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LİN[,[, KESiCi STAPLDR KARTUŞU 55MM
(TRT55)

_

KALIN DOKU

l.D
2.L
3.L
4.
5.
6.
7.

sposable olmalıdır.
eer kesici stapler kartuşunun steril orijinal aııbalajtnda olmalıdır
eer kcsici stapler kartuşuııun aynı anda henr dört sıra zımba atına, lıenr de
t] ıılarııı oıtasıııı kesme için kulIanılnıal ıdıı,.
Lineeı,kesici slapler kartuşunun zımbaIar dokuda tutunumu arttıran oZ90
ıitaııium'dan alaşıın lı maddeden olmalıdır.
Liheer kesici stapler kartuşunun zımbalar 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
Liheer kesici stapler kartuşunun zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az
5

jmnı olmalıdır.

Liİıeer kesici stapler kartuşunun zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en
az',4jmm olmalıdır.
8. Lipeer kesici stapler kartuşunun zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
9. Li]ncer kcsici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın
dökiilıncsini en gellemek için altıgen yapıda oImalıdır
l0. L eer kesici stapleı kartuşunun içinde en fazla 56 adet zımba bulunınalıdır.
ll. elerin ucundan dokunun dışarı kayınasını ve zımbaların B formasyonu
al ası için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalıdır
|2.L eer kesici stapler kartuşu üzerinde bıçağı bulunan stapler ile uyumlu
ol alıd ı r.
l3. L tex n,ıadde içerıneııelid ir.
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KESiCi STAPLER KARTUŞU 75MM - KALIN DOKU

l.D
2.L
3.L
4.L
].
6.
7

sposable oln-ıalıdır.
eer kesici stapler kartuşunun steril orij inal ambalaj ında olmalıdır.
eer kesici stapler kartuşunun aynl anda hem döıt sıra zımba atma. hem de
ların oıtasını kesme için kulIanılmalıdır
eer kesici stapler kartuşunun zımbalar dokuda tutunumu aııcrıran %o90
t
iunı'dan alaşınılı maddeden olma]ıdır.
L eer kesici stapleı, kartuşunun zımbalar 2nım yiiksekliğe sıkışnıalıdır.
L eer kesici stapleI kartuşuntın zımba hattı en az 77ınm, kesi hattı en az
1
m o ]n]alıdür.
L eer kesici stapler kartuşuüiun zımbaların eııi en az 3mm, bacak uzı_ınluğu en
4.5mnı olmalıdır.
eet kesici stapler kartuşunun zlmba teli çapı en faz|a 0.23mm o]nıalıdır.
kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zıınbanın
lmesini enge|lemek için altıgen yapıda oln-ıalıdır.
Li eer kesici stapler kartuşunıın içinde eıı fazla'76 adet zıııba bulunıııalıdır,
Ç eIerin ucundan dokunun dışarı kaymasıııı ve zıınbaların B foı:masyonu
ı içiıı ııygıın doku aralığını bırakan doku tutucı-ü pim olmalıdır.
al
Li eer kesici stapler kartuşu üzerinde bıçağı bulunan stapler ile uyuıılu
o
alıdıı,
ex ı-ııadde iç e r ıı-ı eııı e lid ir.

8.L
9.L
l0.
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LiN]iER ESiCi sTAPLER
(TCT55)

l.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

55NIM-

KALIN DOKU

Di§posa ble olmalıdır.
Stdril or ij inal ambalajında olmalıdır.
Li eer kesici Stapler aynı anda hem döı1 sıra zılııba atına, hem de bunlaı,ın
o
ını kesme işi yapmahdır.
Li eer kesici Stapler yedi kez kaıtuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte
to lanr sekiz kez ateşJeııe yapabilmelidir.
Li eer kesici Stapler zımbalar dokı.ıda tutununru artttran %90 titaıiium'dan
alğşımlı n,ıaddeden olmalıdır.
Liıleer kesici Stapler zıınbalar en az 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
Liıleeı kesici Stapleı,zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az 53mm

ol*alıdır.

Liı|eer kesici Stapler zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en fazla
4.3mm olmalıdır.
9. Lirleer kesici Stapler zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
l0. Liı]ıeeı kesici Stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini
enğellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l l. Li{eer kesici Stapler kartuş içinde en fazla 56 adet zımba bulunmalıdır.
l2. Liıleeı kesici Stapler üzerindeki bıçak terciheı,ı 440 derece paslanmaz çelikten
tlr tilı,ııiş olı-ııalıdıı,
13. Li eeı,kesici Stapler anvil ve kartuş uç kışımlarını ateşleme sırasında birbiı,ine
Va aştırarak taln parallel kapanına sağlayan entegre dirsek mekaı,ıizması
ol a]ıdır
l4. Li eer kesici Stapler boş kaıtuş ile doku travması olmanrası için, kilitlennıe
o lliği olmalıdır.
15. Li eer kesici Stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kaıtuş kısımları
taÖamen ayrılnıadan ara kapanma sağIayacak özelliğe sahip olmalıdır.
l6. Çeneleı,in rıcıından dokuııun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu
alılasl için uvguır doku aralığıııl bıı,akan doku tutucu pim olmalıdır.
I]. Li eer kesici Stapler iç mekanizmasının düzgün çaJışması için hayvansal
l]-l
de içermeyen kimyasal ile lubrike edilmiş olmalıdır.
18. La ex madde içermemelidir.
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SiCi S,rAPLER 55MM- KALIN DOKU

