
PNÖMATİK  TAŞ KIRMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 

       
         Cihaz pnömatik sistemle çalışmalıdır. Yani basınçlı hava ile elde edilen balistik   
 hareketin dalgalara çevrilerek iletilmesi yoluyla çalışmalıdır. 
  
1 -  Cihazda taş kırma için oluşturulan enerji hiçbir şekilde ısı meydana getirmemeli ve   
       herhangi bir soğutma sistemine gerek duyulmamalıdır. 
2 -  Cihaz ile her seviyedeki taş tedavisi yapılabilmelidir. 
3 -  Cihaz cost – effective olmalıdır. Hiç bir  sarf malzemesine gerek duymadan    
      çalışabilmelidir. 
4 -  Cihaz birlikte kullanılan endoskopik sistemlere kesinlikle zarar vermeyecek yapıda  
      olmalıdır. 
5 -  Cihaza ait prop takılan elcek hafif alüminyum alaşımlı olmalı, birlikte kullanılan  
      endoskopik sistemlerde görüntü ve kullanımı zorlaştırmayacak yapıda operasyonda 
      giriş açısını engelleyen kabza sap gibi ek tutacakları olmamalıdır.  
6 - Cihazın kullanılması esnasında hasta mukozasında proplardan kaynaklanan termal  
     doku perforasyon riski kesinlikle olmamalıdır. 
7 - Taşın niteliği ne olursa olsun cihazla başarılı ve kısa sürede tedavi yapabilmelidir.  
     Cihazın kullanımı sırasında elektrik şoku riskini önlemek için vuruşları kontrol eden ayak  
     pedalı kesinlikle hava aktüatörlü olmalı ve ıslak ortamlarda güvenle kullanabilmelidir.  
8 - Cihazın gücü taşın sertlik derecesine göre ayarlanılabilmelidir.  
9 - Cihazın 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm ve perkütan girişlimler için kısa boylu 2.0mm 
     çapında olmak üzere beş ayrı probu olmalıdır. 
10 - Cihazın probları tek kullanımlık olmamalıdır. Steril edilerek sürekli kullanılabilmelidir. 
11 - Cihaz seçenekli manuel 1 vuruş 5 vuruş ve 12 vuruş  ve sürekli  vuruş  
       yapabilmedir. Cihaz vuruş esnasında basınç kaybı yaşamamalıdır. 
12  - Cihazın üzerinde basın miktarını gösteren ve ayarlamamızı sağlayan basınç  
        manometresi ve basınç düşürücü bulunmalı bu hekim tarafından kolaylıkla  
        ayarlanabilmelidir. Bu ayar kolay kulanım ve kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. 
13 - Cihazın iç çalışma basıncı 0-7 bar arasında ayarlanabilmeli ve kolay taşınır nitelikte  
        olmalıdır. 
14 - Cihazın kumanda panelinde cihazın vuruş sayısını dijital bir gösterge üzerinde  
       rakamsal olarak gösteren sayaç olmalıdır, ve bu ekranı istenildiğinde sıfırlayacak 
       buton bulunmalıdır. 
15 - Problar 134 oC otoklav, 60 oC gaz sterilizasyonu veya etilen oksit, formaldehide  
        kimyasal sterilizasyonlardan her birine tabi tutulmalıdır. 
16 - Cihazı oluşturan  set içerisinde parçaların tümü birbiriyle uyum içinde çalışabilmelidir. 

  17 - Cihaz, merkezi hava sistemine veya oksijen tüpüne veya hava kompresörüne  
         bağlanabilmelidir. 
    

 


