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ĮRANGOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS
Pasiūlymai ir pastabos dėl paskelbtos Techninės specifikacijos projekto gali būti teikiami ne tik CVP IS
susirašinėjimo priemonėmis, bet ir paštu (Vytauto g. 105, LT-20184 Ukmergė), faksu (8 340 65 004),
el. paštu spec@ukmergespspc.lt.
Eil.
Nr.

Gaminio
pavadinimas

Kiekis

Reikalavimai

1 DALIS. AROMATERAPIJOS ĮRANGA
Aromaterapinė
1
Aromaterapinė lempa užpildoma vandeniu, vanduo pašildomas.
1. lempa
Yra galimybė įlašinti kvapus (aliejinius).
Jungiama į elektros tinklą.
Garsų ir kvapų
1
Įrenginys turintis galimybę skleisti garsus skirtus garsų terapijai
terapijos sistema
pvz. Jūros, pavasario, tekančio vandens, paukščių čiulbesys ir kt.
2.
Tuo pačiu įrenginyje yra galimybė kartu taikyti ir kvapų terapijos fją.
2 DALIS. GIMNASTIKOS SIENELĖS
1. Gimnastikos sienelės
3
Aukštis 220-270cm, plotis 80-100cm, storis 10-20cm. Skersinių
dydis: 2,5x3,5cm ±1 cm. Maksimali apkrova - nemažiau150 kg.
3 DALIS. JUDESIO TERAPIJOS REIKMENŲ KOMPLEKTAS
Čiužiniai
Poroloninis, polivinilo užvalkalas, kampai apsiūti neslystančia
1.
4
medžiaga, šonuose po dvi rankenas.
Matmenys: 2000(±50 mm )x 1000(±50 mm) x 100 mm(±50 mm).
Sieninis veidrodis
Veidrodis ne mažesnis kaip 3500x1700mm, ne mažiau 3 dalių,
2.
1
veidrodžio atspalvis – skaidrus, kraštinės poliruotos.
Mankštos kamuoliai
Medicininis kimštinis kamuolys, pagamintas iš natūralios odos.
3. (kimštiniai
1
Svoris - 5kg(±500g), skersmuo - 28 cm(±2cm).
kamuoliai)
Mankštos kamuoliai
Mankštos kamuolių paviršius pagamintas iš elastingos medžiagos.
(gimnastikos)
Kamuoliai turi būti saugūs naudojimo metu: prakiurdžius kamuolį
jis išsileidžia lėtai, o ne sprogsta. Visi mankštos kamuoliai turi
atitikti Europos medicinos prietaisų direktyvą 93/42/EEB.
4.
3
Maksimali apkrova – ne mažesnė nei 120 kg.
Reikalingas kamuolio dydis parenkamas pagal žmogaus ūgį.
1 vnt. - Ø55cm - 155 - 169 cm
1 vnt. - Ø65cm - 170 - 184 cm
1 vnt. - Ø75cm - 185 - 204 cm.
Kamuoliukai rankų 2 vnt. (1 Vieno kamuoliuko skersmuo - 5 cm±1 cm.
5.
treniruotėms
kompl.)
Svoriai (riešui –
Riešo ir kulkšnies svoriai pripildyti smėliu padengti tvirto nailono
6. kulkšnims)
2 kompl. audinio. Galimi svoriai: 1 kg (2 vnt. po 0,5 kg), 2 kg (2 vienetai po
1,0 kg).