Di posable oltnalld ıI.
2 St il orij inal ambalajında olmalıdır.
Li eer kesioi Stapter aynı anda hem döıt sıra zımba atma, hem de bunların
3
oıtösını kesınc işi yapmalıdır.
4. Liıİeer kesici Stapler yedi kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte
toplaın sekiz kez ateşleıne yapabilmelİdiı,.
5. Liıleer kesici Stapler zımbalar dokuda tutunumu arttıran Yo90 titanium'dan
alatımlı ınaddeden oImalıdır.
6. Lideer kesici Stapler zımbalar en az 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
7. Lirjeer kesici Stapler zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az 53mm
olnhalıdır.
8. LiJeer kesici Stapler zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en fazla
4.5lrım o Inıalıd ır.
9. Liııeeı,kesici Stıpler zıınba teli çapı en fazla 0.23mın olmalıdır.
l0. Liıİeer kesici Stapler zımba yuvası, ateşlenııeden zımbanın dökülmesini
enğellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l l. Lideer kesici Stapler kaıtuş içinde en fazla 56 adet zımba bulunmalıdır.
l2. Lideer kesici Stapler üzerindeki bıçak tercihen 440 derece paslanmaz çelikten
tire[ilmiş olmalıdır.
l3. Lirleer kesici Stapler anvil ve kartuş uç kışımlarını ateşleme sırasında birbirine
ya{|aştırarak tanı parallel kapanma sağlayan entegre dirsek mekanizması
olniıalıdır,
l4. Liı-İeer kcsici Stapler boş kaıtuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme
o lliği olnıaIıdır.
l5. Li eeı,kesici Stap[eı,, dokunuı,ı koIay tespiti için anvil ve kaı,tuş kısımIarı
amen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.
l6. Çe elerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu
al ası için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalldır
17. Li eer kesici Stapler iç mekanizmasının düzgiiıı çalışması için hayvansal
l],]a de içermcyen kiınyasal ile lubrike edilmiş o|ınalıdır
]8. Latex ınatlde içernreme Iidiı.
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AYARLANABiLiR DAiRESEL ANAsToMoz STAPLER 29MM

1.

AyarlanabiIi

olmahdır, Bu sayede
dairesel anastomoz stapler, tek elle kullanılabilir özellikli
arttlrmalldlr,
esnaslnda kullanımını kolaylaştırmalı Ve manipülasyon imkanlnl

cerrahln va

hattında oluşabilecek
Ayrlca stapl rh aşırı güç uygulanmasına gerek kalmadan ,anastomoz
olmalıdır,
syonu engellenerek anastomoz güvenliği sağlanmış
doku

2.

hattının
kalınhklanna göre güVenli kapamanın ve düzgün anastomoz
doku sıkşbrması ile kapama
oluşturalabilmesi için 1.0-2.5 mm aralığında kontrotlü

Farkh do

yapabilmelidir.

3.

iken zımbalamayı engelleyen mekanizma
için staplerin ön kısmındaki pencerede
bulunmalıdı . İstenmeyen ateşlemeyi engellemek
ku 5lklşbrma alanının dışlnda

Kontrollü

belirlenmiş (yeşil) alan
iğini gösteren renkli (turuncu) indikatör işaretler|e

kapanış yü

n ateşleme mandalının güVenliği devredlşl kalmamalıdır,

içine girm

4.

deIici trokar Ve anvil koruyucu
Eğri Dairesel Stapler steril orijinal ambalajında Ve üzerinde

bulunmalıdır. Disposabıe olmahdlr,

daire şeklinde çift sıra z|mba atma Ve
Ayarlanabil r dairesel anastomoz stapler, aynl anda

5

6.
7.
8.

sayede anostomoz hattü içinde
paslanmaz çeIikten imal edilmiş bıçak ile kesmelidir, Bu
me etmeden işlem rahatlıkla tamamlanmalldır,
dokuyu d
tümen çapı 20,4mm olmalıdır
Ayarlanabil r daireseI anastomoz stapler blraktlğt

Ayarlanabil! rdaireselanastomozstaplerinbaşlanastomoziçyüzeyininvedokularln
sahip olmall, bu sayede anastomoz
perfore olm asını engelIemek için düşük profilli anvile
rahathkla çıkarılabilmelidir,
hattından dokulara Ve zlmba hattına zarar vermeden
eni 4,0mm, açlk bacak uzunluğu farkIl
Ayarlanab ı]i ( dairesel anastomoz stapler zımba

doku

kall n llklarüna gore (1.0-2.smm

Ayarlanab

kontrollü doku kompresyonu

ve düzgün

B

oluşabiImesi için 5.5mm olmalıdır,

formasyon

9.

)

zlmbalama Ve kesme işleminin
dairesel anastomoz stapler de güVenli
yüksekIikte sesli geri bildirim Veren
lğınl belirten, cerrahın duyabileceği

ir

tamamla

polycarbo|ı ate materyalinden üretilmiş mekanizma olmalıdlr,

B
güVen|i zımba hathnln sağlanabilmesi, düzgün
10. Ayarlanab ir dairesel anastomoz stapler
n
reaksiyona girmeyen ineıt malzeme olmasl

forma

u

zımbaIar

oluşabi lmesi Ve Vücut

ile

B förmasyonu oluşturabil
lfa-beta titanyum alaşı m olmalıdlr.Güvenli
içer
hattnın açllmaması için sağla m olmalıdlr.Vücut

esnek, a astomoz
uğramamahdır.Tel
korozyon J

ambalar Ti-6A|-4V

m

alfa-beta

r

firmalar dosyaIiiilnda
olmalıdır. ) ımbaların Ihaleye teklif Veren

e

lçln

m balar

alaşım

onayli belgeleri

sunmalıdı r

n

L

{/

s6

5,1
11, Ayarlanabili

gore zlm

dairesel anastomoz stapler dokunun ezilmesini engelleyen ve doku kalınlığına
n sağlıklı B formasyonu alması için uygun doku aralığı bırakan güvenlik payı

bulunmalıdı

i2.

dairesel anastomoz staplerin farklı doku kalınlığına göre kapah zlmba

^yarlanabil]

yüksekliği

.0mm i]e 2,5mm araslnda ayarlanabilmesini sağlayan kontrollü doku slklştlrma

özelliği ol

lıdır

13. Ayarlanabil

en9el
14. Ayarlanabil

Dairesel
15. Ayarlana

9österen

dairesel anastomoz stapler zümba yuvasl, ateştenmeden z|mbanın dökülmesini
için altlgen yapıda olmalıdır.

dairesel anastomoz stapler staplerın içindeki zımba saylsl 24 olmalıdır, Eğri
er zlmba telinin çapl 0.28mm olmahdlr.

dairesel anastomoz stapler tutaonln üzerinde açllş Ve kapanış yönlerini
nlendirme işaretleri bulunmalıdır.

