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3агальна opieHToBHa BapTicTb: 4 500 000.00 грн.
*кiнцева буде вiдкоригована згiдно технiчного завдання та крос курсу
евро/Гривня

,Qата пропозицiТ: 't 7 .11.2022
flaTa виробництва: 2022
Гарантiя: 12 мiсяцiв
Строк поставки: до 60 календарних днiв.
L|iHa: оплата здiйснюеться в нацiональнiй валютi (грн.), у BapTocTi
BpaxoBaHi видатки на установку, налаштування, пусконаладочнi
роботи, проведення аплiкацij'
Строк дiТ пропозицiТ: до 31 122022

Комплектацiя обладнання та технiчний опис додаеться.
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Система рентгенiвська пересувна С-арочна Cios Select в комплектi:

C]os Select VA21 FD

I Унiверсальна мобiльна С-арочна система Cios
Select з технологiями сучасного плоского детектора
для флюороскопiТ та отримання одиночних
зображень, Систему призначено для використання
в ортопедiТ, травматологiТ, а також в

гастроентерологiТ, урологiТ, терапiТ болю та судиннiй
хiрургiТ.

Великий плоский детектор 21 см х 21 см дозволяо отримати квадратне зображення з

бiльшиМ полеМ оглядУ для кращоГо анатомiчного вiдображення, На плоскому детекторi
можна отримати зображення без спотворень iз високою роздiльною здатнiстю 2,43 пар

лiнiй/мм для чудовоI вiзуалiзацii деталей. Ланцюг вiзуалiзацii в системi Cios Select
покращуе якiсть зображення автоматичним налаштуванням яскравостi та

KoHTpacTHocTi, визначенням pyxiB, пiдсиленням KoHTypiB, та зниженням артефактiв вiд

металiв.
Cios Select також мас алгоритм розумноТ ефекгивностi дози, що постiйно аналiзуе Bci

пiкселi плоского детектора для балансування якостi зображення та дози для
автоматично'f оптимiзацii' дози, яскравостi та KoHTpacTHocTi. Також на СИСТеМi

представлений широкий спектр наборiв дослiджень, включаючи спецiальнi набори для
огрядних пацiентiв, педiатрii та кiнцiвок, якi оптимiзують рентгенiвськi параметри та

допомагаЮть у викорИстаннi правильноТдози, В системl застосовано знiмну решiтку для
педiатричних та загальних вимог для програм з низькою дозою. !одатково, на системi
встановлено iнтегровану камеру для вiдображення продукцiТ дози на площу або

показникiв повiтряноi' керми.
система Cios Select мае розумне керування потужнiстю, що забезпечуе необхiднУ

потужнiсть коли це потрiбне. Вона мао номiнальну пiкову потужнiсть 2.3 квт та струм

трубки до 24 мД при iмпульснiй флюороскопiТ та для цифрово'i радiографiТ.
теплоомнiсть моноблоку до 1,100,000 ТО надае можливiсть виконання дОВгИХ

флюороскопiчних сцен та захист вiд перегрiвання, з системою охолодження.
Система Cios Select призначена для високоТ продукгивностi та прискорення роботи в

операцiйнiй. С-дугу виконано в компактному легкому дизайнi та з великою геометрiею з

глибиною iMepciT 7З см та вiльним простором 81 см. Разом iз кольоровим кодуванням

механiчних гальм та шкал, дефлекторами кабелiв та додаткового свiтлового лазерного
локалiзатора досягасться легке позицiонування пацiента та системи HaBiTb в обмежених

умовах.
Cios Select мае два окремих сенсорних iнтерфейси користувача для послiдовного
керування С-дугою на вiзку MoHiTopiB та на С-дузi. На сенсорному диспле'f
вrдображаеться велике зображення попереднього перегляду для оптимiзацii керування,

наприклад позицiонування системи та колiмацiт. Сенсорний iнтерфейс до3воляе
перемикатись мiж двома робочими режимами або спрощеним або розширеним iз

повною функцiональнiстю.
Система Cios Select мае розциренi можливостiдля спрощеноi iнтеграцiI в iнформацiйну
iнфраструктуру закладу. Система Cios Select може зберiгати до 300,000 зображень На

жорсткому диску. USB та cD/DVD iнтерфейси для оф-лайн збереження, а також LAN та

додатково wlдN/wlFl для передавання даних зображення. Система cios select
вiдповiдае DlCOM 3.0 вимогам.
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1.2 2х High Bright ТFТ monitor
Щва ТFТ диспле'i 19 дюймiв для вiдображення поточних
референтних зображень. Мають антиблискове покриття.
Технiчна специфiкацiя:
- розмiр MoHiTopa: '19 дюймiв (48 см)
- роздiльна здатнiсть 1280 х '1024 пiкселi
- кути огляду (Г, В). по 1780
-максимальне пiдсвiтлювання 700 rц/cM2

1

1.3 DlCOM Send/Storage Commitment (StC)

lнтерфейс DlCOM для обмiну даними в клiнiчнiй мережi
(PACS) на ocHoBi стандарту D|COM 3

1

1,4 lnt. detector laser light localizer
lнтегрований лазерний прицiл на детекторi з вiдображенням перехрестя.
3елене свiтло лазера дозволяе виконувати легке, швидке позицiонування
пацiента без додаткового опромiнення.
Лазер можна активувати на сенсорному iнтерфейсi.

1

,t.5 standard foot switch
Стандартний ножний перемикач. Вивiльнення
опромiнення при постiйнiй флюороскопiТ. Вивiльнення
опромiнення для обраних режимiв роботи (цифровi
зображення, iмпульсна флюороскопiя та залежно вiд
додаткiв SUB, ROAD)
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1.6 Power СаЬ!е RoW

Кабель для пiдключення до електромережi довжиною 6
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