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KOKLEAR IMPLANT GENEL ŞARTNAME

l) Koklear implant sistemi, her iki kulakta ileri/çok ileri sensorinöral işitme kaybı olan ve
klasik işitme cihazından yarar görmeyen çocuk ve erişkin hastalar için, iç kulağa yerleştirilen
elektı,otların elektriksel uyarıını yolu ile işitmenin yeniden kazandırılııası için tasarlanmış
c ihaz olmalıdır.
2) Koklear implaırt cilıazı iki pırçadan olıışmalıdır
a. Ameliyatla yerleşıirilen iç parça
b. Ortam ses ve konuşmaları iç parçaya aktaracak şekilde dizayn edilmiş dış parça ve
aksesuarlar

A. iÇ PARÇA:
A. l. İç parça anıeliyatta takılan alıcı elektroniklerin bulunduğu alıcı./uyarıcı plak ve işitme
sisteııi içindeki sinir hiicrelerinin elektriksel uyarımıni sağlayan elektrot dizininden
oluşmalıdır.
A.2. İmplantın elektroniklerini içeren kısmı darbelere dayanıklı titanyumdan üretilmiş
n,ıuhat'aza içinde olmalı, bunun çevresi yanında kabloların izolasyonu ve muhaf'azasında tıbbi
silikon kullanılmış olmalıdır.
A.3 Koklea içine yerleştirilen elektrot dizini en az 12, en fazla 22 aktif elektrottan oluşan çok
kanallı koklear iınplant oImalıdır.
A.-l- Elektrrıt dizini kokl.,a içinde lı-ar ıııa varatııavacırk incelikte olınalı ı,e atravınatik olarak
ycrlcştirmd\,e ulanık sağlanııılıdır,
A._5. İç parçanın elektroniği dış parçadan gelen sinyaller ile işitme sistemini uyarabilmelidir.
A.6. İç paı,ça, ameliyat bitiminde cihazın işleyişini ve lbnksiyonlarrnı kontrol edebilmek için
impedans, stapes refleks testi ve evoked Compound Action Potential (eCAP) gibi testlerin
yapılabilmesine olanak sağlamalı ve bu testlerin yapılabilmesi için gerekli yazıhm
programları ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
A.7. İç parçanıır eleıniınları. 1.5 Tesla şiddete kadar mıktanısı yerinde Manyetik Rezonans
Cöriiıınileırıc ( M RC ) tanı c ihazlarına ı.ıyun,ıItı olnıalıdır.
A.S. Koklear inıplantın ıç parçası steril, korumalı paket içinde, kutulu bir şekilde
gönderilınelidir. Kutuntın iizeriırde üriin kodıı, seri nlımarası, üretinı ve son kullanma tarihleri
belirtilmelidir.
A.9. İç parça farklı konuşma stratejilerini uygulayabitecek özellikte olmalıdır.
A. l0. Koklear inplant sisteminin iç parçasının ameliyat srrasrnda bozuk çıkması, sterilitesinin
buztı|ııası ve benzeri o|uıı-lsuz duruınlar için lirma kliniğe bir adet yedek iç parça vermeyi
taahhtit etmeli ı,e ameliyat bitinıine kadar iç parçı anıeliyathanede kalmalıdır
A,ll. Kontak noktalarıırı ıçercı eiektrot ıktif ııztınluğu en az l7ınıır , en ihzla 32ııun
tıinıalıdır.
A.l2. Elcktrotun ucıı tra\/mayı aza indirebilmek iizere yumuşak yapıya sahip olmalıdr.
A. l]. Birbirine komşu kontak noktalan arasında oluşabilecek elektrik akımı etkileşimini
engellemek için yalıtkan bölümler içermelidir.
A. l4. Elektrod kokleaya rahat yerleşmelidir.
A.l5. Cerrahi e|ektrod oryantasyonunu sağlanrak için elektrod iizerinde özel tasarlanmış bir
drırduırıcu (stopper) \,eva kanat olııalıdır

l}. l)lŞ P.\RÇA:

B. !. Dış parça konuşma işlemcisi,hasta ve doktorun tercihine göre; iç pa
sağlıl,an aktarıcı plak, bağlantı kablosu ve aksesuarlardan oluşan

ile şlmt
ku arkası

konuşma işlemcisi (BTE) r,el,ı tek parçıdın oluşan ve baş bölgesine takılan (OTE)
kon uşnıa işlcnıci seçentği bulunnıalıdır.

