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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 

1. Narzędzie I – 2 warianty wykonania po 1 szt. 

Narzędzie laparoskopowe, dedykowane dla robota chirurgicznego opracowanego w Fundacji Rozwoju 
Kardiochirurgii, w szczególności do pracy z robotami RobinHeart PVA oraz RobinHeart „Pelikan”. 
Wykonawca opracuje prostą i lekką konstrukcję narzędzia umożliwiającego realizację siłowego 
sprzężenia zwrotnego wyposażonego w czujniki siły. Opracowana konstrukcja powinna cechować się 
niewielkimi gabarytami i masą. Narzędzie powinno stanowić instrument chirurgiczny (wykonawczy) dla 
robota RobinHeart PVA. Narzędzie mocowane na ramieniu robota powinno być dostosowane do 
obecnego systemu mocującego zastosowanego w robocie  RobinHeart PVA.  
Narzędzie laparoskopowych musi składać sie z trzech rozbieralnych części: 
− efektora (E)  
− prowadnicy laparoskopowej (P) 
− systemu sterowania (S) 

 

 
 
Wariant 1 (1 szt.) jest wyposażony niezależny system sterujący umożliwiający szybką i łatwą 
w obsłudze wymianę prowadnicy laparoskopowej wraz z efektorem na inną. Kompletny zestaw 
narzędzia obejmuje system sterowania oraz prowadnicę laparoskopową wraz z efektorem. 
Poszczególne elementy składowe zostały określone w tabeli 1.  
 

Tabela 1 
Nazwa 
podzespołu 

Parametry Opis 

System Masa nie przekraczająca 1,5kg,  Zapewnia możliwość sterowania 
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sterowania system mocowania dostosowany  
do istniejącego rozwiązania 
zainstalowanego na ramieniu robota 
PVA, oraz PVA „Pelikan”  
(dokumentacja techniczna do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego). Korpus 
części elektronicznej wykonany jest 
w przekroju okrągłym. Wymiary 
gabarytowe nie większe niż: 
∅70x170 [mm]. Umożliwia szybką 
wymianę prowadnicy 
laparoskopowej na inną, oraz 
montaż/demontaż na pojedynczym 
ramieniu robota. Budowa oraz 
mechanizmy wewnętrzne korpusu 
nie może powodować skręcania się 
przewodów zasilających narzędzie. 
System mocowania podzespołów 
elektronicznych zabezpiecza taśmę 
elektroniczną FlexPCB przed 
uszkodzeniem podczas wyjmowania 
prowadnicy laparoskopowej wraz 
podlegającymi jej podzespołami.    

obrotem narzędzia w pełnym zakresie co 
najmniej 360° (obroty prawe i lewe), 
sterowanie efektorem narzędzia 
(otwarcie/zamknięcie szczęk efektora). 
System sterujący dostosowany do 
systemu mocowania zainstalowanego na 
ramieniu prototypu robota 
chirurgicznego. Mechanizm napędowy 
umożliwia zabezpieczenie mechanizmu 
przed wywołaniem zbyt dużej siły 
działającej na czujnik znajdujący się w 
szczekach efektora. Obrót narzędzia 
wokół własnej osi nie powoduje 
skręcania przewodów zasilających.  
 

Prowadnica 
laparoskopowa 

Średnica rurki laparoskopowej nie 
większa niż 11 mm. Długość nie 
mniejsza niż 250mm i nie większa niż 
410 mm.   

Średnica rurki laparoskopowej wewnątrz 
której znajduje się mechanizm 
napędowy efektora narzędzia, umożliwia 
szybki montaż/demontaż do systemu 
sterowania. Wyposażona w wewnętrzne 
mechanizmy uniemożliwiające 
uszkodzenie podzespołów 
elektronicznych.  

Efektor  Z uchylną pojedynczą szczęką, 
wyposażonym w czujniki siły.  

