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7,Li BAND LiGAsYoN sETi

1. Band Ligasyon setinde 7 adet bant olmalldır ve 6. bant beyaz renkte olmalüdlr.

2. Bantlar kare şeklinde kesilmiş olmalıdt.

3. Bant çekme mekanizması metal telden ve tutacm üzerinde hazır kurulmuş olmahdır.

4. Band Ligasyon Seti içerisinde yıkama kanalı olmalıdır.

5. Baııd Ligasyon Seti içeıisinde 5lcm'lik şeffafmaddeden yapılmış irigasyon uzatma kanah

bulunmalıdrr.

6. Bantlar insan vücuduna yabancı cisim özelliği göstermeyecek, alerj i yapmayacak. kopma.

ytrtllma ve aşınmaya karşı çok dayanrklı Neoprene maddeden imal edilmiş olmalıdır.

7. Tutacın işlem e§nasında endoskoptan kaymasını engelleyebilmek için çalışma kanalı

dışında ikinci bir noktadan endoskopa sabitleyen clrt cürtlü bant bulunmalıdıı.

8. Tutaç hğ l 80 derece çevrilişinde bir bant atıldığını sesli olaıak konfirme etmelidir. Heı

çevirişte tek bant atmalıdır. Mekanizna tek çeviıiş hamlesinde tek bant atınca ikinci bandı

atmayı engelleyici nitelikte olmalldr. Tutaç tek bir yöne doğru dönmelidir.

9. Band Ligasyon Seti 8.6 frım 1 1.5 mm endoskoplarla uyumlu olmahdır.

10. BantlaI atlş (ligasyon) ünitesinin iizerine işlem esnasında skobun göIüş alanmı

daıaltmayacak şekilde yüklenmiş olmalıdır.

1l. Band Ligasyon Seti Neoprene maddeden yapılmış olmalıdır.

12. Band Ligasyon setinin tiim aparatlan sağlarn olmah kolayca kopmamahdır. Acil şartlarda

hayati riski olan kanamah hastalara müdahale için kullanllan set kesinlikIe hatasüz

çahşmalıdır-

]3. Band Ligasyon Set tek kullarıımlık olmalıdır.

14. Band Ligasyon Seti steıil oıijinal ambalajında oImalıdır
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