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FLEXOR URETERAL ACC€SS SHEATH T€KNiK ŞARTNAMESİ

1, set 1adet sheath Ve buna uyumlu 1 adet obtüratörden oluşmaıldlr.

3. oilatör üzerindeki kiljt mekanizmasl, klllfVedilatörünaynlanda ilerletilmesi için
olanak sağlamalldır,

4. Klllfln Ve dilatör ucı]nun dlş yü2eyi, yerleştirme işlemini kolavlaştlrmak için düşük
sürtünmeli, kaygan bir yüzey oluşıurmak için hidrofilik kaplı olmalıdlr.

5. Access sheat in hub k15ml obtüratörün sheath içerisine kolayca veriIebilmesi için
geni5 ağl2ll Yaplda di2aVn edilmiş olmalldlr,

6. Access sheath in hub klsmlnda bulunan karşlIlkll iki delik bulı.ınmalldl. ve işlem
esnasında sheath in sabitlenebjlmesi için bu deıikler sütıJr 8eçirilmeye uygun
olmalldlr.

7, sheath in iç lümeni uy8un esnekliği sağ|amak ve kink riskini minimuma indirmek lçin
sarmalyapl ile örülmüş olmalldlr.

8, Dilatörün distal klsmı tapered yaplda 6 fr çaplnda olmall ve pürüz5üz dilatasyona
olanak sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olmalüdlr.

9. iç lümen, cihazln içerisinden 8üvenli bir şekilde geçişini ve çlkarlıma5inl kolaylaştlrmak
için PTFE kaplamaya 5ahip olmalldır,

10. 9.5 10,7,12.0-14.0 FR çap ve 13-20-28-35-45-55 cm uzunlıJk seçenekleri o!malldlr,

11, Paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi,taraha Ve son kullanlm tarihi belirtilmiş
olmalldIr.

12. Ürünün cE bel8esiolmalldlr

2. Endoskopik ürolojik işlemler 5lraslnda endoskopik cihazıarln idrar yollarüna 8üvenli
geçişini kolaylaştlran bir kanal kurmak içan kullanılmalldll.



storz Nova 300

Lamba Teknik Şartnamesi
optimize edilmiş kondenser sistemi ile 30o watt xenon lamba

1-) storz Nova 300 Lamba uyumlu olucaktır

2-)Lamba Tse Belgeli olmasi Gerekir

3-)Lamba Storz Nova 300 orijinal Lambası olmasi Gerekiyor

5-)Lambanın En Az 2 Yıl Garantisiolması celekir

6-) Storz Nova 300lamba Ce belgesi olması Gerekir

4-) Yüklenici Filma Lambayı Kendi Bünyesinde calışan Biyomedikal MühendisiVeya
Elektirik Elektoronük Mühendisi veya Teknikeri cihaza Takması lstenicektir.
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