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Nr referencyjny L.Dz./K-dzpz/382-7/2021              Załącznik nr 1 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie obejmuje dostawę przedmiotu zamówienia o następujących parametrach (lub 
równoważnych): 
 
CZĘŚĆ 1 – URZĄDZENIA I SPRZĘT DIAGNOSTYCZNO-POMIAROWY 
 

Lp. 
Przedmiot 
zamówienia 

Opis - Wymagania minimalne 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Aparat do 
elektroterapii 

Wyposażony w katalog ułatwiający wykonywanie 
zabiegów z wykorzystaniem wbudowanych 
programów zabiegowych. Jednostki chorobowe 
posortowane wg dziedziny lub nazwy.  
Wyświetlacz 7” kolorowy z panelem dotykowym. 
Możliwość ustawienia około 50 programów 
użytkownika oraz nadania im nazw własnych. 
Tryb przerywany dla prądów jednokierunkowych 
(unipolarnych) oraz pełna izolacja galwaniczna 
między kanałami, w każdym trybie. 
Praca w trybach CC (stabilizacja prądu) lub CV 
(stabilizacja napięcia). 
Test elektrod pozwalający ocenić stan ich 
zużycia. 
Cechy użytkowe: 
• 7" kolorowy wyświetlacz z panelem 
dotykowym 
• dwa niezależne kanały zabiegowe 
• regulacja natężenia w obwodzie pacjenta 
jednocześnie dla obu kanałów lub osobno 
• test elektrod 
• tryb manualny 
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie 
lub dziedzinie 
• baza wbudowanych programów zabiegowych 
• baza wbudowanych sekwencji zabiegowych 
• baza programów użytkownika 
• baza sekwencji użytkownika 
• programy ulubione 
• możliwość edycji nazw programów i sekwencji 
użytkownika 
• encyklopedia z opisem metodyki zabiegu 
• statystyki przeprowadzonych zabiegów 
• regulacja głośności sygnalizatora 
dźwiękowego 
Parametry techniczne: 
sterownik – maks. natężenie prądu 

szt. 1 
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w obwodzie pacjenta (tryb CC) 
galwaniczne: 40 mA 
diadynamiczne, impulsowe: 60 mA 
interferencyjne, Kotza: 100 mA 
unipolarne falujące: 60 mA 
TENS: 140 mA 
tonoliza: 100 mA 
mikroprądy: 1000 μA 
maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V 
zegar zabiegowy 30 s - 60 minut 
zasilanie, pobór mocy  230 V, 50/60 Hz, max 
75W 

2.  Aparat do 
elektroterapii 
oraz 
elektrodiagnostyk
i układu 
nerwowo-
mięśniowego 

Aparat wyposażony w dwa całkowicie niezależne 
kanały terapeutyczne oraz wszystkie typowe 
prądy,  aplikacja mikroprądów, prądów 
unipolarnych falujących oraz prądów TENS do 
terapii porażeń spastycznych. 
Cechy użytkowe: 
• duży czytelny wyświetlacz z obsługą w trybie 
graficznym 
• dwa niezależne kanały zabiegowe 
• regulacja natężenia w obwodzie pacjenta 
jednocześnie dla obu kanałów lub osobno 
• test elektrod 
• tryb manualny 
• jednostki chorobowe wybierane po nazwie 
• baza wbudowanych programów zabiegowych 
• baza wbudowanych sekwencji zabiegowych 
• baza programów użytkownika 
• programy ulubione 
• możliwość edycji nazw programów 
użytkownika 
• statystyki przeprowadzanych zabiegów 
• regulacja głośności sygnalizatora 
dźwiękowego 
Parametry techniczne: 
sterownik - maks. natężenie prądu w obwodzie 
pacjenta (tryb CC) galwaniczne: 40 mA 
diadynamiczne, impulsowe: 60 mA 
interferencyjne, Kotza: 100 mA 
unipolarne falujące: 60 mA 
TENS: 140 mA 
tonoliza: 100 mA 
mikroprądy: 1000 μA 
zegar zabiegowy – elektroterapia  1 - 60 minut 
maks. amplituda napięcia 
w obwodzie pacjenta (tryb CV) 140 V 

szt. 1 
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wymiary około 30 x 23 x 11 cm 

