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. Programatörü m3 cinsinden ayarlanabilmelidir.30-3O0 m3'e kadar haclmdeki ortamı
pu lva rize edebilecek kapasitesi olmalıdır.

ı cihaz solüsyonu 7ml/m3 oranında ortama pulvarize edebilmelidir.
o cihaz insansız ortamda çalışabilmeli, cihaz ayarları yapıldıktan sonra odayı terk etmek
o için uygulamaya başlama zamanıtanımalı, bu gecikme zamanı ]. dakikadan 540

d akikaya kad ar ayarlan abilir oImalıdır.
ı İşlem bittikten sonra cihaz otomatik devre dışı kalmalıdır.
ı 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 olmalı ve pulvarizasyon yapılan ortam ile ilgili veriler cihazın

Hafızasından bilgisaya r ortamına akta rıla bilm elidir,

iHALEY| ALAN FiRMA AŞAĞlDAKi öZELLiKLERE SAHiP 1oo L|TRE soLiSYoNU BEDELSiZ
OLARAK VERECEKTİR.

2.Kullanıcıya toksik etkisinin olmaması için 8ümüş, aldehit, fenol, klor ve türevlerini
içermemelidir.

3.Ürün kimyasal içerik olarak yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlaması ve kullanıcıya 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 72-281standardına (Hava Yoluyla Dezenfeksiyon

Standardı) göre test edi|miş olmalıdır. Bu standarda göre 7 ml/ m3 uygulandığında 30

dakikada bakterilere (Pseudomonas oeruginoso, Escherichio coli, Enterococcus hiroe,

stophylococcus oureus)t ve 60 dakikada virüslere (Polio virüs, Adeno virüs ve Norovirüs dahil\,

60 dakikada mikobakterilere (Mycobacterium terroe dalıilJ, 120 dakikada mantarlara
(Aspergillus brosiliensis)ve 12o dakikada sporlu bakterilere (Bocillus subtilğ karşı etkili

olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladlğına dair EN lSo uo25|2oo5 akreditasyonuna sahip

uluslararası akredite laboratuvarla rdan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının

orijinallerini ve İlgili laboratuvarın akreditasyon belgesini Ve akreditasyon ekiniteklif
dosyasında sunmalıdır.

6. KulIanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmaması için geniş materyal

uyumluluğu olmatıdır. Uyumlu materyal listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

7. Ürün 5L'lik kilitli kapaklı bidonlarda olmalıdır

ld,

,j i J0 Te s( ,'

YüKsEK DüzEY TERMiNAL DEZENFEKsiYoN ciHAzl TEKNiK özeı_ı-irı-eni

1.Ürün kapalı hacimdeki havayı kullanarak ulaşılamayan yerler dahiltüm yüzeylerin yüksek
düzey dezenfeksiyonunu sağlamalıdır.
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8, Ürünün raf ömrü en az 24 ay olma|ıdır. son kullanma tarihine 3 ay kaia miadı yaklaşan
ürünleri firma yenisi ile değiştirmelid ir.

9. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmelidir.

10. Ürün CE belgeli olup TİTUBB kaydı o|malıdır.

11. orijinal ambalajındak! ürün numuneleri, ilgill birim tarafından denenerek birim
sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye taraflndan yazılı olarak alınacaktır. Ürün
seçiminde ilgili birim sorumIusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate
alınacaktır.

12, Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağlığı kurumu başta olmak
üzere her ser| için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz için
gönd erebilecektir. AnaIiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından ta mam la naca ktır.

' 1.1 r:J) !e try3li
'}0İ€5(,l
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ELEKTRoCERRAHi ENERJi PLATFoRMti
TEKNiK ÖzELLiKi,ERi

l. Cihal biin}'csinde monoP()laı-bipolaı clcküır)calrahi koler. damaı mühüı,lcııc \,e isleğe bağl] o]aıak bipo]aı
ıczcksil on sisıcmj ihıiıa cıınclidjr

2, ('ihazün üüm modları \ e güç dtğc|-leri doklınmalik l.CD ekranlndan a\ aIlanabilmelidir

]. Cihazın dııkunmatik LCD ekranı, sahip olduğu ııodların bjrbirinden kolayca ay ınedileb ilme si için
bölümlerden oluŞmalıdır. Heı' lonksivon için LCD ekranda farkll bir bölüm oImalıdtr. Bö} lelikle bipolar. monopolar
ve damar nlühürIeme tbnksiyonları birbirine karıştürılmadan kolay kullanım sağlanmış olmalıdır.

