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TAŞlNABiLiR ToNoM ETRE TEKNiK ŞARTNAM Esi

1. Cihaz glokom hastalarının göz içi basıncını elektronik olarak ölçmek için imal

edilmiş olmalıdır.

2. Cihazyapılan işlemleri ve elde edilen sonuçları üzerindeki renkli LCD ekran

sayesinde hekime göstermelidir.

3. Cihaz ötçüm alma sırasında hatalar ile karşılaşırsa bunları ekranında görsel

olarak resim|erle göstermeli ve aynı zaman da yazıyla bildirmelidir.

4. cıhaz aldlğı son on ölçümü hafızasında sak|ayarak ekranında gösterebilmeli.

5. cihaz 5 ile 5ommHg arasında ölçüm yapabilmeli ve bunu ekranında ondallkll

sayılar halinde gösterebilmelidir.

6. Cihaz rebound teknolojisi ile çalışarak ölçüm yapmalıdır.

7, Cihazmanyetik olarak hareket eden disposable probun korneaya çok hafif

temas etmesi ile ölçüm yapmalıdır.

8. cihazın disposable probu altı defa korneaya temas ederek ölçüm almalı ve

almış olduğu altı ölçümün ortalamasını LCD ekranda doğruluk oranıyla

göstermelidir.

9. Cihaz yatan hastalarda da kullanılabilir özellikte olmalıdır,

10.Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir.

11.cihaz direkt elektrik prizinden veya bilgisayara bağlı usB ,den 
şarj edilebilir

batarya ile çalışmalıdır.

12.Cihazla beraber yedek prob yuvası veri|melidir,

13.cihazla birlikte hasta takip programı verilmeli ve bu programda hastaların

değerleri saklanabilir özellikte olmalıdır.

1 4.Cihazkullan ılmad ığ ı zaman saklanacak ve taşınmasın ı sağlayacak özel

taşıma çantasıyla verilmelidir.

15.Cihazla birlikte 1 kutu steril prob verilmelidir.

. iııı. Araş
Göz H

Uan.

:7,,ffiffi llüqni

,

h
İr ..ılla 

"

t_



L

ELEKTROCERRAHİ ENERJİ PLATFORMU
TEKNIK OZELLIKLERI

l. Cihaz bünl,csinile monopolar-bipolat clckırccc[rahi koıer. damaı mühüIIcme \e isteğe bağlı olaıak bipolaı,

..7.k5i\on sisrcnıi ihriva etmelidir,

2. Cihazın tüm modları \c güç dcğeı]erj dokunmatik LCD ekı,anından a1 aılanabilmelidir

3, Cihazın dokunmaıik LCD ekranı, sahip olduğu ınodların birbirinden kola,"-ca ayınedilebilm esi için
bö]ünllerden tıluşınalıdıı,. llcr fonksi)- on için LCD ckranda faıklı bir bölüm olmaJıdır.Bö.ı lelikle bipolar. monopolar

vc damar mühürleme lbnksi1,onları birbirine kanştIrılmadan kolay ku]lanım sağlanmış olmalıdır.

4. Cihazın ön panelinde i§ağlda bclinilen tüıı monopolar mod|arın kullanılmasınl ve ceüahın steıil sahadan

kadimeli olarak monopolar modlalln güç al,aılarını değiştiıebilmesini sağlayan koter kaIemlerinin ve aynı zamanda

standan koter kalemlerinin lıağlanabilnıesini sağlaran iki a;-rı monopolaı çıkış bulunmalıdır.

5. Cihazın ön pane|inde al,rıca, laparoskopik monopolar gefeçlerin bağlanabilmesi için bir monopolar çıkış,
bipolaİ ge.eçlerin bağlanmasını sağiayan bir çıkış, damar mühürleme fonksiyonu için en az bir çükış ve hasta

plakası için bir çıkış buIunmaltdır.

6. Cihaz. ön pane]ine bağ]anan gçreçlcri tanı!,arak ilgili fonksi1,onunu harekele geçirmelidir. Bu esnada cihaz.

l,CD ckranının haglanan gcıeciır tbnksi] onu ilc iIgili kısmını a}dınlaıüp diğel kıstmlarü kapatarak kullanıctya )ol
gösrcrnrclidir.

