
 
ATROSKOPİK SHAVER SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
1. Atroskopik shaver sistemi şu parçalardan oluşmalıdır: 
 a- Shaver kontrol ünitesi 
 b- Ayak pedalı 
 c- shaver handle 
 d- Shaver uçları seti 
           e-drill handle 
           f-testere handle 
2. Shaver kontrol ünitesi 220V 50/60Hz şehir şebekesi voltajı ile çalışmalıdır. 
3. Shaver kontrol ünitesi suya ve neme dayanıklı ve dokunmatik tuşlu, dijital 
 göstergeli ön panelden oluşmalıdır. 
4. Shaver kontrol ünitesi üzerinde 1 adet ayak pedalı soket  girişi ve 3 adet handle soket 
            girişi olmalıdır. Cihaza istenildiğinde Shaver, matkap ve testere handle üçü 
 birlikte   kullanıma hazır olarak cihaza takılabilmeli, istenilen handle bir tuş ile 
 kolayca   şeçilebilmeli ve cihaz üzerindeki ekranda hangi handle ın çalıştığı 
 görüntülenmelidir        
5. Cihaz shaver handle için ossilasyon hızı ayarı imkanı vermeli, ayarlanan hız 
 hafızada otomatik olarak kalmalıdır. 
6. Shaver handle ergonomik dizaynda olmalı, aspirasyon kanallı olmalı ve bu kanalı 
 kontrol eden bir kulp olmalıdır. 
7. Shaver handle maksimum 8000 rpm devir olmalı devir hızı hem cihaz üzerinden 
 hemde pedal üzerinden ayarlanmalıdır.  
8. Shaver handle sağ sol ve ossilasyon dönüşleri yapabilmeli ve ossilasyon dönüş 
 zamanı 0,3 – 1,2 sn arasında ayarlanmalıdır. 
9. Shaver handle operatörü yormamak için 165 mm den uzun, 475 gr dan ağır 
 olmamalı ve 3m kabloya sahip olmalıdır. 
10. Shaver handle hem sıvı solüsyon hem de otoklavda steril edilebilmelidir. 
11.  Ayak pedalı ergonoik dizaynda ve monoblok yapıda olmalı 5 tuşlu olmalıdır. Bu 
 tuşlar ile devir hızı, sağ sol dönme seçeneği, ossilasyon modu ve handle seçeneği 
 olmalıdır. Pedal sulu ortamdan etkilenmemelidir. 3m kabloya sahip olmalıdır. 
12.  Shaver uçları disposable olmakla birlikte 5-15 sefer kullanılabilmeli ve uç çeşitleri 
 renk kodlarıyla ayrılabilmelidir. 
13. Shaver uçları handle a kolayca takılıp çıkartılabilmelidir. 
15. Cihaz CE belgeli ve uluslar arası kabul görmüş emniyet sınıfında üretilmiş 
 olmalıdır. 
16. Drill handle  çalışma uzunluğu 16 mm olmalıdır. 
17. Drill handle ağırlığı 840 gr geçmemelidir. 
18. Drill handle hızı 150 / 300 / 600 / 1100 r.p.m. olmalıdır. 
19. Drill handle çalışma kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır.  
20. Testere handle çalışma uzunluğu 190 mm olmalıdır. 
21. Testere handle ağırlığı 480 gr olmalıdır. 
22. Testere handle çalışma hızı 20.000 r.p.m. +/- % 10 olmalıdır. 
23. Testere handle çalışma kablo uzunluğu 3 metre olmalıdır 


