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ELEKTROCERRAHİ ENERJi PLATFORMU
TEKNiK ÖZELLİKLERi

l. Cihaz bain_,-csindd monopolar-bipolar clekıfocerrahi koter. damar mühürleme \,e isteğe bağlı olank bipolar
rezeksi\ on sistemi ihtiva eımcliJil

2. Cihazln tüm modları \ c güç Jeğerlğri dokunmaıik LCD ekr.ınından a! arlanabilmelidir

3. Cihazın dokunmatik LCD ekranı, sahip olduğu modların birbirinden kolayca ayınedilebilmesi için
bölümlcrden oluşmalıdır. Her tbnksi_,*on için LcD ekranda larklı bir bölüm olmalıdır.Böy|elikle bipolar. monopolar
ve damar nrühürleme tbnksiyonları birbirine karıştırılmadan kolay kullanım sağlarımış olmalıdtr.

4. Cihazın ön panclinde aşağ|da belinilen ıüm monopolar modların kullanılmasını ve cerrahtn sıeril sahadan
kadeıneliolarak montıpolar modlaıın güç a}aı.lannl değişıirebilmesini sağlal,an koter kalemlerinin !e aynl zamanda
sıandan koter kalemlerinin bağlanabilmesini sağlayaı iki ayrı monopolar çıkış bulunmalıdır.

5. Cihazın ön paııclinde al,rıca- lapaıoskopik monopolar gereçlerin bağlanabilmesi için bir monopolar çtkış,
bipolar gereçlerin bağlanmastnt sağlayan bir çıkış, damar mühürleme fonksiyonu için en az biİ çıkış ve hasta
plakası için bir çıkış bulunmalıdır.

6. Cihaz. ön paneline bağlanan gçreçleri tanıyarak ilgili fonksivonunu harckeıe geçirmelidir. Bu esnada cihaz,
l.CD ckranının bağlanan gerecin l'onksilonu ilc ilgili kısmını a!,dınlaııp diğcr kısımlar! kapatarak kullanıcıya yol
gösternrçlidiİ.

7. Cihaz ön paneline bağlanan gercçlere u),gun modu oıomatik olarak seçip kullanlclnln önüne gctirmelidir.
Bir monopolar koter kalemi bağlandlğlnda monopolar modıar ekranda belirrneli, damar mühürleme elektrodu
takıldığında ise damar mühürleme ekrant aydınlanarak kuIIanıcıya yol göstermelidir.

8. Cihazın arka panelinde monopolar al,alı pedalı için en az bir çıkış. bipolar ayak pedalı için bir çıkış ve
daınar mühürleme pcdalları için en az bir çıkış bulunmalıdır.

9. Cihaz her nrod aktiıe cdildiğinde l'arklı bir ses ıonu. tüm dokunünatik ayarlamalaı yapılırken thrklı ses
ıonlan ile kullanıcıya uyancl scs sinyalleri vermelidir. Cihazın ses scviyesi aıkasındaki bir düğmeden veya ön
panelde yğr alan ayar menüsünden ayarlanabilmelidir.

l0. Cihaz. bünyesinde bulunan bir sisıem sayesinde. çalışılmakta olan dokunun direncini saniyede en az 3300
dela ölçerek i'arlilı dokulaı (yağ. sinir. kas v.b.) arasındaki direnç değişikliklerinden etkilenmeden ayarlaıımış olan

çıklş gücünü sabiı bir şckilde hasıala transl'er edebiImelidir. Bu işlemi yaparken sadece akiva§yonun başlanglgında
ılcğil. akliıas1,on lııı)uı,ıca kıışılaşılalıilceck doku diıcnci larklılıklarını da ölçnıeli ve her bir ölçüme göre
değişikliklerc anıİüliı tcpki \ cü"çl)illlıelidit' llö\ leliklc eihaz. tarklı Jireııçler karşlslnda gücüniı hep alarlanan
sı,ı,i1 ede ıuıabiInıclidir,

ll. Cihaz bir önceki maddede belirtalen sabit çık!ş gücü sağlama özelliğini bipolaı koagulasyon modlarında.
monopolaİ modlarının ıümünde ve damal mühürleme sisteminde dcvam eninnelidir. Dokuyla temas eırneden

kullantlan spray koagulasyon gibi modlarda da bu özellik akıifdurumda olmalıdır.

