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Ürün. tiroid cerrahisinde kulianilmak üZere İasarlanmlş tek kullanlmhk Ve steril bir endotrakeal tüp olmalıdır,
Ürün, Cerrahi sıraslnda Rei(ürrentlaringeal, süperiorlaringeal ve vagus sinirlennin EMG aktivasyonunun

monitörlemesinde kullanılmalıdır.
Ünin entübasyon tüpü ve tüp üzeıinde sağ ve sol vokal kordlara denk gelecek şekilde yerleştirilmiş iki parça ahcl
klslmdan oluşmahdır.
sinyallerin kalleli işlenebilrnesi amacl ile elektrodlann her birinin genişliği en fazla 4mm ve uzunluğu en az 72mm
olmahdlr.
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Ünjnün iki kablo uzunluğu 200cm(+l10) boyunda ve kanşlkhğl önlemek amacıyla farklı renklerde olmalıdır,
Unjnün6mm,7mm, Ve 8mm çaplannda seçeneklen olmalldır,
Endotrakeal tüp üzerinde bulüJnan allct kısım,entübasyon sıraslnda hastaya zarar Vermemesi için tüpün üzerine print
edilmiş şekilde olmalldlr.
Endotrakeal tüpler cihaz ile aynl marka için üretilmiş olmaIlve bu tüp üzerİnde belirtılmelidir,
Tüp, entübasyonu kolaylaştımak için referans olabilmesi amacı ile, 14('l+l).cm'den baştamak üzere 2 cm ara ile
işaretlenmiş olmatıdır.
Endotrakeal tüp tek kanallı, spiralsiz olmalıdır.
Ürün ameliyathanede kullanIllrken klinik Destek Elemanl Belgesine sahip bireleman üninün ameliyata hazldanmasl Ve
cihazln kurulumu için her ameliyata eşiik edecektir
,l
Her 20 adet EndotrakealtüD için, adet ayni markada bİpolar sürekli vaguselektrodu hastaneye bedelsiz Verilecektir,
Endokakeal tüp üzerinde tüpün hangi ölçüde olduğunu gösteren bilgi yer almalıdır.
Ürünün raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
Ürünün orijinal barkod numarası olup, UBB'de kayıtlı ve sağık bakanllğl onayh olmalldlr.
Ürünler jle bir|ikte kullandınlacak olan cihazın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır,
cihaz, geçirilmis, boyun cerrahisi veya radyotefapasi sonrasl girisjmler, nüks tümör nedeniyle operasyon, büyük guatr,
malignite, anatomik varyasyonlaf nedeniyle sinirin tanınmas|nln zor oldug-u vakalarda kullanılmak için tasarlanmlş
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olmalıdır,

cihaz tiroid ve boyun cerrahisinde Rekurrens ve süperiorlaringeal ve vagus sinirlerin tespitinde kullanılmalıdır. cihazın
üzefinde tiroid ve boyun cenahisine endike yazılım ücretsiz olarak yüklü gelme|idh.
cihaz, ameliyattakitüm ötçümlerı kaydetmesinin yanlnda, sağ ve sololmak üzere (rekürrenlarengeal sinir, vagus siniri
ve süpeniorlirengeal sinir) toplam 12 adet fa*h kayıt olanağı sunmalldlr Ve bu kayıtlann tümünü A4 çlktlsİ olarak
verebilmelidir,

Ameliyat esnasında gerçekleştirilen ölçümler pDF şeklınde usB haflza kart| ile allnabılinmelidk. Bu özellik sayesinde
verilerjn saklanması Ve transferi kolayca yapilabilinmelidir,
cihaz ko|ay kullanım amacl ve ame|iyaıhanede operasyon esnasında cerrahın uzak mesafelefden de ekranın
görebilmesi için en az 15"iik dokunmatik bir ekrana sahip olmahdlr. Bu ekranda yer alan sanal klavye sayesinde veri
girişleri yaplla bilinmelidir.
cihaz kolay kullanıla bi|inmesi ve hata yarma riskini minimize etmek amacı ile cihazın tüm menüleri Türkçe olmalıdır
ve sesli uyarıları Türkçe diiinde yapabilmelıdir,

