
Д О Г О В О Р Договор I 
Дата: —,—.
Гоупа: [ V  '  v i

Днес, .!.„..:....Х...... 2015 г. в гр. София между:

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД -  София с адрес: гр. София 1527, 
район „Оборище”, ул. “Бяло море” № 8; вписано в Търговския регистър на 
Министерство на правосъдието под ЕИК 831605806, представлявана от доц. д-р 
Григорий Неделков, дм -  изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна, и

„ АДИТУ С”ЕООД, със седалище и адрес: гр. София-1606, район „Красно село”, 
бул.”Тотлебен” №34, сграда 6, ет. 1, тел. 02/952 2859, факс: 02/952 2859; ЕИК: 
130628154, представлявана от Петьо Ангелов Петков, от друга страна, наричано за 
краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № РД-03- 
55/26.06.2015 г. на изпълнителния директор за определяне на изпълнител в процедура 
за възлагане на обществена поръчка, записана в РОП на АОП под № 00494-2015-0024, 
се сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни доставка, 
монтаж и пускане в експлоатация на специализирана видео-ендоскопска система, 
наричана тук и по-долу за краткост апаратура/та, модел „МАКСЕР Ендоскопия”, 
производство - Германия за Отделение по урология и андрология, съгласно техническа 
спецификация, изготвена на база техническото предложение, неразделна част от 
договора;
1.2.Собствеността и риска от повреждането на апаратурата преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписването на предавателно-приемателен протокол.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. При осъществяване предмета на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 
изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков превод, обща цена в размер на: 54 024,00 лева 
(петдесет и четири хиляди двадесет и четири лева), без ДДС или 64 828,80 лева 
(шесдесет и четири хиляди осемстотин двадесет и осем лева и 0,80 ст.), с ДДС.
2.2. Цената по предходния член се дължи както следва:

- 20% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
- 80 % - разсрочено, на две равни месечни вноски, след доставка и монтаж на 

апаратурата, и подписване на приемо-предавателен протокол.
2.3. Цената по т. 2.1. е за цялостното изпълнение на предмета на обществената поръчка.
2.4. Плащането се извършва след представянето на данъчна фактура по банков път, в 
български левове, по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: „Юробанк България”АД, IBAN BG78 BPBI7940 1077 3383 01: BIC: BPBIBGSF.

3. СРОК НА ДОСТАВКА И СРОК НА ДОГОВОРА
3.1. Срокът за изпълнение на този договор е 12 месеца, в т.ч. срок на доставка -  30 дни, 
считано от датата на подписването му.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде договорената апаратура във вид и качество 
и с технически показатели, съгласно представената оферта.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранционна карта.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-малко 
три дни преди доставката за очакваната дата на пристигането на апаратурата в 
местоизпълнението. Неизпълнението на това задължение освобождава 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от забава на приемането за същия срок.



4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява сервизно обслужване на апаратурата в рамките на 
гаранционния срок при следните условия:
а) срок за констатиране и изясняване характера на повредата - 24 (двадесет и четири) 
часа;
б) срок за отстраняване на повредата - 3 (три) дни.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. При установяване на явни недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а) да задържи апаратурата и да иска отстраняване на недостатъците за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
б) да откаже да приеме апаратурата.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати в договорените срокове и при 
условията на договора дължимата сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да осъществява контрол по изпълнението 
на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не 
нарушава оперативната му самостоятелност.
5.4. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако са 
в нарушение на правилата и нормативите, стандартите и изискванията на 
производителите на апаратурата или водят до съществено отклонение от поръчката.

6. РЕКЛАМАЦИИ И ГАРАНЦИИ
6.1. Рекламации за липси могат да се правят само в момента на приемането на 
апаратурата.
6.2.Рекламации за явни недостатъци на апаратурата могат да бъдат направени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането й, а за скрити недостатъци - при 
откриването им, в рамките на гаранционния период. При откриване на недостатъци се 
подписва констативен протокол от двете страни.
6.3. Гаранционният период на закупената апаратура е 12 (дванадесет) месеца, 
считано от датата на пускане в експлоатация и подписването на предавателно- 
приемателен протокол.
6.4. В рамките на гаранционния срок на апаратурата ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
отстранява констатираните с протокол повреди, които не са по вина на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за своя сметка.

