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Holmium-YAG Lazer sistemi 272-365-550 mikron Çok Kullanımlık
önden ateşlemeIi lazer fiberi teknik şartnamesi
1. Fiberler silica malzemesinden yapılmış, silicon ile desteklenmiş Ve PTFE ile kaplanmıŞ olmalı ve asla

cilalı olmamalıdır.
2. Fiberler F-SMA tipinde olmalıdır
3. Fiberin çekirdek boyutları ve dış çapları aşağldaki gibi olmalı ve kurum ihtıyaclna göre istediğifiberi

alım sonrasında seçebilmelidir.
272 mikron fiber için2721 42o,
355 mikron fiber için 365/730,
550 mikron flber için 550/760, mikron olmalıdır.
4.Fiberler yüksek güçteki lazer enerjisini taşlmak için üretilmiş olmalı ve en az 30 w ve üzeri gücü

taşlyabilmeli, temasl|, yarl temasll ve temasslz çal|şabilme özelliğine sahip olmalıdır,

5. şeffaf pakette sunulmalı ve tekrar steril edilebilmeli, tekrar kullanılabilir reusable özellikte olmalı

ve T|TUB'da çok kullanımlık olarak kayıt edilmiş olmalıdır.

5. Ürün ambalajında, kataloglarında, web sitesi ve benzeritanltlm dokümanlarında 5 veya 10 kez

kullanıma yada sterilizasyona uygun olduğu belirtilmiş ve garantilenmiş tekrar kullanılabilir fiberler

kesinlikle kabul edilmeyecektir.
7. steril edilip tekrar kullanıldığı zaman bulaşıcı hastallklann taşlnmaslna veya çapraz enfeksiyona ve

hastanın zarar görmesine sebep olmamalıdır.
8. Fiberlerin uç kısmı kesik küt yapıda kullanıma hazlr olmalldlr. yuvarlatılmlş veya balon uçlu yapıda

olmamalıdır. Fıberler tekrar kullanılabilmek için uç kısmı kesilerek tekrar tekrar kullanılabilmelidir.

9. Fiberin konnektör klsmından sonra en az 30 cm uzunluğunda güçlendirilmiş bir özel kaplama

malzemesi bulunmalıdır. Bu kaplama malzemesi yapı ve renk olarak fiberin renginden farklı olmalı,

fiberin konnektör klsmlnda, fiberin özelliklerive üreticl bilgisi mutlaka yer almalıdlr.

ıo. Fiber üzerinde fiberin sterilizasyona dayanıklı kimlik kartl yer almalıdlr. Ve bu kimlik kartl fiberden

ayrılmamalıdır. Fiberin sterilizasyona girme saylsl sınırlaması bulunmamalıdlr,

11. Hastanemizde kullanımda olan SPHlNX - 5PHlNX JR Holmium-YA6 lazer ile aynı marka ve aynı

üreticinin ürünü olmalı veya farklı marka ve model cihazlara ait probları teklif edecek firmalar Lisa

Laser marka cihazın üreticisitaraflndan Verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrlca akredite test

laboratuvarlarından allnmlş uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.

12. Teklif edilen fiberlerde enerji sınırlaması ya da şifre sistemi bulunmamah, cihaza bağland|ğlnda

direkt olarak kullanıma hazır olmalıdır.
13. Teklif edilecek fiber cihaza doğrudan bağlanabilmelidir. Bağlantl için bir adaptör, ara parça ya da

dönüştürücü gerektirmemelidir.
14. Fiber konnektörünün cihaza bağlanan hassas kısmınl kapatarak koruma sağlayan fiber kapağl

olmalI ve bu kapak fibere vidalama yöntemiyle sabitlenmelidir. yivli sabitlenen kapak yerine

kullanılan ve yivlere sahip olmayan fiber konnektörün üzerine geçerek kapama sağladığı halde

kolayca çıkabilen kapaklı ürünler kabul edilmeyecektir.

15. Fibe;teklif eden firmalar hastanemiz bünyesinde kullanılan cihazın üretici firmaslndan allnmlŞ

olan Teknik servis eğitim sertifikasını teklif dosyasında sunmalıdır,

16. Teklif edilen ürünün kullanlmlndan kaynaklanan kısmı kullanımı engelleyen ya da genel kullanımı

engelleyen cihaz arızalarında, teklif veren firma, cihazı yetkıli servisinde ta mir ettireceğine ve bu

tamir süresince de hastanemize emanet cihaz bırakacağına dair yazılı belge vermelidir,

17.Teklif edilen fiber hastanemizde daha önceden kullanılmış ve uygunluk almlş bir ürün o|malıdlr ya

da daha önceden hastanede kullanılmamlş bır ürün teklif eden firma her ebat için bir adet numune

ürünü teklifiyle birlikte kuruma teslim etmeli ve kullanacak klinikten teklif ettiği ürüne istinaden

uygunluk almalıdır. Daha önceden klinikte kullanllmamlş fiber teklif edecek olan firmaların numune

vermemeleri halinde teklif|eri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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