4. Cihazın ön Panelinde aşağlda belinilen tüın mQnopolaI modların kullanılmasını ve cerrahın sıeril sahadan
kadeııeli olaıak ıııonopolar mod]arın güç a)aılarını değişıiı,cbilmesini sağlayan koter kaleıılerinin ı,e alnı zamanda
slandari kotcı kalemleı,inin bağlanabiImesini saglayan iki a.,. rı monopolar çıkış bulunmalııJıı..

5. Cihazın ön panelinde al'rıca. lapaıoskopik monopolar gereçlerin bağlanabilmesi içiıı bir monopolar çıkış,
biPolar gereÇlerin bağlanmasını sağiayan bir çıkış, damar mühüIleme fonksiyonu için en az bir çıkış ve hasta
plakası için bir çıkış bulunmalıdıı..

6, Cihaz. ön Palleline bağlaı'ıan geı'eçleri üanü),arak ilgilj fbnksiyrınuı,ıu harekete geçirmelidir, Bu esnada cihaz.
l.('I) ckraı'ııııııı lıuglaııan gcıccin lbnksiroıu ilc ilgili kısmınl ıl,dlnlaılp diğer klsımIarı kapatarak kullanlcüya )ol
gijstcrnclidiı.

9- ('ihaz hcı ı]od akti\e edildiğinde farklı bir ses tonu. lüın dokunınatik a),ar]an]alar yapılırkeıı farklı ses

ıonları ile kullanıcıya uyarlcl ses sin_".'alleı,i vermelidir. Cihazıı] ses se\iyeSi arkaslndaki bir düğmeden veya ön

panelde 1er alan ayar ınenüsünden ayarlanabi!melidiı.

l0. Cihaz. bünyesinde bulunan bir sistem sayesiııde, çalışılmakta olan dokunun direncini saniyede en az 3300

dela ölçerck t'aıklı dokulaı,(yağ. sinir. kas v,b.) arasındaki direnç değişikliklerinden etkilenmeden ayarlanmtŞ olan

ç]klŞ gücl:inü sabiı bil Şekilde haslal a ı,aısl'eı,edcbilnrelidjl. Bu işlcııi yaparken sadece aktivasyonun baŞlanglcında

J!a]]. ;ıkli.,ir5)()n hııruneı kııışıJışı alıilccck drıku diı,cnı:] larklılıklırı,ınl Ja ajlçnleli Ve hel bil ölçüme göre

dcğjşiklikicl. anında tepki ı eıclıllıılelirlil,. |]ö]l.Likl..ihar,. {lıı-kll direnç|eı, kalŞlslnda gücünü lıep al arlanan

ıcr i1 c.Je tutal,ıilnıclidiı,,

ll, (]ihaz bif önceki maddede be]irtilen sabiİ çıküş gücü sağlama özelliğiüli bipolar koagulasyon modlaİıİda.

ınonopolaI modlarünın tülnünde ve damar mühürleme sisleııinde de!,am etıirn]elidiı. Dokuyla lemas etmeden

kullanılan spray koagulasyon gibi ınodlarda da bu özellik aktif duıuında olmalıdıı-

I,ow veya Hassas Bipolar Koagulasyon: Nekroza neden olmamalı, ince uçlu foıcepsler ile kullanılabilmelidiı',

sinirse] yapılara yaktn y9İlerde kullanılmak iizere teİmal yayllımı düşük olmalı ve hassas koagulasyon temin

clmelidir. Çlklş gücü en az l5 \.vatt olmal]dır,

D.,
., 

,*.,J

9,

R\d..,ı

'7. Cihaz ön paneline bağlanan geıeçlere ul,gun modu otomatik olarak seçip kullanıcının önüıre gctirnıelidir.
Bir monopolar koteı kalemi bağlandığlnda monopolal modlar eklanda beliımeli. damar mühürleme elektrodu
takıIdığlnda ise daıİar mühürıemc ekranı aydıntanarak kullanıcıya yol gösteımelidir.

