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UTERUS MAIYIJPLATÖR
ŞARTN AME GENEL

r. TEKLiT,LERiN EAZIRLANMASI VE DEĞERLEİüDiRiLüüGSi :

a. Satıcı firma tarafindan verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevaplarrn, madde sıra numarasına
göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi
gerekmektedir,

b, Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen malzemelerin

Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile teyit edilmesi gerekmektedir.

c. Satıcı firma teklifettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir güncel noter

onayh Temsilcilik Belgesini teklifi ne eklemek zorundadır.

d. Teklifveren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin büttinlüğünü bozmadan, seti oluşfuran

kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz.
e. Seti oluşfuran parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile ulıım
içerisinde çalışmalıdır.
f. Teklifedilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari sağlık,

gösteren işaret ''CE" (Conformit6 Luropdenne) işaretli olmalıdır. llgili EC Serti{ikası teklifdosyası
ekinde verilrnelidir.

2. GARANTİ si]REsi VE ŞARTLARI:
Teklifedilen cihazlar en az iki (2) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat

hatalarına karşı garantiıi olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu güncel noter

onaylı Garanti Belgesini teklife ekleyeceklerdir.

Garanti süresinin dolmasından sonraki 10 yıl boyunca ücreti karşılığı yedek parça temini ve servis

garantisi verilecek, teklifveren firmalar, imalatçı firmanrn vermiş olduğu güncel noler onaylı l0 yıllık
yedek parça ve servis temini Garanti Belgesi tekliflere eklenecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNiK ÖZELLİKLER :

UTERUS MANÜPIATÖR
Teklif edilecek manipülatör; Laparoskopik Histerektomi 6perasyonunda uterus'un kolay

manipüle edilmesi Ve çıkartılması amaçlı kullanılacaktır.
ı. Tek|if edilen uterin manipülatör ,Uterusun mobilizasyonu, Vajinal fornixlerin Ve histerektomi

sırasında vajina duvarı ve serviks kanalının hareket ettirilerek kolay gözlenmesi amaçlI

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

manipü|atör uç k|s|mları O"- 90" arasında beş farklı poziyon alabilmeli, bu pozisyonlarda

kilitlene bilme lid ir.

3. Manipülatörün uç kısmında 360 derece dönebilen, servikal kanal üzerine oturan ve
histerektomi slraslnda serviks diseksiyonuna yardımcı kllavuz olabilecek aparat o!malldır.

4. Forniks açılırken Co2 kaçmasın| önlemek amaçlı manipülatör üzerinde Vajina içine
yerleştirilerek conta görevi yapacak silikonlar olmalldlr.

5. Teklif edilen manipülatör aşağıdaki parçalardan oluşmalldlr:
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5.1. 1 Adet Manipülatör Kabza Klsml
5.2. 1 Adet Manipülatör Çubuğu
5.3. 1 Adet Manipülatör Uç Aksam Kıllfı
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5.4 .

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

: Konik yapıda, orta boy ve uç kısmı ccrvix kanalına daha iyi tutunacak şekilde yivli
olmahdlr.

5.4.3. İç Aksamı Konik yapıda, küçük boy ve uç kısmı cervix kanalına daha iyi tutunacak şekilde yivli
olmahdIr.

5.4.4, iç Aksam: TubaI Kontrol (Kromopertübasyon) vakalarınde metilen mavisi gönderilmesine
elveriş|i olmalı ve sıvı geçişine imkan tanımalıdır.

5.5.
5.5.1.

5.5.
5.6.1.
s.7,
5.7.ı.

. 5.7.2.

5.8.
5.8.1.

5.8.2.

1 Adet silİkon conta seti İçin salindir Aparat
silikon contaların üzerine takllması için kullanılmalı ve manipülatör göVde üzerinde 360
derece dönebilmelidir.
1 Adet silikon conta s€ti
3 farklı boyda olmalıdır
xlsa Anatomik Blçak
Manipülatör üzerinde 350 derece dönebilmeli ve histerektomi için uç kısmı spatül şeklinde
olmahdIr.
Uç kısmı porselen olmalı; beyaz olan porselen kısmı uterus'un diseksiyonu esnasında kılavuz
görevi görmelidir, Porselen olan uç kısım; monopolar ya da bipolar enerjili forseps
kullanımına imkan verecek yapıda olmalı, zarar görmemelidir.
orta Boy Anatomik Bıçak
Manipülatör üzerinde 360 derece dönebilmelive histerektomi için uç klsml spatül şeklinde
olmahd|r. l
Uç kısml porselen olmalı; beyaz olan porselen klsml uterus'un diseksiyonu esnaslnda kllavuz
görevi görmeIidir. Porselen olan uç kısım; monopolar ya da bipolar enerjili forseps
kullanımına imkan verecek yapıda olmalı, zarar görmemelidir.

5.9. TemİzlemeAdaptörü
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6. Teklif edilen manipülatörün tüm parçaları tekrar kullanılabilir (reusable) olmalıdır ve set
içerisinde tek kullanımlık hiçbir parça olmamalıdır.
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