MACINTOSH VİDEO LARİNGOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz Ma i tosh tipte kıvrı lı sapa sahip ol alı ve trakeaya kolay girişe izi vererek lari ksi
net bir biçimde görüntüleyebilir olmalıdır.
2. Cihaz EN 60601-1 ve EN 60601-1- güve lik sta dartlarıyla uyu lu ol alıdır.
3. Cihazı FDA o ayı ulu alıdır.
4. Cihaz Direkt Lari goskopi de ve Video Lari geskopi de kulla ıla il elidir.
5. Cihazı Işık kay ağı LED ol alıdır.
6. Cihazda kulla ıla ak ıçaklar Ma i tosh tipte ol alıdır ve M grath Ma ihazı ile uyu lu
ol alıdır.
7. Cihaz kolay açılıp kapa a il elidir ve video ka era görü tüsü içi kali rasyo yap aya gerek
duyul a alıdır.
8. Cihaz en fazla 200 (± gra ağırlığı da taşı a ilir ve kulla ı ı kolay ol alıdır.
9. Cihaz ataryası
dakika kulla ı sağla alıdır ve ekra ı üzerinde kalan batarya süresi
dakika olarak izlenebilmelidir.
10. Sıvı dezenfektanlara yatırıla ilir yapıda sıvı geçirmez ol alıdır ve hidrojen peroksit ile
sterilizasyo a uygu yapıda ol alıdır.
11. Cihazı yapısı; takviyeli yapısal çekirdek alaşı ile daya ıklı medikal sı ıf ter o plastikten
eyda a gel iş ol alı ve bu yapı dişlere zarar ver e elidir.
12. Ağız ge işliği e fazla ,
ola hastalarda kulla ı a uygu ol alıdır ve öyle e ö
dişlere fazla askı uygula aya gerek duy ada
a evra yapıla il elidir.
13. Kendi üzerinden açıla dırıla ile .5 LCD renkli ekra ı ol alıdır.
14. Bu ekra iyi ir a ato ik görü tü içi ses telleri ve lari ks girişi i açık ir görü ü ü ü
sunabilmelidir.
15. Cihaz kulla ı ı kolay aç ve kullan tek olojisi , ko pakt üyüklüğü ve ka losuz tasarı ı ile
her yere çok kısa sürede taşı a il elidir.
16. Sa it uzu luktaki sapı içi deki e tegre ka era veya ıçakları u u daki ka era CMOS
itelikte ol alıdır.
17. adet ihaz hasta eye kulla ı a verike ek ihazı akı ve pil ihtiya ı ı fir a karşılaya aktır.
18. Cihazda kulla ıla ile değişke ölçülerde 2-3-4 numara ıçakları ulu alıdır. E az bir ebatta
pediatrik ıçak ve bir ebatta özellikle zor entübasyonlar içi geliştiril iş üzerinde santimetre
i si de deri lik işaretleri ulu a 3 numara ıçak ol alıdır.
19. Cihaz ile era er u ara ıçak 1 adet, u ara ıçak 1 adet, u ara ıçak 1 adet X
BLADE zor e tü asyo ıçak 1 adet ıçak veril elidir.
20. Bu ıçaklar medikal tip optik polimerde yapıl ış ol alıdır ve daya ıklı dâhili olarak
güçlendirilmiş ir CameraStick ile destekle e ıçaklar i e tek kulla ı lık çelik benzeri
sertlik sunabilmeli ve ANTİ-FOG özelliği ol alıdır, öyle e görü tü ü uğula ası
engellenmelidir.
21. Bıçakları üzeri de ir çe tik ol alıdır öyle e lari goskopa kolay a yerleştire ilir özellikte
ol alıdır.
22. Toplam 1 adet 250 dk lık batarya verilecektir.
23. Cihazı Boyutu:
x 68mm x 110mm ±
ol alı ve cihaz elle taşı a ilir nitelikte
ol alıdır.
24. Batarya özel 3.6 V Lityum tipte ol alıdır. Batarya cihaz ile ay ı arka ve orji al ol alıdır.

25. Batarya üzeri de güç düğ esi ve kolay çıkartıp tak ak içi es ek yapıda tuta ağı
ulu alıdır.

26. Batarya Etile Oksit sterilizasyo u EtO ile işle e koyul aya uygu ol alıdır.
27. Cihaz ve a alajı lateks içer e elidir.
28. Cihazı tek kulla ı lık ıçakları tı i sı ıf optik poli erde üretil iş ol alı, i e ıçak yapısı
ile hastaya daha iyi erişi sağlayıp dişlerle te ası sı ırla dır alıdır ve ıçaklar tek kulla ı
için steril olarak paketle iş ol alıdır.
29. Bıçaklar tek kulla ı lık olup ihaz ile ay ı arka ve orji al ol alıdır.
30. Cihazı tı i ihazlarla ilgili Avrupa Ko seyi Direktifi / /EEC ve
/ /EC gereklilikleri i
karşıladığı ı göstere CE işareti ulu alıdır.
31. İthalatçı veya satı ı fir a ı TSE Hiz et Yeri Yeterlilik Belgesi ol alıdır.
32. Cihaz üreti ve işçilik hataları a karşı yıl, gara ti so rası ü reti karşılığı da yedek parça içi
yıl süreyle gara tili ol alıdır.
33. Teklif vere fir a ı tı i ihaz yö et eliği, vü uda yerleştirile ilir aktif ihaz yö et eliği,
vü ut dışı da kulla ıla tı i ta ı ihazları yö et eliği kapsa ı da tı i ihaz satış, rekla ve
ta ıtı yö et eliği gereği e satış erkezi yetki elgesi e sahip ol alıdır. Bu yetki elgesi
ihale dosyası da su ul alıdır.