7. Cıhaz ön paneline bağlanan gereçlere uygun modu olomatik olarak seçip kuilanıcınln önünç getirmelidir.

Bir monopo]ar koteı kalemi bağlandığünda monopolaı modlar ekranda belirmeli, damar mühüİieme elektrodu

takıldığında ise damar mühüı-leme ekrant aydınlanarak kullanücıya yol göstermelidir.

ll_ Cihazın arka panelinde monopolar ayali pedalı için en az bir çıkış. bipolar ayak pedalı için bir çıkış ı'c

damal,mühürleme pedalları için en az bir çıkış bulunmalıdır.

9. Cihaz her nıtıd akıive edildiginde iarklı bir ses üdnu. tüm dokunmatik a),arlamalar yapılırken f'aİkll ses

ıonları ile kullanıcıya ut,arüçı sçs sinyalleı,i vermelidir. Cihazın ses seıiyesi arkuıındaki bir düğmeden Veya ön

panelde 1,er alan ayar menüsünden ayarlanabiImelidir.

l0. Cihaz. bünyesinde bulunan bir sistem Şayesinde. çaltşılmakta olan dokunun direncini saniyede en az 3300

det'a ölçerek t'aıklı dokular (yağ. sinir. kas v.b.) arasındaki direnç değişikliklerinden etkilenmeden ayarlaİımlş olan

çlklŞ 8ücünü sabit bir şckilde hastala transf-er edebilmelidir, Bu iŞlemi yaparken sadece aktivasyonun başlangıcında

d.,ğil_ aktiııslon 1.oü une,r kaışılışılalıilccck dııku diıenci l-arklılıklaIünı da ölçn]eli vc hcr bir ölçüme göre

Jeğişiklikıcrç anında ıcpki ıcıı,lıilıııclidir. BiillclikIe cihaz. fiırklı dilençler karşısında gücünü lrcp al,arlanan

sevi1 ede ıuıabilıııclidir.

l l. Cihaz bir önceki maddede belirtilen sabiı çıkış gücü sağlama özelliğini bipolar koagulasyon modlaııırda.

monopolar modlarlnln tümünde ve damar mühüIleme sisıeminde devam etıinırelidiı. Dokuyla temas etmedeır

kullantlan spray koagulasyon gibi nıcıdlarda da bu özelIik al<tifdurumda olmalıdır.

Lotr veya Hassas Bipolar Koagulasyon: Nek oza neden olmaııalı, ince uçlu forcepslğr ile kullanılüilmelidir,
Sinirsel yapılara yakln yerlerde kullarıılmak üzere termal yayılımı düşük olmalı ve hassas koagulasyon temin

cmelidiİ. Çıküş gücü en az l5 lvatt olmaltdlr.

i

l2. ('ihazın sahip olması gereken modlaı, r,e bu mrıdların özeiiikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

al BiPoL-AR KoAcULAsYoN
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M.dium vcya §landart Bipolır Koagulasyon: Sıandan bipolaI koagulaslon ıemin etmelidir. Ona kalınlıkta
forccpsler re diğeı bipolaı geıeçler ile kullanılabilmelidir.Termal },ayıhml düşük olmaIıdıİ. Çlküş gücü en az 40 \§atı

olmalıdır.

High veya Makro Bipolar Koagulasyon: Çok miktarda ve yüksek dirence sahip dokuların hızlı ve etkin bir
biçinrdc },üksek \,()l!ai iIc koa8ulas}ıınunu temin eınıelidir. Kalın forcepsler ya da diğer bipolar gereçler i]e

kuılanünıa u)gun o]maltdlİ. Çlk lş güCü cn az 9j r\att olmalıılır.

saf Kesme: Açık ceırahide ve TUR gibi vakalarda L,ullanIma uygun olmalldlr. cihaz gücüniın tamaJnın! ke§me için

kullanmalı. kcsintisiz. koagulasyon etkisi gösıermeyen. nekroza sebep olmayan pürtizsüZ bir kesme sağlamalıdır.