2
Guminių juostų, skirtų mankštai, komplektas. Komplektą sudaro 8
vnt. skirtingų tamprumų juostos. Skirtingų spalvos juostos nurodo
3 kompl.
skirtingą juostos tamprumą. Vienos juostos ilgis ne trumpesnis nei
2,5 m.
Ekspanderiai (delno
Šis treniruoklis yra skirtas vystyti pirštų, riešo ir delno raumenų
ekspanderiai)
4
grupes.
Padengtas
atspariu
prakaitavimui
paviršiumi.
Ergonomiškos formos.
Espanderiai(guminiai
Multifunkcinis espanderis - aerobikos pratimams atlikti.
ekspenderiai)
Pagamintas iš elastingos gumos.
2
Paminkštintos rankenos.
Diametras 50 mm±10 mm.
Ekspanderių rinkinys
Ekspanderių rinkinys susideda iš trijų skirtingų sunkumo lygių
espanderių.
2 kompl.
Tai rankinis treniruoklių rinkinys skirtas rankų, pečių ir nugaros
raumenims mankštinti, veikiantis pasipriešinimo principu.
Gimnastikos lazdos
Įvairaus ilgio gimnastikos lazdos tinka ir sportui ir bendrai kūno
kultūrai.
Medžiaga: PE ar lygiavertė medžiaga.
6
Skersmuo: 25mm± 5 mm.
Ilgis: 2 vnt. - 120cm± 5 cm, 2 vnt. - 60 cm± 5 cm, 2 vnt. - 90cm ± 5
cm.
Gimnastikos lankai
Masažinis gimnastikos lankas - svoris ne daugiau nei 1,2 kg,
3
pagamintas naudojant viskozės elastinę ar lygiavertę medžiagą
4 DALIS. SVARSTYKLĖS SU ŪGIO MATUOKLE
Svarstyklės su ūgio
3
Reikalavimai svarstyklėms:
matuokle
1. Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: mechaninės kolonos tipo
svarstyklės; svorį (g) indikuojantis mechanizmas pritvirtintas
kolonos viršuje patogiame aukštyje; ratukas transportavimui.
2. Svarstyklių tikslumo klasė - III ( vidutinio tikslumo).
3. Platformos išmatavimai – 350(±25 mm) x 360 mm(±25 mm).
4. Matuojamas svoris - ne mažiau kaip iki 200 kg.
5. Matavimo diskretiškumas – 100 g.
6. Galimybė integruoti ūgio matuoklę su galvos fiksacija – būtina.
7. Svarstyklių ženklinimas: 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos
tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleistus „Neautomatinių
svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus; 2. Būtinas
prietaiso žymėjimas CE ženklu
pagal Medicinos prietaisų
direktyvos MDD 93/42 EEB reikalavimus. Būtina kartu su
pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją.
8. Pirminė metrologinė patikra – būtina.
9. Garantinis laikotarpis – 12 mėn.
Reikalavimai ūgio matuokliui:
1. Ūgio matavimo ribos - ne blogiau 85 – 200 cm.
2. CE sertifikatas – būtina.
5 DALIS. RELAKSO KAMBARYS
Relakso kambarys
1
Viso kūno masažą su muzika ir garsu atliekantis įrenginių
komplektas.
Sistemą sudaro:
Vandens čiužinys 220 cm(±20 cm )x 125 cm (±20 cm) x 230
cm.( ± 20 cm). Su integruota masažo įranga.
Palapinės tipo dangalas suteikiantis atribojimo nuo aplinkos f-ją.
Muzikos ir garso įranga.
Garantinis laikotarpis – 12 mėn.
6 DALIS. MOLIO ŽIEDIMO APARATAS
Molio žiedimo
Molio žiedimo aparate įmontuotas elektrinis variklis ( 80-100W);
aparatas
1
Įtampa ne daugiau, nei 230 V, 1-fazė.
Keli greičio režimai reguliuojami rankenėlės pasukimu.
Gimnastikos gumos
7.

8.

9.

10.

11.

12.
1.

1.

1.

3

1.

Relaksacinė masažo
kėdė

Mikrobangų krosnelė
1.

Kavos aparatas

2.

Automatinė
džiovyklė
1.

1.

