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EL BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ TEKNİK ŞARTNAME GENEL HÜKÜMLERİ

1. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra 
numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi 
gerekmektedir.
b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin 
Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.
c. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter
onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.
d. Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan 
kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum 
içerisinde çalışmalıdır.
f. Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık,
emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve direktiflere uygunluğunu
gösteren işaret "CE" (Conformité Européenne) işaretli olmalıdır, ilgili EC Sertifikası teklif dosyası 
ekinde verilmelidir.
g. Teklif edilen ürünler set bütünlüğü için aynı marka ve ameliyathanemizde kullanılan sistem ile
tam uyumlu olmalıdır.

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:
Teklif edilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat hatalarına karşı 
garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı Garanti Belgesini teklife 
ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis garantisi verilecek, 
teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı 10 yıllık yedek parça ve servis temini Garanti 
Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :
t

3.1 1 Adet Teleskop 30°, 2.4 mm s
Teklif edilecek teleskop, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
1- ileri, oblik görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
2- 2.4 mm çapında 30 derece, açılı olmadır.
3- Uzunluğu 10 cm olmalıdır.
4- Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
5- Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

3.2 1 Adet Yüksek Akışlı Artroskopi Kılıfı, 3.5 mm, 6.5 cm, çift musluklu
1- Teklif edilen artroskopi kılıfı yüksek akışlı olmalıdır.
2 - Çapı en az 3.5 mm ve çalışma uzunluğu 6,5 cm olmalıdır.
3- iki adet döner musluklu olmalıdır.
4- 30° teleskopla birlikte kullanılabilmelidir.
5- Artroskop kilitleme mekanizması kolay kullanıma uygun snap-in yapıda olmalıdır.

3.3 1 Adet Kurıt Obturator
Kunt uçlu olmalı ve teklif edilen artroskopi kılıfı ile birlikte kullanılabilmelidir.

3.4 1 Adet Teleskop için tel sterilizasvon ve saklama kabı
1-Tel sepet şeklinde olmalıdır.
2-5mm 20cm lık teleskoplara kadar kullanıma uygun olmalıdır.
3-Steriiizasyon ve saklama için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4-Silikon teleskop tutucusu olmalıdır.

3.5 1 Adet Punch sola eğirnli
1-45° sola eğimli olmalıdır.
2-Kesi genişliği 2 mm olmalıdır.
3-Kılıf çapı 2.5mm olmalıdır.
4-Çalışma uzunluğu 8.5 cm olmalıdır.
5-Temizleme konnektörü
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3.6 1 Adet Punch sağa eğimli
1-45° sağa eğimli olmalıdır. 2-Kesi genişliği 
2 mm olmalıdır. 3-Kılıf çapı 2.5mm 
olmalıdır. 4-Çalışma uzunluğu 8.5 cm 
olmalıdır. 5-Temizleme konnektörü 
olmalıdır.

3.7 1 Adet Punch
1-Oval kesmelidir.
2-Temizleme konnektörü olmalıdır. 3-Kılıf 
çapı 2.5mm olmalıdır.
4-Çalışma uzunluğu 8.5 cm İmalıdır.

3.8 1 Adet Cürette
1- Kemik yüzeyinden yumuşak dokuların temizlenmesi için özel dizayn edilmiş olmalıdır.
2- Oval, küçük. 10: açılı ve uzunluğu 13 cm olmalıdır.

3.9 1 Adet Palpation Hook
\ -Çap\ \ mm olmaUdvt.
2-Çalışma uzunluğu 7.5cm olmalıdır. 3- 
Kanca uzunluğu 1 mm olmalıdır. 4- 
Derecelendirilmiş olmalıdır.

3.10 1 Adet Chisel
1- 30° eğimli olmalıdır.
2- Çalışma uzunluğu 9 cm olmalıdır.
3- Uç yapısı mikro kırık tamirine uygun şekillendirilmiş olmalıdır.

