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1) GENEL:
Koklear İmplant Sistemi.
çok ileri düzeyde sensörinöral işitrne kaybı olan ve işitme

cihazlndan yarar görmeyenler için, iç
kulağa yerleştkilen elektrotların elektriksel
uyanml yolu İle işitınenin yeniden kazandlrılması
için tasarlanmlş olmal! ve ikı alt

sistemden oluşmahdır:

-

Aktif Vücuda Yerleştirilebiliİ elekronik iç parça,

ortam seslerini toplayan Ve iç parçaya aktaracak
şekilde işlemden geçiren Ve
aktaran dış parça,

2) İç PARçA:
koklear İmp|ant sisteminin ameliyat ile yerleştirilen
iç parçası, allcı elektroniklerin
bulunduğu implant, koklea ıçindeki sinir hücrelerinin
elektr;kse| uyanmını sağlayan aktif
elektrotlar ve referans e|ektrotlardan oluşmahdır.

a.

İmptant
Titanyum muhafaza içinde yer almalı ve
allo uyanm elektronığini barındırmafudır.
Aktif elektrotlara sinyal iletimini sağlayan kablosu,
elektrotların sinyal üretmesi için
gereken referans elektrotu ve ölçüm
elektrotu olmahdır. kabloların muhafazası
ve

kabloların seramik birleşim kısımlarının yahtımlnda
kullanılmış olmalıdır.

tbbi silikon

malzeme

implant elektroniği, dış parçadan ge|en
sinyalleri işleyip, elektrotlara saniyede
50,000 uyanm hızına kadar gönderebiİmelidir.
Her bir faz süresi 2,1 mikrosaniye

ile 425 mikrosaniye arasında değişebilmelidir.

İmplant statik hafızaya sahip olmah, implant
seri numarası CMoS devrelerinden
istendiğinde telemetri yolu ile dış parçaya
aktarılabilmelidir.

İmplant aynI zamanda
üretim Ve ayarlama aşamaslnda gereklİ
bilgilerin depolanabilmesi için bir hafEaya
sahip olmahdır.

Uyarlm akmlndaki dalgalanmalara kaşı
her bir elektrot ayn ayn korunmuş
olmalıdır. Uyanm darbeleri yükleme ve dengeleme
prensibine göre olmah, slrall
ve/veya paralel, eşzamanlı olabilm elidir.
Eşzamanh uyanm slrasında İmplant
elektronği faz ilişkilİ paralel uyarıma i mkna
vermeli ve kanallar arası nda olumsuz

etkileşim engellenmelidir.
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b.

Elektrotlar
E|ektrotlar, iç kulağln uyarı|masını sağlayan
"aktif elektrotlaı'', gelişmİş telemetri

gibİ ölçüm Ve uyanm için devreyi
tamamlayan ''referans elektrof've
ECAP
tesüerinin yapılabılmesi için gerekli
olan "EcAp referans elektrotunu- içermelidir.
Aktıf elektrotlar oval biçimde olmah ve
iç kulağa her bir elektrot için iki kontak
noktasından oluşan toplam 12 kanal
ve 2+ adet platinyum-iridyum malzemeden
oluşmuş dğme noktası ile temas
ebnelidir.
Elektrotlann oval yapısı,
uygun olmalıdır.

yumuşk ve pürüzsüz atravmatik
derin yerleştırmeye

Elektrot dizinin bitiminde, elektrotlann
kokleanın içine daha fazla girmesini
engelleyen ve aynı zamanda kokleastomi
için açl|an aeıigı ı<apama İşlevini gören
bir durdurucu (stopper) olmalıdır.

Standart yerleştirm

e için 2,4 mm ara ile sıralanmış 12 adet elekrot
durdurucuya
kadar toplam 31,5 mılimetre|ik uzunluğa
sahip düz tek standart bir elektrot
dizini
olmalıdır.
Eoqp ölçüm|erinin gerçekleştirilmesi ve
kaydedilmesi ıçin gerekli o|an EcIp
referans elektrotu platİnyum-iridyum
makemeden üretİlmiş İmplant
muhafazasına, dı9rı bakacak
şkilde tıbbi silikon ile tutturulmuş
olmaıdlr.

İç parçanın emniyet ve güvenlik
şartları aşağıda yer alan şartları sağlamaidır:

-

sinir dokusuna herhangi bir zarar gelmemesi
için, her bir kanalın s,ıntı akımı

sevİyesi 1 mikroamperden az olacaktır.

- veri

aktarma

ve alma

korunmuş olacaktır.

_
-

protokolü e|ekromanyetik alanlann
etkisinden

Dış parça ile Veri eşıemesi Voltaj seviyesi
3,o V ila 6,8 V araslnda iken
yapılabilecektir.
Veri protokolü, veri bütünlüğünün kontrolü
ve yedeklemesi yapacak
şkilde
yapılandırılmahdır.
Her implantln en az 16 bifden oluşn
kendine ait bir tanlmlama numarasl
olmah ve veri protokolü yapısl içinde yer
a|mahdır. uya.mın başlaulabilmesi
için bu tanımlama numaras|nln implanta
her uyarım
öncesi gönderilmelidiİ.

