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Evrak Tarih ve Sayısı: 2811112018,27805

1. prob ameliyat slraslnda hastaya temas ettiği anda düşük akımlarda uyaranlar

gönderip sinir aktivitesini tespit edebilmek için tasar|anmış olmalıdır,

2. Prob ameliyathanede bulunan mevcut sistem ile uyumlu olmalıdır,

3. Prob ile 0.1 mA ile 10 mA arasında akım gönderi|ebilmelidir,

4. prob ile birlikte cihaza bağlantısl için gerekli olan tüm kablolar verilecektir.

5. prob sisteminde topraklama için prob üzerinde veya prob ara bağlantı kablosunda

iğrıe elekrot bulunmahdır.

6, Prob çok kullanımlık olma!ıdır.

7. Prob 134 derece ısıda 10 dk süre boyunca steril edilebilmelidir,
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Evrak Tarih ve Sayısı: 2811112018,27805

sinır Monıtörizasvonu cihazl Ara kabıo sartnamesı

1. Bu ara kablo klinikte mevcut bulunan Dr Langer marka cihaz ile uyumlu

olmalıdır.

2. İğne elektrodların cihaz ilee iletişimini sağlar.

3. 4 kanal için en az 8 adet giriş yeri kablo üzerinde bulunur,

4. Girişlernumaralandırılmıştır.

5. Aparat cihaz ile DlN42802-1 soket ile bağlanmalıdır,
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