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………. AMAÇLI
RADYOCERRAHİ ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

01. Cihaz dermatolojik cerrahi işlemlerde,  kesme ve koterizasyon amacıyla
kullanılabilmesi için gerekli elektriksel fonksiyon ve aşağıdaki güç özelliklerine sahip
olmalıdır.

Çalışma Modları Güç Frekans
Kesme 100 Watt 4 MHz
Kesme/koagülasyon 75 Watt 4 MHz
Kontak Koagülasyon 35 Watt 4 MHz
Sprey Koagülasyon 32 Watt 4 MHz
Bipolar Koagülasyon 38 Watt 1,7 MHz

02. Cihaz, her türlü biyopsi numunesi alma işlemini minimum doku hasarı ile
gerçekleştirebilmelidir.

03. Çalışma modu seçimi cihaz üzerinden dokunmatik tuşlarla yapılabilmeli ve ışıklı
ikazla da görülebilmelidir.

04. Cihaz, tüm modlarda eldivensiz kullanıma elverişli olmalıdır.

05. Ayak pedalı çift işlevli Cut ve Coag Modlarını kontrol edebilmelidir.

06. Cihaz aynı anda hem monopolar hem bipolar kullanıma uygun olmalıdır.

07. Cihazın güç ayarı, 1'er watt aralıklarla dokunmatik tuşlarla yapılabilmeli ve ayarlanan
güç dijital ekrandan izlenebilmelidir.

08. Cihazda kesme ve koagülasyon için farklı ses ikazı olmalıdır. Ses ikazının gücü
ayarlanabilir olmalıdır.

09. Cihaz ilk açılışta elektronik testini otomatik olarak yapmalı ve anormallik halinde
ışıkla ikaz ederek, çalışmasını durdurmalıdır. Anormal durumun nedeni dijital
ekrandan kodlu olarak izlenebilmelidir.

10. Cihaz, elektronik nötr elektrod kontrolüne sahip olmalı, nötr elektrod temasında
problem olması halinde çalışma otomatik durmalı ve ışıkla ikaz etmelidir.

11. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.

- 1 Adet Ayak Kontrol Ünitesi R/U
- 1 Adet Hasta Plağı (Antenna Plate) R/U
- 1 Adet Ayak Kontrollü Monopolar Kalem R/U
- 1 Adet Uzunluğu ayarlanabilir 0,004” çaplı insizyon elektrodu ve yedek

teli, rigid R/U
- 1 Adet İnsizyon iğne elektrodu R/U
- 1 Adet Fulgurasyon/Desikasyon çivi elektrodu R/U
- 1 Adet Koagulasyon ball elektrodu R/U
- 1 Adet Loop eksizyon elektrodu R/U
- 1 Adet Baklava eksizyon elektrodu R/U
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- 1 Adet Üçgen eksizyon elektrodu R/U

12. İdarece gerek görüldüğünde cihazın demonstrasyonu üç gün içersinde
yapılabilmelidir.

13. Teklif verecek firmalar TSE hizmet yeterlilik ve ISO belgelerine sahip olmalı ve bu
belgelerinin asıl veya  suretlerini teklifle birlikte vermelidirler.

14. Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini  tek tek teyid ederek, açıklamalı olarak
cevaplandırmalıdırlar.

GARANTİ:

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır.
Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır.
Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım-onarım ve yedek
parça temin garantisi verilmelidir.

EĞİTİM:

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir.

ÖNEMLİ NOT

Teknik Şartname tüm bölümler için sunulan standart sarf
malzeme ve özelliklerdedir.
Ekstra sarf malzeme ihtiyaçlarınızı dökümanlar kısmındaki
genel katalogdan seçerek ekleyebilirsiniz.


