
ULTRASONİK VE İLERİ BİPOLAR DAMAR KESME VE 

KOAGÜLASYON CİHAZI

GEN11 sistemi, istenildiği takdirde hem ultrasonik hem de ileri bipolar enerji’den 

birini kullanarak, dokuların kesme, koagülasyon ve diseksiyonunu sağlar. 

Ultrasonik enerjiyi kullanırken elektro-koter sisteminden farklı olarak, dokulara 

minimum termal hasar verir. Bu özelliğinden ötürü, elektro-koterin kullanıldığı her 

yerde olduğu gibi, elektro-koter kullanılmasının tehlikeli olduğu yerlerde de 

güvenle ku' nılabilir.

İleri bipolar enerjiyi kullanırken prob Pozitif Termostatik Kontrol Mekanizması 

aracılığıyla dokunun sıcaklığının 100°C üzerine çıkmasına izin vermemektedir.

Sistem; jeneratör, ayak pedalı, hand piece olmak üzere üç farklı ana parçadan 

oluşur. Farklı zamanlarda ihtiyaca göre hem ileri bipolar hem de ultrasonik enerji 

ile uygulama yapılabilmelidir. Cihaz ve probları hem laparoskopik, hem 

konvansiyc i l  açık cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. Değişik boyut ve 

şekillerdeki tüm bu problar, aynı sisteme bağlanarak çalışır.

JENERATÖR

1. Parça ve işçilik hatalarına karşı en az bir yıl garantili olmalıdır.

2. Elektrik enerjisini mekanik enerji ve ileri bipolar enerjiye dönüştürebilimelidir.

3. Jeneratör? ultrasonik enerji uygulanırken 1’den 5’e kadar beş ayrı güç 

seviyesinde çalışabilmelidir.

4. Jeneratör, kullanılan enerji kaynağına göre farklı ses tonları ile geri bildirim 

mekanizmasına sahip olmalıdır.

5. Jeneratör, sistemdeki herhangi bir arızayı gösteren, uyarıcı bir ses çıkarmalı

ve ekranda hatayı belirtmelidir.



6. ÜzerincL. cihazın çalışmakta olduğunu belirten ışıklı bir gösterge olmalıdır.

7. Cihaz ultrasonik teknoloji modunda kullanılan güç seviyesini ve uyarı 

mesajlarını dokunmatik ekranda belirtmelidir.

8. Üzerinde, gerektiğinde adaptör aracılığı ile iki farklı enerji kaynağının 

kullanılabileceği tek bir giriş sistemi olmalıdır.

9. Adaptörlerin entegre olduğu giriş sistemi yanlış entegrasyonu ve bozulma / 

kırılmaları önlemek için magnetik ve köşeli olmalıdır.

10.Jeneratör, kullanıcıya muhtemel işleyiş arızalarını ve bunların tam olarak 

hangi p .ça ile ilgili olduğunu gösteren bir arıza tanı sistem ine sahip olmalıdır.

11. İstenildiğinde ayak pedalı yerine elle aktivasyona olanak sağlayan 

konfigürasyon menüden yapılabilmelidir.

12. Cihazla uyumlu çalışan, bıçak ve makas uç yapılarına sahip probları 

olmalıdır.

13. Cihaz ve aparatları CE belgesine sahip olmalıdır.

14. Cihaz, açık ve laparoskopik ameliyatlarda kullanılabilmeli ve bu amaca uygun 

olarak en az 13 farklı prob alternatifine sahip olmalıdır.

15. C ihaz ,, . ıtrasonik enerji kullanarak 5mm çapındaki, damarları, ileri bipolar 

enerji kullanarak 7 mm çapındaki damarları kesme ve koagüle etme

özelliğinde olmalıdır.

16. İmalatçının Türkiye’deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi 
teklif ile birlikte hastane idaresine verilmelidir.

17. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafından onaylı Türkçe kullanım kavuzları 

bulunmalıdır.

18. Üretici firmadan alınan ürünün üretici firma tarafından garanti edildiğine dair 

apostil i.dşeli garanti belgesi sunulmalıdır. .... ,

19. Cihaza ait tanıtıcı broşür, kullanma kılavuzu orijinal olarak kullanıcıya teslim 

edilecektir.

20. Cihazı teslim  edecek firma bakım onarım ve işletmesi ile ilgili eğitimleri

ücretsiz olarak verecektir.