Çıkış güçü en az 300 waıı olmalıdır.

Karışık Kcsmc: Gücünün bir kısmını koagulaslona al,ırarak koagulaıil- kesme ıemin eımelidir. Çıkış gücü en a2

200 watt olmalldlr,

c) }tO\OPOLAR tlEMosTATiK DiviZYoN:

Bu modda cihaz hemostatik bir etki göstererek diYi4on yapllmasını sağlama|ldır. Cihaz bu modda, kanşlk
kesme(blend cuü) modundan farkll olarak koagülasyon kaynaklı, Yo25 on, %75 off voltaj döngüsüyıe çalışmaltdlr.
Daha konı,rollü tılduğu için daha düşük güç değerlerinin kullanlmlna imkan ıanımalı ve kapasiıif kuplaj, izolasyon

haıalarını minimizc ctmelidir. Bu nıod kcsme ve koagulas1,ondan bağımsız bir biçimde aktive edilebilmelidir. Çıkış
gücü en a/ ](|(J \\a(ı t)lınalldıI.

d \lo\()P()1-.\R KoAGt L.\s

Fulgurssyon: standart koagulas),on işlemini ıemin etmelidir- Koıer elektrodunun yüzeyeI dokunuşlarla

koagulas),on },apmasını sağlamalıdır. Çıkış gücü en az l20 wan olmahdlr_

Spray: Özellikle parankim dokulardaki geniş yüzeyli ve sızıntı şeklindeki kaıamalann hızlı ve elkin biçimde

hemostazlnl ıemin eden },üksek volüajıt koagulasyon .,-apmalıdır. Koteı elektrodunun dokuya temas etdrilmeden

akınrın elektrodıan kanamakta olan damarlara sıçraması için kullanı]malıd|r.Cihaz bu modda da doku direnci

ölçünlü \ c sabiı çlklş gücü Sağlunıa özelliğini siirdürmelidit.. Çıkış gücü en az l 20 q,atı olmalIdlr,

l]. Cihazn] ıüm monopo]ar modlafın güç seviyelerinin sıeril sahada bulunan koter kaleminden değiştirilmesini

temin eden bir çalışma şekli bulunmalıdır. Bu çalışma programı içerisinde kesme, hemoslatik divizyon ve

koagulaslon için önceden ayarIanmış beş kademeli bir hafıza bulunmalı ve istenildiği takirde cerrah uygun kalemin

üzcrindeki bir düğme ile bu beş kademeden uygun olanı kendisi seçebilmelidir.

1-1. Cihazın önccden alarlanmış kademeli güç degcrlğri dışlndaki değerler kullanılmak istendiğinde manuel

olarak dokunmaıik ckmndan kesnıc. hcn1()statik di\ i4 on \ ğ kııagulasl oır dcğerleıi a),arlanabilmelidir,

l5. Cihazın bipolar modlarl ıla LCD ek.anln bipolar klsmlndan dokunmaıik o|arak scçilebilmcli ve

ayarlanabilmelidir. Al,rıca bipolar koagulasyon oıomaıik olarak akıive edilmek istğndiğinde otomaıik aktivasyonun

süresi yinc LCD ekraıın ilgili kısmtndan ayaılanabilme|idir-

l6. Cihaz açıldığlnda bir progrdm dahilinde tiim lbnksiyonlannı lesı etmeli vç bir arıza durumunda kullanıcıya

bunu l-ürkçe bir mesaj ile bildirm.lidir. Cihazın en az25 t'arklı dil seçeneği olmalıdır.

l'1. Cihaz ayarlanmış çıkış gücündcn daha faz la çıklş gücü ölçtüğünde oıomatikman çıkışı kesmeli. sesli alarm

vernreli \,c bunu hata mesajı ilc bildirmelidir.
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18. Cihazın hasta dönüş elektrodundan kaynaklaııan plaka yanıklanna karşı iki farklı güvenlik sistemi
bulunma]ıdır. Bunlardan birincisi_ has(a plakastn!n hasta cildine temas ],üzeyinin yeterli olup olmadığını kontrol
etmeli \. \'anıga sebep olabilecek kadar 1eıersiz temas alant ölçüldüğünde enerjiyi keserek sesli ve görsel u).arı
\e.nelidiı'. lkiırci gü\cnlik sislenıi i§c hasta) a özel kofuma sağIamak üzere. hasta dönüş elektrodunun temas

