
Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego dla potrzeb NZOZ „Szpital w Puszczykowie im. 
prof. Stefana Tytusa Dąbrowskiego Sp. z o.o.”, 62–041 Puszczykowo, ul Kraszewskiego 11, z podziałem na 16 

części. 

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasze pismo:  
ZP.3432-54-03/10 
l.dz.: ZP.KW-00269/10 

Data: 
08.09.2010 r. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ) informuję, iŜ do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

ZAPYTANIA:  

I.  Część nr 13 – lampy operacyjne diodowe. 
1. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w technologii LEDowej, w których kopuła główna ma średnicę 750 

mm, a kopuła satelitarna ma średnicę 630 mm i w której kopuły mają po 7 niesterylnych uchwytów, natomiast 
oświetlenie endoskopowe jest koloru białego? 

2. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w technologii LEDowej w których kopuła główna i satelitarna mają 
wymiary 670x560 i mają po 2 uchwyty niesterylne, natomiast oświetlenie endoskopowe ma kolor niebieski? 

3. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z większą regulacją natęŜenia światła? 
4. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe z temperaturą barwową 4300 K? 
5. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne w technologii LEDowej w której wskaźnik oddawania barwy 

Ra wynosi 95, a wskaźnik oddawania barwy czerwonej R9 wynosi 95? 
6. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w której średnica plamy światła jest regulowana w zakresie 

18 – 32 cm zarówno dla kopuły głównej  jaki i satelitarnej? 
7. Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną LEDową w której średnica plamy światła jest stała i wynosi 20 cm 

zarówno dla kopuły głównej  jaki i satelitarnej? 
8. Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne LEDowe w których promieniowanie w kierunku pola operacyjnego 

lampy głównej przy 100 000 lux wynosi 330 W/m²? 

II.  Zapisy umowy 
1. § 4 ust. 3 

Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca gwarantuje, Ŝe w przypadku 
awarii reakcja serwisu, tj. przybycie serwisu do Szpitala wyniesie maksymalnie do 2 dni od zgłoszenia awarii. 
Zgłoszenia awarii dokonuje Szpital w formie faksu.”. 

2. § 4 ust. 4 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Czas usunięcia awarii wynosi maksymalnie 
do 3 dni od zgłoszenia awarii.”. 

3. § 4 ust. 5 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „W przypadku nie usunięcia awarii 
w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca zobowiązuje się do dokonania naprawy nie później niŜ w ciągu 
kolejnych 3 dni, a na czas naprawy dostarczy aparat zamienny o nie gorszych parametrach technicznych bez 
dodatkowych opłat.”. 

4. § 7 ust. 1 pkt. 1 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
kar umownych: za opóźnienie w realizacji czynności określonych w § 1 ust. 1 i 2 – w wysokości 1% wartości 
towarów dostarczonych ze zwłoką,”. 

5. § 7 ust. 1 pkt. 2 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
kar umownych: za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w §4 ust. 2–4 i 6 – w wysokości 1% 
wartości brutto danego sprzętu za kaŜdy dzień opóźnienia,”. 

6. § 7 ust. 1 pkt. 3 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
kar umownych: za opóźnienie w zrealizowaniu czynności określonych w §5 ust. 2–6 – w wysokości 1% wartości 
brutto danego sprzętu za kaŜdy dzień opóźnienia,”. 

7. § 7 ust. 1 pkt. 4 
Niniejszym Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu na „Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty 
kar umownych: za opóźnienie w dostawie sprzętu zamiennego zgodnie z §4 ust. 5 lub 7 – w wysokości 1% wartości 
brutto danego sprzętu za kaŜdy dzień opóźnienia,”. 

 
 
 
 

 



 

ODPOWIEDZI:  

I.  Część nr 13 – lampy operacyjne diodowe. 
Ad. 1, 2 
Zamawiający wymaga lamp operacyjnych o parametrach określonych w załączniku nr 1.13 do SIWZ – Szczegółowym 
opisie zamówienia. 

Ad. 3, 4, 5 i 7 
Zamawiający nie dopuszcza lamp operacyjnych, o proponowanych przez Wykonawcę parametrach. 

