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1_

yarığa sahip
Aparat yuvarlak gövdeli 2,64 mm uzunluKa, arka düzleminde vertikal
ve paslanmaz çeliKen mamul olmalıdır.

2-

MRI açısından güvenli olmalıdır.

3-

25 G kesiden implante edilebilmelidir.

4_

göz içi basınç
İç çpı en az 50 veya 200 mikron olabilecek şkilde farklı
sevİyelerinde kullanılabilmeye olanak sağlamalıdır,

5-

aköz
Aparat, kolay implante edilebilme özelliğinin yanl slra düzenli ve kontrollü
hü;ö, d]şa arımıni sağlamaya hizmet etmek amacl ile tasarlanmış olmakla birlikte
riskini
arka kısrrıında muflakj olması gereken çentik ile skleral flebin olası tıkama
riskler nedeni i|e
uertarar etmek üzere de tasarlinmış olmalıdır, çentik(yarık) , tıbbi
diğer maddeler gibi mutlaka bulunması gereken özelliklerdendir,

4s
,",*i#-[İ-

TAŞlNABiLiR ToNoMETRE TEKNiK ŞARTNAM Esl

1.Cihazglokomhastalarınıngöziçibaslnclnlelektronikolarakölçmekiçinimal
edilmiş olmalıdır.

işlemleri ve elde edilen sonuçları üzerindeki renkli LcD ekran
sayesinde hekime göstermelidir.

2. cihazyapllan
3. cihaz ölçüm

görsel
alma sıraslnda hatalar ile kaşılaşırsa bunları ekranında

olarakresimlerlegöstermeliVeaynlzamandayazıylabildirmelidir.

4.

cihazaldığı son on ölçümü hafızasında saklayarak ekranlnda gösterebilmeli,

5. cihazs

ile SommHg arasında ölçüm yapabilmeli ve bunu ekranında ondalıklı

sayılar halinde gösterebilmelidir.

6. Cihaz

7.

rebound teknolojisi ile çalışarak ölçüm yapmalıdır,

hafif
Cihazmanyetik olarak hareket eden disposable probun korneaya çok
temas etmesi ile ölçüm yapmalıdır.

8.Cihazındisposableprobualtldefakomeayatemasederekölçümalmalıve
almışolduğualtıölçümünortalamasınıLCDekrandadogrulukoranıyla
göstermelidir.

9. Cihaz yatan hastalarda da
0.

1

kullanılabilir özellikte olmalıdır,

Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir,

11,CihazdirektelektrikprizindenveyabilgisayarabağlıUSB,denşarjedilebilir
batarya ile çalışmalıd ır.

12.Cihazla beraber yedek prob yuvası verilmelidir,
ve bu programda hastalann
13.Cihazla birlikte hasta takip programı verilmeli
değerleri saklanabilir özellikte olmalıdır,
1

sağlayacak özel
4.cihazkullanılmad ığı zaman saklanacak ve taşlnmaslnl
taşıma çantasıyla verilmelidir,

't5.Cihazla birlikte 1 kutu steril prob verilmelidir,
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Teknik özellikleri
ölçüleri :
15x 15 mm
Malzeme içeriği human Pericardium (allograft) olmaİdır,
preserved yöntemi ile Dehidrate edilmiş olmalı, üretim sürecinde
ürünler Antiviral solventize
saklama tekniği kullanılmamış olmalıdır ,
liyofilizasyon veya herhangi bir dondurma İle
Kullanılan solventler içerisinde NaOH mutlaka bulunmahdır,

1

2-

ÜreticifirmanıncE,DlN,EN,l5oKaliteBelgesibulunmasıgereklidir.

anlaşmalar çerçevesinde düzenlenmiş olduğu
DisTRiBÜTÖRLÜK Belgesi ; Belgenin uluslararası
belgesi bulunmalldlr,
(APosTiL) ile belgelenmelidir. Bayiler için ek olarak bayiIik
kaynakll hastada oluşabilecek viralve bakteriyel
4- sicoRTA sERTiFıKAS| olmahdır. : Üründen
olmalıdır,
kontaminasyonlara karşı greftler sigorta kapsamında

3-

5_

T!\/\HHÜTNAME:Ürünlerorijinalpaket|erindeteslimedilmeliüreticiharicindeherhangibir
Distribütör ve Bayi taraflndan
yapılmadığl Ve ürün orijinalliğinin bozulmadığına dair
eklenti

ayrl ayrl taahhÜtname Verilme|idir,
6_

7

paketleme standardına göre çift paketleme
PAKETLEME : Uluslarara5ı tlbbi malzeme
ile korunmalı, Kutu içerinde üründen
yapılmış olmalıdır. Çift paketler dış muhafaza kutusu
belirtir) bulunmalıdır,
hariç prospektüs, ve sticker (donör, lot numaralannI
bulunmalıdır, ;
Paketlerin üzerinde aşağıdaki bilgiler mutlaka
A- Ürün Adı ve ölçüsü

BC-

Üretim Tarihi

E-

Donör, lot numarasl

Son Ku|lanma

tarihi

(En az 3 y|l olmalıdır,)

D- Sterilizasyontekniği
F.Sterilizasyonetiketi;GreftlerinterminalsterilizasyonuGamasterilizasyonlayapılmall.

Üretici firma adres ve telefon bilgileri bulunmalıdır,
yapılmalı, dozaj dokuya zarar vermeyen 1,78 kGy
8- Terminal sterilizasyon gama sterilizasyonla
(1,78 Mrads} üzerinde olmamalıdır,

G-

9-

Oda sıcaklığında 3 ila 5 y|l saklanabilmelidir,

---\
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3(UO LEADLi EKG KABLoSU

UcU TEKNİK şARTNAMESİ
lullanırna

l.