)'üze}'indeki direnci sürekIi takip ederek bu dirençte o/o4O'tan dalıa yüksek değişiklik ölçtüğünde enerjiyi keserek
sesli ve görsel ul,arı r ermelidir. Bövle]ikle hastanın kilosuna ve plakanın yapıştırlldığı bölgelerin fa.rklılıklarına göre
oluşabilecek 1anık riskleri de tamamen onadan kaldırılmalıdır.

l9- Cihazın mühürlen]e ionksiyonunun kullanıiması için cihaz ile uyumlu laparoskopik ve açık cerrahi
elckırod]aıı bulunnıalıdır. Bu clcktrodIaI bağlandı.ğında cihaz ıarafından otomatik olarak algılanmalıdlr.

20. Cihaz bu clekrrodlaıın lrepsi ilc 7mnr çapıDa kadar { 7 ııın dahil 1 olan damarlann,doku deııetlerinin r.e

leııt'atiklerin kalıcı olarak: proksiınalıJc tlrrombus 1,araımadan kapat!lııastnt ıçmin elmelidir.

2l. Cihaz 7 mm. ye kadar (7 nım dahil) damarların.doku demetlerinin ve lenfatikleıin yapılarındaki elastin ve

kola_ieni denature ederek kalıcı olarak mühü.lenmesini sağlanalıdır. Cihaza mühürleme işleminin 7 mm(dahil)

çapına kadar endike olduğunu kanıtlayan yeıkili ve bağımsız kurumlarca onaylanmış(FDA v.b.) belgesinin onaylı
tercümesi bulunmalldır.

22- Cihaz ile biı,Iikıe kul]anılması sözkonusu !üm bağtmsız damaf mühürleme ve kesme problarının dokuyu
ka\,ıanla§tnın aıdınılan kilirlenme ıet,a kadcmeli aktivasyon özclliği olmalı ve bu sayede dokuya uygulanması
gcreken basınç. kililleme \e}a kademeli aktivas),on mekanizması taİafündan belirlenmelidir. Böylelikle manuel

olarak ıahmini bir ulgulama yapmal,a gerek kalmamalıdır.

23, Cihaz damal mühürleme işlemi tamamlandığında otomatik olank akımı kesmelidir ve bu esnada işlemin

bittiğini. başarılı 1a da başaı]sız olaıak sonuçlandığlnı ayrı a!,.ı tonlaı,la belinen sesli Ve görsel bir sinyal Yermelidil..

Bö) lçıje .lokıJ kapaıılmaLlan ön.c işlcmin hitiriImesini. dokunun J-akülmasını ya da kesilmesini önlemelidir.

24. Cihaz damar mühürlcm. işlemini bilgisalaı kontrollü, kesinıisiz. çili kutuplu akım utgula},arak aamamen

otomatik gct,çckleştirmelidif. i§lem esnasında hiç bir ayarlama 1a da 5üİe tahmini gerekmemelidir.

25. Cihaz damar mühürlemc işlemi başarısız olduğunda uygulamada yapıları hatal ı kullanıcıla Türkçe olaıak

bildirmeli ve işlemin tekarlanması için sesli ve görsel uyan verme]idir. Böylelikle damar kapama işleminin

güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamalıdır.

26. Cihazın damar ınühüİlemedc kullanılan bağımsız kesme fbnksi.v-onuna sahip problarında bulunan blçak

ıamamen e] aleıinin içcrisinde gizli olmalıdır. Probun agzı açıkken aktiıe edilememelidir,Sadece problann

kilitlenme mekanizmast kiliıli iken r,ela kademeli aktivasyon mçkanizmasl tamamen sıküştlrıldtğında bıçak haıeket

ettirilebilme|idir.Bö},lece kullanıcı larafından istenmeyen bir bölgq,e ya da çevre dokulara zarar veritmesini

öntemelidir.