Ad. 6 
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.13 do SIWZ – Szczegółowego 
opisu zamówienia: 
– dotychczasowe zapisy:  

„Średnica obszaru roboczego lampy głównej w odległości 1m od źródła światła  minimalnie 210 mm; 
Średnica obszaru roboczego lampy głównej w odległości 1m od źródła światła  maksymalna 300 mm; 
Średnica obszaru roboczego lampy satelity w odległości 1m od źródła światła:  finalna 210 mm; 
Średnica obszaru roboczego lampy satelity w odległości 1m od źródła światła  maksymalnie 270 mm” 

– zastępuje się zapisami: 
„Średnica obszaru roboczego lampy głównej w odległości 1m od źródła światła  minimalnie 180 mm; 
Średnica obszaru roboczego lampy głównej w odległości 1m od źródła światła  maksymalna 320 mm; 
Średnica obszaru roboczego lampy satelity w odległości 1m od źródła światła:  finalna 180 mm; 
Średnica obszaru roboczego lampy satelity w odległości 1m od źródła światła  maksymalnie 320 mm”. 

Ad. 8  
Zgodnie z art. 38 ust. 4 cytowanej ustawy Zamawiający zmienia zapisy załącznika nr 1.13 do SIWZ – Szczegółowego 
opisu zamówienia: 
– dotychczasowy zapis:  

„Promieniowanie w kierunku pola operacyjnego lampy satelity przy 100 000 lux, maksymalnie 325 W/m²” 
– zastępuje się zapisem: 

„Promieniowanie w kierunku pola operacyjnego lampy satelity przy 100 000 lux, maksymalnie 330 W/m²”. 

II.  Zapisy umowy 
Ad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Zamawiający nie wyraŜa zgody na proponowane zmiany zapisów Projektu umowy. 
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Światowej klasy rozwiązanie oświetlenia operacyjnego z zastosowaniem diod 
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Lampa operacyjna MediLED Symphony 
 
 

Narodziny MediLED 
Doskonała optyka i ekologiczne diody energooszczędne 

 
 
 

 
MediLED jest pionierskim rozwiązaniem 
oświetlenia operacyjnego z zastosowaniem 
najnowszej technologii opartej na diodach 
świecących (LED). Lampa operacyjna jest 
elementem krytycznym dla zapewnienia 
optymalnej widoczności w sytuacjach, 
w których oddanie prawidłowych kolorów 
i odpowiednie natęŜenie światła są 
bezwzględnie konieczne, jak w przypadku 
delikatnych, precyzyjnych procedur 
chirurgicznych. 
 
Technologia diodowa stosowana przez 
MediLED rewolucjonizuje obecne oświetlenie 
operacyjne. Daje niezwykłą jasność o licznych 
kluczowych zaletach w porównaniu 
z tradycyjnymi rozwiązaniami halogenowymi - 
diody mają większą trwałość, są bardziej 
energowydajne i zimniejsze. 
 
MediLED jest wynikiem wielu lat 
intensywnych badań w zakresie optyki, 
doświadczeń klinicznych oraz dogłębnego 
zrozumienia wymagań oświetlenia 
operacyjnego. Ponadto Tajwan słynie ze 
swoich badań w zakresie diod i zdolności 
produkcyjnych, co umoŜliwia firmie Mediland 
(Tajwan) produkcję MediLED w pobliŜu źródeł 
technologii diodowej i dostarczenie klientom 
najbardziej opłacalnych rozwiązań. 
 
MediLED jest zdecydowanie światowej klasy 
dostawcą rozwiązań w zakresie diodowych 
lamp operacyjnych, zapewniających 
precyzyjne oświetlenie, funkcjonalność 
i uniwersalność we współczesnych 
środowiskach chirurgicznych. 
 

