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a. Satıcı firma tarafından verilen tekllflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra
numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi
gerekmektedir.

b. Teklifler ile birlikte tanltlcl broşür ve katalogların Veralmesi Ve teklif edilen malzemelerin

Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

c. satlcl firma teklif ettiği cihazın imalatçısln|n Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 8üncel noter
onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadlr.

d. Teklif veren firmalar, aşağlda tanlmlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan
kalemlerin her birine teklif VermeIidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.

f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık,

emniyet Ve çeVre koruması koşullarını düzenleyen bağlaylcl meVzuata Ve direktiflere uygunluğunu
gösteren işaret "cE" (conformit6 Europöeııne) işaretIi olmalıdır. ilgiIj Ec 5ertifikasl teklif dosyası

ekinde verilmelidir.

2. GARANT| suREsl VE şARTLAR|

Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kuIlanlcl hatasına bağlı olmayan, montaj Ve imalat
hatalarlna karşl garantili olacak, teklif Veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter

onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yll boyunca ücreti karşlllğl yedek parça temini ve servis
garantisi verilecek, teklif Veren firmalar, imalatçl firmanln vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık

yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEç|LMEZ TEKNlK oZELLlKLE R

Beyin cerrahi Motoru

1 Adet Motor Kontrol ünitesi

Teklif edilen sistem elektrikli oImalı, kesinlikle pnömatik olmamalıdlr.
Motor hlzl mikroişlemci kontrollü olmalıdır.
Teklif edilecek cihaz, tek konsol üzerinden farklı kabzaların alınması halinde bağlmslz sistemler olarak
beyin cerrahide kranyotom, perforator olarak kullanılabilmeli, ayrtca mikroskopik ve endoskopik
spinal cerrahide ve endoskopik kafa tabanı cerrahisinde de kullanıla bilmelidir.
cihaz dokunmatik LED ekrana sahip olmalı. Cihazın ayarları bu ekran üzerinden yapılabilmelidir.

cihaz oluşan hataları hata kodu olarak ekranl üzerinde göstermelidir.
Cihaz üzerinde 2 farkll motor 8irişi bulunmalıdır. Aktif motor hem ekran üzerinden hem de ayak
pedalı aracılığı ile seçilebilmelid ir.

cihaz, motor girişlerine bağlanan motorları otomatik olarak tanımall ve hangi motorun bağll olduğu

ekran üzeranden okunmalıdır.
cihaz, bağla nan motora uyg un hlzl otomatik olarak ayarlamalıdır
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e. seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımall ve bu parçalar birbiri ile uyum
içerisinde çalışmalıdır.



- Max. dönme sayıları en az aşağıdaki gibi olmahdır;
* tur motoru modunda 100.000 rpm
*perforator modunda 1.200rpm
+kranyotomi modunda 60.000rpm
+sinüs bur modunda 12.000 rpm
*endoskopik spinal modunda 12.000rpm

Tur motoru modunda saat yönünde Ve 5aat yönü tersinde dönüş yönü olmalldır. Tur motorunda
başlangıç dönüş yönünün seçimi ayak pedalı üzerinden yapılmalıdır.
Entegre irrigasyon pompası olmalı ve akış hızı en az 9 kademede ayarla nabilmelidir.
Hem reusable hem de disposible silikon tüpleri kullanılabilmelidir
Aşağıdaki aksesuarlan ile birlikte verilmelidir :

1 Adet Elektrik Kablosu
1 Adet ikili Ayak Pedall
20 Adet silikon Tüp seti
5 Adet temizleme spreyi
1 Adet Temizleme adaptörü

ı Adet High speed Mikro Motor

1. H|z| max.50,000 rpm olmalıdır.
2. Kablosu bütünleşik olmalıdır.
3. Teklif edilen kontrol ünitesi ile kullanıma uygun olmalıdır

1 Adet Yüksek hızlı elcek,

o Kısa uzunlukta, açılı, 60,000 rpm, Yüksek Hlzll Mikro-Motor ile kullanılır

1 Adet Yüksek hızlı elcek,

o orta uzunlukta, aç|h,60,000 rpm, Yüksek Hızlı Mikro-Motor ile kullanIlIr

1 Adet Perforator Elcek,

o maksimum hız 1200 rpm, perforatör bıçağı içermez, Hudson konnektör, Yüksek hızlı Mikro-

Motor ile kullanılır

1 Adet Kıaniyotomi elceği,

o maksimum hız 60,000 rpm, orta boy dura koruyucu içerir, yüksek hızlı mikro-motor ile 3.17

mm kraniyotomi burr uçları ve küçük ve büyük dura koruyucularla kullanılır

1 Adet Pediatrık Dura Koruyucu,

. kraniyotomiElceğiilekullanılabilmelidir.

1Adet uzun Boy Dura KoruYucu

. KraniyotomiElceğiilekullanılabilmelidir.
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