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FAKO FX HANDP|ECE TEKNiK $ARTNAMES|

1. Handpiece transversal ultrasound gi.icii iiretebilmelid ir.

2. D6rt piezoelektrik kristalli bir fako handpiece olmahdrr.

3. Mikroinsizyonel fako cerrahisi yaprlabilmesi igin ayarlanmr5 olan mikroburst/m ikropulse on siiresi

igin ilk bir milisaniyesinde %0 ila /o!2 arast ilave bir ileri itii darbesi yapabilmesini safilamalt ve fako

tipinin ttkanmaslnr onlemek ve daha az ultrason eneriisi kullanrlarak emiilsifikasyon yapmak

amacryla fako tipintn ileri-geri (longitudinal) ve saga-sola (transversal) hareketi birlikte yapmastnr

saElayan eliptik ultrasound sistemi donantm ve softwarenin galr5mastna uygun olmaltdtr.

4. Paslanmaz malzemeden Uretilmig olmahdrr. Ergonomik yaplda, hafif olmahdtr.

5. Fako handplece'in 0zerinde seri numarasl belirtilmig olmalldlr.

5. Tekrar kullanabilir (reusable) ozelli[e sahip olmaltdtr.

7. 1.32 santigrad derece L0 dakika standart ve 132 santigrad derece 4 dakika prevacuum cycle

otoklav sterilizasyonuna dayantklt olmaltdtr'

8. Teklifle birlikte Urijniin Ulusal Bilgi Bankasrnda Saflrk Bakanhfirnca onaylr grktrst verilecektir.

9. Distribijtor firma taraftndan getirilmeyen Uriiniin; hastaya zarar verme, komplikasyon olusturma

ve cihazt bozma riskleri vardlr. Bu durumlartn oluSmasrnt engellemek ve/veya oluSmasl

durumunda da sorumluluk alrnabilmesi amacryla Uri.iniin Tiirkiye distribi]tairiinden veya yetki

verdiBi bayisinden ahnacaktrr. Bu nedenle teklif veren firma distribiitdrliik belgesi veya

distributdrden alrnrlmrS saghk Bakanhfr onaylr bayilik belgesinin Etkttstnr olmaltdtr.

10. Distrlbi]tirr veya yetki verdili firma dttrnda teklif verilmesi durumunda; teklif veren flrma cihaztn

Uretici firmast taraftndan saflanacak yedek parga dahil 2 yrlhk servis hizmeti vereceEini noter

onaylt olarak ihale dosyasrnda sunmaltdtr

11. Cihaz ile birlikte 5 adet 20 g laminer aktmlt fako tipi verilecektir

12. Cihaz ile birlikte 30 adet cihaza uyumlu tubing seti ve 10 adet riboflavin dextran soliisyonu

verilecektir.



GENET SARTTAR

1. Cihazrn kullanrmr ve baktmr ile ilgili dok0manlar (kullanma krlavuzu, kullanma talimatl,

kataloglan vb.)eksiksiz ola rak verilmelidir

2.Cihaz, firma personelince, alcrnrn giistereceii yere kurulmah, sonrastnda gall5tr ve kullantma

hazrr vaziyette teslim edilmelidir.

3. Cihazln gerekli olan ti.im kalibrasyonlarr gijvenirlili[i kanrtlanmrg metotlarla yerinde yaptlmaltdtr.

4,cihaz, katalogunda belirtilen standart aksesuarlan, bailantr pargalan, baIlantr kablolart ve

emniyetli gah$trnlmasr igin gerekli aksesuarlart ile eksiksiz olarak verilmelidir.

5. Cihazla ilgili yaptm ve isgilik kusurlarr bulunmamahdrr. TUm donanrmlan ve bu donanlmlarda
kullanrlacak cihaz ve malzemeleri ile birlikte yeni ve kullanrlmamrS, bi]tiin yUzeyleri di.izgi.in,

yi.izeylerde gapak, pi.iri.iz, Catlak, bosluk, ezik, boya kabarctf,r gibi imalat hatalarl

bulunmamalrdrr. Ambalajdan grkan bozuk, artzalt ve deformasyona uEramrs tiim malzemenin

sorumlulugu firmaya ait olacaktrr.

6. Teklif edilen cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluslar arasr gegerli olan standartlara ve/veya

normlara uygunluk belgesi olmah ve firma teklifinde belgelendirmelidir.

7, Teklif edilen cihaz, i.iretici firmantn iiretmis oldugu son versiyon ve en son model cihaz

olmahdrr. ilgili cihazrn aynr isim altrnda farkh modelleri olsa dahi en dolu ve en Ust versiyon

ola n cihazr teklif edeceklerdir.

8. ihaleye teklif veren firma ve ithalatqr veya imalatgt firma da $artname maddelerine,

Iartnamedeki srraya gtjre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin "$artnameye Uygunluk

Belgesi " adr altrnda teklif veren firmalarrn baShklr k5!rdrna yazrlmrg ve yetkili ki5i tarafrndan

lmzalanmrg olmaltdtr. Sartname uygunluk belgesi hazrrlamayan ve Sartnamede istenilen teknik

ijzellik ve malzemeleri saElayamayan firma teklifleri kabuledilmeyecektir.
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9. Teklif edilen cihazzsene i.iretici firma garantisi kapsamlnda olacak, en az 10 yrl servis ve yedek

parga temini Barantisi verilecektir.

10. Cihaztn herhangi bir sebeple bozulmasr ve servise gitmesi halinde, ameliyatlarln aksamamast

igin firma, cihaz tamirden gelinceye dek aynr ozelliklerde bir cihazr kliniBe btrakmayt taahhUt

edecektir.

EGITIM

1. Cihazrn kurulumu ve teslimi a5amasrnda firma tarafrndan cihaztn kullantml ve bakrmr ile ilgili

uygulamalr eEitim verilmelidir ve bu eEitim ilgili birimin ydneticilerince yeterli goriillinceye kadar

devam etmelidir.

2. Firmanrn sdz konusu eEitimi verme yeterlilif,i ve belgesi (e[itici belgesi) ibraz edilmelidir.

3. Cihazrn yetkili kullantctlarrnrn cihazrn teknik aizellikleri ve kullantmt ile ilgili sorularl gecikmeye

mahal verilmeden sUratle cevaplandlrtlacaft garanti altlna allnmalrdlr.



FAKOEM U LSiFiKASYON CiHAZI AYAK PEDALI TEKNiK SARTNAMESi

1. Cihaz hastanemiz ameliyathanesine kurulacak olan iist di.izey fakoemUlsifikasyon cihaztna ait

olmaltdlr.

2- Clhaz sisteminin butiin galtsma modlarrna kullanrlabilecek ergonomik bir ayak pedahna sahip

olmahdtr.

3. Ayak pedahnrn uzerinde bulunan swichlere cihaztn kullantm parametrelerinden olan s0rekli

irriSasyon, reflux, hafrza ve prosediir deEi$imi, 9i9e y0ksekli[i vs. de[igiklikler ayarlanabilmelidir.

4.AyakpedaltndandahaoncekaydedilenproseduriginSereklitiimmodlaraltmodlarvehaftza
defierine gok kolay ulagabilmelidir.

5. Ayak pedah lineer kullantma uygun olarak A yarlanabilmelidir' Di'rq\ - LiteCl ,s'1."^\*'.t t\
5.Ayakpedalrhemkabloluhemdekablosuzkullanrmauygunolmalrdrr.f,1,,'/
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