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tJLTRAsoNiJ( CERRAEİ ASPiRATÖR DissEKTÖR TEKNİK
şARTNAMESİ
Teklif edilecek sistem pata|ojik dokuları ultrasonik vibrasyon ile parçala;-acak.

l.

irrigasyon sıvısı içinde yüzdürerek aspirasyonunu sağlayacak
liıitelere sahİp olnıalıdır.

2,

sıeril

Sistem 23.kHz ve/veya 36 kHz lik frekanslardan en az biri
i|e çaIışabılme özelliğinc sahip
olmalıdır. İki frekansa birden sahip oIan cihazlar tercih ed iİebiiecekı
ir.

3.

Cihazda darbe boşluk teknolojisi ile doku seçicilik a\.ar.
\,apılabiImeIidir. Cihazın doktı
hassasiYeti ınekanik genlik değeri değiştirilmeden ayarlanatıi|ıı"lidi.,
Doku ,.çi.il;a;;",İ;;
ayarlanması ve teknolojisi ihale dökümanında açıklanmalıdır. I'crcih
sebebi olacaktır.

4,

Elektromedikal cihazlar için gerekli uluslar arası güvenlik stanıjartlarını
karşı

5,

cjhaz üzerinde ultrason gücü, aspirasyon ve irigasyon miktarını gösıeren
dijital göstergeleri
olınalıdır.

6.

Sistem içerisinde ultrasonik jeneratör, irigasyon ve aspirasyon modülü
entegre olarak

7.

Cihazın emme basıncı 660 mmHg ye kadar
çıkabilmelidir.

8,

Cihazın ön panelinde ultrason, aspirasyon ve irrigasyon al,arları yer
almalıdır.

9.

Cihaz 355 mikron mekanik genlik değerine ulaşabilme|idir.

laı.ı.ıa lıd

ır.

bulunınalıdır.

l0, sistem, su geçirmez özellikte.bir ayak pedalı ile
çalıştırı lnıalıd ır. Ayak pedalı
ultrasonik güç ve irigasyon için kumanda|aİ bulunmalıdır.'

l1, yerinde

üzeı.inde

montaj ve hastanede mevcııt sistemlere adaptas1,on ücretsiz
olarak yapılınalıdir.

12, Sistem ile ilgili kullanıcı eğitimi,.baklm ve sterilizasyon
biiııileri için istenilen sayıda doktor
"
ve personelin katılabileceği bir eğitim verilecektir. Egitim için
ek iicret talep

edil;y;ı;.

13. Tüm sistem ve aksesuarlaıı 2 (iki) yıl gaıanti olmalıdır.
Takip eden
nıukabili yedek parça ve teknik servis gaİantisi verilmeli<lir.

l0

(on)

14. Teklifverecek firmanın Sanayi Bakanlığı satış sonrası hizmeı
be|gesi o|ma|ıdır.

l5. Verilecek

sistem muhteviyatı:
Ulırasonik aspiratör ana ünitesi

a.
b.

c.

d.
e.

i

lİarrn

Ayak pedalı
El aplikalörü montaj kiti
El aplikatörii
El aplikatörü sterilizasyon kutusu
KontanıinasyonFilıresi
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