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Lotul 5 Autokeratorefractometru

Digitally signed by Grabazei Alexandru
Date: 2022.07.29 09:30:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Denumirea dispozitibului : Autokeratorefractometru
Specificatie tehnica:
"Puterea de refracție
Măsurare:" Puterea de refracție sferică < 25D la + 22D (pași 0,12D / 0,25D)
Puterea de refracție cilindrică de la ± 10D (pași 0,12D / 0,25D)
Unghiul axial astigmatic ± 0° până la 180° (în trepte de 1° sau 5°)
Diametru minim pupilar măsurabil ± 2 mm
"Curbura corneei
Măsurare:" Raza de curbură a corneei ±5,00-10,00 mm (pas 0,01 mm)
Puterea de refracție a corneei ± 67.50D la 33.75D (pași 0.12D / 0.25D) (unde, puterea
de refracție a corneei = 1,3375)
Puterea de refracție astigmatică a corneei < ± 10D (pași 0,12D / 0,25 D)
Unghiul axial astigmatic cornean ± 0° până la 180° (pași de 1° / 5°)
Gama de verificare a refracției subiective: Putere de refracție sferică: Puterea de
refracție sferică: < -18D la + 18D (pași 0,25D)
Diagrama de testare: Diagrama de testare a vederii de la ± 0,1 la 1,2 sau de la 20/200
la 20/15, afișare grilă
Afișarea diagramei: Per ansamblu, seria orizontală, schimbarea contrastului
Elemente de testare: Miopie, miopie, test de orbire
Gama de măsurare PD < 20mm la 85mm (pas de 0,5mm)
Terminal de transport date USB (Import) / LAN (Export)
Alimentare electrică 240V c.a., 50Hz
Accesorii Printarea rezultatului Da
Suport troleu (automatizat) electric Da
Certificat CE Da
Manual de utilizare Da
Manual de service Da
Ghid rapid al utilizatorului Da

Da
-25.00 to +22.00D ( VD=12.00mm)
-10.00 to +10.00D ( VD=12.00mm)
Da
Ø 3.00mm / Ø 6.00mm
5.00mm to 11.00mm
30.68D to 67.50D ( n=1.3375)
0 to 10D
Da
Da
Da
Da
Da
50mm to 86mm
RS-232C
Da
Da
Da
Da
Da
Da
Da

Anexa nr. 2 la Specificații Tehnice
33
10
00
01

7

Lotul 7 Stație de purificare a
apei pentru hemodializă

Stație de purificare a apei pentru hemodializă
Cod Anexa 3
Descriere Sistema destinată pentru producerea permeatului prin osmoză inversată cu
scop de utilizare la procedurile de hemodializă
Parametrul Specificația
Caracteristici Mobil, pe suport cu rotile da
Alimentare tensiune 220V, 50Hz
Presiune de intrare apă 1.5 - 5 Bari
Regim de standby da
Programele de curățare și dezinfectare, inclusiv bucla de permeare recirculantă da
Dezinfecție termică a conturului da
Proprietăți de producere a apei Volum de producere a permeatului minim 70 l/oră
Presiune de ieșire a permeatului 2 bari
Accesorii Filte de prefiltrare a apei în trei etape fitru 20 (µm)
fitru carbune activ
fitru 5 (µm)
manometre de indiciu a presiunii de ieșire la fiecare filtru da
Furtun, coturi, elemente de conexiune da
Standarde BS EN ISO 13959: 2015: Water for haemodialysis and related therapies da
Manuale manual de utilizare in limba de stat da
manual de service in limba engleza da
Garanție minim 12 luni

HemoRO3000, Dialife, Elvetia
da
da
da
da
da
da
da
da
da
da
Da
da
da
da
da
da
Da
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Lotul 12 Dispozitiv electrochirurgical (diatermocoagulator
caracteristici medii) cu troliu

Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici medii) cu troliu
Cod 280240
Parametrul Specificația
Descriere dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în
procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă
Frecvența cuprinsă înre 300 KHz şi 1 MHz
Canale de ieșire Monopolar izolat
Comutator de mînă da
Comutator de picior tip pedală dublă
Bipolar da
Moduri de lucru Monopolar Tăiere ≥ 300 W
≥ 300 Ohm
Coagulare ≥ 120 W
≥ 250 Ohm
Bipolar Tăiere ≥ 120 W
≥ 250 Ohm
Coagulare ≥ 100 W
≥ 100 Ohm
Regimuri de lucru
preselectate Blend, strong soft, spray minimum 5 regimuri
Funcţie de autotestare da
Canal de ieșire independentă da
Indicatoare acustic
vizual
Control volum sunet da
Accesorii
Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc.
Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc.
Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri,
cablu min 2 metri 2 buc.
Lame reutilizabile pentru bisturiu 10 buc.
Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc.
Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc.
Pedală dublă 1 buc.
Troliu Să se indice modelul oferit model
Mobil pe 4 roți da
Minim 2 roți cu frînă da
Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da
Mîner pentru transportare da

Excell 350 MCDSe, Alsa Italia
da
da, 440 kHz
Da
da
da
da
da, 350W
da, 350 Ohm
da, 150 W
da, 350 Ohm
da, 140 W
da, 300 Ohm
da, 120 W
da, 100 Ohm
da
da
da
da
da
da
da inclus in NP/A
da, NP/A -2 buc
da, MPE/CMS – 2 buc
da, E1-10 buc
da, PMC/JR – 1 buc
da, CPB/E – 1 buc
da, DS/E – 1 buc
da, H23/SE – 1 buc
da
da
Da
Da