3.  Aparat do 
kontrolowanego i 
precyzyjnego 
wykonywania 
ćwiczeń mięśni 
odpowiedzialnych 
za stabilizację 
kręgosłupa 

Manometr połączony z 3-komorowym 
mankietem ciśnieniowym. 
Parametry techniczne: 
- pomiar ciśnienia: 0-200 mmHg (analogowy) 
- dokładność pomiaru: +/- 3 mmHg 
- wymiary: około 100x100x190 mm 

szt. 4 

4.  Aparat do terapii 
falą uderzeniową 
z 2-ma 
niezależnymi 
kanałami 
 

Dane techniczne: 
- waga około 8,4 kg 
- czas trwania impulsów: 5,2 ms (+/-10%) 
- wyświetlacz: 7' kolorowy, dotykowy 
- częstotliwość impulsów: 1-10 Hz (+/- 2%) 
- wymiary około: 240 x 210 x 365 mm 
- maksymalna gęstość energii: 4,216 J/m3 (+/-
10%) 

szt. 1 

5.  Inklinometr 
mechaniczny 

Pomiar zakresu ruchomości od pozycji neutralnej 
(zakres zgięcia, wyprostu, przywodzenia, 
odwodzenia, pronacji, supinacji itd) lub całkowity 
zakres ruchomości danego stawu. 
Pomiar zakresu ruchu i krzywizn ciała. 
Pomiarów zgięcia i wyprostu kręgosłupa w 
płaszczyźnie strzałkowej i pomiar wartości kifozy 
i lordozy oraz zakresu ruchu w innych stawach. 
Dane techniczne: 
• zakres pomiaru: od 0 do 360 stopni 
• skala:  0,1 
• nacisk na szczęki pomiarowe 
• materiał wykonania: plastik 

szt. 2 

6.  Laser 
rehabilitacyjny 

Sprzęt do nauki propriocepcji, koordynacji i 
stabilizacji całego ciała. 
Skład zestawu: 
- metalowy laser (baterie w zestawie) 1x 
- uchwyt do montażu lasera na głowie 1x 
- uchwyt do montażu lasera na kończynach i 
tułowiu 1x 
- klucz do mocowania lasera do uchwytu 1x 
- klucz do regulacji wiązki lasera 
- elastyczny pas do montażu lasera na 
kończynach i tułowiu 1x 
- elastyczny pas do montażu lasera na głowie 1x 
- wytrzymała plansza do ćwiczeń (zgrzewana i 
zaoczkowana) 2x 
- wymiary każdej planszy: 50*100 cm 

szt. 2 

7.  Mata 
tensometryczna 
do badania 

Dane techniczne: 
a) Platforma 
▪  czujniki pokryte 24-karatowym złotem 

szt. 1 
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rozkładu nacisku 
stóp na podłoże z 
kamerą, 
statywem, 
poziomicami 
laserowymi i 
stacją roboczą 
 

▪  czujniki o kształcie kwadratowym 
▪  powierzchnia czujników 40x40cm 
▪  wymiary platformy 62x44cm 
▪  dwie pasywne ścieżki w zestawie 
▪  metalowa obudowa 
▪  zasilanie 230V 
▪  komunikacja z komputerem poprzez USB 
b) Podoscan 2D 
▪  możliwość skanowania w oświetlonym 
pomieszczeniu 
▪  wymiary 44 x 13,5 x 66 cm 
▪  metalowa obudowa 
▪  zasilanie 230V 
▪  komunikacja z komputerem poprzez USB 
▪  guzik blokujący pracę skanera 
▪  przetwornik CCD z zimną katodą 
c) Oprogramowanie (z Videografią 2D) 
▪  uniwersalne oprogramowanie obsługujące 
platformy sił reakcji podłoża, podoskanery, 
kamery HD 
▪  analiza posturalną z wykorzystaniem kamery 
HD 
▪  współpraca z bieżnią baropodometryczną 
▪  analiza posturalna statyczna i dynamiczna z  
wykorzystaniem Videografii 2D 
▪  wykonanie testów 
stabilograficznych/posturograficznych 
▪  możliwość zmiany osi prowadzenia badania 
▪  automatyczne raporty pisane zdaniami 
▪  baza pacjentów 
▪  aktualizacje online 
▪  eksport statystyczny 
▪  język polski oprogramowania 

