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Wyjaśnienia nr 2
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
na dostawę lasera YAG dla Oddziału Okulistyki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego
im. Józefa strusia w poznaniu

W związku z zapytaniami do wymienionej w tytule niniejszego pisma specyfikacji, które
otrzymaliŚmy w dniu 09.09.2016r. uprzejmie wyjaśniam:
Pytanie Lz Czy Zamawiający dopuści laser o parametrach jak ponizej:
LASER OKULISTYCZNY
Zastosowanie: selektywna laserowa trabekuloplas§ka,

kapsulotomia, Ędotomia

IV klasa bezpieczeństwa lasera

CHARAKTERYSTYKA MODUŁU SLT
Typ lasera: Nd:YAG Q-Switched o podwojonej częstotliwości
Długośćfali - 532 nm
Emitowana energia regulowana w zakresie 0,2
2,6 mJ na jeden impuls, zpŁynnąregulacją co 0,1 mJ
Czas trwania impulsu max. 3,0 ns

-

Wielkośćogniska plamki 400 pm
Kąt padania wiązki max. 3 stopnie
Częstotliwość repetycji do 32Hz
Chłodzęnię powietrzem

Wielkośćspotu od 400 do 420 mikrometrów
Kontrola energii wiązki roboczej po każdej eksporycji dla modułu SLT
nzycja wiązki roboczej uruchamiana przyciskiem umieszczonym w joysticku lampy szczel

CHARAKTERYSTYKA LASERA Nd:YAG Q-switch
Typ lasera:Nd:YAG
Dłueośćfali - 1064 nm
Za|ęęs emitowanej energii 0,2

-

10 mJ

Czastrwania impulsu max. 4,0 ns
Wielkośćogniska plamki 8 pm
Kąt padania wiązki max.l6 stopni
Q-switched

Możliwośćuzyskania dokładnego odsunięcia ogniska lasera roboczego w stosunku do ogniska wiązek ceĘących lasera
diodowego (OFFSET) od -500 pm do +500 um
Chłodzenie powietrzem

LASERCELOWNICZY
Typ lasera: diodowy, dwa punkty celownicze
Laser celowniczy 635 nm z regulowanym natężeniem świecenia

LASEROWA LAMPA SZCZELINOWA
oświetlenie

l

,jne

5 powiększeń: 5X, 8X,

- współogniskowo z opĘką mikroskopu
l4X,25X,38X

ożliwośómocowania attachmentu lasera siatkówkowego zie|onego 532nm lub żóhego 577nm

WYPOSAZENIE
Filtry

wbudowane w torze

Stolik pod |asęr z

i działanie konsoli laser siatkówkowego (opcjonalnie)
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszczat podtrzymuje zapisy
lttachmęnt pozwalaiący na montaz

ie 2:
zastosowanie
Lampa szczelinowa
oświetlenie
SzerokoścSzczeliny
Wysokośó Szczeliny
Zakres regulacji PD
Filtrv
Powiększenia

Moduł YAG
Tvp qłowicy
Dłuoośćfali

Czas tnruania impulsu
Średnica plamki
Dokładnoścogniskowania
Przesun ięcie wiązki terapeutycznej
wzqledem celowniczei
lmpulsv
Energia wiązki

Repetycja
Przełom optyczny w powietrzu
Moduł SLT
Tvp ołowicv
Długoścfali
lmpulsy
Dłuoościmpulsu
Enerqia wiązki
Max wielkośó repetycji
Srednica plamki
Promień celujący
Dodatkowe wvposażenie
Dedykowany stolik okulistyczny

panel sterowania

,1

Akcesoria

urządzenie o ponizej konfigura
Selektywna Trabekuloplstyka (SLT), lrydotomia,
kapsulotomia,
Koaksialne współosiowe z optyką mikroskopu
Requlowana w zakresie 0-12 mm.
Regulowana w zakresie 0-12 mm.
W zakresie 55-88mm.
3: zielony, niebieski, neutralny.
Zmieniaczpowiększeń: 3 powiększenia 10x 16x
25x

Q-switch, Nd:YAG
1064nm

4ns

Max. 8 um

Max.+A8um

Regulowane płynnie

Tryb poiedynczy, podwójny, potrójny
Regulowana w zakresie co najmniej 0,3
mJ w pulsie poiedynczym,
- min. 3 Hz w pojedynczym impulsie
- min. 1.8 Hz w podwojnym impulsie
- min.1.6 Hz w potrojnym impulsie
Przy energii nie większej niż 1 ,8 mJ.

-

10.0

Q-switch Nd;YAG o podwojonej czę§!9!!|vgś9l
532 nm
poiedvnczv impuls

3ns

Płvnna regulacia w zakresie 0.3

3Hz

-

2.6

mł

Max.400 pm
dioda laserowa o długościfali zzakresu 635-670
nm z regulacją natęzenia wiązki o mocy max. 1
mW.
Stolik w pełni mobilny, umożliwiający prace z
pacjentami na wózkach inwalidzkich. Płynna
elektryczna regulacja wysokości. Blat
wvposażonv w szufladę na soczewki
Wyposazony w ekran LCD, Mozliwośc
umieszczenia i przytwierdzenia panelu po prawej
lub lewej stronie blatu stolika.
Podłokietniki 3szt.,
pokrowiec

Nie, Zamawiający nie dopuszcza, podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3l Czy Zamawiający wymaga energii maksymalnej w potrójnym impulsie co najmniej 55
mJ?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 4l Czy Zamawiający wymaga lampy szczelinowej zoptymalizowanej do przedniego odcinka

oka?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 5z Czy Zamawiający wymaga osiągnięcie przełomu optycznego w powietrzu 1rzy energii
poniżej 1,B mJ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga, podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie 6l, Czy Zamawiający wymaga regulowane 9o w zakresie min. +/- 500

ustawienia przesunięcia = 0?
OdpowiedŹ: Nie, Zamawiający nie wymaga, podtrzymuje zapisy SIWZ.

pm,

mozliwość

Poniewaz wyjaŚnienia do SIWZ nie prowadzą do zmian treściogłoszenia o zamówieniu i
nie powodują koniecznoŚci zwiększenia czasu niezbędnego na przygotowanie oferty, zamawiający
nie przedłuŻa terminu składania i otwarcia ofert - termin ten wyznaczony na 15.o9.2016
r. pozostaje bez zmian.
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