 

 



 

 
Mediland Enterprise Corporation 

 
 
 
 
 

Wspaniałe parametry optyczne 
 
 
 
 
 
Perfekcja pola oświetlenia 
MediLED generuje duŜe, jasne i równomierne 
pole oświetlenia. Pole oświetlenia moŜna 
łatwo dostosować, za pomocą sterowania 
z napędem silnikowym, do wszelkiego rodzaju 
procedur chirurgicznych i sal operacyjnych. 
MediLED moŜe utrzymywać jednolite 
natęŜenie światła w odległości od 70 do 
150 cm. MediLED tworzy równomierny 
„cylinder" światła, który moŜe sięgać 
i oświetlać róŜne głębokości w kaŜdym 
obszarze rany. Oświetlenie wgłębne 
i jednorodność światła to zalety, które 
wyróŜniają MediLED w rywalizacji na poziomie 
światowym. 
 
 
Czysta plamka świetlna z rzeczywistymi 
kolorami 
MediLED daje naturalne światło białe 160.000 
lux, które moŜe oświetlać punktowo i sprawia, 
Ŝe obszar chirurgiczny jest bardziej Ŝywy 
i jasny dla chirurga. MediLED utrzymuje 
temperaturę barwową 4300K we wszystkich 
trybach natęŜenia światła, symulując światło 
naturalne i ukazując kolory w ich najbardziej 
rzeczywistej i naturalnej postaci. MediLED ma 
współczynnik odwzorowania barwy (CRI) 95, 
co pozwala chirurgowi łatwo dostrzegać małe, 
niezafałszowane szczegóły i róŜnice pomiędzy 
sąsiadującymi ze sobą tkankami. 
 
Współczynnik odwzorowania koloru 
czerwonego R9 
Współczynnik R9 (odwzorowania koloru 
czerwonego) MediLED wynosi 95, wskazując 
na doskonałą zdolność MediLED do oddawania 
prawidłowego koloru czerwonego, co jest 
bezcenne, gdy trzeba rozróŜnić subtelne 
odcienie czerwieni w obszarze rany, gdzie 
znajdują się czerwone tkanki podbarwione 
krwią. 
 

Dbałość o ranę 
Rozpraszanie ciepła przez MediLED jest 
wyjątkowo małe (3,3 mocy promieniowania/ 
natęŜenie, mW/m2 lux), co jest waŜnym 
czynnikiem w zapobieganiu odwodnieniu 
odsłoniętych tkanek, a w konsekwencji jest 
niezwykle korzystne dla gojenia się rany 
pooperacyjnej. 
 
Lepsza kontrola cienia 
MediLED wykorzystuje specjalną metodę 
konstrukcji soczewki. Dzięki precyzyjnemu 
rozpraszaniu światła przez soczewki w głowicy 
lampy, gdy chirurdzy, urządzenia i narzędzia 
pracują pod lampą MediLED, bezcieniowość 
jest znacznie lepsza niŜ w przypadku lamp 
tradycyjnych. 
 
 

 

 
 
Nowatorski system regulacji ogniskowania 
moŜe zogniskować światło z 7 „płatków" 
w jedną plamę, po to, aby utworzyć wyraźne, 
bardzo jasne, równomierne pole świetlne 
w obszarze operacyjnym. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Lampa operacyjna MediLED Symphony 
 
 
 
 

 Medyczna elegancja 
z doskonałą 
funkcjonalnością 
 
Celem konstruktorów MediLED jest stworzenie 
ładnego oświetlenia medycznego bez 
pogorszenia funkcjonalności. Najlepsze 
parametry oświetlenia MediLED, kontrola 
rozpraszania ciepła i kontrola cienia - wszystko 
to mieści się w pięknej, symetrycznej 
i zajmującej mało miejsca konstrukcji 
pierścienia z 7 „płatkami". KaŜdy „płatek" jest 
precyzyjnie pochylany i zawiera matrycę 
z dokładnie ustawionymi diodami, które 
ogniskują kaŜdą kolumnę świetlną na 
konkretnych obiektach, w celu uzyskania 
doskonałego pola oświetlenia. 
 