Bioptrono lempa

Ratilas sukamas pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio
rodyklę.
Ratilo diametras: 250 mm(±50 mm)
Sukimosi greitis: 0~230rpm
Įrengimo matmenys: ilgis 515mm(±50 mm), plotis 365mm(±50
mm), aukštis 230mm (± 50 mm).
Molio žiedimo aparato komplektą sudaro : 2 ratilai (250 mm±50
mm) ir apsauginė lėkštė.
Garantinis laikotarpis – 12 mėn.
7 DALIS. RELAKSACINĖ MASAŽO KĖDĖ
1
1. Masažo programos – ne mažiau 9 programų (pagal intensyvumą
nuo silpnesnės iki aktyvesnės)
2. Kojų atramose privalo būti atliekamas spaudžiamasis pėdų ir
blauzdų masažas
3. Nugaros ir kojų atramos reguliuojamos , kad galima būtų kojų
atpalaidavimo procedūras atlikti skirtingose kojų sulenkimo
būsenose.4. Nugaros atlošo atlenkimo kampas iki 170˚, suteikiantis
galimybę masažuoti pusiau gulomis.
5. Įmontuota audio įranga.
6. Masažo laiko nustatymas.
8. Krėslo medžiaga turi būti lengvai sterilizuojama,
valoma(pvz.dirbtinė (ECO) oda ar lygiavertė).
9. Suteikiama garantija ne mažiau nei 12 mėn.
10. Naudojimo instrukcijos ir techninių parametrų atitikties
dokumentai pateikiami originalo ar anglų kalbomis ir vertimu į
Lietuvių kalbą.
8 DALIS. BUITINĖ ĮRANGA
Mikrobangų krosnelės talpa – nuo 15 iki 30 l.
Atskirai statoma mikrobangų krosnelė.
1
Galingumas – ne mažiau 600 W.
Integruota grilio funkcija.
Garantinis laikotarpis ne mažiau, nei 12 mėn.
Matmenys (PxAxG), cm 35(± 10 cm) x 45(± 10 cm) x 38( ± 10
cm)
Vandens talpa nuo 1,5 iki 3 l
Kavos pupelių talpa nuo 200 iki 350 g.
Kavos tirščių talpa nuo 15 iki 30 porcijų
1
Pieno rezervuaro talpa nuo 0,5 iki 1 litro
Energijos taupymo funkcija
Automatinis sistemos praplovimas
Automatinis nukalkinimas
Garantinis laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėn.
9 DALIS. AUTOMATINĖ DŽIOVYKLĖ
Montavimo tipas - laisvai statoma (-as)
Energijos klasė ne prastesnė nei A
Skalbinių svoris - ne mažiau kaip 5kg
Džiovinimo tipas Kondensacinis
1
Aukštis 85 cm ± 5 cm
Gylis 63 cm ± 5 cm
Plotis 60 cm ± 5 cm
Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn.
10 DALIS. BIOPTRONO LEMPA
3
1. Prietaisas skirtas šviesos terapijai.
2. Tvirtinamas ant mobilaus stovo.
3. Filtro skersmuo -  11 cm.
4. Apsaugos klasė, ne blogiau - II klasė, IP 20.

4

1.

Žaliuzių komplektas
(viso 16 vnt.)

1 kompl.

5. Poliarizacijos laipsnis:  95% (590-1550 nm).
6. Lemputės galia -  50 W.
7. Specifinis galios tankis 40mW/cm²
8. Šviesos energija per minutę, ne blogiau - 2,4 J/cm2.
9. Bangos ilgio ribos, ne blogiau - 480-3400 nm.
10. Naudojama galia, ne daugiau - 160 VA.
11. Gydymo laiko nustatymas ir automatinis prietaiso išsijungimas
– būtina.
12. Maitinimo nuo tinklo – būtina.
13. Garantijos laikotarpis įrangai ne trumpiau nei 12 mėn.
14. CE ženklinimas būtinas.
15. Pateikti prekių techninių parametrų atitikimą techninių
specifikacijų reikalavimams įrodančius gamintojo aprašus originalo
ar anglų kalba ir vertimą į Lietuvių kalbą ar analogiškus
dokumentus.
11 DALIS. ŽALIUZĖS
Perkama 16 vnt. žaliuzių.
tipas - vertikalios žaliuzės;
spalvos derinamos su užsakovu.
13 vnt. žaliuzių reikalavimai (kabinetuose): langų matmenys:
aukštis 235 cm, plotis 125 cm;
1 vnt. žaliuzių reikalavimai (procedūriniame kabinete): langų
matmenys: aukštis 235 cm, plotis 125 cm; Šio kabineto žaliuzių
paviršius turi būti lengvai valomas, pritaikytas medicinos įstaigų
procedūriniams kabinetams.
1 vnt. žaliuzių reikalavimai (koridoriuje): aukštis 220 cm , plotis
170 cm;
1 vnt. žaliuzių reikalavimai (koridoriuje): aukštis 223 cm, plotis
170 cm ;
Aukščiau pateikti langų matmenys, o tikslius, žaliuzių įrengimo,
išmatavimus tiekėjas turi atlikti vietoje.

___________________________