l]. Ci],ıazıır arka panelinde nronopolar al,ak pedalı için en az bir çıkış, bipolar ayak pcdalı için bir çıkış ı,e

danaı mühüriemc pedalları için eı,] az biı çıklş bulunmalıdır.

l2. ('iha.,ın sdhipo]nıas] gcıcl,cn modlitı\. hüı modlarün i;zellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

aü BiPoLAR KoAGtlLAs},oN
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High veya Makro Bipolar Koagulısyon: Çok miktarda ı,e yüksek dirence sahip dokuların hızlı ve etkin bir
biÇimde )'ük§ek rcıltaj ile koagulasvonunu temiİ cnnelidir. Kalln foı,cepsler ya da diğer bipolar gereçler ile
liulianınıa ulguı,ı oLmalüdıı Ç ıkış gücü en az 95 rratt cılmalıdır.

b) \loNoPol.AR KE S Nt t]:

saf Kesme: AÇık ceırahide ve TUR gibi vaka]arda kullanlma uygun olmaııdır, Cihaz gücünün tamamını kesme için
kul]anmalı, kesintisiz. koagulasyon etkisi gös{ermeyen. nekroza sebep olmayan pürüzsüz bir kesme sağlamalıdır.
Çıkış gücü en az 300 watt olmalıdür.

karıştk kesme: (;iiciinijn bil kısmını koagulas-vona a),llarak koagulalit'kesme ıemin etmelidiı
200 rı att olııalıdıı,.

ÇüküŞ gücii en az

ı]) NlONOPOLAR HEMOSTATiK DİViZYON

Bu ııodda cihaZ hemostatik biı etki göstereıek divizyon vapıimasını sağlamalıdır. Cihaz bu modda. kaı.ışık
kesme(blend cLıt) modundan taıklı olarak koagailasyon kaynaklı^ %25 on, %75 off voltaj döngüsüyle çalışmalıdır,
I)aha konı'ollü 01duğu için daha dtişük güç değerlerinin ku]]anımına imkan tanımalı ve kapa§itif kuplaİ, izola5yon
haıa]arını minimizc ctııeIidir, Bu nıod kcsme ve koagulasvondan bağlmsız bir biçimde aktive edilebilmelidir, Ç]kış
gücti cn a,/ ]1-1(] \\,iltı olİlalldlr

dı \lO\OPOL \R hO \(;l L \\l ()\

Fulgurasyon: Standaı,ı koagulas),on iŞlemini temin eınelidir. Koter eIektrodunun yüzeyel dokunuşlarla
koagulas),on }apmasını sağlamaIıdır. Çıkış gücü en az ]20 watt olma]ıdır,

Spray: Özellikle parankim dokulardaki geniş yüzeyli ve sızını şeklindeki kanamaların hızlı ve etkin biçimde
hemostazını temin eden yüksek voltajlı koagulasyon yapmalıdır. Koteı, elektrodunun dokuya temas ettirilmeden

akınıın elckıırıdtan kanaııakıa olan damarlaıa sıçramasj içiı1 kullanılmalıdır.Cihaz bu modda da doku direnci

ö]çi,ifuü Ve sabiı çıkış gücü sağlanra öZelliğini sürdürmelidil. Çlklş gücü en az l20 q,att o]maltdır.

13, Cihazın ıüm monopoIal modların güç Seviyelerinin steril sahada bulunaır koter kaleminden değiştirilmesiııi

teınin eden bir çalışn,ıa şekli bulunmalıdır, Bu çalışma programı içerisinde kesme, hemostatik divizyon ve

koagulasyon için öııceden ayarlanmış beş kademeli bir hafıza bulunmalı ve istenildiği taktirde cerrü uygun kalemin

ü2erindeki bif düğnre ile bu beş kademedeı1 uygun olanı kendisi seçebilmeIidir.

l5, Cihazıır Iıipolar nıodları da l-CD ekranın bipolaı, kısnıından diıkuııııalik olarak seçilcbilmcli ve

ayarlaı,ıabilmelidiı, Al,rıca bipolaı,koaguIasyon otonratik olalak aktivc edilmek isrendiğinde otomatik aktiVasyonuİ1

süresi yine LCD ekranın ilgili kısmından ayarlanabilmelidir,

l6, L-ihaz açıldığında bir program dahilinde tüm lonksiyonlarını test etmeli ve bir arıza durumunda kullanıcıya

bunu-l'ürkçe biı nl€sa,j ilc lıildirııelidir. Cilrazın eı,ı az 25 f'arklı dil seçeneği olmalıdır.