• Piękna 7-płatkowa forma wokół pierścienia 

centralnego 
• Łatwe w obsłudze głowice lampy 
• Odpowiednia dla laminarnego przepływu 

powietrza 
• Kompaktowa głowica lampy zawiera 

nieruchome „płatki”, zabezpieczające pole 
operacyjne przed wpadaniem kurzu/ 
brudu/ cząsteczek, celem lepszej kontroli 
infekcji 

• Łatwa do czyszczenia, gładka powierzchnia 
głowicy lampy 

 
 

 
 

Oszczędność energii 
i kosztów 
 
 
Wysokosprawne źródło światła, małe zuŜycie 
energii 

Diody MediLED mogą dostarczyć 
wysokosprawne oświetlenie o skuteczności 
świetlnej ponad 100 lm/W, co prowadzi do 33% 
oszczędności kosztów w porównaniu 
z tradycyjnymi systemami oświetlenia 
operacyjnego. Ponadto diody mają niezwykłą 
trwałość, przekraczającą 50.000 godzin 
uŜytkowania. 
 
Zarządzanie ciepłem 
Głowica lampy jest podparta na gładkiej 
konstrukcji ze stopu aluminium, która poprawia 
współczynnik rozpraszania ciepła. Dodatkowo, 
w celu lepszego zarządzania ciepłem, w głowicy 
lampy zaprojektowano płytę rozpraszania 
ciepła. 
 
ObniŜenie kosztów 

Oszczędności osiąga się dzięki niŜszym 
rachunkom za energię i dzięki rzadszej 
wymianie Ŝarówek. 

 



 

Mediland Enterprise Corporation 
 
 
 
 
 

Rozwiązanie z zastosowaniem urządzeń 
multimedialnych o wysokiej rozdzielczości 
 
 
 
 
 
Wbudowana w lampę MediLED kamera HD 
o rozdzielczości 1080 linii poziomych 
i z 2 milionami pikseli, z powiększeniem 120x 
dostarcza wysokiej jakości obraz, który 
idealnie nadaje się do rejestracji procedury 
chirurgicznej, emisji wideo, edukacji 
medycznej i dla celów konferencyjnych. 
 
Rozwiązanie oświetlenia MediLED zapewnia 
wsporniki do zawieszenia 19" ekranów TFT 
HD LCD i 42", montowanych na ścianie 
ekranów TFT Full HD LCD, stosowanych do 
wyświetlania obrazów medycznych z róŜnych 
źródeł. 
 
Na Ŝyczenie dostarczamy monitor medyczny 
o wysokiej rozdzielczości i kamerę o wysokiej 
rozdzielczości. 

Kamera HD w lampie  

Specyfikacja techniczna 
Czujnik obrazu 1/3 Cmos 
Sygnał wideo 1080i 
Ilość pikseli 2.000.000 
Soczewka Optyczna zoom 10 x 

(F1,8 do F2,1) 
f=5,1 (WIDE) do 51mm 
(TELE) 

Zoom cyfrowy 12x 
Min. odległość obiektu 10 mm (WIDE end), 

800 mm (TELE end) 
Wyjście sygnału wideo HD: składowa Y, Pb, Pr 

HDMI (opcja)  
DVI-I (opcja)  
HD-SDI (opcja) 
SD: Y/C (opcja) 
Sygnał wizji (Composite) 
(opcja) 

Port komunikacji RS485  

 

 
 

 
 



 

Lampa operacyjna MediLED Symphony 
 
 
 

MoŜliwość manewrowania 
 
 

 

 
Uchwyt sterylny 
Sterylny uchwyt z napędem został 
zaprojektowany w celu ustawiania głowicy 
lampy i stosuje się go do regulacji wielkości 
oświetlanego pola. Uchwyt ten umoŜliwia 
chirurgowi wygodne dosięgnięcie i szybką 
zmianę ustawienia. 
 
Uchwyt niesterylny 
Uchwyty niesterylne są zintegrowane 
z zewnętrznymi krawędziami kaŜdego „płatka“, 
umoŜliwiając personelowi sali operacyjnej 
uchwycenie ich i ręczne przestawienie lampy. 
 