[J.l.a) Kulak Arkası Konuşıııa lşlemcisi:
B.l.a.l- Konuşma işlemcisi ortam seslerini toplayıp iç parçanın anlayacağı sinyallere
dönüşti,irerek iç parçaya aktarabilmelidir.
B.l .a.2- Konuşma işlemcisi kulak arkasına takılacak şeklinde olmalıdır.
B.l .a.3- Bebeklerin ktıllanımına olanak sağlayacak şekilde dizayn edi[miş olmalıdır
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B.l.a.4- Konuşn-ıa işlemcisi değişik konuşma stratejilerinin kullanımına olanak
sağlay,acak şekilde dizıl,n edilmiş tılnıalı, bir yazılım sistemi aracılığı iIe her hasta için
progranlanabilıneli ıe bıı prosı-anrları kaydedip saklal,abilecek kapasitede olmalıdır.
B.l.a.5- Konuşıı,ıa işlcnıcisi iizcrindc uyarı r,c aIarnıları krıllanıcıya ve/r,cya bakıcıya
bildirecek bir sisteıır olınalıdır.
B.l .a.6- Konuşma işlemcisi üzerinde program değiştirme ve ses ay.u düğmeleri
olmalıdır,
B.l .a.7- Konuşma işlemcisi FM sistemlerinin bağlanabilmesine olanak sağlayacak
özellikte ve btı sisteııılere bağlanabilıııesi için aksesuar girişi olmalıdır.
B. l.a.lt- İşleınci thrklı bol rıtta re giiçte şan edilebilir şeva standart pil seçeneklerine
sahip tılıııa lıdı r.

B.l .a.9- Konı.ışııra işlemcisi gürültiide konuşma ayırt etme performansını arttırmak
için iki adet çok-yönlü ınikrofona sahip olınalıdır.
B.l.a.lO-Ses işlemcisi standart pil ünitesi ile IP4zt- şaıj edilebilir pi| ünitesi ile IP57
toza ve suya karşı dayanıklılık özelliklerine sahip olmalıdır.
B. l .a. l l- İşlenıcinin kıımanda seçeneği ile de kullanılabilme imkanı olmalıdır.
B.l.a.1]- Telcliını.lı iletişinıi kolaylaştırmak amacı ile işlemcidc otonratik telecoil
iizelliği tı lırıılıd ır.

I}.l.a.l3- Ortam tanıma özelliği sayesinde, gürültülü ortam, gürültüde konuşma
sessiz, konuşma, rizgar, müzik gibi l'arklı altı çevresel ortamlarda kullanı|mak
üzere otomatik geçiş imkanı sağlanmahdır.
B.l.a.l4- KabIosuz aksesuar uyumu, yazılım üzerinden aktiileştirilebilmelidir.
B.l .a. t 5- İşlemci programlama ve rehabilitasyon sürecini iyileştirmek amacıyla
cihız kullanıın datı kavıt sistemine sahip olınalıdır.
I].l.ı.t6- i)ış pırçı , ıItustik scs bileşeni eklcnerek kalıntı bir işitmeden
lbı,dalana bilccck hl,brid elektro akustik işitme cihazına dönüştürülebilmelidir

