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oToMATiK PRoSTAT BiYoPsi İĞNEsİ

1. Biyopsi sistemi ile doku biyopsisi almak amaçlı kullanıma uygun olmalıdır
2. İç aksamı, iç içe iki kanülden oluşmalıdır.
3. İğneler ultrason rehberliğinde kullanıma uygun ekoienik olmalıdır.
4. Bağlantı mekanizması iğne sapı iğnenin kalınlığını belirleyecek şekiIde ölçülerin kolay belirlenmesi

amaçlı renk kodlu olmalıdır.
5. İğneler 18G kalınlığında 2Ocm uzunluğunda olmahdır.
6. İğne üzerinde derinlik ölçülerini belirleyecek markırlar olmahdır
7. Tekti paketler şeklinde steril ve orijinaI ambalaiında teslim edilmelidir.
8. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belitrilmiş olmalıdır.
9. Teslim edilen malzeme tarihi ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.
10. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Numune klinikte değerlendiriIerek onayverilecektir.
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