16. Ayarlanabil r dairesel anastomoz stapler istenmeden ateşlemenin engellenmesi için, tutaç

üzerinde

|7. İç
edilmiş ol

emniyet mandall olmalıdır.
asıntn sorunsuz çahşmag için hayvansal madde içermeyen kimyasal ile lubrike
lıdır.

18. Ayar anabi r dairesel anastomoz staplerin şaft uzunluğu 18 cm olmalldır.

19. Latex ma

iiçermeme]idir.
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EGRI UCLU ACIK CE

HI BAĞİMSIZDAMAR MÜHÜRLE[\{E

özrı,ı-i«ısnı

VE KESME PRORU TEKNiK

Ekstra herhangi bir kablo ve
için gereken kablo probun üzerinde bulunınalıdır,
bağlantısı
ve
ciha
olınalı
disposable
Prob
konııckıöre ihtiyaç duymaınaIl d
oriinal Dakene bulunmalıdır,
Prob ve proba bağlü kablosu ste il
2
ji..rrlvonrnr,yakaIanmasını, vasküler yapllann mühürlenmesini
Prob,çeneleriııin ucu atra Vmatı
J
,ua"," İ",me işlemini birbirinden bağımsız
k"p","
kapa.a,
li
dir.istendiğinde
yapa
bilın
ve kesıne iş|emlerini
yapabilmelidir
sağ landıktan sonar e|cik
yap ılacak dokunun çeneye yerleştirilmesi
ligasyonu
açılarak
e
ile
4. ProtJun tutacınd aki elcik ç yapılmalı ve takiben tu taçtaki düğmeyle probtaki bıçak acıive ed ilerek kesme işlemi
kilitlenip dammar mühürleme i
yapılmalıdır
proks imali ile distali arasındaki dokuya
sonrası kesme iş leminde çenenin
mühürleme
için
işleminde
ürleme
müh
5. Sadece
güvenli m ühürleme işlemini yapabilmek
Tutarlı basıncın sa glanması ve
it
olmalıdır.
noktada
her
basınç
tlyg ulanan
dikkate alınmayacakıır,
p
ı bastnctn tutarlı ölçüde
kilit n,ıckaniznıası olmalıdır. o mayan roblar
için a|eti nin çe nelerinin dokuya uyguladığ
yapılabilmesi
i§leminin
mühür|eme
yapısı nın denetre olması için
üı e nli daııınıar
etmesı, dokunu n elastin ve kolajen
kadaıdevaın
bitinceye
işlenıi
ve daııııııar ınühürleme
uygulam ası için şarttır. Btırada
ve sürekli basıncın ç ene taraflndan dokuya
arlı
tut
bu
ile
mekanizması
yap ılan vaka süresınce
Şı ııtır. kilitleme
tek aktivasyon deği ldir. Sıra|ı olarak
bir
rasındaki
sı
a
bir
|neliyat
e|ikle cerrahın henı
bahsi geçen uygulama
basıncın dokuya uy gulanmasıdır. Böyl
sürekli
,"
İrturl,
aynı
ionda
aktivas1
hasta sağlığı
tekrarlana n en az 60
uygulanam ama riski eIiınine e dilerek
basıncın
uygun
olarak
baglı
6rulıı-ıasına
kullanım rahathğı hemde kasy

#ff J"d;;iljr,

,İ"l","

6.c

?,

sayesinde, dokunun direncini ölçnıeli
an cihazııı dokudan aldığı geri bi ldirim
ile
pre
hsibi
kol eJ en
çalış
mühürleme
daınmar
Pro5,
k hesaplayarak d okunun elastin ve
s urede vereceğini otomati k olara
kadar
ne
olarak
vereceğinl
enerji
|,
otomatik
kadar
sonar
ve ne
bittik ten
ürleyebilıneli ve ener;ıyı nıühürleıne işlemi
mülı
olarak
kalıcı
ederek
deııetre
yapısını

ve güveniği için olmalıdır

istenildiginde elden
bir aktivasyon düğmesi bulunmalıdır,Cihaz
üstUnde
için
bilmesi
edi
kumanda
8. cihazın elden
istenitdiğinde ayaktan kuman a edilebilmelidir.
yapabi lmelidir,
7 mm dahiI vasküler dokular üzerinde
tut
9. P rob mühiirleme ve kesme işl mini
içinde kayınas ını engelleyebilmek için
eldivenler
ıslak
probun tutaç k ,r.,n,n,n
a
esnasın
müdahaleler
cerrahi
l0.
ln
özellikti birmalzeme ile kapl mış olmalıdır.
nunun dikkatlice yapılabilınesi lç
probun elc ik
mühürleme ve kesme iş lemini ve maııupulasyo
ammar
güvenli
aletinin
alınarak
l l. Mühürleme
yaçlal gözönününe
ki anatoııic yapı ve cerrahi işlemlerdeki ihti
kitlenınelidir. Milhürleme
tı} g ulanacak olan ameliyatla
m
güvenlik aç ıSlndan rotasyon ekaııizması da
sonra
ndikten
kitl
lerek
kİsmı arkaya çeki
s abiılenmeyen problar dikkate
güvenliği açısında nönemli olduğu için
hasıa
ve
damarın
{abitlennıesi
yapılacak doku
kes

l2.
ı3.
l4.