Część wykonawcza narzędzia 
dostosowana do kreślonego zabiegu.  

 
Wariant 2 (1 szt.) składa się z systemu sterującego oraz prowadnicy laparoskopowej wraz z efektorem. 
Elementy te stanowią jedną nierozłączna całość. Poszczególne elementy składowe zostały określone w 
tabeli 2.  

Tabela 2 
Nazwa 
podzespołu 

Parametry Opis 

System Masa nie przekraczająca 1,5kg,  Umożliwia obrót narzędzia w pełnym 
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sterowania system mocowania dostosowany  
do istniejącego rozwiązania 
zainstalowanego na ramieniu robota 
PVA, oraz PVA „Pelikan”  
(dokumentacja techniczna do wglądu 
w siedzibie Zamawiającego). Korpus 
części elektronicznej wykonany jest 
w dowolnym przekroju, zalecany jest 
okrągły. Wymiary gabarytowe nie 
większe niż: ∅ 70x170 [mm] dla 
przekroju okrągłego. System 
mocowania podzespołów 
elektronicznych oraz mechanizmów 
wewnętrznych zabezpiecza taśmę 
elektroniczną FlexPCB przed 
uszkodzeniem podczas pracy 
narzędzia.  

zakresie co najmniej 360° (obroty prawe 
i lewe), sterowanie efektorem narzędzia 
(otwarcie/zamknięcie szczęk efektora). 
System sterujący dostosowany do 
systemu mocowania zainstalowanego na 
ramieniu prototypu robota 
chirurgicznego. Mechanizm napędowy 
umożliwia zabezpieczenie mechanizmu 
przed wywołaniem zbyt dużej siły 
działającej na czujnik znajdujący się w 
szczekach efektora.  
 

Prowadnica 
laparoskopowa 

Średnica rurki laparoskopowej nie 
większa niż 11 mm. Długość nie 
mniejsza niż 250mm i nie większa niż 
410 mm.   

Średnica rurki laparoskopowej wewnątrz 
której znajduje się mechanizm 
napędowy efektora narzędzia, umożliwia 
szybki montaż/demontaż do systemu 
sterowania. Wyposażona w wewnętrzne 
mechanizmy uniemożliwiające 
uszkodzenie podzespołów 
elektronicznych.  

Efektor  Z uchylną pojedynczą szczęką, 
wyposażonym w czujniki siły.  

Część wykonawcza narzędzia 
dostosowana do kreślonego zabiegu.  

 
Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  
 

2. Narzędzie II – 1 szt. 

Laparoskopowe narzędzie mechatroniczne trzymane w dłoni operatora, wyposażone w czujniki siły 
zorientowane w efektorze narzędzia, napęd umożliwiający otwarcie i zamknięcie szczeki narzędzia oraz 
cyfrowy wyświetlacz obrazujący wartość siły wywieranej na czujnik zamocowany w części wykonawczej 
instrumentu. Narzędzie musi posiadać własne źródło zasilania w postaci akumulatorka zorientowanego 
w części chwytowej. Masa urządzenia oraz jego gabaryty nie będą utrudniały/krępowały ruchów osoby 
trzymającej je w dłoni podczas manipulacji. Narzędzie mechatroniczne zbudowane z korpusu (1), w 
którym osadzone są przyciski sterujące (2), wyświetlacz cyfrowy (3), przycisk sterujący (4), akumulator 
w części chwytowej (5), wraz z podlegającą poszczególnym członom elektroniką. Do korpusu 
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mocowana jest rurka laparoskopowa (6) zakończona efektorem wyposażonym w czujniki siły (7). 
Wewnętrzne podzespoły umożliwiają otwarcie i zamknięcie szczeki narzędzia, a także wyświetlenie 
wielkości mierzonych podczas manipulacji. Przykłady wykonania narzędzia zostały zobrazowane na 
rysunku poniżej.      

 
Dokumentacja techniczna dostępna jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.  