cihaz sürekli vagus ölçümü yapabilecek özellikte olmahdlr. sürekli vagus öIçümü esnaslnda prob kullanılarak ölçüm
yapılması gerektiği durumlarda, geçişler otomatik olarak cihaz taraflndan gerçekleştirebilmelidir.
cihaz ile kullanılacak endokakeal tüp ve bipolarproblar, oluşabi|ecek hata ve yanhş negatif sinyali engelleyebilmek
amacı ile cihaz i|e aynı nıa*ada olrnaIıdır.
cihaz ayak pedalı ile kı.ıllanılabilir yaplda oımalldtr.
cjhaz hastane ağlna bağlandığı taktirde kaydettiği ameliyat rapor|annl, (hasta bilgileri, doktor bılgiieri, operasyon
sırasında alınan sinyallerİ hastane ağına iletebllmelidir. Bu sayede hekim dilediği yerdğn rapora hastane bilgi sistemi
sayesinde ulaşabilmelidir.
Tiroid cerrahısinde sinir stimulasyonu esnasında sinirin hasar görmesini ve sinir yorgunlugu riskini önlemek amacl ile
maksimum aklm en fazla 5 mA ile sınırlandıfllmlş olmahdlr.
cihaz daha efektif analizler ve daha ekonomik kullan|m için tek bir sayfada çoklu sinyalleri ve ameliyat bılgiIerini ek bir
ücrete tabii olmaksızın raporlayabilmelidir,

cihaz gerektiğinde Ethernet kab|osu yardımı ile üretici firmaya bağlanabilir yapıda olmalı ve olas! yazlllmsal
güncellemeler bU sayede hızla yapilabiiiı" oimalldır.
öiha. ameliyat esnas,nda daha tazia kcntrol sağlamak amacı ile, stimulasyonprobu doku ile temas ettiğinde ses ile
uyan Veren özellikte olrr-|a]]dlr.
'l0,000 adet ameliyat
Cihaz ilgili ameliyat dalalaına ulaşabilmeK ve karşllaştlrmaıı anallzler yapılabilmek amacı iie
yapıldığını
belgelemek
Verisini hafızasına kaydetmeli Ve ameIiyattn ne zaman nerede ve,hangi hekim taraflnda n
adına bu çıktı üzerinde hasta ile ilgili

tü;

bilgiler yer

almalıdır. --
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MİKROÇATAL DiREK siNiR sTİMüLAsYoN PROBU
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Pıob daha hassas ölçüm 1,zıpabilmesi için bipolar yapıda olmalıdır.
Pıob uç kısmına kadar yalıtkan ile kaplanmış olmalıdır.
Pıobun ucundaki ölçüm için bırakılan iletken küsım en
2 mm olmalıdır.
^z
Probun kablo uzunluğu 240(+110) cın olmalıdır.
Derin bölgelerde de güvenle çalışabilmesi için probun şaft uzunluğu 90mm olmalıdır.
Probun şaftı ameliyat aşamasında cenaha rehberlik etmesi amacı ile l7(+|l)mm ara ile işaretlenmiş
olmalıdır.
Her 50 adet Prob için, l adet aynı markanınbipolar sürekli vagusiçi tasarlanmış elektrodu hastaneye
bedelsiz veriIecekrir-