1'7. Cilraz al,arlanmış çıklş gücüı,]den daha fazla çıklş gücü ölçtügünde otomatikman çıkışı kesmeli. sesli alarm

vernıe]i rc bunu hata mesajı ilc bildiı,nıelidiı,

,?1aı,
D/.

,iç1

nB\)

Medium veYa Standart Bipolar Koagulasyon: Standan bipolar koagulasyon temin etmelidir. orta kalınlükta
forcePs]el ve diğer bjpolar geı,eçler ile kullanılabilmelidir-Termal yayıIınrı düşük olma]ıdtr' çıkış gücü en az 40 r,att
olmalıdır.

1_1. Cihazın önccden a),aılanmış kademeli güç değerleri dışındaki değerler kullanılnlak istendiğinde nranuel

oiaı,ak dokunnıatik ckrandan kesnlıJ. htmoslaıik di\ i^on \(, koagulas!on değer]eı,i aı,aı,lanabilnıelidir,



i8. Cihazıır hasta dönüŞ elektrodundan kaynaklanan piaka vanüklaflna karşı iki farklı güvenlik sistemi
bulunmalıdlr. Bunlaldan birincisi, hasta plakasının hasta cildine temas yüzeyinin yeterli oIup oimadığını kontrol
elmeli \.c lanığa scbep olabilecek kadal \eteİsiz lemas alanl ölçüIdüğünde enerji},i keserek sesli Ve görsel uyarı
vernıelidiı'. Ikinci gü\en]jk sislen'ıi ise hasta)'a ö7e] kcııuma sağlamak üzerc, hasıa dönüş eIektrodunun üemas
1üzelindcki direnci sürck]j lakip cdelek bu dirençte %40'tan daha }üksek değişiklik ölçtüğünde enerjiyi keserek
sesIi Ve görse] uyarı ı'ermelidir. Böylelikle hastanın kilosuna ve plakanın yaplştürıldığ] bölgelerin farklılıklarına göle
oluşabilecek 1anık riskleri de tamamen oı.tadan kaldırılmalıdır.

7,S

l9. Cihazln n]ühürlen]e ibııksiyonunun kullanılması için cilıaz ile uyumlu laparoskopik ve açük cerıahi
e]eklrodlaı'ı brılunnıalıdır, Bu elektrodlaI bağiand]ğtnda cihaZ tarafından otomatik olarak algıJaırmalıdır.

20. ('ihaz bu e]ckıı'odlaı'ın hcpsi ile 7ıı,ını çapına kadar 1 7 ıı]ın dahil ) olan damar]aIün.doku ıjeınet]eıinin ye
leİIiıtiklerin kal]cü oLaraki proksiınaliJe !hlonlbus,aratmaJal] kapatılnlaslnl teünin ctmelidir.

2|. Cihaz 7 mm. ye kadar (7 nını dahil) damarların,doku deııetierinin ve lenfatiklerin yapılarüüldaki elastin ve
kolajeni denature ederek kalıcı olarak mühürlenmesini sağlamalldır. Cihaza mühürleme işleminin 7 mm(dahil)
Çaplna kadar endike olduğunu kanıtlayan yetkili ve bağımslz kurumlarca onaylanmış(FDA v,b.) belgesinin onayll
tercüınesi bulunmalldıı.

22- Cihaz ilc biIlikte kullanılması söZkonusu tün bağımsız damar mühüıleme ı,e kesme problaıının dokuyu
kar'ıanıasının ardındaıı kilitleııırıe ı,cy-a kademeli aktivasyon ozelliği olmalı ve bu sayede doku;,a uygulanması
gerekeı basınÇ. kilitlem€ ve}'a kademeli aktivasyon mekanizması ıarat'ından belirleı,ımelidir, Böylelikle manuel
olarak tahmini bir uvgulama yapınaya gerek kalmamalıdır.