3.11 1 Adet Grasper
1-Kılıf çapı 2.8 mm olmalıdır.
2-Çalışma uzunluğu 8.5 cm olmalıdır.
3-30° yukarı açılı ağız yapısına sahip olmalıdır. 4-
Temizleme konnektörü olmalıdır. g

3.12 Weinberger Dikey Tip El Bileği Traksiyon Sistemi Teknik Şartnamesi
1- Weinberger Dikey Tip El Bileği Traksiyon Sistemi "Ana Gövde, Taşıyıcı Sistem ve Traksiyon Kit i" olmak üzere 3 
bölümden oluşmalıdır.
2- Traksiyon Sistemi en az 200 N luk ağırlık taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
3- Sistemi oluşturan malzemeler çok kullanımlık paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalı ve paslanmaz çelik 
malzemelere uygun dezenfektanlar ile dezenfekte edilebilir yapıda olmalıdır.
4- Sistem ve parçaları, Medikal Cihaz Yönetmeliği MDD 93/42/ EEC ne göre Sınıf 1 olarak üretilmiş ve CE kalite 
standartları ile belgelenmiş olmalıdır.
5 -Sistemi oluşturan parçaların teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibidir:

3.12.1 El Bileği Traksiyon Ana Gövde;
1- El bileği traksiyon amaçlı kullanılan Weinberger tip traksiyon kitinin ve taşıyıcı sistemin bağlanması için 

tasarlanmış yapıda olmalıdır
2- Ana gövdede, taşıyıcı sistemin takılma yeri bulunmalı, ayarlı knob mekanizma sayesinde, güvenli şekilde 

sabitlenmelidir.
3- Ana Gövde, ameliyat masasının sağ ve sol yan rayına aynı anda bağlanan, genişlik ayarlı adaptöre dişli yapıda 

ki dairesel bağlantı noktası ile sabitlenmelidir.
4- Ana gövdenin adaptör bağlantısı, 360 derece dönebilir yapıda olmalı ve istenildiği seviyede kilitlenebil,' 

yapıda olmalıdır.
5- L şeklinde tasarlanmış ana gövde, traksiyon uygulanacak elin ters tarafına monte edilerek, traksiyon 

sistem oluşturulabilmelidir.
6- Sistem ile beraber hastanın kolunun yukarı dikey hareketini engelleyen ped ile kaplı destek aparalı, 

verilmelidir. ^ '^ < 3

3.12.2 El Bileği Traksiyon Taşıyıcı Sistem; VQ<''0'?
El bileği traksiyon amaçlı kullanılan Weinberger tip traksiyon kitinin takılabilmesi uygun yapıda olmalıdır

1- El bileği traksiyon kitinin takılma yeri, ayarlı knob mekanizma sayesinde, istenilen parmak seviyesinden 
traksiyon yapılabilmelidir. V \ .  . . .  - . - d * »

rayı2- Taşıyıcı sistem, ameliyat masasının 25x1 olmalıdır.



3- Taşıyıcı sistemin ana gövdeye bağlandığı yerde özel knob tip kilitleme mekanizması olmalıdır. ,
4- Taşıyıcı sistemin Weinberger tip el traksiyon kitine bağlantı şaftı, aşağı, yukarı ve 360 derece dönebilir yapıda

3.12.3 El Bileği Traksiyon Kiti;
1- El bileği traksiyon amaçlı kullanıma uygun olmalıdır
2- El bileği traksiyon sırasında tüm parmakları ve el ayasını destekleyecek yapıda olmalıdır.
3- Parmak tutucular, bir ray üzerinde ayrı ayrı hareket edebilmeli ve el ayasını tutan platform üzerinde, 
parmakları sabitleyerek, traksiyon sırasında bırakmamalıdır
4- Farklı büyüklükteki el için ayarlanabilir yapıda olmalıdır.
5- Sistem üzerinde parmakların uc kısmına lineer şekilde yerleşmiş, masa yan rayına bağlanan tutucu sisteme
sabitleyecek traksiyon yayı olmalıdır.
6- Tutucu sistem, traksiyon yayı üzerinde bağlandığında, parmak uçları masa üst tablasına 90 derece açı yapacak 
şekilde pozisyonlandırılabilmelidir.

olmalıdır.
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