21 .Cihazın çalışmasını ve nasıl kullanılacağını, cihazın bütün işlevlerini 

ayrıntılarıyla anlatan, cihazla birlikte kullanılacak Disposable malzeme ve



diğer aksesuarlar hakkında bilgi veren bunların kullanma esaslarını açıklayan 

işletmeye yönelik orijinal doküman paketi verilecektir.

22. Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına ait kayıt 

belgesi ile cihazların üretici/ithalatçı firmanın UBB’ye kayıtlı olduğunu 

gösteren belgelerin sunulacaktır.

23 .Teklif veren firmanın üretici firma tarafından verilen temsilcilik belgesi veya 

temsilci firmanın yetkili bayisi olduğunu gösterir yetkili bayilik belgesi ile 

verilmelidir.

24. Cihaz ile beraber 5(beş) adet prob verilmelidir;

DOKU UYUMU TEKNOLOJİSİNE SAHİP ULTRASONİK KESME KOAGÜLASYON EĞRİ
MAKASI -36 CM

1. Disposable olmalıdır.

2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.

3. Koagulasyon makası çok yönlü kullanılmalı; kesme, koagülasyon, diseksiyon ve 

doku tutma işlerini yapabilmelidir.

4. Koagul.aşyon makası çapı 5 mm’ye kadar olan vasküler yapıları koagüle edip 

kesebilmelidir.

5. Koagulasyon makası mekanik enerji ile dokulara minimum termal hasar vermelidir. 

Bunun için aletin ucu, elektrik enerjisini mekanik enerjiye çevirmek için 55,5 ± 2 kHz 

frekansla , 60-100 mikron genliğinde titreşme özelliğine sahip olmalıdır.

6. Koagulasyon makası Şaftı, 5 ±0.5 mm çapında olmalıdır.

7. Koagulasyon makası kullanım kolaylığı ve zaman tasarrufu için istenildiğinde ayak 

pedalı, ¡ in ild iğ in d e  el aktivasyonu ile kullanılabilmelidir.

8. Koagulasyon makasının ucu anatomik yapı ile uyumlu, doku yapışmasını önleyici 

materyal ile kaplı eğri bir bıçak ve dokuları tutmak için tutucu bir ‘pad’den oluşmalıdır.

9. Şaft, kullanıldığı ameliyatta ergonomi ve erişim sağlayan optimum uzunlukta -en az 

36cm- olmalıdır.

10. Koagülasyon makası sadece GEN11 cihazı ile çalışmalıdır.

11. Koagülasyon makası cihaz ve doku arasındaki enerji düzeyini ayarlayan ‘Doku 

Uyumu Teknolojisine’ sahip olmalı ve bu teknolojinin jeneratör tarafından sesli 

geribildirim özelliğini ilk kullanımda desteklemelidir.

25. Cihaz ile beraber 1 (bir) adet dönüştürücü verilmelidir;
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HANDPIECE

1. Orijinal ambalajında olmalıdır.

2. Handpiece, piezoelektrik disklerden oluşmuş akustik transdüşer sayesinde, 

elektrik üerjisini mekanik enerjiye ( saniyede 55,500 titreşim ) çevirir.

4. Ağız, tranşdüserin yarattığı mekanik titreşimi artırarak proba vermelidir.

5. Kablonun ucunda, handpiece’in jeneratöre bağlanmasını sağlayan bir çıkis 

olmalıdır.

6. Kablo, ameliyat sırasında kullanım kolaylığına sahip olmalı ve ameliyat 

masasına ulaşım sorunu çıkarmamalıdır. Bu amaçla en az 3,2 m 

uzunluğunda olmalıdır.

7. ETO stc.. iıize edilebilmelidir.

8. El tutacı en az 95 prosedür kullanım lık olmalıdır.

9. istenildiğinde temizleme ve dekontaminasyon amaciyla sivi solüsyona 

birakilabilmelidir.

10. Elden aktivasyon adaptörü ve handpiece, yarı disposable olmalıdır.

11. İmalatçının Türkiye’deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi 
teklif ile birlikte hastane idaresine verilmelidir.

12. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafından onaylı Türkçe kullanım kavuzları 

bulunmazdır.

3. Handpiece’in ucunda, probların bağlandığı bir ağız olmalıdır.


