
J01_01FO7E LARGE MEDLE DRiYER TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uYgun

2. Ma|zeme cerrürn el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekİlde dizaYn edilmiŞ

3. Çenelerin açllma açı kapasitesi 0 ile 30 derece arasında olmalıdır.

4. Çenelerin her birinin uzunluğu 0,9 cm ile 1,2cm arasında olmalıdır,

5. Enstrtimanın toplam uzunluğu 54 cm ile 56 cm arasında olmahdır,

6. Malzeme 10 ameliyatta kullanılabilmelidir.
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J0 1_01F067 PROGRASP FORCEPS
.'v

1.Malzeme Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uygun

2.Ma|zeme çerrahın el bileği hareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edilmiŞ

3.Çenelerin kuwetiyüksek - düşük düzeyde olmalıdır.

4.Çenelerin açılma açı kapasitesi 0 ile 38 derece arasında olmalıdır.

5.Çenelerin her birinin uzunluğu 2,7cm ile 3,1cm arasında olmalıdır.

6.Enstrümanın toplam uzunluğu 54cm ile 58cm arasında olmalıdır.

7,Ma|zeme 1 0 ame l iyatta ku l lanıl ab i lme l i dir.
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J01_01F060 FENESTRAD BIPOLAR FORCEPS (Ş.No.42752)

1.Enstrüman Hastanemizde mevcut olan da Vinci S ve Si HD Sistemi ile kullanıma uy

2.Enstrüman cerrahm el bileğihareketini hastanın içine iletebilecek şekilde dizayn edi]

3.Çenelerin kuweti orta-orta düzeyde olmalıdır,

4.Çenelerin açılma açı kapasitesi 0 ile 45 derece arasında olmalıdır.

5.Çenelerin her birinin uzunluğu 2cm ile 2,2cm arasında olmalıdır,

6.Enstrümanın toplam uzunluğu 55cm ile 57cm arasında olmalıdır.

7.Enstrtiman 8mm çapında olmalıdır.

8.Enstriiman 1 0 ameliyatta kullanılabilmelidir
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J01-01F350 HARMONİc AcE nĞni rrsici

1. Enstrüman Hastanemizde mevcut olan da vinci s ve si FID sistemi ile kullanıma uygu

2. Harmonic ace curved insert ile ulumlu olmahdır,

3 . Enstrüman 20 amdıiy atta kul l anılabilm el i dir,
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JOı-O1F351 HARM9Nİc ıcr nĞnİ rEsİcİ INşERT(ARA pARçAsD

l. Enstrüman Hastanemizde mevcut olan da vinci s ve si HD sistemi ile kullanıma uygun

2. Enstrüman Harmonic Curved Shears Insert , 420275 ve 4202,74 Curved Shears ile ku

olmalıdır.

3. Enstrtiman Tek kullanımlık olmalıdır.
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J01_01E413 KAMERA IIEAD DRAPE

1.ürtin Hastanemizde mevcut olan da vinci si HD robotik cerrahi sisteminde kullanılan

başılığı ve kamera kablo kısmını örtmek ve bu sayede steril olan ameliyat sahasında

ile birlikte kullanımını sağlamak izere dizayn edilmiş olmalıdır.

Z.Ma|zemetekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanım ahazır olmalıdır, *:-,11ç

3.Örttller şeffaf naylondan üretilmiş olmalıdır.

+.Öıtti kablonun kameraya oturmasını sağlayan özel yapılar ihtiva etmelidir,

s. Örttl kablonun ve kameranın haıeketini kısıtlamamalıdır,

6,Örttintin üzerinde örtiiül; sıkıştırmaya yardımcı özel bantlar olmalıdır.

z.Örtti Kabloyu kısmen değil tamamen örtecek şekilde olmalıdır.

Örtü üzerinde endoskopun Kameraya montajına yardımcı adaptör bulunmalıdır.
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J01_01E412 KAMERA ARM DRAPE

1.ürtin Hastanemizde mevcut olan da vinci si HD robotik cerrahi sisteminin kamera

ve bu sayede steril olan ameliyat sahasında kolun kullanlmını sağlamak üzere

olmalıdır.

2.Ma|zeme tekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanım ahazır olmalıdıİ

3. Örttller şeffaf naylondan üretilmiş olmalıdır.

+.Öıttl kameranın kola oturmasını sağlayan özel yapılar ihtiva etmelidir.

s.öıttl kolun ve kameranın hareketini kısıtlamamalıdır.

6.Örttinlln üzerinde örtiiüı] kola sarmaya yardımcı özel bantlar olmalıdır.

7.Örtti Kolu kısınen değil tamamen örtecek şekilde olmalıdır.

S.Örttl üzerinde eırdoskopun kola montajına yardımcı adaptör bulunmalıdır.
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J01_01E414 ENSTRtIMAN ARM DRAPE

1-ürün Hastanemizde mevcut olan da vinci s ve si HD robotik cerrahi sisteminin en

örtmek ve bu sayede steril olan ameliyat sahasında kolların kullanımını sağlamak üzere di

olmalıdır.

Z-Ma|zeme tekli paketler halinde steril ve cerrahi operasyon için kullanıma hazır olmal

3 -Öıttller şeffaf naylondan üretilmiş olmal ıdır.

4-Üzerlerine monte edilmiş plastik aparatlar sayesinde örtüler kollara tutfurulabilmelidir.

5-Plastik aparatlar ameliyat esnasında kullanılan enstrümanlar ile robotik kolları birbirine

robotik kolların hareketlerini sınırlamayaçaktarzda dizayn edilmiş olmalıdır.

6-Örttlnıln üzerinde örtüyü kola sarmayı sağlayan özel bantlar olmalıdır.

Örttl Koüu kısmen değil tamamen örtecek şekilde olmalıdır

'),!,

\

lt+:ı.l"f;j

,i;,Ç§.

,".:.;,a:
_ _.i.F.l f;,,i.:o

i," ..I.\\ ,i

İ:r..g ::'

it*'-ff[fuı..;.İşf,
..},§. r_^,ij.T,',rTirt

,1y,*&]
.ş"Jtlı
-ığ1_.{r

,.i:.i, 
;:,, . i.iğıüH,İi

.:, ji,+.y-e"_-"j-İğ*. -

l"{,trç4fj

'l'fİ,:#
:,ıg*lu. i-*İ

{ıtğŞ:;ll'' ; ,

?

),

ixii1

\.