Loıv veya Has§as Blpolar Koagulasyon: Nekroza neden olmamalı, ince uçlu forcepsler ilç kullanılabilmelidir.
sini§el yapllara yakın yede.de kullanılmak ozere termal yayıllml düştık olmalı ve hassas koagulasyon ıemin
eımelidir. Çıkış gücü en az I5 watı olmaltdır.

D.

'lo:

l2. ('ilrazın sahip olması geı,cken modlar ve bu mcıdlaı,ın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) BiPoLAR KoAGULAsYoN
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Mtdium vcya saandart Bipolar Koıgulısyon: Standan bipolar koagulasyon temin etmelidir. ona kalınlıkra
forceps|er ve diğer bipolar gereçler ile kullanılabilmelidir.Termal yayılımı düşük olmaIıdır. Çlkış gücü en az 40 ıvan
olmalıdır.

High veya Makro Bipolar Koıgulasyon: Çok miktaıda ve yUksek dirence sahip dokuların hızlı ve etkin bir
baçimdc !'üksek ırıltaj ile koagulas1,onunu ıemin etmçlidir. Kalın forcepsler ya da diğer bipolar gereçter ile
kullanınıa ul,gun olmalıdlr, ('ıklş e,ücü cn a7 95 \fatt olmalldlr.

Sıf Kcsmç: Açık cerrahide ve TUR gibi vakalarda kullanıma uygun olmalıdır. Cihaz g0cünün tamamını kesme için
kullanmalı. kesinaisiz. koagulasyon ğtkisi gösıermeyen. nekroza sebep olmayan püİüzsuz bir kesme sağlamalıdlr.
Çıkış gücü en az 300 waıt oImalldır.

Kanşık Kcsmc: Güçünün bir kısmını koagulasvona aylrarak koagulatif kesme temin etmelidir. Çıkış gücü en az
200 waıı olmalıdır.

Bu modda cihaz hemostatik bir etki gösıererek divizyon yapılmasını sağlamalldlr. Cihaz bu modd4 karışık
kesme(blend cul) modundan f'aıkll olarak koagüla§yon kayü|akl\ o/"25 on. %75 off voltaj döngüsüyle çalışmalıdır.
Daha kontrollü olduğu için daha düşük güç değerlerinin kullanımına imkan ıantmalı ve kapasiıif kuplaj, izolasyon
haıalarını minimizc eımelidir. Bu ıİ()d kcsme ve koagulas).'ondan baglmsız bir biçimde aktive edilebilmelidir, Çıkış
gücü cn !2 ]()0 \\ i.tıı olnlalldıl.

Fulgurs§yoo: sıandart koagulasyon işlemini temin eımelidir. Koter elekrodunun yüzeyel dokunuşlarla
koagulas},on yapmaslnı sağlamalıdır. Çıkış gücü en az l20 ıı,att olma|tdır.

Spray: Özellikle parankim dokulardaki geniş yüzeyli ve sızınn şeklindeki kanamaların htztt ve etkin biçimde
hemostazlnl ıemin cden yüksek voltajlı koagulasyon yapmaltdır. Koter elektrodunun dokuya temas ettirilmeden
akınıın elekırodıan kanamakıa olan damarlara stçraması için kullanılınalıdır.Cihaz bu modda da doku direnci
ölçümİ vc sabit çükış gücü sağlama özelliğini sürdürmelidir. Çlklş gücü en az l20 \.,aı( olmalıdlr.

l3. Cihaztn tüm monopolar modların güç seviyelerinin steril sahada bulunan koter ka|eminden değişıirilmesini
temin eden bir çalışma şekli bulunmalıdır. Bu çalışma programı içerisinde kesme, hemostatik divizyon vc
koagulasyon için önceden ayarlanmış beş kademeli bir hafiza bu|unmalı ve istenildiği ta}lirde cerrah uygun kalemin
üzerindğki bi. düğmc ile bu beş kademeden uygun olanı kendisi seçebilmelidir.

l4. Cihazın önceden al,arlanmış kademeli güç dcğerleri dışındaki değerler kullanılmak isıendiğinde manueL

olarak dokunmatik !,krandan kcsmc. h!,ınosıatik divi4'on !e koagulas;"on değerleri ayarlanabilmelidir.

l5. Cihazın bipolar ıııod|arı da LCD ckranın lıipolar kısmından dokunmaıik olarak §eçilebilmeli !,e

ayar]anabilmelidir. Avrıca bipolar koagulasyon oıomatik olarak aktive edilmek isıendiğinde otomaıik akıilasyonun
süresi yine LCD ekrantn ilgili kısmından ayarlanabilmelidir.