İmplanç magnet çıkarılmadan 3 Tesla
şiddete kadar Manyetik Gdrüntüleme
Tanı ve Teşhis Cihazlarına karşı uyumlu
olmalıdır.
Görüntüde bozulmaları en aza İndirmek
için mlknahs isteni
Mlknatıs hermetik titanyum yuvasl içinde
dönebilir.
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İç

Dış manyetik alana kendilığinden hizalanabi|ir.
GüVenli yerleştirme İçin konik şekildedir.

parç fiziksel

olarak

aşğıda yer alan şartlan sağlamalıdır:

Implant, sterilizasyonu yapılmlş şekilde korumafu paket
içinde. kutulanmlş
olarak sevk edilmelidir. İmplant kutusunun üzerinde serİ
numarasl, üretim
tarihi, son kullanım tarihi yazılı olmalı. kutunun içinde
ise, ürün kodu,

seri
numarasl Ve EAN veya HIBC numarasınl gösteren barkot
etiket yer almalıdlr.

3) DIş PARçA, KoNuşirA İştEMcİsİ

VE AıGESUARLAR!

Konuşma İşlemcisi
ortam seslerİnİ toplayan, İç parçanln anlayacağı sinyal
şek]ine dönüştürüp, iç

parçaya aktaran konuşma işlemcisi eneİji ihtıyaclnl
675P

kaşılayabilmelidir.

tip

pille

Konuşma işlemcisi kulak arkasında taşınacak
şeki|de ergonomik oimalı, küçük
ve
bebekler için ayn taşlma seçeneği bulunma|ld|r.
çocuklar
konuşma işlemcisi üzerınde açma kapama düğmesi haricinde
sistemin ayarlan ile
ilgili hiçbir düğme, anahtar bulunmamalıdır.
konuşma işlemcisi üzerinde uyarı ve alarmları kullanıcıya görsel
bildirmek için bir
ledllamba bulunmalıdır.

Kulak arkası İşlemci seçeneğinde, aktarıcı mlknahsa sinyal iletimini
sağlayan
kablonun. konuşma işlemcisine bağlantı noktasında kilit
mekanizması bulunmalı,
kablonun kaza sonucu yerinden
çıkması veya takıldığı yuvaya zarar vermesi
kiylece önlenmİş olmalldıİ.
Konuşma işlemcisinin hassasiyet, ses ayarl, telecoil moduna geçiş
gİbi tüm
ayarları uzaktan kumanda ile yapılma|ıdır, uzaktan kumanda
en fazla kredi kartl
büyüklüğünde ve cepte taşlnabilİr olmalldlr. Güç gerekinimi
piyasada hap pil
olarak tanımlanan pil tipi aracühğl ile karşılanmalı ve pil
en az dört ay uzaktan
kumandayı Flıştırabilmelidir. uzaktan kumanda en
az yarım metreden kumanda

edebilmelidir.

Uzaktan kumanda üzerinde ses
şiddeti ayan, mikrofon hassasiyet ayarı, telecoil
moduna geçiş, telecoi| Ve mikrofon moduna geçiş, program
seçme düğmesi gibi
ayarıar olmall. tuş kilidi bulunmah ve kullanılmadığı
zaman bekleme moduna

geçebilmelidir.

Uzaktan kumanda üzerinde alarm Ve uyarl için
ayrı ayrı led şeklinde gösterge
bulunmahdır. Çift taraflı implant kullanlmlnda tek bir
uzaktan
n
r iki
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konuşma işlemcisine de kumanda edilebilmeli, konuşma
işlemcisi tek bir tuş ile

seçilebilme|İdir,

Konuşma işlemcisi, ayar programlarına bağlanabilecek
aktaracak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

ve

içindeki

bilgilerİ

Altarıcı mıknatls

a

Kulak arkası işlemci seçi|mesi durumunda; aktarn mlknahs manyetik
alan
yaratara( bir iç parça e|emanı olan implanta sinyal Ve enerji
aktaracak şekilde

tasarlanmalıdır. Aktancı mıknat,s implanta manyetik bir
çekim|e tutturuImalıdır.

Ameliyat sırasında ortaya çıkan yapüsal ksıt|ara göre mıknatısın gücü
ayar|anabilmeIidir.

FM sistemlerinin bağlanabileceği pil yuvasının Konuşma İşbmcisi
akesuar kiti

içinde bulunmasl gerekmektedir.

4) sİsTEır

AYARJ-ARD DoNANI]tl, YAZILIM, KuLLAı{ıvlA KLAVuZLARI:

Koklear İmplanfın Konuşma İşlemcisinin kişiye göre ayarlanması,
ayrrca gelişmiş
telemetrik ölçümlerin ve EcAp ölçümlerinin yapllabilmesi için gerekli
olan donanım
(Interface box) ve bağlanh kabloları ve bunların Microsoft
windows xp ve vista İşletim
sistemi üzerinde çlışmasına izin veren yazılımım'ın bulunması ve
Tlbbi yönerge|erini
içeren Türkçe Kullanım Klavuzunun bulunması gerekmektedir,
koklear İmplant sisteminı oluşturan harici parçaların kullanım kı|avuzu
Türkçe olmaıdır.

5)

GARANTİ MÜDDETLERİ
koklear Implant sistemini oluşturan parçaların ima|at ve işçilik hatalarına
karşl garanti

süreleri

aşğıda belirtildiği gibi olmalıdır.

(implant)
Dlş Parça (Konuşma İşlemcisi)
Pil Yuvaları
Aktancl Mlknahs
İç

Parg

l20 AY
36 AY
24 AY
24
^Y

5) KAtiTE BELGELERi
koklear İmplant sastemi; Iso. cE ve TsE kalite belgelerinden
en az birine sahip olmalı
ve bu belgeler istendiğinde teklife, sözleşmeye veya teslimat
belgelerine
eklenmelidir.
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