7. ОТГОВОРНОСТИ, НЕУСТОЙКИ
7.1. При неизпълнение по този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинени вреди, при условията на гражданското и търговско законодателство.
7.2. При забава за изпълнение на задълженията по този договор, неизправната страна 
дължи на изправната обезщетение в размер равен на 0,5% на ден върху 
неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнените задължения.
7.3. При неспазване на срока по т. 4. 4. б. „а” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,01% стойността на договора за всеки час 
забава.
7.4.При неспазване на срока по т. 4. 4. б. „б” ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,03% стойността на договора за всеки ден 
забава.
7.5.Неизпълнените задължения се установяват с констативен протокол.
7.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да получи размера на обезщетението и неустойката по 
този раздел чрез писмено изявление за прихващане от внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
гаранция за изпълнение на договора.

8. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ
8.1. Този договор се прекратява с изтичане на срока по т. 6.3;
8.2. Този договор може да бъде прекратен:



а) без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при системно /повече от два пъти/ 
неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за добро изпълнение;
б) по взаимно писмено съгласие, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до 
момента на прекратяването;

9.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и след 
представяне на документ за гаранция за добро изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер 
на 5 Ineml % от стойността на договора без ДДС, а именно 2 701,20 лв., която се 
освобождава след приключване на договора, освен в случаите по т. 8. 2, б. а).
9.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство.

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

2. Гл. юрисконсулт/ioj 
/Р. Калъпова/В.

3. Н-к сектор Д ДП
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Приложение № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /)

„Доставка на специализирана видео-ендоскопска система за Отделение по урология и андрология j ^
на УМБАЛ „Царица Йоанна -ИСУЛ” ЕАД” ^

Изисквания на възложителя Конкретни параметри на участника Каталог № Страница №

1

Наименование на апарата,

марка и модел Максер Ендоскопия - Германия

Окомплектовка:

• Ксенон светлинен източник 300 W;
-Високо интензивна светлина, фокусирана в малък 
диаметър, позволяващ използването на ендоскопа и 
световодите в малък диаметър и в същото време доставка 
на ефикасна свтлина в дисталния край на ендоскопа; 
-Универсален изход, позволяващ използване на различни 
оптични кабели;
-Цветова температура -  около 6000° К (с инфрачервено 
филтриране). Регулиране на светлинната интензивност 
от предния пвнел;
-Лампа: 300 вата; живот -  около 500 часа;
-Измерване на времето -  цифрово;
-Защитна степен: IP х 1;

• Оптичен кабел за светлинния източник, 
резистивен на висока температура;

-Дължина на кабела 300 см;
-Да бъде автиклавируем;
-С възможност за различни адаптери;

• Ксенон светлинен източник 300 W;
-Високо интензивна светлина, фокусирана в малък 
диаметър, позволяващ използването на ендоскопа 
и световодите в малък диаметър и в същото време 
доставка на ефикасна свтлина в дисталния край на 
ендоскопа;
-Универсален изход, позволяващ използване на 
различни оптични кабели;
-Цветова температура -  около 6000° К (с 
инфрачервено филтриране). Регулиране на 
светлинната интензивност от предния пвнел; 
-Лампа: 300 вата; живот -  около 500 часа; 
-Измерване на времето -  цифрово; Х]
-Защитна степен: IP х 1;

Оптичен кабел за светлинния източник,
резистивен на висока температура;

П  А -
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• Цистоскоп c работна дължина 300 милиметра, 
0

4mm HD (high definition). Работен ъгъл на цистоскопа 
0°HD. Стъклена облицовка на отворите;

• Цистоскоп е работна дължина 300 милиметра, 
0

4mm HD (high definition). Работен ъгъл на цистоскопа 
30°HD. Стъклена облицовка на отворите;

