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PEDiATRİK(çoCUK) tARiNGosKoP TEKNiK şARTNAME

1. Laringoskop handle ve blade'den oluşmalıdır.Laringoskopun ışığı fiberoptik lifler tarafından

taşınarak uca yakın kısımdan aydınlatma yapmalıdır.

2, Bladelertek parça olmalı ve lehimlenmiş eklem yer|eri bulunmamalı böylelikle blade bütünlüğü

sağlanmalıdır.

3. B|adeler çengel tipi olarak takllmah Ve saptaki özel yuvaya oturan bilyalı sistem olmalıdlr. Handle

ile blade'in birleşme yeri kolay ç|karlllp, takılabiImelidir.

4. Blade aydlnlatma sistemi fiberoptik özellikte olmalı Ve xenon ampül (veya xenon gazlı halojen) ile

beyaz parlak,net ışık sağlamalıdır. Ampül, handle gövdesine montajh olmalı ve gerektiğinde rahatlükIa

çlkartllabilmelidir.

5. cihaz iki adet alkali pil ile çalışmalıdır. Blade sapa oturduğunda aydınlatma ampulü otomatik olarak

yanmalı ve blade çıkartıldığında, otomatik olarak sönmelidir. Blade'ler görüş alanınI kapatmaVacak Ve

entübasyonu zorlaştırmayacak incelikte olmalıdır.

6. Fiber optik ışık yolu, bıçağın başlangıcından sonuna kadar tek parça halinde ve bıçağa bir vida ile

monte edilmiş olmalldlr. Fiber optik ışlk yolu, bağlantt vidası açllmadan hiçbir şekilde yerinden

çıkmayacak şekilde monteli olmah ve gerekt|ğinde uygun alet yardlml ile değişim veya temızliği

yapılabilmelidir, Cihazı kullanacak olan bölümün tercihi esas alınacaktır.

7. Bladelerin üzerinde marka ismi, blade numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

8. Handle ve btade hafif, kullanlşh Ve sağlam olmalıdır. Handle kolay kullanım için ince olmalldlr.

Handle ve Bladeler pas|anmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve 134C derece sıcaklıkta yaklaşlk 4000

kez otoklavıanabilmeli ve bu özellik katalog üzerinde gösterilebilmelidir.

9. Bladelere, Etilen oksit ve buhar otoklavı zarar vermemelidir,

10. Handle krom kaplanmlş bronzdan yapılmış olmalı ve handle kaymaması için tüm tutma yüZeyi

küçük baklava dilimli olmalıdır.

11, Handle üzerinde marka ismi, cE işareti, laringoskop çallşma Voltajl silinmeyecek şekilde yazılı

olmalıdır.

12. Her bir setin (biri düz biri eğri olmak üzere 2 farklı laringoskop seti) içinde pediatrik hastaların

entübasyonuna uygun olacak boylarda set içinde aşağıdaki işaretli olan blade'leri ve bir adet handle

( her set için ayrı) içermelidir

. Mil||er Tip Blade 1 (eğri}

. Miiller Tip Bladez (Eğri)

. Milller Tip Blade3 (Eğri)
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Milller Tip Blade 1 (düz)

Mİlller Tip Blade2 (düz)

Milller Tip Blade3 (düz)

2. s.4 (iLiıct **+ ) }i'

13. Her setten 2 (iki) adet olmak üzere toplamda 4 set allnacaktlr.

l4. Her set içiııde çocrık lıastalarırı eııtiibas1,onuna rıl,gun olacak bo1'larda birliklc verilıııcsi
gerekenler;
. Yedek Ampul: 2 adet
. Montaj yada değişiın için gerekli uygrııı aletler

ı5. koruma ve Taşlma çantasl: bladelere ve handle, lara uyumlu koruyucu kutu verilmelidir.

isrgırı iı-rıı DoKü MANLAR:

16. cihazın kullanımı, bakımı, teknik servis kitapları ile il8ili dokümanların türkçe bir nü5hasıı]ı teknik

şartnameye cevaplarıyla birlikte teslim edecektir. Firma cihazın periyodik bakım prosedürlerini

vermelidir. Cihaz periyodik bakım gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıd ır.

TEKNiK sERVı5 VE GARANT|:

17, Teklif verecek olan firmanın T5E Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır

18. isteklilerin Tc. ilaç Ve Tlbbi Cihaz Ulusal 8ilgi Bankasl'na (T|TUBB) kayltll olması ve alımıyapılacak

tıbbi cihazlarün T|TUBB'da Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylı olması şartl aranacakttr.

19. Malzeme tesliminden itibaren 3 yll garanti süresi olmalıdlr. Garanti belgeleri Ve türkÇe kullanlm

kllavuzu teslim edilmelidir.

20. Garanti bitiminden sonra en az 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlayacaktır. Tüm

yedek parça ve sarf malzemelerİ için en az 10 (on) yıl süreyle geçerli, döviz bazında fiyatlandırdığı

belgeyi ihaİe dosyasl ile birıikte Verecektir.

z1. Firma cihazln periyodik bakım ve/veya kalibrasyon prosedürlerini vermelidir. Cihaz periyodik

bakım ve/veya kalibrasyon gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır. Ayrıca sistemin ve/veya

cihazın tüm kalibrasyonları ve baklmlarl garanti süresi boyunca firma taraflndan servis manuelinde

belirtilen arahk|arda veya ihtiyaç duyulduğunda bakım ve kaiibrasyon için gereken tüm yazılım

upgrade/update'i ve donanımda dahil olmak üzere ücretsiz oıarak yapllacaktır.

KABUL VE MUAYENE:

22. Cihazların kabulve muayeneleı,i İdarece tarafından belirlenecek komisyon taraftndan yapılacaktır

Kontrol Ve muayenede, şartnamede istenilen Ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu

araşt|rılacaktür. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayımı yapılacaktır,

23. Firmalardan bir takım testlerin yapllmasl istenebilir. Bu testlerin yapılabilmesi için gerekli personel

ve düzeneği firmalar sağlayacaktır.

24. Kabulve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan s
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