ınelidir

alıı::ııayacaktır
sonar karar verilecektir,
Problar aıneliy athanede kuIla ıldıktan
ınad esiyle kap lanmış olmalıdır
apostil kaşeli satış yetki
Ş alt taınamen izolasyon
tçınınTürkiye'deki kuruluşuna veriten
imala
ve
i
belgc:;
CE
p
ların
edilen

Y ıııı dışında imal
belgesi ıeklifle birlikte hasta
l5. cerrahi nıüdahaleler esnası
özellikli bir malzeme ile kap
|6. Probların, monopolarve bi

kullanılabileceği, giriş bulun
cihaz ile beraber kullanıma
giincel veriye ulaşılabi ln,ı es i
jen eratö
ı 7. Mühürleme probu,
lş leııı sırasında probun kull

ya) lımından minimal etkil
Yt] ksek teknolojili elek
degişikliklerine gore eşza

minimize etmelidir. Hasta

karaı verınelidir. Doku di

e idaresine verilmelidir

da probun tutaç ktsml nınınıs|akeldivenleriçindekaymasınıengelleyebilmekiçintutaç
anmış olmalıdır
kesme probunun
anda iki adet dammar kap ama
nı
ay
intivaeden,
özelliği
koter
lar
verme özelliği sahip
ölçümü yaparak geri bildiri m
ve saniyede 3333 kez doku.empe dansı
her zaman
i
yükseltilmesi ve güncellenmesi ş|emlerinde
uvgLl n olmalıdıı,.Cihazın versiyon
üzerinde yapılabi lınelidir.
işlemini yap ıı,ı alıd ı r.
çln s adece inıernet
ol acak şekilde damnıar mühürleme
ün kontrolü ile g|ı venli ve kalıcı
lir, Sinirgibi) t ernıalısı
dokuların (hay ati yapülaro labi
ıld ığ I anatomic bölge ve ç evresindeki
s üred e enerji aktarmalıdır,
gore uygun akım değer inde ve uygun
direnç
11l,]]esl lç in dokunun tipine
olar ak hassas ölç ğmleri dokudaki
-cerralıi sy stem kullanılma amacı uygrın
insane lratalarının
yönlendirerek sonucunda olabi lecek
nlı olarak yapabi lmeli ve kul lanıcıyı
cihaz tarafıııdan
madan
kal
gerek
5 duytı orga nına
iivenliği için bu kr itik karar kullanıcının
güvenliği lç In
kullanıcı
lıasta ve cerralı
ulaşıldıgında
aşamaya
ediği
iletm
ııcinin akıını

otoınatik olarak akıını kendi ikesınelidir

üi')

ii

$ {
nsibi ile çalışan cihazın dokudan a|dığı geri bildi rim sayesinde mühürleme işleıninin
gerçekIeşmediği durumlarda kullanıcıya ses|i ve LCD ekranda Tiirkçe yazı|ı olara k uyarı vermelidi r.Ameliyalhanenin
lerek olası
ameIiyat sırasındaki yerleşim aç ısından kullanıcı cerrah lıer zaman cihaz ile gözteması kuraınayacağl öngörü

l8. prob dammar mühürleme

uyaıı koınutlarının tüm ameli athane p ersoııeli taraflndan anlaşılabilemesi için gereken bir özelliktir.
l9. Prob. danıınar nlühürleme p nsibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geribildirim sayesinde, dokunun di rencini ölçmeli
ve bu işIemi yapabildiğini ci z belgeleyebilmelidir
]0, Mijhiirleıne hattlnln proksim l ve distal genişliği uygu Ianacak olan ameliyatlardaki anatomic yapı ve cerrahi i şleıılerdeki
nelerindeki
ihtiyaçlar 8özönününe alIna k lıızlı ve kontıollü da mmar mühürleme ve kesme yapmak iizere Probun çe
azalmalıdır,
nrühiiı,leııe hattının genişliği roksimalden distal doğru enfazla 4.7ınnı'den enfazla 3.3ınm'ye doğru
pıobtın
olınalıdır
36
mm
enaz
ucundaki mühürleme attı uzunluğu
2l .
sistolik basınç sebebiyle
22. Mühürleme ve Kesme işle inin güvenli yapılabiImesi ve mü hürleme hattının distalden
olmalldır.
payı
muhakkak
2
eınniyet
n
az
ıııın
zorianınaması ve kaçak vernl ihtiınaIinin n,ıiniınize edilınesi için e
anatomlc yap| Ve
ameliyatlardaki
olan
23. Mühürleme aletinin uç kısın nın dikkatlice takip edilebimesi için uygulanacak
yapmak
ü
Probun çenesi
zere
ve
kesme
cenahi işleınlerdeki ihtiyaç|a gözönününe alınarak konırollü dammar mühürleme
göriiş sağlayabilınek için en zIa l4o açılı olmalıdır.
için uygulanacak ol al]
2-1. Mlihü[lenıe aletinin ergono ic kullan ıını ve manupu lasyonunun dikkatlice yapılabilmesi
daınınar m ühürleme Ve
aıne liyatlardaki anatomic ya ı ve cerralıi işlemlerdeki ihtiyaçlar gözönününe altnarak kontrolIü
kesnıe yapınak üzere Probun aftı lScm +/- lcm uzunluğunda olnıalıdır
ttrünak için dikdörtge n otmalı ve l5ınm'Iik trokarlardan rahatça geçebilmelidir
25. Probun şaftı görülebilirliği
kııllanııııı ve nıanı.ıpulasyonunun dikkatlice yapılabi lmesi için uygulanacak olan
26. Mühürleme aletinin güVen
l80'
ameliyatlardaki anatomic ya ı ve cerral-ıi iştemlerdeki ihtiyaçlar gözönününe alınarak P robun ucu şaftı ile bir|ikte
+/- l dereceroıasyon yapabiI elidir.
olan
27. Miihürleme aletinin çene ısmının dar ve derin bölgeler dedikkatlice takipedilebi mesi için uygulanacak
açılı
enaz
30o
klsmı
probun
tutaç
ameliyatIardaki anatomic ya ı ve cerrahi işlemlerdeki ihtiyaçlar gözönünline alınarak
biı, uıgonoıııiye sahip olmalı lr.
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23G Ucu uzAYABitlR El-MAs uçtu sÜpÜRÜcÜ
(ExTENDIBLE DlAMoND DusTED SWEEPER)