8.  Młotek 
neurologiczny z 
igłą 

Dane techniczne: 
- długość młotka 21 cm 
- waga 132,5 g 
- rękojeść chromowano - platerowana 
- młotek zawiera igłę 

szt. 5 

9.  Okulary do lampy 
Sollux dla 
pacjenta 

Okulary dla pacjenta przeznaczone do 
stosowania podczas światłoterapii lampami 
podczerwieni typu Sollux. 

szt. 1 

10.  Okulary do lampy 
Sollux dla 
terapeuty 

Parametry techniczne: 
- przeznaczenie dla terapeuty w trakcie zabiegów 
światłolecznictwa 
- waga do 21 g 
- rozstaw zauszników 150 mm 
- zauszniki o regulowanej długości 

szt. 1 

11.  Okulary do lampy Wymiary: szt. 2 
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UV dla pacjenta 13,5 x 5,5 cm 

12.  Okulary do 
laseroterapii 

Zakres ochrony: 585-595 nm 
- przeznaczenie: laser żółty, pulsacyjny laser 
barwnikowy PDL 
- poliwęglanowe soczewki pokryte warstwą 
ochronną 
- przepuszczalność 30% 
- szeroki kąt widzenia 
- oprawki z wytrzymałego tworzywa sztucznego 
- osłony górnej i dolnej części soczewki chroniące 
przed promieniowaniem padającym pod każdym 
kątem 
- możliwość zakładania na okulary korekcyjne 

szt. 2 

13.  Pistolet do 
masażu 

Specyfikacja: 
- poziomy prędkości: 30 poziomów 
- stopnie prędkości: 1200-3800 obr/min 
- moc: 200W Max 
- bateria: wymienialna bateria litowa 
- pojemność baterii: 2500mAh 
 - moc wejściowa: 24V/1A 
 - czas pracy: do 8 godzin 
 - wyświetlacz: dotykowy LCD 
 - głośność: 45dB 
 - główki do masażu: 6 główek 
 Zestaw zawiera: 
 - etui 
 - pistolet 
 - zasilacz 
 - 6 końcówek 

szt. 1 

14.  Plantokonturograf Urządzenie w kształcie podłużnego, płaskiego, 
dwuczęściowego pudełka z możliwością 
nasączenia tuszem rozprowadzanym wałkiem.  
Zestaw: 
• papier o specjalnym wymiarze (w komplecie) 
• wałek (w komplecie) 
• tusz (w komplecie) 

kpl. 2 

15.  Platforma 
diagnostyczno- 
rehabilitacyjna 

Do oceny i treningu równowagi. Sześć 
interaktywnych trybów treningu oraz trzy 
wystandaryzowane protokoły testowe w tym 
Kliniczny Test Integracji Sensorycznej (CTSIB) i 
Protokół Równowagi. 
Cechy: 
● ETL oraz CETL wymienione zgodnie z UL 
60601-1, CAN/CSA C22.2 nr: 601-1-M90 oraz 
EN60601-1 
● Certyfikat EMC: EN 60601-1-2 
● Zgodność CE z MDD 93/42/EEC 
Wymiary walizki: około 23.75” x 22.75” x 10.75” 

szt. 1 
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Warunki pracy urządzenia: 
- temperatura od 0 do 40°C 
- wilgotność od 0 do 90% rh, bez kondensacji 

16.  Platforma 
tensometryczna 
do oceny 
równowagi i 
symetrii 
obciążenia stóp 
ciężarem ciała 

Urządzenie pomiarowe w formie aluminiowej 
walizki. Platformy z nadrukiem pozwalającym na 
szybkie i precyzyjne wycentrowanie stopy, 
określenie wielkości stopy oraz kąta ustawienia 
każdej ze stóp względem osi urządzenia. Talerze 
pomiarowe wykonane z hartowanego szkła. 
Przesyłanie do komputera wartości obciążenia z 
każdej z platform pomiarowych poprzez 
połączenie USB. Wykonywanie pomiaru masy z 
dokładnością do 100g. Minimalne obciążenie 
każdego z talerzy, gwarantujące uzyskanie 
nominalnej dokładności pomiaru 10 kg. 
Rejestracja wyników badania z częstotliwością 2 
Hz. Przeszkolenie dwóch pracowników. 

