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UTERUS MANUPLATÖR
KNiK ŞARTNAME GENEL

2. GARANTİ SÜRESİ VE ŞARTLARI:
Teklifedilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat
hatalarına karşı garantili olacah teklifveren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu günceI noter
onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.
Garanti süresinin dolmasından sonraki l0 yı| boyunca ücreti kaşılığı yedek parça temini ve servis
garantisi verilecek, teklifveren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter onaylı l0 yıllık
yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLiKLER :

1 Adet Manipülatör Kabza Kısmı
1 Adet Manipülatör Çubuğu
1 Adet ManİPülatör Uç Aksam Kılıfl

5.1.
5.2.
5.3.

r. TEKLiFLERiN IIAZIRLAıIMASI vE DEĞERLENDiRiLIıDSİ :

a. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına
göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi
gerekmektediİ.

b. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklifedilen 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 firma|ar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti oluşturan
kalemlerin her birine tek|if vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e. Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile uyum
içerisinde çalışmalıdu.
f. Teklifedilen ürünün, Avrupa Birliği tarafindan hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlılç

!

gösteren iŞaret "CL," (Conforinitd Europdenne) işaretli olınalıdır. İlgili EC Sertifikası teklifdosyası
ekinde verilmelidir.

UTERUS MANÜPIATÖR
Teklif edilecek manipülatör; Laparoskopik Histerektomi 6perasyonunda uterus'un kolay
manipüle edİlmesi ve ç|kart|lmasl amaçll kuIlanılacaktır.

1. Teklif edilen uterin manipülatör ,Uterusun mobilizasyonu, vajinal fornixlerin ve histerektomi
sırasında vajina duvan ve serviks kanalının hareket ettirilerek kolay gözlenmesiamaçh
kullanılabilir olmalıdır. Bu sayede anatomi rahat şekilde gözlemlenerek çevre doku ya da
organlara zarar verilmesi riski olmamalıdır.

2. Manipülatör, kabza kısmından kontrol edilmek suretiyle, uterus içine yerleştirilen
manipülatör uç klslmlarl 0'- 90'arasında beş farklı poziyon alabilmeli, bu pozisyonlarda
kilitlenebilmelidir.

3. Manipülatörün uç kısmında 350 derece dönebilen, servikal kanal üzerine oturan ve
histerektomi sırasında serviks diseksiyonuna yardımcı kılavuz olabilecek aparat olmalldtr.

4. Forniks açılırken Co2 kaçmaslnl önlemek amaçlı manipülatör üzerinde Vajina içine
yerleştirilerek conta görevi yapacak silikonlar olmahdlr.

5. Teklif edilen manipülatör aşağıdakİ parçalardan oluşmalldır:
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5.4 .

5.4.1,
4 Adet Manipülatör lç Aksamı:
lç Aksam: Silindirik yapıda ve uç kısmı cervix kanalından daha rahat geçmesi için yivsiz

m: Kon yapI a, orta boy vc uç kısmı ccrvix kanalına daha iyi tutunacak şekilde yivli
olmalıdır.

5.4.3. lç Aksam: Konik yapıda, küçük boy ve uç kısmı cervix kanalına daha iyi tutunacak şekilde yivli
olmalıdır.

5.4.4. lç Aksam: TubaI Kontrol (Kromopertübasyon) vakalarında metilen maVisi gönderilmesine

elverişli olmah ve sıvı geçişine imkan tanımaltdır.

5.5.
5.5.1.

1Adetsllİkon conta seti lçin silindİr AParat
silikon contalann üzerine takılması için kullanllmall Ve manipülatör gövde üzerinde 360

derece dönebilmelidir.
1 Adet silikon conta seti
3 farklı boyda olmalıdır
Kısa Anatomik Bıçak
Manipülatör üzerinde 360 derece dönebilmeliVe histerektomi için uç klsmI spatül şeklinde
olmalıdır.
Uç kısmı porse|en olmalı; beyaz olan porselen kısmı uterus'un diseksiyonu esnasında kılavuz
görevi görmelidir. Porselen olan uç k|slm; monopolar ya da bipolar enerji|i forseps

kullanımına imkan verecek yapıda olma|ı, zarar görmemelidir.

orta Boy Anatomik Bıçak
Manipülatör üzerinde 360 derece dönebilmelive histerektomi için uç kısmI spatül şeklinde
olmalıdır. .

Uç klsmı porselen olmalı; beyaz olan porselen klsml uterus'un diseksiyonu esnaslnda kllavuz

görevi görmelidir. Porselen olan uç klslm; monopolar ya da bipolar enerjili forseps

kullanımına imkan verecek yapıda olmalı, zarar 8örmemelidir.

Teklif edilen manipülatörün tüm parçaları tekrar kullanılabilir (reusable) olmalıdır ve set

içerisinde tek kullanImhk hiçbir parça olmamalıdır.

5.6.
5.6.1.
s.7.
5.7.L.

5.8.2.

5.8.
5.8.1.
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5.9. TemizlemeAdaptörü
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