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_sUT kodu belinilmeyen ıeklifler değerlendirme dışı bırakllacaktır. Pakcte dahil olup olmadlğı teklifte belinilecektir.
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-SGK ödcniı/Ödçnmez
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1. Prob uç kısmına kadar yal[kan ile kaplanmış olmalıdır.
2. Probun ucundaki ölçüm için bınkılan ileiken kısım en az 2 mm olmaiıdır.
3. Probun kablo uzunluğu en az 200 cm olmalıdır.

1. Fl, bölgelerde de güvenle çalışabilmesi için probun şafr uzunluğu en az gOmm olmalıdır.5. Prob. daha hassas ölÇüm yapabilmesi içİn bipolar yapıda olmİ|ıdır ve EMG tu|-iıe kulıanıma uyumıu
olmalıdır.

6. ÜrunUn raf ömru en az 3 yıl olmalıdır.
7. slimulasyon probunun bağlantı yerleıi kanşıklığı önlemek amacı ile farklı ıenkte olmalıdır.E. urunün orijinal ba*od numaııası olup, uBB'de kayıtlı ve sağlık bakanlığı onaylı olmalıdır
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EtG Eı{DoTRAKEAI TÜP

1. Ünün, üroid cenahisinde kul|a|llmak üzere tasarlanmlş tek kullanımhk ve steril bir endobakeal liip olmal|dlr.2. Üıün, Ce'rahi sırasında Rekünent laringeal, süpeıioı Üringeal ve vagıs siniıeıının eııo xt asfonunun
monittiı|emesinde kullanIlmdldır.

3. Üıün enttibasPn tİPti ve üp iberinde sağ ve sol vokal kordlara denk gelectk şekilde yerleştirilmb ik parça alıcı
kısımdan oluşmalıdır.

4. SinYalleıin kaliteli işlenebilm*i amaı ile elektodann her birinin gen§lği en iaılla 4mm ve uzunluğu en az 72mn
olmahdır.

5. Ürunün iki kablo uzunluğu 200cm(+/-'l0) boyunü ve kanşıldığı önlemek amacıy'a faıkh renklerde olmalıdır.6. Urunün 6mm, 7mm, ııe 8mm çaflannda seçenekleri olmaİdır.
7. Endofakeal tiiP İzerinde bulunan dıcı kısım, entübasyon sırasında h6bya zarar ırermemesi için üpiin üzerine pdnt

edilmiş şkilde olmalıdır.
8. Endoüakeal tijder cihaz ile aynı marka i$n üretilmiş olmalı ve bu tiip üeıinde belirtjlmelidir.
9. TüP, entiib*yonu kolayl6tırmak iğn referans o|at*lmesi amacı İle, 141lı-l.cm'den başlamak i]zere 2 cm ara ile

işareüenmiş o|mahdır.
10. Endotakeal ttip bk kana|h, sdralsiz olmahdlr.
11. Urun ameliyahanodo kullanıhrken klinik Destek Eloman! Beb€sine sahip bir eleman ürunün ameliyata hazırlanması ve

cihazın kurulumu i$n her amelayab eşlik edecektjr
'!|. lela aOe!e$lrakeal tiip iğn, 1 adet aynı markada bipolar sürekli vagus eleküodu hastaneye bedelsiz veri|ecehir.'l3 Endotakeal tiip üzerinde ttiçün hangi ölçüde olduğunu gösteren ti§i yeİ almahdır.
14. Urunün raf ömıü en az 3 yıl olmalıdır.

]!. lrünrin orijinal barkod numarası olup, UBB'de kayıüı ve sağhk bakanlığı onay'ı o|mdıdır.
16. Urünler ile birlikte kullandınleak olan cihazın özellikleri aşağıdakigiU olmdıdır.o Cihaz, geÇirilmb, boyun c€rrahisi veya radyobrapisi sonrasl girisjmlef, nüks tiimör nedeniy'e operasyon, biiyük guatr,

malignite, anatomik varyaspnlar n€donMe sinirin bnınmasının zor oldug'u vakalarda İullanılmaı içn ıaİaıİnmış
olmalıdır.

. Cihaz tiroid ve boyun cerrahbind€ Rekurrens ve süpefior laringeal ve vag§ sinirlerin tespitinde kullanılmdıdıf.
Cihazln iizerinde tiroid ve boyun carrahbine endike yazlllm ucrebiz ola.ak yüklü gelmelidir.. 9i!*, am€lıyattaki tüm ölçümleri kaydetnesinin yaıında, sağ ve so| olmak üere (rekünen lare.§ea| sinir, vagus
siniri ve süpenior larengeal sinir) toplam 12 adet farklı kayt olandl sunmahdlr ve bu kayıtann ttimünü A4 çıitsı
olarak veretilmelidr.

. Ameİiyat esnasında gerçekleştiıilen ö|çümler PDF şeklinde USB hafıza kartı ile allnatjlinmelidir. Bu özellik sayesinde
verilerin saldanmal ve tansfr ri kdayca yapllabilinme|idir.

. Ciha kolay kullanım amacı ve aneliyatıanede operaspn esnasında ceırahın uzak mesafelerden de ekanın
göreİİ|mesi iÇin en az 15"lik dokunma,tik bir ekrana sahip olmahdır. Bu ekranda yer alan sand kla/ye §ay€sinde ıreri
gi.iş|eıi yapıla bilinmelidr.

. Cihaz kolay kullanda tilinmesi ve hata yap.na riskini minimize efnek amacı ile cihazın ttim menüleıi Tü*çe olmdıdır
ve sesli uyanlan Ti*çc dilinde yapabilmelidir.

o cihaz sürekli vagus ögjmü yapabilecek özellikte olmahdır. sürekli vagus ölçümü esnasında prob kullanılarak ölçüm
yapılması gerektiği durumlaıda, geç§ler otomatik olarak cihaz tarafından geçkleştiretilmelidr.

. cihaz ile kullanılacak endofakeal tüp ve bıpolar problar, oluşatılecek hata ve yanlış negaüf sinyali eıEolleyebilmek
amacı ile cihaz ile aynı maıkada olmalıdır.

. cihaz ayak peddı ile kullanılabilir yapıda olmalıdır.

. cihaz hctane ağına bağlandığı taklirde kaydettjği ameliyat rapor|annı, (hasta bilgileri, dohor tilgileri, oporasyon
sİrasında alınan sinyalle0 hastane ağına iletetİlmeliılir. Bu sayede hekim diled(Ji yerden rapora hastane tİlgi sistemi
sayesinde ulaşatİlmelidr.

o Tiroid cerrahisinde sinir stimulasyonu esnaında sinirin hasar görmesini ve sinir yorgunlugu rbkini önlerıek amacı ile
maksimum aklm en fazla 5 mA ile sınıdandlnlmış olmahdlr.
cihaz daha efoKif anali/er ve daha ekonomik kullanlm için tek tjr sayfada çoklu sinyalleıi ve
ücrete tabii olmaksızln rapoflayatjlme|idir.
cihaz gerektiğinde Etı€met kablosu yardımı ile üretici firmaya
güncellemeler hı sayede hızla yapılatilir olmdıdır.
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Cihaz amdiyat esnaslnda daha fazla konrol sağlamak amacı ile, Stim
uyan veren özellikte olmahdır.

Cihaz ilgili ameliyat dalalanna ulaşatilmek ve
Vensini haflzaslna kaydğtİnsli ve ameliyatn ne
adına bu çıktı üzerinde hasta ile ilgili üm bilgi
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