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Kanununun 22ld (Doğudan Temin) yöntemi ile satın alınacal«ır. KDV Hariç birim fiyatın hastanemiz
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PERiPER|K siNiR sTiMüLATöR ciHAzl

1. Cihaz, .'*or-ffilmalıdır.
2. Cihaz, türkçe yazılımlı ve olmalıdır.
3. Cilıaz,250 g ağırhğında olmahdır.
4. Cihazda, tiim değerlerin aynr anda ekrandarı takip edilebilmesi için; geniş, okunaklı,

üç basamaklı, dijital gOstergeli, kontrastr ayarlanabilir LCD ekran olmalıdır.
5. Cihaz, görsel ve akustik alıım göstergeli olmalıdır.
6. Cihazın, 0,02 mA adımlanyla (0,0l mA adımlarıyla seçenekli) artış gösterebilen,

gerektiğinde l mA'ya kadar sınırlandınlabilen, 0-5 mA arası ayarlarıabilen akım
kapasitesi olmalıdır.

7. Cihazd4 mA'e ek olarak, Nanocoulomb olarak gönderilen elektrik akım miktan da
ekranda görülebilmelidir.

8. Cihazda, akım uzunluğu; 0,05 ms, 0,10 ms, 0,30 ms, 0,50 ms ve l ms ayarlanabilir
özellikte olmalıdır.

9- Cihaz, l Hzveya2 Hz frekans seçenekli olmalıdır. Cihaz ayarlandığı frekansta; görsel
ve akustik olaıak verdiği alomın ritmini gösterebilmelidir.

10. Cihazda, bulunan sinir tespitinin devamlılığını siirdi.iren 2 kısa akımrı ardından, uzak
mesafedeki motor sinirlerin bulunmasını sağlayan 1 uzun akım verebilen ardışık
elektriksel stimülasyon özelliği olmahdır.

1l. Akım iletiminin varlığını, cihaz fark|ı ritimdeki akustik uyan ile gösterebilmeli ve bu
uyzınnın ses tonu ve seviyesi ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

l2. Hastaya giden akım ile hastaya ulaşan akım, eşzamanlı olarak LCD ekranda
izlenebilmelidiı. Hastaya giden akım verilen akımdan düşük kaldığında ekanda yazılı
uyan belirmelidir.

l3. Cihaz açıldığında, kendi kendini test edebilmeli, dijital göstergeniı tilrn segmentleri
görsel olarak görülüp kontrol edildikten sonra, cihaz çok hızlı bir şekilde kullanma
hazır olmalıdır.

14. Cihaz, kullanılmadığında, 1 ile 30 dakika arası seçilecek herhangi bir stire içinde,
enerji tasarufu için kendi kendini otomatik olarak kapatabilmelidir.

l5. Cihaz, açılıp kapatılsa dahi, son ayarlanan akım aralığı, akım siiresi, akım frekansı vs
değerleri bir sonraki açılışta da kullanrlabilmek iizere saklanabilmelidir.

l6. Cihazın, 9 volt'luk bataryası olmalıdır. Batarya kapasitesi, ekandan görülebilmelidir.
Batarya kapasitesi yetersiz duruma geldiğinde, cihaz gerekli uyarıyı vermelidir,
Batarya doluluğu, yüzde ve volt olarak kontrol edilebilmelidir.

17. CihazAa" akım eşiği kapalı ya da açık modda kullanlabilmelidiı. Akım eşiğini aktive
ve deaktive ederek, akım siiresine bağlı akım eşiği tolerans dışı olduğunda, görsel ve
işitsel olarak görülebilmelidir.

18. Cihaz, istendiği takdirde, uygulayıcının sterilitesini bozmadan kullanımını sağlayan,
özel uzaktan kumanda aparatına sahip olmalıdır.

19. Cihaz, istendiği takdirde, cilt ilzerinden sinirin tesbitini sağlayan özel Pen aparatma

süip olmalıdır.
20. Cihazın, fiksasyon klipli ıaşıma askısı olmalıdır.
2|. Cihaz, istendiği takdirde menüden tekar fabrika ayarlanna ayarlanabilmeli ve tarih

göstergesine de sahip olmalıdır.
22. Cihazın, darbelere karşı dayaruklı, özel korumalı, saklama kutusu ve direnç kontrol

aparatı bulunmalıdır.
23. Cihazın i.izerinde Tiirkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı, kısa
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' 24. Ambalaj iizerinde lot no, seri no, tiriinün taşrma ve depolama koşullan hakkındaki tiim
bilgiler belirtilmelidir. Cihaz iizerinde, seri no belirtilmelidir.

25. Cihaz, Uluslarası kalite belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına süip olmalıdır.
26. .İstenilen iiriiniin "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi gereğince

tanı,teşhis velveya tedavi amaçlı kullanılacailır.

27.Yfülenici tarafindan teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmahdır.

28. Bu durumu ihale dökiimanları içerisinde belgelemelidir.

29..Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol

edilir.Kapsam dışı olan cihazlaı için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri "

konulu genelgenin 2.4 maddesi gereğince satın alma silreci tamamlanmadan imalatçı ve

ithalatçı tarafındarı TİTCK'dan görüş alınarak TKHK Mali Himıetler Kurum Başkanlığına

bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek üriinler için firmalar ihale öncesinde gereken

görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamahdır.
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