amao ile pürüzlü yaptda olmalldtr,
Tek kullanımlIk olmalt r, gövde elden kaymayl engelIemek
paket üstünde kod nu arası ce işaretive markasl belirti|miş olmahdtr,
mekanizmalı olmalıdır, bu durum
sweeper ucu bozulma ırılma velamulmaya karşı ilerigeri hareket
r,
vazgeçilmez bir özel
Alet ucu elmas tozu ile planmış olmahdlr,
paketin nereden açl lacağlna dair ön Ve arka yüzünde
Teklif edilen ürün
çift blaster ambalaj içinde,
işaretler olmalıdır.
sünde olmalIdır.
23 gauge Ve 0,6 mm ö

l

l!

klarü
Meh

li

ı,

-7203
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23 Gauge Silikon Alma & Verme Scti
kıt tek kullanlm
Kit içindeki tüm

paket üzerinde
Kit içe
dr al bore kanulu ol
Dual bore kan

cihaza bağlanlp
Teklif edilen ü

olmall Ve tek paket içerisinde steril, ce işaretive kod numarasl belirtilmiş olmalıdır,
rünler kesinlikle aynı firmanln üretimi olmall ve orüinal steril ambalaj içinde olmalıdır.
lzeme kodu Ve kit içeriği belirtilmiş olmalıdır.
5oo mpa5 enjektörlü silikon oil, 1,4 mpas perfluorodekalin,5 ml flakon içerisinde ve
alıdır.

ile aynı anda sıvı alma ve dekalin verme işlemi tek kanul ile yap|lmahdır,
k silikon verme ve alma işlemini yapan tubing set içinde olmalldlr,
kliniğimiz Dorc marka Eva Model kombine Vitrektomi ciha2ı ile aynı markanın

üretiminde olmalldl

nÜ

r9ite91

tak.

G6z
c5c. No,
§,1:(6

3
23G YüKSEK H

1-Tek kullanımlık, kliniği

çiFr YöNDEN KEsEN viTREKToMi PRoBU TEKNiK özEtliKtERi

iz Dorc marka kombine cihazı il uyumlu olmalıdır.
ıza sahip oIma lld lr.

2-Dakikada 16.000 kesi

özelliği
lliğinde çift yönden kesen prob özelliğinde olmalıdır, Çift bıçaklı olma
ile dekole retina üzerind traksiyon oluşturmamalıdır.
3-Prob ucu geniş ağız ö

4-Normal aspirasyon hız ndan üç kat daha fazla akış sağlamalıdır.
kesme
klığı maksimum kesi hızında bile %92 oranında olması avantajı ile

5-Teklif edilen prob uç
h

spirasyon akışını oluşturmalıdır.

ızında n hariç bağımsız

k olarak çalışmalıdır.

6-Teklif edilen prob
7-Teklif ediIen ürün ku|l

teklif
cihaz ile aynı firmanın üretiminde olmalı, fark|ı marka bir set
arızalı cihazı
ından kaynaklanan cihaz arızası durumunda, teklif veren firma

nI lan

edilmiş ise bu set kullan
yetkili servise tamir etti ceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir,
ünde olmalıdır.

8-23 gauge 0.6mm ö

Yrd, Doc.6ıjr

Uın,

c_
601

1,0
7

Tek kullanmhk
pal<et üstiinde
7

kod

mm ince

Süvı verme işlemi

Kaııiil ucu belirgin

i7

,

gaııgc ve 0,4

sahip

MM PoLYA]vliT KANtJL TIP
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steril tek paket içinde olınalıdır.
ce işareti ve markası belirtilıniş olmalıdr.

.., _.i

G

olnalıür.

tasarlanmış olmalıdrr.
renktc vc polyamit yapıda olmalıdır.
ölçıisıirüdc olmalıdır.

---,--r§sP
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ISIKLI LAztıR PROBE AÇILI UÇ
Tek kullanrmlık,
pakct iıstıiıde

ıçılacağı
i'rcılıun elcik
Kliniğimiz lazer
Kliniğimizde
üretimindc

l)Iob ucu düZ vc

Aydınlatma
olnıalıdır, bu

orijinal

iiriıı

},ctkili Servisine
cilraz arrz,asr

23

ğ
GAUGD 0,6 MM

paket içinde olınüdır.
nlunalasl, ce işareti, son kullanm tarihi, lot numarası, maIkası ve paketin nereden
ve oLmalıdıı.
plastik, ucu açılı olmalrdr.
ile ulrımlrı olrnalıdrı.
kombine cihaz ile birlike kullanrlacağı için Vitrektomi cüazı ile a).nr maıkanın
şaft özellikte olmalrdır. Prob alnı zamanda aydmlatma da sağlayabilınetidir.
vitrekomicihazı ile uyumlu olmalr ve rş < yüzdesini ayarlayan baıkod okuma sistemi

bir özelliktir.
teklif vercn firma, cihazırı malzemeden kaynakIanaı anzısı duıumunda cihazın
kalşılığı taınir ettiİeceğini belirten notel tasdikli belge verecekta. Aynca fiİma
bastaİcmize aynr cihazd:m ücretsiz olaıak bırakacaktır. 23 gauge ve 0,6 mm

olçiisiıüdC olına
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sET GAsTRosToMi PERKÜTAN

1.