B,I .b) Tek Parça Konuşma lşlemcisi;
B.l.a.l- Konuşma işlemcisi ortam seslerini toplayıp iç parçanın anlayacağı sinyallere
dönüştiirerek iç parçaya aktarabilmelidir.
B.l.a.2- Konuşma işlemcisi baş bölgesine tek paıça halinde takılacak şeklinde
olnıalıdır.
B. l ,a.3- Çocuklaı-ın kullırırınııııa olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş o|malıdır
B.l.a,4- K<ınuşma işlemcisi değişik konuşma stratejilerinin kullanımına olanak
sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalı, bir yazılım sistemi aracılığı ile her hasta için
prograınlanabilıneli ve bu programlan kaydedip saklayabilecek kapasitede olmahdır.
B.l .a,5- Konuşma işlemcisi üzerinde uyan ve alarmları kullanıcıya ve/veya bakıcıya
bildirecek bir sistem olmalıdır.
B.l.a.(ı Koırtışnra işlen,ıcisi iizerinde program değiştirme. telecoil aktivasyonu ve açıp
kapatmı lck bir tiiiğınedcn 1,apılabiliyor olınaIıdır,
B. l .a.7_Konuşnra işlenıcisi FM sistenıleıine aksesrıar aracı[ığı ile bağlanabilmesine
olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
B.l.a.8- Konuşma işlemcisi tek kullanımlık piI i[e çalışabilir olmalıdır.
B.l.a.9-Konuşma işlemcisi giirültiide konuşma ayırt etme performansını arttmak için
iki adet çok-yönlü mikrofona sahip olmalıdır.
B.l.a.lO-Ses işlc,mcisi standart pil (tek kullanım|ık pil) ile IP54 ıoza ve su
dal,anıklılık özelliklerinc salıip olııalıdır.
B. l .a. l l- İşlenıcinin krııııanda seçeneği ıle de kullanılabilme imkanı olı,ııalıdır.
B.t.a.l2- Telelbnda iletişiıni kolaylaştırmak amacı ile işlemcide otomatik
özelIiği olmalıdır.
B.l.a.l3- Ortam tanıma özelliği sayesinde, gürültülü ortam, gürültüde k
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sessiz, konuşma, rüzgar, müzik gibi farkh altı çevresel ortamlarda kullanılrnak
üzere otomatik geçiş imkanı sağlınmalıdır.
B. l.a.l.|- Kıblosuz ıksesuar uvumu. 1,azılıın üzerinden aktifleştirilebilmelidir.
.l.ıı.l5- İşIeınti progranrlanrır ıe rt,habilitaslrın sürecini il,ileştirmek amacı1,Ia
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cihaz kullanını dalı kalıt sistemine sahip olmalıdır.
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C. AKSESUARL.\R

C.l. Aksesııarlar, l2.11 .Z0|3 tarihinde yayınlanan Sağhk Uygulama Tebliği çanta içeriği ile
ııyı.ımlu olııalıdır.

D. GARANTi KOŞULLARI

D.l. lç parça her tiirlii üretim, f,abrikasyon ve işçilik hatalarına karşı l0 yıl garantili olmahdır.
D.2. Konuşn,ıa işlemcisi hcr tiirlü iiretim, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 3 yıl garantili
olmalıdır.
D.3. Dış parçadaki aktarıcı bobin her türlü üretim, fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl
garantili olmalıdır.
D.:l. Garanti süresi içinde dış parça ya da aktarıcı bobin bir arıza olduğunda firma, kullanıcıyı
zor durumda bırakmayacak şekilde arızayı en kısa zamanda gidermeye çalışmah, arızanın

_eiderilme siiresince 1«ıllanıcıya geçici başka bir cihaz temin etmoyi taahhüt etmelidir.
D.4. Firma, ürün her ttirlü yedek parça, aksesuar ve teknik servis hizmetini l0 yı[ süreyle
tenıin edeceğini taahhüt eımelidir. Yrıkarıda belirtilen garanti süreleri bitiminde bu temin ve
hizmctlcr btdeli karşılığında vcril!,ccktir.
D.5, Firnrn yeleı,li yedek parça ve ııksesuarı bulundurmalıdır.

E. GENEL ŞARTLAR
E.l. Ameliyat öncesi, ameliyat sırasmda ve ameliyat sonrasında kliniğin talep etmesi
drınımunda iirma gerekli ıeknik desteği sağlamalı ve bu destek firma biinyesinde çalışan
Uznıan odyolog tarafından sağlanmalıdlr.
E.2. Kokleaı iınplant ıeknolo.;isi. elektrot dizaynları ve cerrahi teknikleri zaman içinde
değişebilnıektedir- Bu durıııılarda t'ınna iınplant ekibini bu gelişmeIeri öğrenmeleri için
eğitimc göndermeyi taahhüt eımelidir.
E.3. İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrüi kit ücretsiz olarak verilmeli,
iıygulayıcı klinik gerekli gördüğünde bu aletler yenilenmelidir.
E.4. İmplantın dış parçasının programlanabilmesi için gerekli yazılımı içeren bilgisayar
programı ve prcıgramlama için gerekli ekipmanı ücretsiz verilmeli, gerekli olduğunda
yenilenn,ıelidir.
E.5. Kullınıcı iınplant takılnratlan iiırce herlrangi bir gerekçe belirlmerlen firnıaya bedel

ödeneden gcıi iade edebiln,ıclıdir.
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