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Załącznik nr 4b do SWZ 

 

Część nr 3 zamówienia - dostawa pomocy dydaktycznych - sprzętu specjalistycznego - Symulatorów 
Lp. Przedmiot Opis ilość cena brutto wartość brutto 

1. Symulator do inseminacji 
trzody  
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Symulator w postaci zadu świni wymiarów naturalnych, wsparty trzypunktowo, 
umożliwiający  utrzymanie ciężaru dorosłego człowieka. 
W zestawie: 
- pistolet inseminacyjny, 
- wymienny panel układu rozrodczego, wymiarów naturalnych, z charakterystycznymi 
strukturami  anatomicznymi, montowany w prawidłowej pozycji anatomicznej w 
konstrukcji symulatora, zawieszony w przestrzeni jamy miednicy w sposób imitujący 
naturalne zawieszenie na więzadle  szerokim, wykonany z elastycznych materiałów 
imitujących i zapewniających realistyczne odczucia zabiegowe żywej tkanki szczególnie 
części zewnętrznych (srom), oraz aktywnych w zabiegu unasienniania (szyjka macicy 
charakterystycznej dla lochy), 
- wymienny układ rozrodczy z miotem prosiąt, wielkości naturalnej, montowany w 
prawidłowej  pozycji anatomicznej w konstrukcji symulatora, odzwierciedlający stan 
fizjologiczny w okresie porodu, wykonany z elastycznych materiałów umożliwiających 
stosowanie żeli poślizgowych i testowanie technik pomocy porodowej, 
- 2 prosięta (płody), wielkości naturalnej, wykonane z elastycznego materiału 
zapewniającego realistyczne odczucia żywej tkanki. 
Sposób montażu poszczególnych paneli umożliwiający szybką wymianę, bez konieczności 
użycia narzędzi . 
Materiał wykonania: konstrukcja wykonana z metalu, układ rozrodczy wykonany z 
elastycznego silikonu oraz tkaniny, prosięta wykonane z elastycznego silikonu. 
Wymiary: 57x42x72cm (+/- 5cm) 
Instrukcja w języku polskim. 

1 szt.     
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2. Symulator do inseminacji 
krowy  
 
 
Opis zaoferowanego 
przedmiotu zamówienia  
 
Producent: 
 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
Model: 
 
……………………………………. 
……………………………………. 

Naturalnej wielkości symulator do nauki sztucznego unasienniania (inseminacji) krowy.   
Symulator w postaci zadu krowy (samicy bydła hodowlanego), wymiarów naturalnych, 
wsparty co najmniej trzypunktowo. Przenośny z możliwością składania i postawienia na 
stole. 
W zestawie: 
- kompletny sztuczny układ rozrodczy z szyjka macicy, prostnicą i sromem  
- wymienny panel układu rozrodczego, wymiarów naturalnych, z charakterystycznymi 
strukturami anatomicznymi, montowany w prawidłowej pozycji anatomicznej w 
konstrukcji symulatora, zawieszony w przestrzeni jamy miednicy w sposób imitujący 
naturalne zawieszenie, wykonany z elastycznych materiałów imitujących (silikon, tkanina) 
i zapewniających realistyczne odczucia zabiegowe żywej tkanki - dotyczy elementów 
zewnętrznych (srom) i wewnętrznych (szyjki macicy)  
 Materiał wykonania:  
- elementy układu rozrodczego - silikon, tkanina, 
- Korpus: plastik + metalowe wzmocnienia 
Wymiary produktu: ok. 81x46x71cm 
Zestaw zawiera: 
- Tylna część samicy bydła domowego z układem rozrodczo-płciowym 
- Zdejmowana pokrywa  (dostępna w kolorze brązowym lub czarno-białym) do 
trenowania z lub bez wizualnych wskazówek. 
- Symulator ze zdejmowaną szyjką macicy i osłoną układu rozrodczego  
- Przewód pokarmowy 
- Bez-lateksowe rękawiczki na ramię (100 sztuk) 
- Pistolet do inseminacji 
- Modele  rozwoju ciałka żółtego 
- Modele  rozwoju płodu. 
Instrukcja w języku polskim 

1 szt.      

 


