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VAKuı,l YARolüLl 80YOK KAPAIA s€rl TEKN|X şARTNAME sl

1 vaku,n yardlmh.buyük boy kap:ma seti ile vakum yardımlı yara kapama Ünitesi bıönine
^ . , 

u.y9un uıeülmis ,ayni maıta olmali ve tedavi surerlıligİsagİanabilmelıdir.2, Vakum Yardımlı büYuk boy kapama.selı ıçinoeı<ı ıapaİıa h"io-rofİoir ,.y, dengi öze,likle ohaııve negaüf basınca oland Pryt 25 İla 2ilOmmlg araSnOİ negatit basıncın yaranın tüm
^ yüzeyine homojaı dağılılmasını sağlamalıdır,
3, vakun ,ardımlı büyuk boy kapama seti içindeki kapama çpk eksuda|ı, infekIe ve kavileı|. , 

yaralarda, yara boşluğunu doldunraft kagamaya o|anrİ Ü.,,İİ,o,4 vakum yardımlı öüyük boy kapama.soıi arada'sağlıklı ooirürn.n tirden çok yarayı ekstra
- ddzeneğo geok kalrnadaı negatil basıncı i|eıebiĞcek oz.ilıği-.anp oımaı,on.5 vakum yadırnlı yaa oıtticü ffi ıoy kapama seti içindeki ,ı.pa* sıinge,inin yüzey alanı ,enaz 324 cmı olmalıdıı.
6. Vakum yaıdımlı buyük boy iapama 

, 
seti 11a Uolgesi çıi bıldiıim kontrolunu sagıayanduzeneç sahip olmali ve bu sayede vakum yardımııiara"xapama 

ünitesnin sJrekl, ,Jirly;_ tası|alı yefoeya insülasyonlu çalışmasına uygun olmalıdır. '/ unıte tarannd veribn basinc sıJdeli ayaftanabkneli ve hash guyenligi icjn set ayar|anan_ basinca gore calisabi@k duzenege sahip olmalidir,8 vakum yaıdımlı yaa ka9amı_üniti ile bağ|antıyı sağlayacak düzenak vakum yardımlı büyulboy kapama seti içırıdg rrrnT,1|91r__t'loinO6n ıİrn'Uaİrnt,hortumunun, Jrİ; ffi;;buyük boy kapama seti çndeki,kapamayı uyguı.anan yara"u<ıı|esinoen ıdoi-.o.n ir.i.v,b€|idi bir sü'" Vakum Yardımh vara.xapima üniter*i.n .i,nn v. oı"n i lanıyacak biçimdeb4lantı yeri ve klompled hılunmalıdır
9 vakumyardlmlı ıiyyt uoy kapama seürde bulunan bağlantı hofıumu içinde tedavi esnaslndauygulanan nsgatif basınc siın$tarini algılayarak yarayi uygu|anan negatiı basınçta değişiklııo|ması hajirde vakum yardımlı vara kapama Ünitesı üı.it,man a§ı|anıp uyan vemesineolanak tanıyacak düzeııek oimalıdır.
10 setin klinik ama&ı uygun calismasina ytdimci o|acak hasta raporunun kıonolojik siraya ooretedavi suresirrcs v8 sonra§inda sadece kultanici n.ii, ir'"ıinoan ;d;;; ;ffi#;yardimci ol*ak duzenok , sstle beraber verilmelidir.
11 setle beraber cihazin calismasi sirasinda ha§talarin ve klinik calasanlafinin rahabiz ol|rıasinlengelleyecak her fudu §es ve isik kesilebilmelıoir. citıai s,inıı ,hkanıklık vs. istenmeyendwuınla.da uyarı ,ıeıebilir olmalıüı Setın ı<uııanlm saynı otomatik olarak soJ;,ii;.lid,i
... .,cihazın çreğinde yıkana sistemiıro uygun menüsü oıan cihaiiie değiştirilebilrne|idir.
12,yara uzerindeki set ve kullanilan yara uiitesj yenioen sa4 eoi-ım.y. ,a p.nrr.- degisiminegerek olmaksizin on az 11 saat kullanilmalidir.

'' 'ilH1,1,f,#ltuyuk 
boy kagama seti içerisinde bulunan drape şffaf, steril ve hava sızdırmaz

]: yl|rT yatj.l 
|!.y9İ 

boy kapama setitek kul|anımlık ve sterilolmahdıı.
l3,vakum yarOlmll büyük boy kapama setleıi tükeninceye kadar Hastanemiz kliniklerinde kalmaıve kulıanıhak üzeıg firma tafaf|ndan 1 adeı vakum v.roirı, i.r. K;p.*; öil;i#;?olaıak sağlanmaldır.

': H}'*iil;#iillr,.!ı,#,veya iİüiyaç duyulduğunda fııma brıfından d;üıa taİa
17 urün tekli orijinal ambdailarda ve.tek. kullanlmlık olmalıdır. Ambal4 üz.ıinde üreüm ve sonkullanma tarihi, martası ,teknik 

^özeılikıeri 
lot numarasi,i.c sory.ı Güvenlik kurulukonrolünden g6çmiş ve T.C.Sağlık Baıanlgı tarafından o;;/.";,ş Ulusal Bi§i Bankası koduğelirtilmelidif. lhabye katllafl nrmaıar texıĞnırıe; .i.iiJ*!vJ"rt Ulusal zui Bankasından

. ^ ..PJ,n.]ş qra/bayi tanlmlayrcl koda sahip o|malld,,. --"'-'-

]: :i!:ll.: t,*: 
Pzuk hatall çlkan ürünlofi yenlsı ile dgğiştirme|idir.

üy,Flrma fily4 halinde yga ylkama sistemine uygun saıi'malzemesi temin edebikneliJif.
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VAKuM YARDluLl ToPLAMA sETl TEKNIK ÖzELLlKLERl

{;Jİ,ll' 
Yardımlı to,lama 96ü il. sjst,mde kullanılacak diğer serf malzem.ler ve vakum yardımlı yara
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2. Vakum yardımll toplama §etin
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veya lhtiyaç duyuıduğunda fi.ma taıafından daha fazıa cihaz
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;. i!,laizemenin raf önırü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki ) y|l olmalıdIr.
'. Firma hatalı ve bozuk çikan malzelgri yenisi ilo değiştirmelidlr,
\RANT| şARTIARl vE soRuMLULuKI-ARl:r. lexl|t veren flıma, bu ürün{yüklenmelldlı, -' -- -''"Jn 58t|Şı lıe yetkiıl olduğuna dalr belge verİne|l vc !atı, sonrgsı ıorumluluİları

'. 9::: :i:]'. edlldlğlnde, bu ilron lle l|glll kullanıxontrendlkasyon, ameliva

_ bılgller) orlJinal ve t..rkçe,.'. ',:n",., o'.,İ,...?".*r.İİİİ'l' tallmatı (0'ün tan|tımı, endlkasyon,
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