2'1. Cihazla a},nı maı-ka olan ve açık cerrahide kullanılacak en az 5 fark|ı ıipıe bağmsız damar mühürıeme ve

kesme protıunun 1,anısüra. laparoskopik çerrahide kullanım için en az 5 adet bağımstz damar mühürleme ve kesme

prrrbu tılmak üzeı,c geniş bir sarl'gfubuna sahip olmalıdır,

2{l. t,ihaz. bilgisa) ara bağlanabilmek için biı porı'a saiıip olmalıdll. f]ö} lccc ıcknik sen'is elemanı taraliıdan

cihazın çallŞma ınodlafl ve diğer bilgilerc krılalcı ulaşılabilmeli. .ihazda olı]şmuş arl7a \e hatalar geçmişe dönük

olamk araştırılabilmeli ve cihaza gerektiğinde bu pon sayesinde güncelleme programları yüklenebilmelidir.

4.
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29. Cihaz geçmişe dönük olarak kul]anımlar hakkında sürekli olarak haflzasında rapor tutmall, istendiğinde bu
rapor LCD ekranünda görüntülenerek ne zamaıl. hangi modda ve güç seviyesinde e&tive edildiği ve işlemin başarısı
gözlemlenebilmelidir.

30. Cihazın üreticjsi taraftndan pi),asa},a sürülecek yeni elektrodlar ya da gereçler cihazın bilgisayar bağlannsı
sal,esinde ı,eya clektrodiar üzerinde bu]unan akıllt konnekıörle. aracılığı ile cihaza ıanltılmall ve veni çlkan bu
probları da kullaırnıak nıijmkün olmalıdır.

Jl. Bu prob çeşit|iliei vaka çe§itliliğini aırirabilmesi açısından cihazla aynı nrarkada olan orjina| katalog
üzcrinden belgelenmelidir.

32. Cihaz ile birlikte kullanılan her tiirlü prob cihaz ile aynı marka olmalı ve cihaza tam uyumluluk
göstermelidir.

]3. Cihaz alnı üı,ctici ıaratindan üıetilmiş bir algon ga7 ünitesine re duman tahliye cihaztna baglaürıabilmelidir,

Böllcliklc cihazı fuson iiniıesi \c duman tithli)c cihaz ile kombine kullanmak mümkün olmalıdıı. Argon gazlı
elckıı-oıerı,alri kullanıIıı-kcn kolcr ti]nksi\,olarının aıgon hand selinden akıivas\onu mümkün olmaltdır.

34. Cihazın dokunmatik LCD ekranln ulaşılan bir menu veya ön panelde y-'er alan buton yardımı ile son

ayarlanan mod ve güç değerlerinin yeniden yükienmesi sağlanabiimelidir.

35. Cihaz. uygutamalar esnaslnda LCD ekranından verdiği uyan mesajlarl- kullanım detaylarının raporlandığı
metinlei Tüİkçe olaİak kullanlcıya sunma seçeneğine sahip olmalıdlr.

36. Tıbbi cihaz satınalma işlemleü,i için geçerli genelgede belirlildiği ü2eığ ıek|if verilecek ürünlere ait

sınıtlandııma ı,e bu sınıflara ait beiirıi]en belgcler ibraız edilmelidir-

31. Cihaz 2 1 ıl süresincc garanıi kapsamında o]maiıdır.

_i8, Cihaz !0 1 ıl süre ile üIetiçi tlırnadan } edek parça bulundurma garantisini taahhül etmelidir

]9, Cihız ilc L,irlikıe ıcrilırı.,si gerckcnleı, aşağıdaki gibi olııalıdır:

-I ıJeü nloülopo]aI a)ak pcdall

-l aJeı bip,ılar alak pcdalı

-l adet damal mühürlemc pedalı

- l adet ı,eıısable pLak kablosıı

-l adeı reusahle nronopolar adaptör

-l adeı rcusahle bipolaı tb.ceps hağlantı kablOsu

- I adcl a) nI maı,ka cihaz ile u1 unrIrı. raiı,e çekmecel e salıip taşıma arabasü

