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VAKUM KÜRETAJ / EKSTRAKTÖR ciHAzl
TEKNiK özeı-ı-ixı-rni

Cihaz, cenahi müdahaleleı aspirasyon gerekllrecek müdahalelerde ve ekstraksiyon / küretaj işlemlerinde
kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
Cihaz, ahk toplama kavanoz sistemleri ve kanister sistemleri ile kullanılabilir olmalıdır.
Cihazı kolaylıkla yönlendirmek için cihazın gövde üst seviyesinde, yönlendirme kolu bulunmalıdır
YönIendirme kolu üzerinde, plastikten imal edilmiş 2 adet aspirasyon hortumu askı aparatı oImalıdır.
Clhaz, 100 mm çaplı, 360' dönebilen, ön tarafta iki adedi frenli, arka tarafra ise 2 adet frensiz tekerlek
olmak üzere toplam dört tekerleğe sahip olmalı ve kolaylıkla istenen yönde hareket ettirilebilir olmalıdır.
Cihazın vakum pompası, 50 litre/dakika hava emiş gücü sağlayacak güçte olmalıdır-
Cihaz deniz seviyesinde 0-680 mmHg vakum değeri sağlayacak güçte olmalıdır.
Cihaz, sessiz çalışan kuru tip pistonlu vakum pompasına ve bakıma ihtiyaç göstermeyen, tam kapalı
1400 devir/dakika, 0,9A, 0.145 kW gücünde monofaze elektrik motoruna sahip olma|ıdır,
Cihazın kontrol panelinin yerden yüksekliği cihazın ön tarafında g0 cm olmalıdır. Kontrol paneli açısı
ergonomik kullanıma imkan sağlamak için 25 derece olmahdır.
Cihazın ön paneli üzerinde, cihazün çaltştığını gösteren bir sinyal lambası bulunmalıdır.
Cihazın ön panelinde açma/kapama anahtan buiunmalıdır. Bu açma/kapama anahtar|, aynı zamanda
cihazın vakum gücünü kademesiz olarak, 0-680 mmHg arasında ayarlamalı ve kullanım anında vakum
değeri cihaz üzerindeki vakum saatinden izlenebilmelidir.
Cihazın ön paneii üzerinde yer alan ve vakum değerini izlemeye yarayan vakum saati, 0,100 mm çapında
olmalı, 0-760 mmHg ka|ibreli olmalı, hassasiyet sınıfı 1.6 olmalı ve tikeşimsiz çalışmalıdır.
Cihazın ön tarafında 25 x 10 mm ebatlannda toplama kavanozu askı laması bulunmalıdır.
Cihaz. askı laması üzerine takıian kanüI muhataza kabına sahip olmalıdır.
Cjhazün toplama kavanozu, seffaf dayanıkiı plastik malzemeden imal edilmiş olmalı ve kavanoz
kaDağınia bulunan kulpu sayesinde tek elle taşınabilir olmalıdır,
Cjhaz, 2 it, 3 lt ve 5 lt toplama kavanozlan ile kul|anılabilecek şekilde dizayn edilmiş oImalıdır.
Kauanoz|ar, tanıpon baskı iie ,ı00 cc kaciemeii derecelendirilmiş olmalı ve cjerecelendirme rahatlıkia
okunabilmelid jr. Kavanoz üzerindeki derecelendirme kolay silinebilir olmamalıdır.
Atük toplama kavanozlannın aspiratör üzerine takılmasını sağlayan askı bölümü, kavanoz üzerinde
bulunmalıdır. Askı bölümü kavanoz kapağında olmamalıdır.
Atık toplanna kavanozunun cihaza takılmasını sağlayan, kolaylıkla takılıp/çıkanlabilen ve konumu
ayarlanabilen plastik taşıyıcı kullanılmalıdır Böylece kavanozun cihaz üzerinde kolaylıkla
konumlandırılması sağlanabilmelidir. Plaslik taşıyıcı parça, atık toplama kavanozu ile tam uyumlu
olmalıdıı l\,4ontaj sonrasında atık toplama kavanozu kapağı kapalı vaziyette kolaylıkla plastik taşıyıcl
parçaya takılıp çıkanlabilir olmalıdıı
Cihazın vakum pompas|na sıvı kaçmasını önIemek için, toplama kavanoz kapağının iç bölümünde

şamandıralı emniyet sistemi bulunmalıdıı
Cıhazda aynca, vakum pompasına sıvı kaçmasını önlemek için ikinci bir emniyet sistemi olan hidrofobik
filtre bulunmalıdır Hidrofobik filtre, toplama kavanoz kapağı üzerinde bulunan yuva içine takılabilir
olmalıdır,
Hidrofobik filtre yapısal özellik bakımından sıvı ile teması sonucunda vakum yolunu kapatmalı ve vakum
pompasına sıvı geçişini kesinlikle önlemelidir.
Kavanoz kapağı üzerindeki yuva içinde bulunan hidrofobik filtrenin kidendiği rahatlıkla izlenebilmeli ve
gerektiğinde kolaylıkla değiştirilebilmelidir.
Cihaz, atık kavanozları arasında vakum yönlendirme özelliğine sahip olmalıdır. Vakum yönlendirme

sistemi mekanik olarak çalışmalıdır.
Cihazın arka bölümünde pnömatik kumandalı ayak pedalı bağlantı giriş buIunmalıdır.
cihazl kapağı üzerinde tel malzeme sepeti bulunmahdır.

münde, elektrik kablosunun takılıp çıkartılmasını sağlayacak güç soketi bulunmalıdlı
çıilan kabl x 1 TTR kablo o|malıdır, Kab o uzunluğu 4,5 metre olmalıdıı

n arka kısmında bulunan askı aparatlanna sanlabil
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VAKuM KÜRETAJ / EKSTRAKTöR ciHAzl
TEKNiK özEı_ı_ixı-rni

29. Cihaz üzerinde güvenlik amaçlı iki adet sigorta cihazın dış muhafazası sökülmeden, dışandan kolaylıkla
değiştirilebilecek şekilde konumlandınlmış olmalıdır.

30. Cihazın iç kısmına yapılacak müdahaleler için cihazın arka kısmında teknik servis amaçh kapak
bulunmalıdır.

31. Cihazın yaklaşık ölçüleri; Genişlik 485 mm x Yükseklik 985 mm x Derinlik 650 mm olmalıdır.
32. Cihazın gövdesi saç metal malzemeden imal edilmiş olmalı ve oksidasyona karşı epoksi polyester toz

fırın boya ile boyanmış olmalıdır,
33. Cihaz 230 V / 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
34. cihazla bjdikte Verilecek malzemeler,

. 2 adel 2litrelik kavanoz,

. 2 adet kavanoz kapağı - hidrofobik filtreli-,

. 2 adet kavanoz taşıyıcı / bağlantl parçası,

. 1 adet ayak pedalı ve cihaza bağlantı
hortumu

. 1 adet döner plastik küret tutucu

Dı.SibelSAli

o 1 adet yankauer aspirasyon seti
o 2 adet hldrofobik filtre
o 1 adet kanül muhafaza kabı
o 5 adet (8 -9 -10 -11- 12 mm) küret

4 adet (30 - 40 - 50 - 60 mm) vakum çanı
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