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ENDOVASKÜLER KOAGÜLASYON KATATERI TEKNİK ŞARTNAMES|
1. katater, varıközvenlerin endovasküler koagülasyonunu için özel olarak tasarlanmlş olmalldlr.

2.kateterin lsltma alanlnda ki slcakllk 5 sn içinde 120 dereceye ulaşmalldlr

3.katater uzunluğ 100 cm ve 60 olma||dlr.

4.kateter l5lnma elemanlnln çapl 7F (2,33 mm} Ve kateter şaftlnln çapl 4F (1,33 mm) olmalldır,

5.kateterin lsltma elemanlnln uzunluğu 3 cm Ve 7 cm olmalldlr.

6.kateter üzerinde plhtllaşmayl ve yaplşmayl önleyen kay8anlaştürlct bir klltf olmalldlr.

7.kateter üzerinde o.o25"guidewire geçebilmesi için kanal bulunmalldır,

8.kateterin uç k15mlnda slcaklık değişimini al8ılayabilen termo_couple sensör olmalıdlr.

9.kateterin uç bölgesinde bulunan lsltma elemant hedefIenen tedavi bölgesine termal enerjiyi iletmeli Ve

termo_couple sensor tarafindan ölçülen tedavi lslnln anllk değeri sürekli olarak RF jeneratörden

gözlemlenebilmelidir.
io.RF jeneratör,kateter lslslnl 12o derce sevyesinde tutabilmek için gerekli olan güÇ ve enerji ayarlamaslnl

otomotik olarak yapllmaldlr.

11..jeneratör,tedaVi aIanlndaki kateter çevfesindeki doku empedanslnl ölçebilmeli ve değerlendirmalidir.Kateter

üzerinde yeterli empedans olmadığl durumda,jenefetör uyarı mesajl vermelidir,

12.Enerjl iletimi RF jeneratörden bağlmslz olarak kateter sapl üzerindeki beyaz düğmeye basılarak

başlatatlmalldlr.Tedavinin ani olarak kesilmesinin gerektiği acil durumlarda,kateter üzerindeki beyaz düğmeye

tekrar basllarak enerji iletimi d u rd uru labilma lidir.

13.kateter ile birlikte kullanllacak RF jeneratör cihazl,RF çlklş güçünü Ve iş|em süresini ölçebilmeıi ve

görüntülemelidir.
ia.nr 1eneratörü cihazı üzerindeki LcD ekran,Veri görüntüleme alanl,kulanıcı mesajı alanı ve sanal tuŞ menüsü

şeklinde üç alandan oluşmalldır.
15.veri görüntüleme alant iştem slraslnda cihazln durumu hakklnda bilgi görüntülemeli Ve bir kateter

bağlandlğlnda renkli skala içermelidir.bu skalada RF kateterine ait,slcakllk ve güç

değerleri bulunmall,parametreler uygun arallkta olmad|ğında RF cihazlgörsel mesaj ve sanal uyarl ile

uyarmalıdır.
16.RF jeneratör cihazlnda,işlem güvenliği açtslndan kullanıcıyl uyarmak için görsel Ve işitsel ikazlar buıunmalıdır.

17.RF jeneratörü,operasyon için ayarlanan süre bitiminde,kullanıcı hataslnda ,kateterin irtibatl kesildğinde veya

jeneratör bir hata saptandığlnda işlem otomotik olarak durdurab|lme özelliğine sahip olmaIldlr.

].8.cihazln ağlrladığl optimum olmalldlr.(6-8 kg)

19.kateter,steril ve tek kulanlmtlk olup,orjınal kutusunda olmall,kutu üzerinde son kuallanma tarihiyaıılı olamlı

Ve teslim tarihinden itibaren en az 1(bir)yll miatll olmaIldlr.

2o.operasyon esnasında kullanılacak olan,RF jenerattir cihazı tedariğini yüklenIci firma gerÇekleŞtirmalidir.
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