Ürtlntln raf ömıü 3 yıl olmalıdır.
Stimu|asyonprobunun bağlantı yerleri karışıklığı önlemek amacı ile siyah ve beyaz renkte olmalıdır.
l0. Uıün ameliyathanede kullanılırken Klinik Destek Elemanı Belgesine sahip bir eleman ürünün
ameliyata hazırlanması ve cihazın kurulumu için her ameliyata eşlik edecektir.
11. Urünier ile bidikte kullanılacakcihazın reknik özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
i2. Ürünün orijinal barkod numarı§ı olup. UBB'dekayıtlı ve sağlık bakanhğı onaylı olmalıdır.
cihaz, geçirilmiş bol,un cerrahisi veya radyoterapisi sonrası girişimler, nüks tümör nedeniyle
operı§yon, büyük guatr, malignite, anatomik varyasyonlar nedeniyle sinirin tanınmasınrn zor
olduğu vakalarda kuIlanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
cihaz tiroid ve boyun cerrahisinde Rekurrens ve süperiorlaringealve vagussinirlerin tespitinde
kullanılmalıdır. Cihazın üzerinde tiroid ve boyun cerrahisine endike yazılım ücretsiz olarak yüklü
gelmelidir.
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cihaz, ameliyattaki tüm ölçümleri kaydetmesinin yanında, sağ ve sol olmak

üzere

(rekürrenlarengeal sinir, vagus siniri ve süpeniorlarengeal sinir) toplam 12 adet farklı kayıt
olanağı sunmalıdır ve bu kayıtların tümünü ,{4 çıktısı olarak verebilmelidir.
Ameliyat esnasında gerçekleştirilen ölçümler pDF şeklinde usB hafiza kartı iIe alınabilinmelidir.
Bu özellik sayesinde verilerin saklanması ve transferi kolayca yapılabilinmelidir.
Cihaz kolay kullanım amact ve ameliyathanede operasyon esnasında cerrahın uzak mesafelerden
de ekanın görebilmesi için en az l5"lik dokunmatik bir ekana sahip olmalıdır. Bu ekanda yer
alan sanal klavye sal,esinde veri girişleri yapılabilinmelidir.
Cihaz kolay kullanılabilinmesi ve hata yapma riskini minimize etmek amacı ile cihazın tiim
menüleri Türkçe olmalıdır ve sesli uyarıları Türkçe dilinde yapabilmelidir.
cihaz gerektiğinde sürekli vagus ölçümü yapabilecek özellikte olmalıdır. sürekli vagus öIçümü
esnasında prob kuIlanılarak öIçüm yapılması gerektiği durumlarda geçişler otomatik olarak cihaz

tarafından gerçekleşti rebi lmel
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cihaz ile kullanılacakendoııakeal
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ve bipıılaçroblar, oluşabilecek hata ve yanlış negatif

sinyali engelleyebilınck için cihaz ile aynı markada olmalıdır.
cihaz ayak pedalı ile kullanılabilir _ıapıda olma|ıdır.
cihaz ha§ane ağına bağlandığı takirde kaydettiği ameliyat raporlarını, (hasta bilgileri, doktor
bilgileri, operasyon sırasında alınan sinyaller) hastane ağına iletebilmelidir. Bu sayede hekim
dilediği yerden rapora hastane bilgi sistemi sayesinde ulaşabilmelidir.
Tiroid cerrahisinde sinir stimulasyonu esnasında sinirin hasar görmesini ve sinir yorgunlugu
riskini önlemek amacı ile maksiınum akım en fazla 5 mA ile sınırlandırılmış olmalıdır.
cihaz daha efektif analizler ve daha ekonomik kullanım için tek bir sayfada çoklu sinyalleri ve
ameliyat bilgilerini ek bir ücrete tabii olmaksızın raporlayabilmelidir.
cihaz gerektiğinde Ethemet kablosu yardımı ile üretici firmaya bağlanabilir yapıda olmah ve
olası yazılırnsal güncellemeler bu sal,ede hızla yapılabilir olmalıdır.
cihaz ameliyat esnasında daha faz|a kontrol sağlamak amacı i|e, stimulasyonprobu doku ile
temas ettiğinde ses ile uyarı veren özellikte olmalıdır.
cihaz ilgili ameliyaı datalaıına ulaşabilmek ve karşılaştırmalı analizler yapılabilmek amacı ile
10.000 adet ameliyat verisini lrafızasına kaydetmeli ve ameliyatın ne zaman nerede ve hangi
hekim tarafından yapıldığıni belselemek adına bu çıktı üzerinde hasta ile ilgili tüm bilgiler yer

almalıdır.
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