szt. 1 

17.  Profesjonalny 
zestaw 
goniometrów 

Pełna gama goniometrów metalowych do 
pomiaru zakresu ruchu w stawach. 
- Goniometr metalowy długość 17 cm, zakres 
pomiaru 180°, podziałka pomiaru co 1°, dwie 
skale pomiaru 
- Goniometr metalowy długość 35 cm, zakres 
pomiaru 180°, podziałka pomiaru co 1° 
- Goniometr metalowy długość 35 cm, zakres 
pomiaru 360°, podziałka pomiaru co 1°, dwie 
skale pomiaru, możliwość regulacji oporu ruchu 
ramion pomiarowych, możliwość zablokowania 
położenia ramion 
- Goniometr metalowy zakres pomiaru 0° - 150°, 
podziałka pomiaru co 5° 
- Goniometr metalowy długość 8 cm, zakres 
pomiaru 180°, dwie skale pomiaru, w kolorze 
czarnym oznaczeniem ułatwiającym 
odczytywanie wartości kątowych na zdjęciach 
RTG 

kpl. 1 

18.  Przenośny aparat 
do terapii falami 
uderzeniowymi 

Wymagania: 
• gotowe protokoły i encyklopedia 
terapeutyczna 
• kolorowy ekran dotykowy 
• stolik 
Właściwości: 
• ciśnienie do 5 barów 
• częstotliwość do 22 Hz 
• kolorowy ekran dotykowy 5.7" 
• encyklopedia terapeutyczna z kolorowymi 
rysunkami anatomicznymi 
• możliwość definiowania własnych programów 

szt. 1 
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terapeutycznych 
• możliwość regulacji parametrów w trakcie 
terapii 
• ergonomiczny aplikator 

 wymiary około 320 × 190 × 280 mm 

 zasilanie  230 V/50–60 Hz 

19.  Skaner do lasera Sonda skanująca R/IR (głowica skanująca) z 
niezależnymi laserami (źródłami 
promieniowania): 
• czerwone R658 nm 
• podczerwone IR - 808 nm 
Dwa rodzaje światła w jednej głowicy R i IR 
umożliwiają pracę urządzenia w trzech trybach: 
R, IR oraz R + IR. 
Głowica skanera z możliwością regulacji. 
Sonda skanująca w komplecie z mobilnym 
statywem, wyposażonym w koła jezdne z 
hamulcem.  
3 standardowe sondy skanujące: 
• sonda skanująca R/IR 250 (R 35 mW i IR 250 
mW) 
• sonda skanująca R/IR 400 (R 50 mW i IR 400 
mW) 
• sonda skanująca R/IR 500 (R 100 mW i IR 500 
mW) 

szt. 1 

20.  Skoliometr (typu 
Bunnella) 
plastikowy 
inklinometr 
 

• wycięcie na wyrostki kolczyste 
• kulka wskaźnikowa zanurzona w cieczy 
• płyn chroniony w podwójnej osłonie 
• wynik pomiaru pokazywany w stopniach kąta 
• wymiary 3.5″ x 7.5″ 
• zasięg pomiaru: 0 – 30 stopni w obie strony 
• skala: 0,1 stopnia 

szt. 1 

21.  Skoliometr 
pediatryczny 

Inklinometr służący do wykonywania pomiarów 
stopnia asymetrii tułowia lub kąta rotacji tułowia 
badanego w trakcie badań kontrolnych dzieci w 
wieku 10 lat i starszych.  
• kulka wskaźnikowa zanurzona w cieczy 

szt. 1 

22.  Stolik zabiegowy 
3 półkowy 
metalowy 

Wymiary stolika: 
- wysokość: 82 cm 
- głębokość: 44 cm 
- długość: 62 cm 
- maksymalne obciążenie na półkę: 10kg 
- kolor biały 

szt. 1 

23.  Urządzenie do 
masażu 
ciśnieniowego 
z 2 mankietami 
na kończynę 

24 wyjścia, obsługa do dwóch 12-komorowych 
mankietów jednocześnie, 4 tryby pracy, 
współpraca z komputerem, możliwość regulacji 
ciśnienia w każdej komorze indywidualnie 
Dane techniczne: 

szt. 1 
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górną 
i 2 mankietami na 
kończynę dolną 