2.
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yüKsEK DüzEy TERMiNAL DEzENFEKsiyoN ciHAzı TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

. Programatörü m3 cinsinden ayarlanabilmelidir.30-300 m3'e kadar hacimdeki ortamı
pulvarize edebilecek kapasitesi oImalıdır.

o cihaz solüsyonu 7ml/m3 oranında ortama pulvarize edebilmelidir.
o cihaz insansız ortamda çalışabilme|i, cihaz ayarları yapıldıktan sonra odayı terk etmek
. için uygulamaya baş|ama zamanı tanımalı, bu gecikme zamanı 1dakikadan 540

dakikaya kadar ayarlanabilir olmalıdır.
. İşlem bittikten sonra cihaz otomatik devre dışı kalmalıdır.
o Cihaz hafızasına 1-8 kullanıcı veya 1-8 oda kayıt edilebilmelidir. Rutin uygulamalarda
. sitemin aksamaması için oda ve kullanıcı bilgilerinin kaydedildiği barkod sistemi

olmalıdır.
ı cihazın usp bağlantısı olmalıve pulvarizasyon yapılan ortam ile ilgili veriler cihazın

Hafızasından bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir.

iHALEyi ALAN FiRMA AşAĞıDAKi öZELLIKLERE sAHip 10o LiTRE solisyoNu BEDELsiz

oLARAK VEREcEKTiR.

1.Ürün kapall hacimdeki havayı kullanarak ulaşılamayan yerler dahil tüm yüzeylerin yüksek

düzey d ezenfeksiyonu nu sağlamalıdır.

2.Kul|anıcıya toksik etkisinin olmaması için gümüş, aldehit, fenol, klor ve türevlerini
içermemelidir.

3.Ürün kimyasal içerik olarak yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlaması ve kullanlclya toksik

etkisinin olmaması için hidrojen peroksit, perasetik asit veya ikisinin kombinasyonunu

içermelidir.

4. Ürün mikron düzeyinde, aerosol hale gelebilir özelliğe sahip olmalı, işlem sonrasında

ortamda herhangi bir çökelti ve ıslaklık kalmamalıdır.

5, Ürün mikrobiyolojik etkinlik olarak NF T 72_281 standardına (Hava Yoluyla Dezenfeksiyon

Standardı) göre test edilmiş olmalıdır, Bu standarda göre7 ml /m3 uygulandığında 30

dakikada bakterilere (pseudomonas oeruginosa, Escherichio coli, Enterococcus hiroe,

Stophylococcus aureus), ve 60 dakikada virüslere (Polio virüs, Adeno virüs ve Norovirüs dahil|,

60 dakikada mikobakterilere (Mycobocterium terroe dahil),120 dakikada mantarlara
(Aspergillus brosiliensis) ve 120 dakikada sporlu bakterilere (Bocillus subtiliS/ karŞı etkili

olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair EN lSO t7025:2005 akreditasyonuna sahip

uluslararasl akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının

orijinallerinive ilgili laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif
dosyasında sunmalıdır.

6. kullanı|acak ekipmanlarda herhangi bır korozyona neden olmamasl için geniş materyal

uyumluluğu olmalıdır. Uyumlu materyal listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

7. Ürün 5L'lik kilitli kapaklı bidonlarda olmalıdır.
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8. urünün raf ömrü en az 24 ay olma|ıdır. son kullanma tarihine 3 ay kala miadı yaklaşan
ürünleri firma yenisi ile değiştirmelidir.

9. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmelidir.

10. Ürün CE belgeli o|up T|TUBB kaydı olmalıdır.

11. orijinaI ambalajındaki ürün numuneleri, ilgi|i birim tarafından denenerek birim
sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye tarafından yazılı olarak aıınacaktır. Ürün
seçiminde ilgili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate
a|ınacaktır.

12. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağlığı kurumu başta olmak
üzere her seri iÇin yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz için
gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamam lanacaktır.
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