• Капсула за цистоскоп-уретероскоп с централна 
клапа: 25 СН;

• Телескопен мост с два заключваеми 
инструментни канала;

• Работен елемент с Албаран дефлектор с два 
инструментни канала;

• Зрителен обтуратор за капсулата: 25СН. 
Позволяващ въвеждането на капсулата под 
наблюдение;

• Оптичен форцепс за разбиване на камъни
• Адаптер за оптични инструменти;
• Резектоскоп:

-Възможност за работа с монополярни и 
биполярни работни елементи;
-Лесно заключване;
-Ергономичен дизайн;

• Възможност за биполярна резекция в салинов 
разтвор

• Биполярен работен елемент за резектоскопа:
-Работен елемент с активно рязане -  чрез ръчно 
манипулиране;

• Свъзрващ кабел за биполярния елемент
• Биополярни електроди за резектоскопа:

-Електрод за вапоризация 
-Електрод за рязане 
-Електродна бримка 
-Стерилизационна тръба

•Дължина на кабела 300 см;
- Автиклавируем;
-С възможност за различни адаптери;

• Цистоскоп с работна дължина 300 
милиметра, 0  4mm HD (high definition). 
Работен ъгъл на цистоскопа 0°HD.
Стъклена облицовка на отворите;

• Цистоскоп с работна дължина 300 
милиметра, 0  4mm HD (high definition). 
Работен ъгъл на цистоскопа 30°HD. 
Стъклена облицовка на отворите;

• Капсула за цистоскоп-уретероскоп с 
централна клапа: 25 СН;

• Телескопен мост с два заключваеми 
инструментни канала;

• Работен елемент с Албаран дефлектор с два 
инструментни канала;

• Зрителен обтуратор за капсулата: 25СН. 
Позволяващ въвеждането на капсулата под 
наблюдение;

• Оптичен форцепс за разбиване на камъни
• Адаптер за оптични инструменти; </
• Резектоскоп: ^

-Възможност за работа с монополярни и 
биполярни работни елементи;
-Лесно заключване;
-Ергономичен дизайн;

• Възможност за биполярна резекция в 
салинов разтвор

• Биполярен работен елемент за V 
резектоскопа:

-Работен елемент с активно рязане -  чрез ръчно 
манипулиране;

• Свъзрващ кабел за биполярния елемент,
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• Въртяща се обвивка за резектоскопа -  за 
непрекъсната иригация 26/24 Charr, със стандартен 
обтуратор -  комплект;

• Електрохирургичен генератор за монополярна 
и

биполярна хирургия, със следните параметри:
-Едновременна активация от двама хирурзи;
-За използване при монополярна ендоскопия в течна 
среда;
-За изолзване при оперативна флексибилна ендоскопия; 
-Биполярна коагулация и лигиране на големи съдове; 
-Биполярно рязане и биполярно ендоскопско рязане в 
салинова среда;

° Поне 10 монополярни режима:
■ Чисто рязане - синусоидален немодулиран 

ток за чисто рязане без коагулационен ефект;
■ Бленд 1 -  синусоидалем модулиран ток за 

коагулационно рязане. Специализирано софтуерно 
управление;

■ Бленд 2 -  модулиран ток за рязане със 
силен

коагулационен ефкт, тип "спрей" за хирургия и 
лапароскопия;

■ Авто-чисто рязане - синусоидален 
немодулиран ток за рязане без коагулационен ефект;

■ Авто-Бленд - синусоидалем модулиран 
ток

за коагулационно рязане;
■ Рязане при флексибилна ендоскопия -  

Авто-
ендоскопия -  ток с алтерниращи фази за рязане и 
коагулация за флексибилна ендоскопия;

■ Форсиран режим -  модулиран ток при 
високо напрежение за силен коагулационен___________

• Биополярни електроди за резектоскопа: 
-Електрод за вапоризация
-Електрод за рязане 
-Електродна бримка 
-Стерилизационна тръба