Sterownik z ekranem dotykowym - 
przyjazny dla uŜytkownika panel cyfrowy 
Sterownik z dotykowym ekranem MediLED jest 
panelem cyfrowym zaprojektowanym do 
łatwiejszego czyszczenia pod kątem 
medycznym. Na panelu zaprojektowano 
równieŜ ikony graficzne w celu umoŜliwienia 
uŜytkownikowi szybkiego nauczenia się i łatwej 
obsługi systemu. Sterownik z ekranem 
dotykowym moŜna równieŜ traktować jako 
uchwyt niesterylny. 
 
Funkcje panelu obejmują: 
• regulację natęŜenia oświetlenia 
• regulację pola oświetlenia  
• wyłącznik On/Off 
• opcję trybu MIS (zaprojektowaną dla 

chirurgii minimalnie inwazyjnej) 
• kamerę 
• wideo 
• timer 
 

 
 
MediLED umoŜliwia równieŜ regulację 
oświetlenia maks. trzech głowic lamp z jednego 
panelu sterowania. Pozwala to zminimalizować 
poruszanie się personelu po sali operacyjnej, 
zmniejszając tym samym moŜliwość infekcji. 
 

 
 
Funkcja timera moŜe być wykorzystywana do 
powiadamiania zespołu chirurgicznego 
o upływie czasu, a alarm odliczania wstecznego 
jest szczególnie przydatny do zarządzania 
czasem. 
 

 
 



 

Mediland Enterprise Corporation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tryb oświetlenia dla chirurgii 
minimalnie inwazyjnej (MIS) 
Na pierścieniu środkowym znajduje się 
siedem Ŝarówek diodowych dla trybu 
oświetlenia MIS. Kiedy chirurdzy wykonują 
zabiegi MIS, tryb ten moŜna stosować jako 
oświetlenie otoczenia. 
 
Standardowy sterownik z ekranem 
dotykowym, sterownik zdalny działający 
w podczerwieni i opcjonalny 3,5" sterownik 
ścienny (LA001.10). Cyfrowy system 
MediLED moŜe być zintegrowany 
z systemem integracji sali operacyjnej. 

 

 

 

  

 

 



 

Lampa operacyjna MediLED Symphony 
 
 
 
 
 
 

MediLED obsługuje róŜnorodne 
konfiguracje, dostosowując się do prawie 
kaŜdej sali operacyjnej. 
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Lampa operacyjna MediLED Symphony 
 
 
 

Specyfikacja techniczna 
 
 

 

 
 

Typy głowic lamp 

Dane techniczne 
Głowica lampy 6 Głowica lampy 7 

Średnica głowicy lampy (cm) 63 75 

Maksymalny strumień świetlny mierzony w odległości 1m 
(lux), Ec 140.000 160.000 

Strumień świetlny MIS mierzony w odl. 1 m (lux), Ec 8.500-17.000 8.500-17.000 

Temperatura barwowa (oK) 4.300 4.300 

Współczynnik odwzorowania barwy (CRI) 95 95 

Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego (R9) 95 95 

Dopuszczalna odległość robocza do obszaru 
operacyjnego (cm) 70-150 70-150 

Promieniowanie całkowite Ee (W/m2) 470 530 

NatęŜenie promieniowania/ natęŜenie światła Ee/Ec 
(mW/m2lux) 3,3 3,3 

Pole oświetlenia, d10 (cm) 18 18 

Pole oświetlenia, d50 (cm) 10 12 

Wielkość oświetlanego pola (cm) 18-32 18-32 

Ilość Ŝarówek 63 91 

Typ Ŝarówki Dioda Dioda 

Średnia trwałość Ŝarówki (godziny) 50.000 50.000 

Minimalna wymagana wysokość sufitu (cm) 270 270 

Głębokość oświetlenia - L1+L2 (cm) 130 140 

Pobór mocy lampy operacyjnej (W) 63 91 

Wejście zasilania 100-240 VAC, 50/60Hz 100-240 VAC, 50/60Hz 

 
UWAGA:  1. Wszystkie dane oświetlenia z tolerancją maks. +/-10%. 