- tryb pracy: sekwencyjny, falowy, preterapia + 
sekwencja, preterapia + fala  
- regulacja ciśnienia: 20 mm Hg do 90 mm Hg  
- wymiary: 19 x 37,5 x 31,5 cm  
- zasilane: 230 V 
- niezależne kanały zabiegowe: 1  
- wyświetlacz: graficzny  
- tryb manualny  
- baza wbudowanych sekwencji zabiegowych 
- 11 - komorowy mankiet na kończynę górną 
uszyty w systemie nachodzących na siebie komór 
- długość około 82 cm 
- dwie opaski mocujące prawa/lewa strona 
- 12 - komorowy mankiet na kończynę dolną, 
uszyty w systemie nachodzących na siebie komór 
(Chamber Overlapping) 
- długość cholewki do wyboru 65/75/85 cm 

 
CZĘŚĆ 2 – PRZYRZĄDY DO ĆWICZEŃ I MASAŻU 

Lp. 
Przedmiot 
zamówienia 

Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Klocek do jogi Wymiary: 22 x 12 x 7,5 cm, zaokrąglone brzegi, 
materiał: pianka Eva. 

szt. 20 

2.  Pas na brzuch dla 
kobiet w ciąży 

Materiał antybakteryjny, hipoalergiczny, ze 
wzmocnioną siłą wchłaniania i odprowadzania 
wilgoci. Możliwość dostosowania obwodu pasa 
do wzrostu brzucha w czasie ciąży. Konstrukcja 
pręgowana. W części przedniej pas wykonany z 
bardzo miękkiego materiału nie powodującego 
ucisku na brzuch. Rozmiar XL (powyżej 20 
tygodnia) po rozciągnięciu 121 do 134 cm. 

szt. 2 

3.  Pasek do jogi Bawełniany, długość 2,5 m, materiał główny 
100% bawełna, klamry 100 % stal nierdzewna. 

szt. 13 

4.  Roller Przyrząd do rozluźniania mięśniowo - 
powięziowego oraz przygotowania mięśni do 
treningu, długość 90 cm, materiał: pianka Eva. 

szt. 7 

5.  Taśma 
treningowa 15 kg 

Skład: gumka 100% kauczuk naturalny (NR) 
Długość taśmy 108 cm 

szt.  10 

6.  Taśma 
treningowa 5 kg 

Skład: gumka 100% kauczuk naturalny (NR) 
Długość taśmy 108 cm 

szt.  10 

7.  Uchwyt do 
masażu lodem 

wymiary: 110 x 104 x 110 mm 
waga: 0,102 kg 
objętość masy lodu: 400 ml 
temperatura masażu: ok. 0°C 

szt. 3 

8.  Wałek do jogi Średnica około 20 cm, długość około 70 cm, 
pokrycie bawełna, wypełnienie z łuski gryki. 

szt. 13 
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9.  Zestaw do 
ćwiczeń mięśni 
Kegla 

Zestaw do ćwiczeń mięśni Kegla. 
Zestaw składa się z dwóch stożków 
dopochwowych wypełnionych ciężarkami. Stożki 
o anatomicznym kształcie. 

kpl. 1 

10.  Zestaw do 
masażu: wałek, 
piłka, drążek do 
masażu 

3 uzupełniające się przyrządy do masażu 
wszystkich partii mięśni. 
Skład: pianka 100% Foamed Polypropylene 
Konstrukcja: 100% Foamed Polypropylene 
Drążek rozporowy 50% Poliamid 6.6 (PA6.6), 50% 
Polipropylen (PP) 

kpl. 3 

 
CZĘŚĆ 3 –  MATERIAŁY ZUŻYWALNE 
 

Lp. 
Przedmiot 
zamówienia 

Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1.  Baterie do 
aparatów z 
elektroterapii 

Bateria alkaliczna 9V płaska 6LR6 szt. 
 