16. Cihaz açıldığında bir program dahiIinde üm fonksi},onlarınl test etmeli ve bir anza dunımunda kullanıcıya

bunu l-ürkçe bir mcsaj ile bildirmelidir. Cihazın cn a2 25 t'arklı dil seçeneği olmalıd|r.

17. Cihaz al,arlanmış çık!ş gücünden daha faz|a çlklş gücü ölçtüğünde otomatikman çıkışı kesmeli. sesli alarm

vcrmcli vc bunu haıa mesajı ilc bildirmelidir.
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18. cihazn hası.a dönüş elektrodundan kaynaklanan plaka yantkianna kaşı iki farktı güvenlik sistemi
bulunmalıdır. Bunlardan birincisi. hasıa plakasının hasıa cildine temas yüzeyinin yeıerli olup olmadığını kontrol
etmeli ve !,anlga sebep o|abilecek kadar }eıcrsiz tema§ alanl ölçülduğünde enerjiyi keserek sesıi ve görsel uyan
ı'ermelidir. lkinci güıenlik sisıcmi ise hi§ıa) a özel koruma sağlamak üzerc, hasta dönüş clektrodunun (emas

}'üze)'indeki direnci sürekli ıakip cderek bu dirençıe o/ül}'tan daha ytıksek değişiklik ölçtüğünde enerjiyi kcserek
sesli ve görsel uyarl Ve.melidir. Böylelikle hastanln kilosuna ve plakanın yapıştlrıldığı bö]gele.in fafkıılıklarına göre
oluşabilecek vanık riskleri de ıamamen onadan kaldırılmalıdır.

l9. Cihazın mühürleme lbnksiyonunun ku|lanılnıası için cihaz ile uyumlu Iaparoskopik ve açık cernhi
eleklrodları bulunnıalıdır. Bu elcktrodla!, bağlandığında cihaz ıarafından otomaıik olarak algılanmalıdır.

20_ ('ihaz bu clekırodlann hcpsi ile 7mn] çapına kadar ( 7 ınm dahil ) olan damarlaıın,doku demctlerinin ve
lenl'aıiklerin kalıcı olarak; proksiınalde ıhrombus !,aratmaJan kapatllınasını temin eımelidir.

2l. Cihaz 7 mm. ye kada, (7 nım dahil) damaılaıın.doku demellerinin ve lenfatikle.in yapılannda.ki elasıin 1e
kolajeni denature ederek kalıcı olarak mühürlenmesini sağ|amalıdır. Cihaza mühürleme i§l€ıninin 7 mm(dahil)

Çapına kadar endike olduğunu kanıtIayan yetkili ve bağım§ız kurumlarca onaylanmIş(FDA v.b.) belgesinin onaylı
tercüınesi bulunmalıdır.

22. Cihaz ile birlikle kullanıIması sözkonusu tüm bağımsız damar mühürleme ve kesme problarının dokuyu
kaı'ıamasının ardından kiliılenmc vcy,a kadcmeli akıivasron özğlliği olma|ı ve bu sayedc dokuya uygulanması
gereken basınç. kiliıleme veya kademeli akıiı,asyon mğkanizmasl ıaıafından belir|enmclidir. Böylcliklc manuel
olarak ıalımini bir u!,gulama yapmaya gerek kalmamalıdır.

23. Cihaz damar mühürleme işlemi mmamlandığında otomatik olaıak aktmı kesmelidir ve bu esnada işlemin
biıtiğini. başarılı va da başansız olarak sonuçlandığInı ayrı a]-n tonlafla belinen sesli ve görsel bir sinyal verrnelidir.
Bö) lcce doku kapatılmadan öncc işlcmin biıirilmesini. dokunun _,-akılmas|nı 1-,a da kesilmesini önlemelidir.

21. ('ihaz damar mühürleme işlemini bilgisa_v-aı konırollü. ke§inıisiz. çi!i kutuplu akım uygulayarak ıamaınen
oıornaıik gerçekleşıirmelidir. işlem csnasında hiç bir ayarlama ya da süre ıahmini gerekmemelidir.

25. Cihaz damar mühürleme işlemi başarısız olduğunda uygularnada yapılan haıayı kullanıcıya Türkçe olarak
bildirmc|i vc işlemin ıekarlanması için sesli ve görsel uyan vermelidir. Böylelikle damar kapama işleminin
güvenilirIiğinden emin olunmasını sağlamalldır.