20

F TEKN|K şARTNAMESı (pec)

Endoskopik yöntemle takılmaya uygun olmalıdır,

2.Setiçindeendoskopikyeiıeşım-sırasındakullanılacakaşağıclakı
malzemeler bulunmalıdır:
a.) 1 adet steril öltü,
b.) Teflon kaplı soğuk snare,
c.) 1 adet steril makas,
d.) 1 adet steril klemp
l ,Out karından mideye girebilecek uzunlukta iğne,
".İ
f.) '1 adet bistüri,
g.) 1 adet bolus adaptörü,
h.) 1 adet universal adaptörü,
i-) 1 adet Pivotal bolster,
j.) Beslenme tüpüne takılı klibi,
(.İ l SO .* uzunlugunda teflonla kaplı paslanmaz çelik insertion ware,
l,) Gazlı
-oepobez.
teslim tarihinden itibaren en az2 ylIlık kullanım süresi oImalıdır,
ı.'
4, Çapı 20F olmalıdır.

ARGoN PLAZMA KoAGÜLASYoN KATETERLER|
.. t'd
$
1ÜuHrelir öı-çüı_en1 TEKNiK şARTNAMEsi
1

.ArgonProbu,üreticifirmanınürettiğiargoncihazıilekullanımauygunolmalıdır

2 . Argon probu esnek, bükülebilen yapıda olmalıdır.

.
4.
5.
6.
7.
3

(RADiAL-LiNEER\

Argon
Argon
Argon
Argon
Argon

probunun çapı 2,3 mm olmalıdır.
probunun uzunluğu 2,2 m olmalıdır.
360 derece akışlı olmalıdır.
probu Endoskopik kullanıma uygun olmalıdır.
p robu, te k kullanımlık olmalı

l5

43

ühooiı.ıaıui KATETER seri reı<Hix şARTNAMEsi
I

1-vEzi KAL KAT ETER TEl(N iK ŞARTNAlVüL:Si

3

45_

67.

Kateter Vezika] bas .Ç i] ;i].ni iÇ]rr ijrelilmiş Ve steriı pakette buIunn,]alldlr,
7Fr kallnllğtnda cifl liünreı,]|i ollI)aıl; basınç ötçi;m ve mesane dolum kanalı bulunmalldlr
göre tasarlanmlş
l(aüeteller hasta ,/e transdı]cer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ö|çüm prensibine
olmalıdtr,
ölçüm
balonu
olmaIl, kateterin i6o derece baslnç ölçmesini sağlayan baslnç
kateüer kaDall siailenle sahip olmall transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalldlr.
Katetenn ölçüm l limeninde cnr işaretlemesi olmalldlf.
yüksekIik
Kateterler basıni i akım çalışnıasl straslnda haslanln pozisyon değiştirmesi ile oluşan
'arklndan
etkilenmeden dol 6nl ölcüm vaoabilmelidir.
ve
üreüilmiş
renkle
aynl
oagıanacaEı lıansducer rengi ile eşleşecek şekilde
kateter luer lock

[a9ıanı,ıar,,

halaıü bağlantl il,ı lInlalinl azallacak şekllde olmalldır.

ŞARTNAlV]Esl

l_

23-

xrt"t", r"ı,tal orisınç ölçünrü içiır üretilmiş

Ve steril pakette bulunmalldlr.

için
Kaıeter lek kana| bastnç öıçümü için tasartanmlş,7Fr kallnllkta olmall Ve yerleştirmeyi kolaylaştlrmak
kaleter içine 9uiq Ie-wire yerleştirilmiş olmalldlr.
prensibine 9öre tasarlanmlş
Kateterler hasla lVe transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm
otmall. kateterin 360 derece baslnç ö!çmesini sağlayan baslnç ölçüm balonu olmalıdır,
Katelerin ölçürn ümeninde cm işaretlemesi olmalldır.
Kateler kapalı Sl§leme sahip olı,ıralı transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalldlr
sırasında hastanın pozisyon değiştirmesi ile ol uşan yükseklik farklndan
ınd akın,ı
!

4
5

çal,şınası

6

3_

etkilenmeden d ru ötçi.]m yapabilmelidir
renkte üretilmiş ve
kateler luer loc bağla.]tılarl, bağlanacağ l transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynl
malini azaltacak şekilde olmaltdlr
hatall bağlant

PERiSTALTiK Pol\4P

12-

345674_

bozmayacak
Peristaltik pomp tüpü. bö|ülr,]de kullanllan sisıem ile uyumlu ve pompa kalibrasyonunu
yaplda olmalldlr
+/- 25 cm uzunluğunda
Pompa tüpü ser nlcaüı kateler bağlanllsına kadar tek bir parÇa ve 3oo cm
olmalıdlr
ve damlallk
Pompa tüpü se rLl nl giriş klsn]l hem şişe Ve elaslik torbaslna uyumlu bağlantlda olmall
]çermen,]e]idir

Pompa lüpünün
silikon klsmln d
Pompa tüpünün
cihaz üretlclsın
Pompa tüp seti
Poınpa Tüpa]

KORUMALI EMG EL

EMG setı 3 par
23_

5_
6_

7B

TÜPÜ ŞARTNAMESl

+/- 5 uzunluğunda olmalıdlr
orta klsmlnda pompaya gelecek kıSm| silikon yaplda 30 cm
oImalldlr.
mm
5.0
ş çapı 8-o mm, iç çapt
sıııon ıısını iç çap ölçüsü 3,2 mm +/- o.'1o mm olmall ve pompaya uygun olduğuna dair
n leyidi bulunmalIdır
teril ambalaj içinde bulunmalldlr
ümde meVcut olan cihaz ile uyum| u çalışmall ve uygunluk allnmaltdlr

RoD SEl i ŞARTNAMESI
eleklrottan olü]şürıaılldtr

ku!lan ılabilmelidlr
y rl bir kablo ile cihaza bağla nmalıdtr
klinikte mevcut cihaza uyg un oImalıdır
kablo bağlantll
Ve sinyal iletimini
sifinktere yaplş llacak clekirotlar airodinami slraslnda ısIandlğtnda çıkmayacak
oln]alıdlr
lIikte
korumalı
öZ
bozmayacak
Elektrotlarln ya Sı dairesel Ve pedialrik olmalldür,

Elektrot yüZey
Her bir elektrot

korumall eıekl larda 6X7cm alanlnda 30pm yaplşkan koruma oIn,]a!ldlr
Eleklrol ğzerind i kablo uzunluğu 60cm +l 5 olmalldIr

?$t1

I{ATi

,|td" p,oç. r}
.rıan ü

ürol

Tes. No
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BASKET KATETER| TEKNiK şARTNAMESi
1. Açık halde iken basket çapı 1.5 cm, 2,0 cm, 2,5 cm veya 3,0
2. boyu 3 cm, 4 cm, Scm veya 6cm olmalıdır,

cm,

l.

gastet 3.2mm endoskop kanalı ile uyumlu olmalıdır,

4.
S.

Basket 4 adet cift sarmallı, hafızalı telden yapılma|ıdır,
Oİstal yan değişiın kanalı 20cm uzunluğunda olmalı, 0,035 inç
kılavuz tel i|e uyumlu olma|ıdır,

6.