23, Cihaz damar mühürleme işlcmi tamamlandığında otomaiik olarak akım1 kesmelidiı ve bu esnada işlemin
biıiğini. başaı,llı _"-a da başaı,lsız tılaıak sonuçlandığını ayrı a_v-ı,ı ıonlaıla belil,ten Sesli Ve görsel biı sinyal vermelidiı.
l]ai) iece.loku kapatılmır,.1an öncc işlcnıin biıiıilmesini. dokunun yakılmasını 1,a da kesjlmesini önlemelidir.

14, ('ihaz damar mühürleme işlemini bilgisa_vaı konıı,o]]ü. kcsinıisil. çiti kuıuplu akım uygulayalak tamam9n
otomatik 8elçekleşİiı,melidir, İşlem csnasında hiç bir ayarlanıa 1- a da süı.e tahmini gerekmemelidir.

25. (]ihaı damur mühüIlemc işlemi başarısız olduğunda uygulamada yapılan hata)ı kullanücı}a Türkçe oIarak
bildirmeIi ve işlemin tekrarlanması için sesli ve görse] uyaı,ı verme]idir. Böylelikle damar kapama işleminin
güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamalıdır.

26, Cihazln daıİal mühürlemede kullanılan bağımsız kesme fonksiyonuna sahip problarında bulunan bıçak
tamamen el aleıinin içerisinde gizli olmalıdır. Probun ağzı açıkken aktive çdilememelidir.Sadeçe plobların

kilitlenme mekanizına5l kilil]i iken !eya kademeli aktivas)()n mekaniZmast tanamen sıkıştlı,tldığında bıçak halekel
ettirilebilmelidir,Böylece kullanıcı tarafından istenmeyen biI bölgeye ya da çevte dokulaİa Zarar veri]mesini

önlemelidir.

27. Cihazla a) nü marka o1an ve açık cerrahide ku]lanılacak en az 5 fark]ı tipte bağımsız damaı mühürleme ve

kesme pı,obunun 1,anısıra. lapaılıskopik cerıahidç kullanım için en az 5 adet bağımstz damar mühürleme ve kesme

pı,olıu olmak üZcle gcniŞ bir sarl'grubuna Sahip olınalüdül.

21], ('ihaZ. bilgisa)ala bağlanabilmck için bil porı'a sahip olıııalldlı,. t]ö)leec !eknik scn,is clemanl 1arallndan

cihazın ça]ışma ırrodlalı \c diğer bilgi]cre kolalca ulaşılabilmeli. cihazda oluşnuş arıZa ve hatalar geçnişe dönük

oIarak araştırılabilmcli ve cihaza gerektiğiı,]de bu port sa}-esiı]de güncelleme program]arı )'üklenebilmelidir.

,?ı 
".u(,
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29. Cihaz geÇmiŞe dönük olarak kul]anımlar hakkında sürekli olarak haflzasında rapor ıutmalı, istendiğinde bu
rapor LCD Çkranında görüntülenerek ı,ıe zaman, haırgi modda ve güç seviyesinde aktivg edildiği ve işlemin başarısı
gözlemlenebilmelidir,

j0. Cihazli ületicisi taralından piyasa)'a sürülecek yeni elektrodlar ya da gereçler cihazın bilgisayar bağlanısı
saycsinde veya elekı'odlar üzerindc bu]unan akllıl konnektöIler aracılığı ile cihaza lanttılmalı ve yeni çıkan bu
proh]arl Ja kullannıak nıümkün olmalıdlr,

3] Bu Plob ÇeŞitli]igj \aka çcşitlıliğini aıtürabilnıcsi açısından cihazla al,nı nıarkada olan orjinal katalog
üzcrinden belgelenmelidir.

32 Cihaz ile birlikte kullanılan her lürIü pıob cihaz ile aynı marka oimalı ve cihaza tam uyumlu]uk
göslermelidir.

33. Cihaz alnı ijlcıici talal]ndan üretilıİiş bil argon gaz ünitesine r,e duman ıahliye cihazına bağlırıabilmelidir.
B(j)le]]kle.ihall iılgon iiniıcsi \c duıniın tilhli\. çilıiız ile kombine krıIlanmak mümkün olmalıdıı.. Aı.gon gazlı
clcktı,ocerı,ahi kuilanıiıı,kcn kOıcl li)nksi)olarının algon hand selinden akli!as)onLı mün]kün o]malıdır.