   2. Wszystkie dane i opisy podlegają zmianom bez powiadomienia. 
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Specyfikacja techniczna - Wyświetlacz LCD 
 
 
 
 
 
 
 

Typ TFT HD LCD 19" 

TFT Full HD LCD 42" 

(tylko montowany na 
ścianie) 

Numer zamówienia LA008.01 LA010.01 

Nazwa modelu MDF1900-1AC MDF4200-2CC 

Rozdzielczość (piksele)  1280x1024 1920x1080 

Rozstaw punktów (poziom x 
pion) 0,294x0,294 (mm) 0,161x0,484 (mm) 

Współczynnik kontrastu 1300:1 4000:1 

Jasność (maks.)  300 cd/m2 500 cd/m2 

Kąt widzenia (w poziomie/ w 
pionie) 178°/178° 176°/176° 

Czas reakcji  <20ms 6,5ms 

Wejście cyfrowe DVI-A/DVI-D 
DVI x 1 

HD-SDI (BNCx2) 

Wejście analogowe VGA (D-sub 15 pin x 1) 

Komponent RGB/Sync (BNC x 5) 

Komponent (8 pin Mini-Din x 1) 

VGA (D-sub 15 pin x 1) 

Wyjście analogowe/ cyfrowe Nie dotyczy 
Komponent RGB/Sync (BNC x 3) 

HD-SDI (BNC x 1) 

Wejście wideo 
CV(RCA Jack x 1) 

S-video (4 pin Mini-Din x 1) 

CV (RCA Jack x 1) 

S-video (4 pin Mini-Din x 1) 

Wejście zasilania 

100-240 VAC, 3-1,5 A 

50/ 60 Hz 

DC12V, 6A 

100/-240 VAC 

50/ 60 Hz 

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 418 x 344 x 82,5 (mm) 1026 x 619 x 126,7 (mm) 

Waga (netto) 5,4 kg 34,9 kg 

Uchwyt VESA 100 x 100 (mm) VESA 200 x 200 (mm) 

 
UWAGA:  Wszystkie dane i opisy podlegają zmianom bez powiadomienia. 
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Lampa operacyjna Slimmest LED 
 

 
 



 

 
Lampa operacyjna SlimLED 

 
 
 
 

 Lampa operacyjna 
Slimmest LED 
 
 
SlimLED jest kolejną serią nowych systemów 
oświetleniowych z asortymentu lamp 
operacyjnych Mediland LED. Najzgrabniejsza, 
najłatwiejsza do zainstalowania lampa 
operacyjna wchodzi na rynek. Ten wyrób, 
przewyŜszając tradycyjne systemy 
oświetleniowe we wszystkich aspektach, 
oferuje coraz bardziej wymagającym 
administracjom szpitalnym i chirurgom idealny 
kształt, czyste światło, pełną funkcjonalność 
i oszczędność kosztów. 
 
Ultra-kompaktowa głowica lampy o owalnym 
kształcie zapewnia więcej miejsca dla chirurga, 
a niebieskie oświetlenie otoczenia zmniejsza 
napięcie w stresującej sali operacyjnej. Lekką 
konstrukcją głowicy lampy moŜna łatwo 
manewrować; w przeciwieństwie do innych 
systemów SlimLED jest zaprojektowana tak, 
aby zapewnić chirurgom najbardziej 
relaksującą atmosferę i wygodne warunki 
podczas długich i skomplikowanych procedur. 
Idee projektu SlimLED podkreślają zarówno 
funkcję, jak i formę. Lampa ma oszołamiające 
parametry optyczne przy najcieńszym kształcie 
(6,5 cm w najgrubszym punkcie). Uchwyty 
niesterylne i centralny uchwyt sterylny 
zapewniają funkcjonalną i nowatorską 
konstrukcję systemu, nadając jej nowoczesny 
i przyjazny wygląd w zimnej sali operacyjnej. 
 