7,Tutaçkısmı,Alliancelllnflatorüzerineyerlestirilmeksuretiyletaş

kırmaya uygun hale gelebilmelidir,
9. Tutaİ kısmında kontrast madde enjekte etmeye yarayan enjeksiyon
kanalı olmalıdır.
firmalar
1o.T;kıif veren firmalar 1 adet numune verme|idir. Numune vermeyen
değerlendirme d ışı kalacaktır.

8.

1,

'.]

-)

$

,1ı,.\ KANAL rEıvıizı_ervıE FlRÇAS| TEKNix şanrıınrvıesi \\0
1. Teklif edilen kanal temizleme fırçası

2.
3.
4.
5.

^

*
,i\

otok lavla

n a

bilm

metal yapıda olmalı ve

e lid ir.

Uzunluğu en az2200 mm olma|ıdır.
Ekstra fleksible distal parçaya sahip olmalıdır.
Kullanılmakta olan cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalar
değerlendirme dışı kalacaktır

özorncus BAND LiGAsyoN sETi TEKNİK şARTNAMEsi \y
Bant atma materyali tel olmalıdır.
Bantlar 7 adet olmalıdır ve 6.bant beyaz renkte olmalıdır.
Bantlar kare seklinde kesilmiş olmalıdır.
Bantlar atış(ligasyon)ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş
alanını daraltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır.
5- Bantlar alerjiye sebep olan lateks madde içermemelidir.
6- Tutaç her 1B0 derece çevrilişinde bir bant atı|dığını sesli olarak
konfirme etmelidir.
7- Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.
8- kateterin tutaç kısmını, endoskopa sabitleyici bir bant bulunmalıdır.
9- Kateter B.5 - 11.5 mm endoskoplarla uyumlu olmalıdır,
1o- Ürün miadl teslim tarihinden itibarerı,en az 1 yıl olmalıdır,
11- Firma son kullanma tarihi yaklaşmış-ürünlerin yenisi ile değişimi
konusunda taahhüt vermelidir.
12- Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Ntımune vermeyen
firmaların teklifleri değerlendirme dısı kalacaktır.

1234-

Depo teslim tanhınden ıtıoarbn 2'rll f^ia oı[ö,[naııdır

4
TRiPoD Y,AB
ŞARTNAMESl

l

ciSiM _ PoLiP YAKALAMA FoRcEPsi TEKN|K

,l. Yabancı cisi -polip yakalama forcepsi, endoskopik işlemlerde yabancı cisim

veya polip y kalama amacıyla kullanılabilir olmaIıdır
2. Yabancı cisi yakalaına forcepsi disposable olmalıdır.
3. Yabancı cisi polip yakalama forcepsinin çapı 2.6 mm olmalıdır.
4. Çallşlİa ya ılacak kaııalın çapı minimum 2.8 mm. olma|ıdır.
5. Yabancı cisi -polip yakalama forcepsinin uzunluğu gastroskop için 230 cm.
o

lma lıd ır

6. Yabancı cisi
7. Yabancı cisi

8.
9.

eye let)o lm

a

l

Handle erg
Handle üze
uygun dizay
,1
0. Kateterin ü
'1 1. Original am
12.134@C de
13. Ürün numu
14.Teslim edile
barkod num

polip yakalama forcepsi 3 bacaklı- tripod (3 prong) olmalıdır
forcepsi - polip yakalama forcepsi künt uçlu (blunt

-

dır.
onomik dizayn edilmiş olmalıdır
nde nıekanizmayı hareket ettiren kısım parmakların ergononıisine

edilmiş olııalıdır.
rinde yıkama portu (flushing port) yer almalıdır.
ala.jında teslim edilmelidir.
oklavlanabilir olmalıdır.
ye göre değerlendirilecektir.
k malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB
rasına sahip olmalıdır
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ost(oPİK MoDÜınn ronrBcÜ rnrr,{h( ŞARTNAMESİ

1.

2,
j
.l
5

6
7

temizlik, sterilizasyon ve gerek duyulduğunda farklı açılı uç değişimi için
modü ler ya da: Tutaç, İç Aksaın ve Dış Şaft olnıak iizere iiç parçadaıı oluşmalıdır.
Tutaç kısın ı
el. hafif. ergonoınik olınalı ve iizerinde açlkapa k ilit n,ıekanizınası
bu lııırnıalıd
iç aksanı uç
ın ı ııııksiıııtıııı dayanıkIılıkta Tungsıen Carbide n]ateryal yapısında olmalıdır.
Dış şaft 36
tıztı n lıığıında -i nı nı ka l ıırl ığında olmalıdır.
|)oılegil
iIdiğinde 36cııı veya 45cnı uzunluğıında tenrin edilebilir olmalıdır.
Portegü iste ildiğinde Diiz, Sağ açılı veya Sol açılı teınin edilebilir olnıalıdır.
Portegü şaft üzerinde kolay temizlik için bir yıkaına portu olmalıdır.
Portegü ko
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Emniyetl

2.