31, Cihazın dokunmatik LCD ekranın ulaşılan bir menu veya ön panelde yer alan buton yardımı ile son
ayarlanan mod Ve güç değerlerinin yeniden yüklenmesi sağlanabilmelidir.

j5. Cihaz, uygulamalar esnastnda LCD ekranından verdiği uyarı mesajları, kullıırıım detaylartnın raporlandüğt
mcıinlgfi Tülkçe olaı,ak kullanıcıya sunma seçeneğine sahip oImalıdır.

36. Tıhbi cihaz satlnalmı işlcmlcı,i için geçerli gcnelgede beliııildiği üzere teklif verjlecek ürünlere ait
sınıllandırma rc Lıu sınıtlara aiü belirıi]en Lıclgcler ibı,az edilmelidir.

31. Cihaz 2 yıl süresince galanti kapsamında olmalıdır.

38, Cihaz l0 1,ıl süle ile üretici fiımadaı,ı yedck parça bulunduıma gaı,antisini taahhüt etmelidiİ.

_j9. ('ihaz iIe hjrljkte ı,cıilııesi geı,ekeııleı aşağıdaki gibi olmalıdır;

-l adcı nıoı,ıopolar al,ak pcdalı

-l adel bipolaİ a)ık peda]ü

- l adet damal mühürleme pedalı

-l adet ı,erısable plak kablosı,ı

-l adet reusable monopolar aduplöl

-] adel reuSable bipolaı,fbı,ccps bağlantı kablosu

-ladct a}nl malka cihaz ile u),umlu. raive çekmcceye sahip taşüma afabası
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TAŞlNAB|LiR ToNoMETRE TEKNiK şARTNAM Esi

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

2. Cihaz yapılan işlemleri ve elde edilen sonuçları üzerindeki renkli LCD ekran
sayesinde hekime göstermelidir.

3. Cihaz ölçüm alma sırasında hatalar ile karşılaşırsa bunları ekranında görsel
o|arak resimlerle göstermeli ve aynı zamanda yazyla bildirmelidir.

4. Cihaz aldığı son on ölçümü hafızasında saklayarak ekranında gösterebilmeli.

5. Cihaz 5 ile 50mmHg arasında ölçüm yapabilmeli ve bunu ekranında ondalıklı
sayılar halinde gösterebilmelidir.

6. Cihaz rebound teknolojisi ile çalışarak öIçüm yapmalıdır.

7. Cihaz manyetik 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 doğru|uk oranıyla
göstermelidir,

9. Cihaz yatan hastalarda da kullanılabilir özellikte olmalıdır.

,1 
0. Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir.

11.Cihaz direkt elektrik prizinden veya bilgisayara bağlı USB 'den şarj edilebilir

batarya ile çalışmalıdır.

12.Cihazla beraber yedek prob yuvası verilmelidir

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

değerleri saklanabilir özellikte olmalıd ır.

14.Cihaz kullanılmadığı zaman saklanacak ve taşınmasını sağlayacak özel

taşıma çantasıyla verilmelidir.

1l.Cihazla birlikte ,l kutu steril prob verilrnelidir.

;d. Doç.
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ELEKTRo xoNvuı-sir TEDAvi 1 cixnzı 1 rexııix özeı-ı-ixı-eni

1. Cihaz 230V 50/60 Hz Türkiye şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
2, cihazda kazara uyarı vermeyi engelleyecek, stim tuşu üzerinde güvenlik kapağı olmalıdır.
3. cihazda uyarlnln değerleri ,ohm,amper,joul,frekans cinsinden görülebilmelidar.
4. EKT cihazl bilgisayar ile senkronize ( eş zamanll ) çalışmaya uygun donanıma sahip

olmalıdır, Bunun için cihaz da RS232 port girişi olmaltdlr.
5. EKT cihazlnın, güç düğmesi ( power switch ), işlemi başlatma düğmesi ile birlikte

kullanıcının klinik ihtiyaca göre stımulus yoğunluğunu ayarlayabileceği milisaniye cinsinden
dalga genişliğini ayarlama düğmesi , saniye cinsinden darbe süresini ayarlama
düğmesi,hertz cinsinden frekans ayar düğmesi ve miliamper cinsinden akım ayarlama
düğmesi ayrı ayl bulunmalıdır.

