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Ust Diizey Fakoemiilsifikasyon Cihazr Consol Teknik 9artnamesi

1- Cihaz katarakt cerrahisinin bir formu olan fakoemulsifikasyonun getitli aSamalarlnda

kullanmaya uygun iiretimi devam eden ve giincel teknolojileri bartndtran bir cihaz olmaltdtr.

Z- Cihaz bu iglemleri gergeklegtirebilmesi igin en az irrigasyon irrigasyon / aspirasyon ultrasonic

fako 6n vitrektomi ve koaglilasyon modlarl olmalldrr.

3- Cihaz 220 VAC 50-60 HZ Sehir cereyanrnda ga ltsabilmektedir. voltaj deii5ikliklerine karSt

otomatik bir ayar sitemine sahip olarak kesintisiz gall$malldlr'

4- Cihazda ti.lm modlara vakum peristaltik bir pompa taraftndan saBlanmaktadrr. vakum ve

aspirasyon akls orant degerlerini birinden ba[rmrz olarak ayarlanmahdrr.

5- Cihazdaki perlstaltik pompa venturi pompa gibi davrana bilmelid ir vakum response hekim

iste$ine gore farkh art15 htzlartna ayarla nabilmelidir'

Distribi.itdr veya yetki verdili firma drStnda teklif verilmesi durumunda; teklif veren firma

cihaztn i.iretici firmasr taraftndan saElanacak yedek parqa dahil 2 ytlltk servis hizmeti

vereceBini noter onayll olarak ihale dosyaslnda sunmaltdtr

Ayak pedaL kablolu yada kablosuz dualtizellikte olmahdrr'

pedaldaki dual lineer segenefii hekim istefiine gdre sa! ya da sol ydne dogru hareket edebilme

tizelli[inde olmaltdtr.

9- Cihaz ile birlikte 30 adet cihaza uyumlu tubing seti ve 10 adet riboflavin dextran solusyonu

verilecektir.

10- Consolda aSagrdaki ozellik mutlaka bulundurma lrd lr'

a- Cihaz soluk fako modunda kullanrlan burst ve pulse on/off siireleri 2-28 milisaniye arasl

on/off si.lreleri $eklinde ayarlanarak bimanuel MiCS uygulamalarrnda kullanrla bilmeli ve

aynca ultrason gi.icii ayarlanmtt olan mikroburst ve mikropulse on siirelerinin ilk bir

milisaniyesinde %O ile %72 arasr ilave bir itis darbesi ilretecek 5eklinde ayarlanarak modiile

edilebilmelidir. Ayflca cihaz tansversal ultrasound Biicii Uretebilmektedir. Sistem fusion

fludics sistemine sahip olmakta ve daha sonra oklUzyon olacaf,rnr ijnceden sezerek vakumu

giivenli bir seviyeye indirmelidir.
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GENEL SARTLAR

1. Cihaztn kullanrmr ve bakrmr ile ilgili doki]manlar (kullanma krlavuzu, kullanma talimatl,

kataloglan vb.) eksiksiz olarak verilmelidir

2.Cihaz, firma personelince, altontn gijsterecefi yere kurulmah, sonrastnda eall$lr ve kullantma

hazrr vaziyette teslim edilmelidir.

3. Cihazrn gerekli olan tum kalibrasyonlarr giivenirliliEi kanrtlanmrS metotlarla yerinde yaptlmahdtr'

4.Cihaz, kataloEunda belirtilen standart aksesuarlarl, baglantr pargalarr, baglantr kablolarr ve

emniyetli galtltrrrlmasl igin gerekli aksesuarlarl ile eksiksiz olarak verilmelidir'

5. Cihazla ilgili yaptm ve iSgilik kusurlarr bulunmamalldrr. Ti]m donantmlart ve bu donantmlarda

kullanrlacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullantlmamlt, bUtiin yiizeyleri di]zgln,

yi.izeylerde 9apak, ptiri.iz, gatlak, bo$luk, ezik, boya kabarcrlr Bibi imalat hatalarr

bulunmamalldlr.Ambalajdangtkanbozuk,artzaltvedeformasyonauEramlsttimmalzemenin
sorumlulu!u firmaya ait olacakttr.

5. Teklif edilen cihaz veya sistemin Ulusal veya uluslar arasl gegerli olan standartlara ve/veya

normlara uygunluk belgesi olmah ve firma teklifinde belgelendirmelid ir'

7, Teklif edilen cihaz, iiretici firmanln i.iretmiS olduflu son versiyon ve en son model cihaz

olmahdrr. ilgili cihazrn aynr isim alttnda farkll modelleri olsa dahi en dolu ve en Ust versiyon

olan cihazr teklif edeceklerdir.

8. ihaleye tekllf veren firma ve ithalatqr veya imalatgr firma da tartname maddelerine'

Sartnamedeki straya gore cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin "Sartnameye uygunluk

aelgesi " adr altrnda teklif veren flrmalartn ba5hkh k6!rdrna yaztlmrg ve yetkili kiti tarafrndan

Imzalanmr5olmaltdrr.SartnameuygunlukbelgesihazlrlamayanveSartnamedeistenilenteknik
dzellik ve malzemeleri saf,layamayan firma teklifleri kabul edilmeyecektir'

//.-,
9. Teklif edilen cihaz lsin/ttretici firma garantisi kapsamrnda olacak, en az 10 yrl servisveyedek

parga temini Sara ntisi verilecektir'

10. Cihaztn herhangi bir sebeple bozulmasr ve servise gitmesi halinde, ameliyatlarln aksamamasl

lgin firma, cihaz tamirden gelinceye dek aynr dzelliklerde bir cihazr klinife brrakmayr taahhiit

edecektir.

cihazrn kurulumu ve teslimi asamasrnda firma taraflndan cihazln kullanlml ve baklmr ile ilgili

uygulamaL eflitim verilmelidir ve bu egitim ilgili birimin yoneticilerince yeterli gtiriili.inceye kadar

devam etmelidir.

Firmanrn soz konusu egitimi verme yeterliligi ve belgesi (eEitici belgesi) ibraz edilmelidir'

Cihaztn yetkili kullanrcrlarrnrn cihaztn teknik dzellikleri ve kullanrml ile ilgili sorularr gecikmeye

mahal verilmeden siiratle cevaplandlrllacall garanti alttna altnmaltdtr'
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