10 

2.  Elektroda 
czteropolowa 

Elektroda czteropolowa E-4 z gniazdem 4 mm, w 
rozmiarach: 
- mały: 35 x 35 mm gniazdo 2 szt. 
- duży: 40 x 80 mm gniazdo 1 szt. 
- średnica punktu 10 mm 

szt. 3 

3.  Elektrody 
samoprzylepne  5 
x 5 cm 

Wymiary: 5 x 5 cm 
Rodzaj połączenia: pin 2 mm 

op. 10 

4.  Elektrody 
samoprzylepne 
okrągłe 7,5 cm  

Elektrody żelowe samoprzylepne wielokrotnego 
użytku do elektroterapii 

op. 10 

5.  Elektrody 
silikonowe 6 x 12 
cm 

Silikonowe elektrody 6x12 cm z wtykiem 2 mm 
do elektroterapii 

szt. 20 

6.  Membrany do 
aparatu 
Aquavibron 

Membrany gumowe do Aquavibronu, różne 
rodzaje. 
- membrana gumowa w kształcie smoczka 
- membrana gumowa - grzybek 
- membrana gumowa z gąbką 
- membrana gumowa - trzyrzędowa (grzebień) 
- membrana gumowa - pięciokulkowa (o silnym 
działaniu) 

szt. 5 

7.  Okłady żelowe Okład żelowy rozgrzewający/chłodzący. 
Parametry Kompresu Żelowego: 
- rozmiar: 10 cm x 26 cm 
- materiał: nietoksyczny żel 
- kolor: bezbarwny 
- Produkt medyczny 

szt. 10 

8.  Opaska do 
elektrod 40 x 100 

Do mocowania elektrod silikonowych na nodze 
lub ręce, zapinana na rzep, wymiary 40 x 100 cm. 

szt. 10 
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cm  

9.  Opaska 
elastyczna 
uciskowa 12 cm x 
5cm 

Do podtrzymywania wszelkiego rodzaju 
opatrunków, jako opatrunek odciążający 
przy uszkodzeniach układu kostno - stawowego 
(zwichnięciach i skręceniach). 
Charakterystyka: 
- opaska elastyczna z zapinką 
- dobrze tolerowana przez skórę, miękka i 
przepuszczająca powietrze 

szt. 30 

10.  Podkłady 
wiskozowe 6 x 12 
cm 

Podkład wiskozowy o wymiarach 6x12 cm, 
pokrowiec dedykowany do elektrod silikonowo - 
węglowych 6x12 cm do elektroterapii 

op. 60 

 
CZĘŚĆ 4 – SPRZĘT BADAWCZO-TRENINGOWY 
 

Lp. 
Przedmiot 
zamówienia 

Opis 
Jedn. 
miary 

Ilość 

1. Atlas   obciążenie: co najmniej 80 kg  
 oparcie: trzyczęściowe, regulowana część 

środkowa 
 siedzisko: tapicerowane, z możliwość 

regulacji wysokości 
 łożyskowane rolki do wyciągów linowych 
 liny stalowe w osłonie z tworzywa sztucznego 
 ćwiczenia: prostowanie nóg, uginanie nóg, 

prostowanie bioder na wyciągu linowym, 
uginanie bioder na wyciągu linowym, 
podnoszenie nóg, odwodzenie w pozycji 
siedzącej, odwodzenie w pozycji stojącej, 
przywodzenie w pozycji siedzącej 
przywodzenie w pozycji stojącej, wyciskanie z 
ławki, wypychanie klatki piersiowej na 
wyciągu linowym, ruch motylkowy, 
przeciąganie, wypychanie tricepsa, uginanie 
bicepsa, uginanie bicepsa chwytem 
młotkowym, uginanie bicepsa nad głową, 
rozciąganie czołowe, podnoszenie czołowe, 
podnoszenie boczne, wypychanie barków, 
wiosłowanie w pozycji pochylonej do przodu, 
wiosłowanie na maszynie, wiosłowanie na 
wyciągu linowym, rozciąganie najszerszego 
mięśnia grzbietu, ruch motylkowy w tył, 
rozciąganie krzyżowe, rotacja barków do 
wewnątrz, rotacja barków na zewnątrz, 
crunches [ćwiczenia brzuszne] na wyciągu 
linowym, skłony boczne 

 wyposażenie: drążek do ściągania, krótka 
sztanga i lina triceps/crunch 

szt. 1 
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2. Ciśnieniomierz 
naramienny 
manulany 