sağlaınal

otoIn a! ik trokar sistenıi

eııniyetli bir kesim ve yüksek ditetasyon perforııansı

Trokar

l reusa ble radyolüsen stopkok'lu kanüi, buna uyumlu reusable enıni yetli kilitli
ör bileşkesi, kaygan laşn rıcı lı, çeviriterek l0ınm/5mm geçiş yapıIabilen
ıltına yerleştirilen ördek ağzt şeklinde mtikenrınel performans sağlayan
çap düşii
otoınatik
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7.

linınil,eıl

lt-deıı

rıl uşi:,ıaIıdır.

tcınıatik kuru]ıbileı] trokar yapısı batın içerisine girerken kilit mekanizsması
|7,111
iği ınüddeıçe bıçağı açığa çıkarmamalıdır.
Emniyeti otol,],] ı(ik 1|,okaı,seti polIy ether keytone (pek) ya pısı itibarı iIe
çok hafifve
ergoı]om olnı a lıdır.
Enın ivetl oton]atik trokar obtufatörü iki paıçadan oluşmalİdır; bir kesici kanül ve
bir ucu
yaylı iç slon.
Eınniyetl oton]atik tı,okar obturatörünün kesici kanülü dar
şaftlı uç kısmına yakın
genlş
uç kısmında tekrar daralan bu şeki lde mükeınınel diletasyon sağlayan bir
)/apl

ya

ll) o lınılırIır.

Eırıniyetl obıu|,i]üör iç nıekanizması obturatör kafasında b!luı]an aktivasyon butonu
sayesind kurulabilen bir otonratik kilit mekanizmasına sahip otmalıdır,
8. Iiınn iyetl lıokar kanlllü ınikro yivli olına|ıdır.
9. obturatö ve kanülün |05ınm veya lS0mmuzunluk alternatifi olmalıdır.
l0. Trokar
oıoklavında l34" de steril edilebilmelidir.
l l. Tıokar
rinde bulunan ıüın parçalar ıemizlik ve sterilizasyon için parçalanabilmelidir.
l2. Gerek d ulur isc hasson tip adaptör Veya optik obturatör aynl sete adapte
ed i]e bilırı idiı.
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Emniyetl ( tolniıiik lrokel,siStemi enıniyetli bir kesinı ve yüksek diletasyon perlorıııansı
sağlaııal I
Trokar
i reusab]e radyolüsen stopkok' lu kanül, buna uyumlu reusable emniyetli kilitli
otonlatik
r bileşkesi, kaygan laşıırıcılı, çeviri lerek l 2mmll 0mm/5mın geçiş
1,apılabil
çap düşürücü, aItına yerleştirilen ördek ağzı şeklinde mükemmet performans
sağlaVan i]ikon vall den olıışmalıdır.
Emniyetl oton]at ik kurulabiIen trokar yapısı batın içeı.isi ne girerken ki]it mekanizsnıası
lz|l)
lgl n1 tidCetçe bıçağı açığa çıkarınamalıdır.
Emnivetl otolnal ik tı,okar seti polly ether keytone (pek) ya pısı itibarı ile
çok hafifve
crgonom olıııa]ı dır.
Emniyetl otonlaıjk tfokar obturatörü iki parçadan oIuşmaİ:clır; bir kesici kanül ve
bir ucu
yavlı iç p ston.
l:nı ıı il etl otoınai ik trokar obturatöı.iinün kesici kanülü dar
şaftlı uç kısıııına yakı n
gen iş l
uçk ısn,ıında tekrar daralan bu şekilde mükenımel d ileıasyon sağlayan bir

yapıya sa ıl) o]ıııaIıdır.
Emniyeıl obturaIör iç mekanizması obturatöı kalasında buIunan aktivasyon
butonu
savesln
kuı,tıIabilen bir otomatik kiliı mekanizmasına sahip olmalıdır.
8. Emniyetl trokar kaniilü mikro yivli olınalıdır.
9. Obturatö ve kanij]ün l05ınm veya l 5Ommuzunluk alterı.ıatif'i olmalıdır.
] 0. Trokar
oroklavında l34" de steril edilebilmelidir.
ll. Trokar ii l,] de lıulunan tüın parçalar temizlik ve sterilizasyon için parçalanabilmelidir.
]2. Cerek d
]rı r ise hasson tip adaptör veya opıik obturatör aİnı seıe
adapte
ed ilebiI
idi f.
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l.

Enıniyetl tlokar sistemi enıniyetli bir kesim ve yüksek diletasyon performansı

2.

Trokar s

sağlamal
bileşkes

kapağln

3.
4.
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reusable radyoltisen kanlil, buna ı.ıyuınIu ı,eusabIe emniyetli obturator
huııi şeklinde kolay alet geçişi sağlayan vidalı polimer giriş kapağı, polimer
na 1,eıleşıirileı ördek ağzı şeklinde mükemmel perforınans sağlayan silikon
'tlan oluşı,ııalıdır.

Emniyetl trokar seti nıaıeryal yapısı itibarı ile çok haflf olmalıdır.
En,ıniyetl trokar seti ergonomik olınalı ele mükemmel uyum sağlamalıdır.
Emniyetl trokar obturatörünün kesici uç kısmı el işçiliği ile maksimum performans
biçimde keskin olmalıdır.
6. Emniyetl tı,okar obturatör iç şaflı yaylı bir mekanizınaya sahip ve uç kısml en üst
nil,et için polimer olmalıdır.
düzeyde
7. Eınniyetl tıokar seti ltıer çıkışlı veya düz olarak temin edilebilmelidir.
8^ Emnivetl trokır kaniilli nıikro yivIi veya yivli olnıalıdır.
ye kaı]ülüü] 70nıın, 95mın veya l50ınm uzunluk alternatifi olmalıdır.
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l0. l'rokar

l

l. Trokar

l2. Trokar

narak steril

ed

ilebilmelid ir.

otoklavında l34' de steriI edilebilmelidir.
nde bulunan tüm parçalar temizlik ve sterilizasyon için parçalanabilmelidir.
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