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MR UyUMLU ELEKTRoD TEKNix şı,nrx.ııvırsi

l. Elektrodlar, MR odasında MR uyumlu monitör, yoğun bakım, radyolojide, röntgen çekimlerinde
kullanmaya uygun olmalıdır. Elektrodlar metal içermemeli, MR çekimlerinde artefakt yapmamalıdır

2. MR odasında, MR uyumlu monitör|e kullanım esnasında ısınmaya ve hasta cildinde yanıklara
neden olmayacak şekilde özel olarak bu iş için üretilmiş olacaktır.

3. Elektrodlar Radio Translucent olacak, böylecek MR çekim görüntülerinde görülmeyecektir

4. MR uyumlu elektrodlar,4 lü kullanımda hem monitörde EKG eğrilerinde, hem de MR
görüntülerin de parazite neden olmamalıdır.

5. Elektodlar polietilen köpükten olup,köpük kalınlığı l mm'yi geçmemelidir.

6. Elektrodlar pediyatrik ve neonatal hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

7. Elektrod çapı 35 mm'den fazla olmamalıdır.

8. Yapışkanı kuwetli olup hipoal|erjenik olmalıdır.

9. Elektrod ortasındaki kablo bağlantısının yapıldığı yer C (karbon) olmalı, kurumamış jel
bulunmalıdır.

l0. Elektrod aşağıdaki teknik özellikleri içermelidir;

, Çap: en fazla 35 mm

,Malzeme:Köpük

, İletken jel: AğAgCl (Gümüş/Gümüş Klorür)

, Empedans: 2000 ohm'dan az

, Tip: Radio translucent

l 1. Teklif edilen elektrodların üretim tarihinden itibaren 24 ay miadı olmalı ve teslim edilecek
elektrodların miadının bitmesine enaz6 ay zaman olmalıdır.

12. Zamanında kullanılamayan elektrodları firma yenisi ile değiştireceğini kabul ve taahüt etmelidir

l3. Ürünün sağhklı depolanabilmesi için ticari ambalajı, jelin kurumamasını sağlayan, hava ve nem
geçirmeyen özel paketlerde ve/veya kolilerde olmalıdır.

l4.Yüklenici firma, kullanıma uygunluk için numune vermelidir.
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