
BATARYALI DERMATOM CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. D erm atom  şarj ed ileb ilir batarya ile çalışabilir olm alıdır.
2. Sterilizasyon sırasında zarar görm em esi açısından cihaz kontrol m ekanizm ası batarya 

üzerinde olm alıd ır ve batarya steril edilebilir olm am alıdır.
3. D erm atom da greft kalınlığı 8 m m  eninde 10 ayrı klape ile ayarlanabilm elidir.
4. D erm atom un kesm e kalınlığı O.OOmm-1.2 mm olarak bir m andal ile 1/10 m m  lik (m ax.78 

m m ) adım lar halinde kolayca ayarlanabilm elidir.
5. D erm atom  bıçağı steril olm alı ve derm atom a kolaylıkla takılabilm elidir.
6. Bataryalı derm atom un:

Voltajı : 9.6 Volt
M aksim um  güç : 220 W att
Batarya K apasitesi : 1.05 Ah
A ğırlığı : 1.700 gr (çalışm aya hazır halde)
D erm atom  ucu salınım ı : 3.1 m m  olm alıdır.

7. A külü derm atom la birlikte şarj cihazı v e rilm e li, aynı anda 4 bataryayı şarj edebilecek 
haznesi bulunm alıdır. Şarj ünitesi, batarya şarj işlemi için takıldığı anda otom atik  batarya 
kontrolü yapm alı ve batarya tam  olarak şarj olduğunda akım ı otom atik  olarak kesm elidir. 
Şarj olan pilin  dolu  olup olm adığı, arıza durum ları veya pilin ısısının yükselm esi
,üzerindeki göstergelerden görülebilm elidir..

8. Akü derm atom a kolay lık la takılıp  çıkarılabilm eli, bunun için steril takm a başlığı 
bulunm alıdır.

9. D erm atom  elceği dış kaplam ası titanyum dan m am ul olm alıdır.
10. D erm atom  batarya hariç 134°C’de otoklavda steril edilebilm eli, derm atom la birlikte 5 

kutu (50 adet) derm atom  bıçağı verilm eli, bu bıçaklar derm atom a kolaylık la takılabilm eli 
ve steril am balajlarda olm alıdır.

11. D erm atom  cihazı ile b irlikte sterilizasyonunda kullanılacak aynı üretici tarafından imal 
edilen özel tel sepet ve konteyner verilm elidir.

12. T ek lif edilen tüm  m otor parçaları orijinal kataloglarında gösterilm elidir. Tüm  tek lif  edilen 
sistem  ve m alzem eler aynı m arka ve birbiri ile tam  uyum lu olm alıdır.

13. İştirakçi firm alar tek lif  ettikleri sistem in yukarıda yazılı teknik koşulların  hepsine tam  
uygunluğunu "Şartnam eye U ygunluk Belgesi" adı altında ibraz edeceklerdir.

14. Ü rünlerin T İTU B  kayıtları olm alıdır.
15. Aşağıda belirtilen belgeler noter tasdikli olarak ihale evrakları arasında verilecektir: 

a. İmalatçı, ithalatçı ve iştirakçi firmaların vermiş olduğu garanti belgesi
■ Cihazlar ve aksesuarlar için : 2 yıl (Herhangi bir arıza durumunda, arıza

giderilene kadar yüklenici firma cihazı tamirat süresine kadar 72 saat içerisinde hastaneye 
ücretsiz aynı özelliklerde çalışır durumda yedek cihaz vermeyi taahhüt eder.)

■ Yedek parça ve servis için : 10 yıl
16. Set aşağıdaki parçalardan oluşm alıdır.

a) D erm atom  Elceği: 1 adet
b) 4 ’lü Şarj Ü nitesi: 1 adet
c) Şarj E dilebilir Batarya: 2 adet
d) D erm atom  Bıçağı: 50 adet
e) S terilizayon K onteyner ve Sepeti: 2 adet
f) D erm atom  B akım  Yağı: 5 Adet


