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Item1 1,000Quantidade UNUnid Aparelho de Raio X com gerador de alta Especificação 104.200,0000Preço Unit. Máximo 104.200,0000Total Preço Máximotensão e alta frequência (múltiplo) com controle micro processado, Gerador montado embaixo da mesa de exames ou gerador montado na parte externa. Potencia superior a 35kw. Seleção manual de corrente no mínimo de 50 a 630ma. Seleção de tempos de exposição de 2 milissegundos a 5 segundos ou mais. Possuir memoria para 40 a 125 ou mais em passos de 1kv. Seleção de 3 postos de trabalho ou mais. Possuir memoria para armazenamento de técnicas radiológicas ( programa anatômico) configurado pelo próprio usuário. Console de comando com display de cristal liquido alfanumérico com indicação de todos os parâmetros radiográficos, kv, ma, tempo, posto de bucky, mensagens de status e erro em português. Alimentação trifásica de 380v, 60hz. Mesa bucky com tampo flutuante com largura mínima de 80cm, comprimento mínimo de 215cm, deslocamento transversal mínimo de +/1 12cm para a esquerda e para a direita, deslocamento longitudinal mínimo de +/1 55cm. Tampo com acabamento em fórmica e bordas em metal escovado ou acabamento diverso com qualidade superior. Capacidade de suportar pacientes de 130kg ou mais. Freios eletromagnéticos para todos os movimentos da mesa acionados por pedal. Deslocamento do bucky de no mínimo 30cm. Grade anti-difusora razão 10:1 e no mínimo 103 linhas, distância foco-filme entre 0,8m a 1,2m. Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias, auto centralizável, permitindo o uso de chassis ate 35x43cm. Estativa com coluna porta tubo balanceada com freios eletromagnéticos, inclusive para angulação do tubo, acionados através de teclas com indicador luminoso para angulação. Deslocamento horizontal, permitindo efetuar radiografias fora do campo da mesa, deslocamento vertical 
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contra balanceado, deslocamento sobre trilho fixo a mesa ou chão. Braço porta tubo autocentrado com o bucky indicado com o colimador, rotação ± 90º com freios eletromagnéticos. Estativa com mural bucky com marcação para centralização e orientação em posicionamento. Deslocamento vertical de 130cm ou mais. Bucky com grade antidifusora razão 10:1 e 103 linhas no mínimo, distância foco-filme 1,5m a 1,80m. Bandeja do bucky em aço inox, deslizante sobre guias, auto centralizável, permitindo o uso de chassis ate 35x43cm. Dispositivo ajustável de sustentação do chassi radiográfico. Colimador com lâmpada e temporizador para desligamento automático da luz. Par de cabos de alta tensão. Tubo de raio X equipado com anodo giratório de capacidade térmica de 140 KHU  ou mais e velocidade de rotação mínima de 3200rpm. Duplo foco, sendo foco fino de 1,0mm e foco grosso de 2,0mm, com potencia focal de 22 e 47 kw respectivamente. (10815) (Valores expressos em Reais R$) Total Máximo Geral: 104.200,0000