Ciśnieniomierz naramienny manulany 
(mechaniczny) wraz z słuchawkami oraz etui 
 

szt. 6 

3. Ergometr 
rowerowy 

 typ urządzenia: rower treningowy pionowy 
 rodzaj: indukcyjny 
 regulacja oporu: elektroniczna, 25-250 W (co 

5 W) 
 gotowe programy treningowe 
 pomiary: czas, prędkość, dystans, kadencja 

(obr./min), tętno, kalorie, moc w watach 
 wyposażenie:  uchwyt na smartfon, sensory 

dotykowe, uchwyty na stopy 
 kierownica: sportowa, regulowany kąt 

nachylenia 
 siodełko: ergonomiczne, regulowane w 

pionie i w poziomie 
 zasilanie: zasilacz (230V) 
 język MENU: polski 
 łączność: bluetooth 

szt. 2 

4. Przenośne 
urządzenie do 
oznaczania 
stężania mleczanu 
we krwi 

Specyfikacja techniczna urządzenia: 
- sposób pomiaru: enzymatyczno-
amperometryczne oznaczenie mleczanu z krwi 
kapilarnej 
- zakres pomiaru: 0,5 - 25,0 mmol/l 
- bjętość próbki: 0,2 µl 
- czas pomiaru: 10 sekund 
Błąd pomiaru: 
- HCT od 35 do 50%:  
a/ od 0,5 do 6,7 mmol/L: poniżej 0,2 mmol/L  
b/ od 6,8 do 25,0 mmol/L: poniżej 3% 
- HCT od 20 do 35% oraz od 50 do 70%:  
a/ od 0,5 do 7,5 mmol/L: poniżej 0,3 mmol/L  
b/ od 7,6 do 25,0 mmol/L: poniżej 4% 
Zakres temperatury pomiarowej: od +10°C do 
+45°C 
Wilgotność powietrza: 10 do 85% wilgotności 
względnej (maks. 2 minuty w przypadku pasków) 
Pamięć: 500 pomiarów wraz z parametrami 
Transfer danych: bluetooth 
Zasilanie: baterie 
Akcesoria: paski testowe (3x24 szt.), nakłuwacze 
(200 szt.), płatki odkażające (100 szt.), roztwory 
porównawcze (10 szt.) 

szt. 1 

5. Sporttester - 
kardiomonitor do 
pomiaru tętna 

Kardiomonitor (pulsometr, sporttester, zegarek 
sportowy) do pomiaru częstości skurczów serca 
w trakcie spoczynku i wysiłku fizycznego, ze 
wskazówkami treningowymi, kompatybilny ze 
smartfonem (apilkacja społecznościowa 

szt. 5 
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sportowa), z możliwością korzystania z GPS, 
pomiar kalorii, liczby kroków, tempa lokomocji 
oraz prędkości, gotowe tryby sportowe, 
monitoring snu i regeneracji, łączność bluetooth 

6. Stadiometr do 
mobilnego 
pomiaru 
wysokości ciała 

- zakres pomiaru 20-205 cm 
- dokładność pomiaru 1 mm 
- stabilna podstawa 

szt. 1 

 

CZĘŚĆ 5 – AKCESORIA DO ĆWICZEŃ 
 

Lp. Przedmiot zamówienia Opis 
Jedn. 
miary 

Liczba 

1. Laska gimnastyczna z drewna szt. 15 

2. Magnezja w kostce klasy Chalk Block Metolius szt. 10 

3. Obręcze do gimnastyki artystycznej 85 cm szt. 15 

4. Piłka gimnastyczna 75 cm 
materiał crylon, wytrzymałość 
na obciążenie do 450 kg 

szt. 15 

5. Taśma treningowa 15 kg zielona szt. 5 

6. Taśma treningowa 25 kg żółta szt. 5 

7. Taśma treningowa 35 kg pomarańczowa szt. 5 

8. Taśma treningowa 45 kg czerwona szt. 5 

9. Taśma treningowa 5 kg niebieska szt. 5 
 
 