,

Maıka ha§tabaşı monitörde
kablo§u Nihon Kohden
hasta
EKG
Teklif edilen
kabıosuyıa uyumıu
cihazm EkG ara bağıantl
soketi
kabıosu
hasta
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EKG CiHAZI HAslA KABLOSU SETİ
,tEK\iK
ŞAR,|,NA}lEsİ

l

-

Nihon Kohtlen Marka cardiolax ECG- l 350 model EKG cilrazında kullanıma uygun
olınalıdıı

2- Hasta kalı]osu, standartlara uygun l0 uçlu ve renk kodlu olmalıdır.
3- kablo iizerinde defibrilatör şoklanna kaşı cihazın korunmasını sağlayan
buluınıalıdn,. Bı dewe sayesinde olası parazitleride önleyebilmelidir.

4-

devre

Ekg Hasta kablo ile birlikte aynı marka olacak sekilde orijinal 6 adet göğüs elektrodu,4

adet k<ıl-bacak (mandal[ı tip) elektrodu verilecektir.

5- Maııdallar r e puarlann giriş

soketleri 4ının capında olmalıdır. Mandallanıı kol ve
bacaklarıır kolayca kavrarunasınr sağlayan yay mekaııizması esnek kınlmaz metal
özelliğiııde paslanmaz veya meza| iızei kaplı olacak şekilde üretilmiş olacaktır.

6- Ekg hasta kablosunun cihaza takılan soketi vidalı omalı. cihaza

sabitlencbilmelidir.
Cihaz girişine tam otıırmayan kablolar vidalamadan kayııaklı giriş soketine vc aııa kaıta
zarur vcrdiğnden kabul cdilmcyecektir.

7-

Kablo kullanılacak cihazın Orijinal frrması üretimi olacaktır

8-

TeLlilvcı,en firınateklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Zuhol KlLlÇ
H.Ru
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sTRAPti KtiPsti EKG KEMERi(KABtosUzı 6Us

TüM EKG ciHAzıARlNA UYuMtu EKG KEMERışARTNAMESi

1.

EKG kemeri tüm EKG cihazlarıyla kullanılabilmelidir.Mevcut

EKG cihaztarında kullanılan soket

ya da düğme uçlu tüm EKG kab|olarına bağlanabilmelidir,

2.V1.V2-V3-V4.V5-V6prekordialelektrodlarkemerüzerindebulunmah,.hastanlnvücuduna
göregenişleyerektamoturmalldlr.Elveayakelektrodlarıisekıskaçelektrodlarvasltaslyla

uzantılar ile
hastaya bağlanabilir olmalıdır.kemerin yan kollan klips ile birleşmelidir.klipsteki
kemer vücuda göre küçülüp büyütülmelidir,

3.Vl.V2elektrod|arlhastanlngöğüsyap|slnagöreiçeyadadtşadoğruayarlanabilirolmalıdır.

4.

5.
6.

7.
8.
9.

imal edilmiş
Hasta vücuduna uygun hale gelebilecek silikon kauçuk bazlı elastik materya|den

olmahdır.

genişleyebilmelidir,
En az SOcm uzunluğunda olmalı, 1OO cm ye kadar

daha düşük
iletkenleri yüksek geçirgenliğe sahip olmah ve iletken direnci 10hm/metreden

olmalıdır.

yüksek olan
Hasta vücuduna temas eden elektrodlar temasI elektriksel iletkenliği

gümüş/gümüş kaplama olmahdır.
uluslar arası
Ekipman üretim ve insan sağlığı standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalı,
beyan
cE,FDA, lso 90o1, lso 13485 sertifikalarına sahip olmalıdır.Bu sertifika|.' istenildiğinde
edilebilmelidir.

Ekipman en az bir yıl garantili olmalıdır.Garanti Belgesi ekipmanın Türkiye Disbribütörü
garanti belgesiyle birlikte
tarafından düzenlenecek ve disbritörlük belgesinin bir kopyasl

teslim edilecektir.

10.Ekipmanlnüretimtarİhibiryılıaşmamahdır.Ekipmanüzerindebulunanürünnumarasııle
üreticiTApuz firması tarafından ekipmanın hangi tarihte üretildiği belirtilmelidir.
seneye ait
11. Türkiye Distribütörü olan firma, yetkili servis olduğunu bulunduğumuz
distribütörlük belgesi ile belgelemelidir.
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Sinir Monitörizasyonu Cihaz Probu Teknik Şartnamesi
1. Prob

ameliyat sırasında hastaya temas ettiği anda düşük akımlarda uyaranlar

gönderip 5inir aktiVitesini tespit edebilmek için tasarlanmış olmalıdır.

2.

Prob ameliyathanede bulunan mevcut sistem ile uyumlu olmalıdır

3.

Prob ile 0.1 mA ile 10 mA arasında akım gönderilebilmelidir.

4.

Prob ile birlikte cihaza bağlantısı için gerekli olan tüm kablolar verilecektir.

5.

Prob sisteminde topraklama için prob üzerinde veya prob ara bağlantı kablosunda
iğne elektrot bulunmalıdır.

6.

Prob çok kullanımlık olmalıdır.

7.

Prob 134 derece ısıda 10 dk süre boyunca steril edilebilmelidir.

sinir Monitörizasvonu cihazı Ara kablo sartnamesi

1.

Bu ara kab|o klinikte mevcut bulunan Dr Langer marka cihaz ile uyumlu
olmaiıdır.

2.

İğne elektrodların cihaz ilee iIetişimini sağlar.

3.

4 kanal için en az 8 adet giriş yeri kablo üzerinde bulunur.

4.

Girişler numaralandırılmıştır.

5.

Aparat cihaz ile DlN42802-1 soket ile bağlanmalıdır.
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