• Въртяща се обвивка за резектоскопа -  за1/ 
непрекъсната иригация 26/24 Charr, със 
стандартен обтуратор -  комплект;

• Електрохирургичен генератор за 
монополярна и биполярна хирургия, със 
следните параметри:

-Едновременна активация от двама хирурзи;
-За използване при монополярна ендоскопия в 
течна среда;
-За изолзване при оперативна флексибилна 
ендоскопия;
-Биполярна коагулация и лигиране на големи 
съдове;
-Биполярно рязане и биполярно ендоскопско I/ 
рязане в салинова среда;

0 1 0  м о н о п о л я р н и  р е ж и м а :

■ Чисто рязане - синусоидален 
немодулиран ток за чисто рязане без 
коагулационен ефект;

■ Бленд 1 -  синусоидален модулиран 
ток за коагулационно рязане. 
Специализирано софтуерно 
управление;

■ Бленд 2 -  модулиран ток за рязане 
със силен коагулационен ефкт, тип 
"спрей" за хирургия и лапароскопия;

■ Авто-чисто рязане - синусоидален 
немодулиран ток за рязане без коагулационен



повърхностен и дълбок ефект;
■ Прецизен режим -  модулиран ток при 

средно
напрежение със среден коагулационен повърхностен и 
дълбок ефект;

■ "Мек" режим -  модулиран нисковолтов ток 
с

деликатен коагулационен ефект без повърхостна 
карбонизация;

■ "Спрей" -  модулиран екстремално 
високоволтов ток със голяма повърхностни коагулация с 
малко проникване в тъканта, дори нез контакт с активния 
електрод;

° Запаметяване на поне 100 функционални 
програми, включващи предварително избрани параметри 
за рутинна или лапароскопска хирургия, монополярна 
ендоскопия в течност, оперативна флексибилна 
ендоскопия, биполярен режим или биполярна 
ендоскопия в салинов разтвор. Запаметяване на 
последните параметри при изключване на апарата;

° Система за управление на неутралния
електрод:

Възможност за работа с всички видове неутрални 
електроди, проверка на кабела и свързването при "не
разделени" (non split) електроди, при сплит-електроди -  
проверка също на контакта между електрода и пациента. 
Спиране на захранването при: скъсан или откачен кабел, 
недобра връзка при сплит-електроди;

° Контрол на утечките (leakage control) -  
специфична електрическа верига за непрекъснато 
следене на високочестотни токови утечки към земята. 
Автоматично намаляване на изходната мощност и 
подаване на алармен сигнал към оператора при 
потенциално опасни ситуации (напр. контакт между

* Авто-Бленд - синусоидален 
модулиран ток за коагулационно 
рязане;

■ Рязане при флексибилна ендоскопия 
-  Авто-ендоскопия -  ток с 
алтерниращи фази за рязане и 
коагулация за флексибилна 
ендоскопия;

■ Форсиран режим -  модулиран ток 
при високо напрежение за силен 
коагулационен повърхностен и 
дълбок ефект;

■ Прецизен режим -  модулиран ток 
при средно напрежение със среден 
коагулационен повърхностен и 
дълбок ефект;

■ "Мек" режим -  модулиран 
нисковолтов ток с деликатен 
коагулационен ефект без 
повърхостна карбонизация;

■ "Спрей" -  модулиран екстремално 
високоволтов ток с голяма повърхностна 
коагулация с малко проникване в тъканта, дори 
без контакт с активния електрод;
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° Запаметяване на 100 функционални 

програми, включващи предварително 
избрани параметри за рутинна или 
лапароскопска хирургия, монополярна 
ендоскопия в течност, оперативна 
флексибилна ендоскопия, биполярен 
режим или биполярна ендоскопия в 
салинов разтвор. Запаметяване на



пациента и метална част от операционната маса).
° Двоен педал за управление на параметрите за 

монополярен и биполярен режими;
° Поне 2 монополярни изхода: Едновременно 

активиране на двата изхода от двама оператора. 
Възможност за работа с две ръкохватки с 3-пинови 
интернационален стандарт конектори или с една 
ръкохватка с превключвател и една стандартна 
монополярна. Възможност за използване на всички 
монополярни кабели (чрез адаптер).