6. Teklif edilen EKT cihazı bilateral ve unilateral kullanıma uygun o|malıdır.
7. Tekli edilecek cihaz en az 5,7 inch büyüklüğünde cihaz|n ön panelinde bulunan dahili (harici

ekran bağlanan çözümler kabul edilmeyecektir.), dokunmatik,LcD,kontrastl ayarlanabilen
bir ekrana sahıp olmalıdır.

8. Teklif edilen cıhaz, EEG, ECG , OMS (Optik Motion Sensor) parametrelerini aynı anda
ölçebilecek kabiliyette olmalıdır ve dahili dokunmatik LCD ekranından bu ölçülen
parametrelerin dalgaboyları izlenebilme|idir.

9. Teklif edilen cihaz kötü stımulus aktarımını engellemeye yardımcı olmak ve hastanın
önceden belirlenen yükü tam olarak almasını sağlamak için Sürekli Statik empedans ölçümü
yapabilmeli ve bu ölçümü grafiksel olarak ekranda gösterebilmelidir.Empedans belirlenen
eşik değerlerin dışında ise cihaz stimulus verilmesini engelleyecek ve ekranında bunu yazılı
olarak belirtecek güvenlik özelliklerine Sahip olmalldlr. Hastadan stlmulusun geçişi anlndaki
dinamik empedansta ölçülebilmeli Ve tedaVi sonuçlarl penceresinde gösterilebilmelidir.

10. cihazln en az iki kanalll yazıcısı olmalıdır. Bu yazıcıdan self test sonuçlarl,ölçülen
parametrelere ait dalga boylarl Ve stımulus sonrasl tedavi sonuçları yazdlrllabilmelldir.

11. Cihaz tek kullanımlık uyarı elektrodu ile çalışmamalıdır. Cihazın çok kullanımlık uyarı
elektrotları olmalıdır. Cihazın sarf malzeme bağımlılığı olmamalıdır.

12. ECT cihazı teknik bilgi/özellikleri aşağıdaki değerlerde olmalıdır.

a)Vuruş şekIi: Dikdörtgen, bipolar, pozitif / negatif değişimli, sabit akım, çift yönlü ve
kare dalga şekillerinden en az üçünü sağlamalıdır.

b)Frekans ( vuruş sıklığı ) : en az 20 Hz ile 12O Hz: 'l0 Hz'lik basamaklar ile
ayarlanabilir olmalıdır. ( seçilmiş tedavi setine bağlı olarak )

c)Akım Aralığı: en az 0,3 ile 0.7 milisaniye ( msec )

d)Uyarım süresi (Vuruş süresi ) : en az 0,5 ile 8,0 saniye arasında
e)Enerji aralığı en az 0,8 ila 202,8 joule arasında olma|ıdır.
f) Cihaz en az 1 .008 mc yük verebilmelidir.

'l3. Teklif edi|en EKT cihazı ile aşağıdaki aksesuarlar standart olarak verilmelidir.

ciNsi MiKTAR

GüÇ KABLosu
TEDAV| KABLOSU
2 KANAL EEG MON|TÖR KABLOSU
EKG MONiTÖR KABLOSU
PASLANMAZ ÇELi K ELEKTROTLAR
DÜZ Uç
PASLANMAZ ÇELlK ELEKTROTLAR
YUVARLAK UÇ veya KONKAV
DEL|KLI KAFA BAND|
AĞlZLlK
ELEKTROT JELi
ELEKTROT PASTASl

1SET

1 ADET
,l ADET
1 TÜP (En az)
1 TÜP (En az)
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A5c GI

1 ADET
1 ADET
,1 ADET
1 ADET
1 SET



u,1

V|DEO KASET| veya DVD'S|
RAPoR KAĞlDl
YAP|ŞKAN EEG VE EMG ELEKTROTLAR|
AKSESUAR KUTUSU
KULLANMA KLAVUZU ( lNG )
TEKN|K KLAVUZ ( lNG )

A!9,G

,l ADET
10 RULo (En az)
4'er PAKET (En az )
1 ADET
2 ADET
1 ADET
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