Műszaki leírás
„1 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése
az oroszlányi egészségügyi alapellátáshoz” tárgyú,
közbeszerzési értékhatár alatti eljáráshoz
Darab Megnevezés
1
Pantografikus orvosi asztal mechanikus fékkel.
Elfordítható nővér asztal, LCD kijelzős vezérlő panel, negatoszkóppaljobboldali, befordítható köpőtál,4-ös orv. asztal, felső karos, ejektroros
nyálszívó, pohár töltés, köp. öblítés és szék vezérlése asiszt. oldalon,
kétfunkciós lábkapcsoló, energiablokk-víz szűrővel, bojler nélkül! Lámpa
kapcsolás orvosi és asszisztens asztalon, 3N-kézid. pneum. vezérlése.
Mechanikus víz szabályzás-az összes kézi darabnak 1 szeleppel, Mikromotor
lassító elektronika, SK 1,01 Kezelőszék: baloldali karfa, biztonsági érzékelők,
színes kárpitozás, széles háttámla, 1 db Lámpakar+oszlop+pantograf lámpakarszínes burkolatok nélkül, 1 db 6-os orvosi asztal 5-kézidarab mechanikus
vízszabályozással 1 szeleppel, 1 db melegvizes bojler, pneumatikus fék
asztalkarfához (csak elektromos víz szabályzással), 1 db Tray orvosi asztal
szilikon tálcával-fix karral, 1 db rozsdamentes tálca (1 db tálca tartóra), 1 db
Faro Maia LED, 1 db kopótálblokk MSBV-vizes elszívás (2x kivezető szelep, 1
db 4. kézidarabos nővér asztal (fix pantografikus nővér asztalhoz), 1 db
nővéroldali puszter Chirana 3F, 1 db nővér oldali polimert lámpa woodpecker,
1 db desztvíz-hálózati víz átkapcsoló szelep, 1 db desztvizes és dezinfikáció
rendszer-beépített, 1 DB Tray asztal felső karos műszerasztal alá, 2x szilikon
tálcával, 1 db rozsdamentes tálca (1 db tálca tartóra), FCR 1-7 folyamatos
vezérlésű lábkapcsoló (MF, forgatható, gombok nélkül), 6 db felső kar, 1 db
Chirana 3 F puszter-hajlított vagy egyenes, 1 db mikromotor tömlő CH660,
CH660L, CH660LED, 2 db mikromotor tömlő CH 660 B „Less” LED, 2 db
fényes turbina tömlő, 1 db Woodpecker depulátor endo funkcióval-fényes(EMS
kompatibilis, 1 db kauter-kézi akkumulátoros (10 db heggyel).
Kézidarabok
1 db 110D egyenes darab, 1 db 120 LB (1:1) fényes könyök darab, 2 db NSK
(1:5) fényes könyök darab, 1 db Chirana CH 660LED mikromotor, 2 db
Chirana CH 660 B „less” LED mikromotor, 1 db WH turbina.
1 db Puha ülőke kárpit védő
1 db EKOM DK 50 plus kompresszor
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