Параметри на монополярния ток:

Монополярно рязане

Чисто рязане 350 W
350 0  

(номинален 
товар)

3450 Vpp

Бленд 1 300 W 350 0 3600 Vpp

Бленд 2 140 W 600 0 7600 Vpp

Авто-рязане 350 W 350 0 1350Vpp

Авто-Бленд 300 W 350 0 1930 Vpp

Флексибилна
Ендоскопия 220 W 350 0 1710Vpp

Монополярна коагулация

Форсиран
режим 150 W 350 0 4700 Vpp

Прецизен 250 W 250 0 3460 Vpp

Мек 280 W 250 0 3440Vpp

Спрей 140 W 600 0 7600 Vpp

° Система за управление на неутралния 
електрод:

Възможност за работа с всички видове неутрални 
електроди, проверка на кабела и свързването при 
"не-разделени" (non split) електроди, при сплит- 
електроди -  проверка също на контакта между 
електрода и пациента. Спиране на захранването 
при: скъсан или откачен кабел, недобра връзка 
при сплит-електроди;

° Контрол на утечките (leakage control) -  
специфична електрическа верига за непрекъснато 
следене на високочестотни токови утечки към 
земята. Автоматично намаляване на изходната 
мощност и подаване на алармен сигнал към 
оператора при потенциално опасни ситуации 
(напр. контакт между пациента и метална част от 
операционната маса).

0 Двоен педал за управление на 
параметрите за монополярен и 
биполярен режими;

° 2 монополярни изхода: Едновременно
активиране на двата изхода от двама 
оператора. Възможност за работа с две 
ръкохватки с 3-пинови нтернационален 
стандарт конектори или с една 
ръкохватка с превключвател и една 
стандартна монополярна. Възможност 
за използване на всички монополярни 
кабели (чрез адаптер).

° Параметри на монополярния ток:

Монополярно рязане 

Чисто рязане 350 W  350 О

\ /



° Поне 5 биполярни режима':
•Чисто рязане -  пулсов ток за нормално рязане 
•Ендоскопско рязане в салинов разтвор — пулсов ток; 
•Микро-коагулация -  пулсов ток за коагулация -  мек и 
микро-прецизен тип и коагулация в салинов разтвор; 
•Макро-коагулация -  пулсов ток за коагулация 
стандартен и форсиран тип при лапароскопия; 
•Лигиране на съдове -  пулсов ток с автоматичен стоп за 
лигиране на големи съдове до 7 мм;

0 Контролна система:
•Авто-контролна система с два 32-битови 

микропроцесора за: Основен авто-контрол -  пълна 
проверка на хардуера и софтуера при включване на 
системата и повтаряемост на всеки поне 40 минути; 
Стандартен авто-контрол -  функционален контрол по 
време на работа, включващ специфичен контрол на 
изходите и активационните пътища при избраните 
режими; Основен контрол за грешки -  функциониране, 
свързване на аксесоарите, използване или активация; 
Контрол на изходната мощност; Запаметяване на 
последните поне 30 грешки в системата;

■ Пълен контрол на изходната мощност: 
Микропроцесорен контрол на всички токове чрез поне 4 
различни софтуерни системи:

• Система "Константна мощност" -  
непрекъснато наблюдение на връзката между апарата и 
пациента, автоматично оптимизиране на доставяната 
мощност;

• Система "Константно напрежение" -  
непрекъснато наблюдение на връзката между апарата и 
пациента, автоматично регулиране на изходната 
мощност, запазваща константна токова електрическа 
дъга при минимална повърхностна некроза;

• Система "Контрол на стартиращия 
импулс" -  автоматични проверки на токовия старт-

(номинален
товар)