26. Cihazın damar mühürlcmcde kullanılan bağımsız kesme fonksiyonuna sahip problannda bulunan bıçak
tamamcn el aleıinin içerisinde gizli olmalıdır. Probun ağzı açlkken aktive edilememelidir.Sadece problarün

kilitlenme mekanizması kililli iken veya kademeli aktivasyon mçkanizması tamamen stkıştınldığında bıçak harekeı
eni.ilebilmelidir_Böylece kullanıc| ıarafındaı istenmeyen bir bölgeye ya da çevrc dokulaıa zaıar vcriImesini
önlemelidir.

27. Cihazla alnl marka olan vc açık cenüide kullanılacak en az 5 faİkll ıipte bağımstz damar mühürlemt v€
kesmc probunun 1,anısıra. laparoskopik cerrahide kullanlm için en a2 5 adet bağımslz damar mühürleme Ve kesme
probu olmak üzere gcniş bir sa.l'grubuna Sahip olmalldlr.

28. ('ihaz. bilgisal ara bağlanahilmek için bir pon'a sahip o|malıdır. Bö] lecc lcknik scn,is elemanı ıarafından
cihazün çalışma modları ve diğer bilgilere kolalca ulaşılabilmeli. cihazda oluşmuş arıza ve hatalar geçmişe dönük
olamk araşıırılabilmeli ve cihaza gerekiğindc bu pon sa!,esinde güncelleme programları yüklenebilmelidir.

a.

0o.



29. Cihaz geçmişe dönük olaıak kullarıımlar hakkında sürekli olaıak hafızasında rapor tutmalı, istendiğinde bu

rapor LcD ekranlnda görüntiiıenerek ne zaınan, hangi modda ve güç seviyesinde aktive edildiği ve işlemin bşansı
gözlemlenebiImelidir.

30. Cihaz|n üreticisi tarafından piyasaya sürülecek yeni elekırod|ar ya da gereçler cihazın bilgisayar bağlanısı
sal,esindc veya elektrodlar üzerinde bulunan akılll konnektörler aracılığı ile cihaza tanlıılmalı ve yeni çıkan bu
probları da kullannıak nrümkün olmalıdır.

]l. Bu prob çeşitliliği \aka çe§iıliliğini anlrabiln]esi açıslndan cihazla al,nı nıarkada olan orjinal katalog
üzerindeİ belgelenmelidir.

32. Cihaz ile birlikıe L,ullanılaıı hcr tiirlü prob cihaz ile aynı marka olmalı ve cihaza taın uyumluluk
gösıermelidir.

]3. cihaz a) nı üretici ıaraİindan üretilmiş bir algon gaz ünitcsine r e duman tahliye cihazına baglanabilmelidir.
Böllelitlc cihiuı aIgon tiniücsi re duman ıahlilc cihaz ile kombine kullanma_k mümkün olma|ıdır. Argon gazlı
elekıroccrıüi kullanllılkcn koter liınksiyolarının argon hand setindcn aktivas)onu mümkün olmalldlr.

3.1, cihazln dokunmatik LCD çkranın ulaşılan bir mğnu veya ön panelde yer alan buton yardımı ile son

ayarlanan mod ve güç değerlerinin yeniden yüklenmesi sağlanabilmelidir.

35. Cihaz, uygulamalar esnasında LCD ekranından verdiği uyarı mesajlart, kul|anım detaylarının rdporlandlğı
meıinled Türkçe olarak kulIanlcıya sunma seçeneğine sahip olmalıdlr.

36. Tıbbi cihaz saıınalma işlemlcfi için gcçerli genelgede belinildiği üzğrğ tğklif verilecĞk ürünlcre aiı
sınıtlandırma ,ı,e bu slnıt-lara aiü bclinilen belgelcr ibraz edilmeIidir.

3'l. cihaz 2 yıl süresince garanıi kapsamlnda oımalldlr.

38. Cihaz |0 yll süre ile üretici firmadan yedek parça bulundurma garantisini ıaahhüı eımelidir.

j9. Cihaz ile birlikıe ı,erilmesi gcrekcnler aşağıdaki gibi olmalıdır ;

-l adet ııonopolar ayak pedalı

-l adeı bipolar ayak pedalı

-l adğı damaİ mühürleme pedalı

-l adeı reusable plak kablosu

-l adet reusable monopola. adaptör

-l ade( reusable bipolar tbfcep§ bağlanıı kablo§u

-ladct aynı marka cihaz ile uyumlu, rafve çekmcceye sahip ıaşıma arabası
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