 
 

 

Idealna do łatwej 
instalacji 
 
 
SlimLED jest wyjątkowo cienka, lekka i moŜna ją 
zainstalować w ciągu paru minut niewielkim 
wysiłkiem, dzięki czemu instalacja jest łatwym 
zadaniem. 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Mediland Enterprise Corporation 
 
 
 
 
 

Błyskotliwa, niezwykle elegancka inwestycja! 
 
 
 
 
 
SlimLED oddaje rzeczywiste kolory (CRI=95) 
i prawdziwe odcienie czerwieni (wartość R9 
=95). Oświetlenie wgłębne jest zgodne ze 
standardami oświetlenia bezcieniowego. 
Dostępne jest równieŜ oświetlenie otoczenia. 
UŜytkownik moŜe łatwo korzystać 
z przycisków dotykowych na panelu 
sterowania w celu wyregulowania 
elektrycznego sterowania ogniskowania 
światła, natęŜenia i zał./ wył. lampy. 
Jednorodny „cylinder” światła moŜna 
przystosować do róŜnych odległości roboczych 
w celu dopasowania do preferencji chirurga 
i róŜnych potrzeb chirurgicznych. Elektryczne 
sterowanie ogniskowaniem światła (ELFC) 
umoŜliwia uŜytkownikowi stosowanie 
3 róŜnych trybów (Near Focus, Middle Focus 
i Tele Focus). 
 

SlimLED zapewnia wsporniki do płaskich 
ekranów 19", kamer w lampie z zoomem 4Ox, 
ok. 380.000 pikseli (NTSC)/ 440.000 pikseli 
(PAL) i kamer na wysięgniku z zoomem 260, 
ok. 630.000 pikseli (NTSC)/ 740.000 pikseli 
(PAL). Wysokiej jakości obraz jest idealny dla 
celów emisji wideo, edukacji medycznej i dla 
celów konferencyjnych. 
 
Poza tym fakt, Ŝe rządy na całym świecie 
stopniowo ograniczają stosowanie Ŝarówek 
halogenowych powoduje, Ŝe wiele szpitali 
kieruje się w stronę technologii „przyjaznych 
dla środowiska”. Znacząco zwiększyło to ilość 
lamp diodowych na rynku. SlimLED daje Wam 
oświetlenie najlepszej jakości za rozsądną 
cenę, aby ułatwić to przejście. 

 

 
 

 
 



 

Lampa operacyjna MediLED Symphony 
 
 
 

Konfiguracja i specyfikacja techniczna 
 

Lampa SlimLED jest dostępna w szerokiej gamie konfiguracji 
opracowanych pod kątem delikatnych, precyzyjnych procedur 
chirurgicznych. 
 

 

 
Konfiguracje 
SlimLED5 SlimLED5C SlimLED5A 

SlimLED55 SlimLED5B SlimLED5CA 

SlimLED55C SlimLED5BA SlimLED55CA 

 
A: monitor   B: kamera na wysięgniku   C: kamera w lampie 
 

Specyfikacja techniczna 
Średnica głowicy lampy (cm) oś większa: 67, oś mniejsza: 56 

Maksymalny strumień świetlny mierzony w lm (lux), Ec 160 000 

Temperatura barwowa (oK) 4 300 

Współczynnik odwzorowania barwy (CRI) 95 

Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego (R9) 95 

NatęŜenie promieniowania/ natęŜenie światła Ee/Ec (mW/m2lux) 3,3 

Pole oświetlenia, d10 (cm) 20 

Pole oświetlenia, d50 (cm) 11 

Wielkość oświetlanego pola (cm) 20 

Głębokość oświetlenia L1+L2 (cm) 120 

Ilość Ŝarówek - Lampa operacyjna 80 

Ilość Ŝarówek - Oświetlenie otoczenia 4 

Typ Ŝarówki Dioda świecąca (LED) 

Średnia trwałość Ŝarówki (godziny) 50.000 

Pobór mocy lampy operacyjnej (W) 80 

Wejście zasilania 100-240 VAC, 50/60 Hz 

 
UWAGA:  1. Wszystkie dane techniczne oświetlenia z tolerancją maks. +/-10%. 
  2. Wszystkie specyfikacje i opisy podlegają zmianom bez powiadomienia. 
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