Vpp

Бленд 1 300 W 350 0 3600
Vpp

Бленд 2 140 W 600 0 7600
Vpp

Авто-рязане 350 W 350 0 1350
Vpp

Авто-Бленд 300 W 350 0 1930
Vpp

Флексибилна
Ендоскопия 220 W 350 0 1710

Vpp
Монополярна коагулация

Форсиран
режим 150 W 350 0 4700

Vpp

Прецизен 250 W 250 0 3460
Vpp

Мек 280 W 250 0 3440
Vpp

Спрей 140 W 600 0
1

7600
Vpp

° 5 биполярни режима: V
•Чисто рязане -  пулсов ток за нормално рязане 
•Ендоскопско рязане в салинов разтвор -  пулсов 
ток;
•Микро-коагулация -  пулсов ток за коагулация -  
мек и микро-прецизен тип и коагулация в салинов 
разтвор;
•Макро-коагулация -  пулсов ток за коагулация 
стандартен и форсиран тип при лапароскопия;- -



импулс за максимална ефикасност, използвайки 
възможно най-ниска мощност;

• Система "Контрол на биполярна работа 
в

салинов разтвор" -  непрекъсната обратна връзка между 
апарата и оперативното поле при работа в салинов 
разтвор за оптимизиране на биполярното рязане;

° Параметри на биполярния ток:
Биполярно рязане

j I
350 0

; Чисто рязане : 180 W | (номинален
товар)

1200Vpp

Рязане в салинов ! j 32\) W !разтвор 50 0 1200Vpp

Биполярна коагулация
Микро 

; коагулация i 130 W ;
- .j !

100 O 420 Vpp

Макро
коагулация 130 w 200 0 1050Vpp

! Лигиране на 
съдове

! 130 W ; 
| (200 W) | 100 O 420 Vpp

■' ¥  ¥ ®г ’ ? 1  ¥  f  ¥

•Лигиране на съдове — пулсов ток с автоматичен 
стоп за лигиране на големи съдове до 7 мм;

° Контролна система:
•  Авто-контролна система с два 32-битови 

микропроцесора за: Основен авто-контрол -  пълна 
проверка на хардуера и софтуера при включване 
на системата и повтаряемост на всеки 40 минути; 
Стандартен авто-контрол -  функционален контрол 
по време на работа, включващ специфичен 
контрол на изходите и активационните пътища 
при избраните режими; Основен контрол за 
грешки -  функциониране, свързване на 
аксесоарите, използване или активация; Контрол 
на изходната мощност: Запаметяване на 
последните 32 грешки в системата;

■ Пълен контрол на изходната
мощност:

Микропроцесорен контрол на всички токове чрез 
4 различни софтуерни системи: \У

• Система "Константна мощност"
-  непрекъснато наблюдение на 
връзката между апарата и 
пациента, автоматично 
оптимизиране на доставяната 
мощност;

• Система "Константно 
напрежение" -  непрекъснато 
наблюдение на връзката между 
апарата и пациента, автоматично 
регулиране на изходната 
мощност, запазваща константна 
токова електрическа дъга при 
минимална повърхностна 
некроза;

• Система "Контрол на

3
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•

стартиращия импулс" -  
автоматични проверки на 
токовия старт-импулс за 
максимална ефикасност, 
използвайки възможно най- 
ниска мощност;
Система "Контрол на биполярна 
работа в салинов разтвор" -  \ /  
непрекъсната обратна връзка 
между апарата и оперативното 
поле при работа в салинов 
разтвор за оптимизиране на 
биполярното рязане;

° Параметри на биполярния ток:
Биполярно рязане

Чисто рязане
!

180 W
350 0  

(номинален 
товар)

1200
Vpp

....... . ...... ......Г

Рязане в 
салинов 
разтвор

320 W 50 0 1200
Vpp

Биполярна коагулация

Микро
коагулация 130 W 100 О 420 Vpp

Макро
коагулация 130 W

>
2 0 0 0  ; 1050

Vpp

Лигиране на 
съдове

130 W 
(200 W) 100 0

i1
420 Vpp i



Срок за доставка 30 работни дни.
Дата 25.05.2015


