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Sistem den ahnmasr planlanan agalrdaki iiriinler agalrda yazrh olanlardr:
1. Kesici motor elcegi 2 adet
2. Delici motor elceli 2 adet
3. Resiprokkesici elcek I adet
4. $arj cihazr I adet
5.Batarya 5 adet
" Teklif edilecek sistem motor el pargalart bataryaile gahgmah, kesinlikle pn6matik ve elektrikli bir sistem
olmamaldr.
" Teklif edilecek bataryah motor sistemi kesici ve delici-oyucu olmak uzeri iki ayn motor elcelinden olugmaldr.
Her iki motor
elce$inin de gah$ma prensibi ve tork defierleri farkh olmairdrr. Tek motor elcekli modeller ( aliin
one ) yani tek elcek iizerine
lan sistemler defierlendirmeye almmayacaktr.
retsiz verilmelidir., garanti siiresi sonunda kOtii ve zararh
bakrm yapmahdrr.
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h ve torku en kaltn kemikleri bile kolayca ve

c. Elcek gahgrrken kesinlikle cerrahr rahatsrz etmeyecek qekilde vibrasyon yaymamahdrr.
d. Elcek son derece hafif ,ergonomik ve dengeli olmahdr
e. Qok sayrda farkh agr ile kesi yapabilme iizelligi bulunmahdr.
f' Bir adet Li-ion batarya ile kesme giicti ve kulLmm siiresi birden fazla operasyonu rahathkla yapabilecek
kapasitede olmaldrr.
g' Standatt kullanrm sureleri igerisinde tam dolu bir batarya ile y*lagrk olarak uzun
cerrahi urn"iiyutluru uygun gahgma
kapasitesinde olmahd rr.
h' Brgaklar iizerinde bulunan ve basit anlagtlr bir sistemle takrhp grkartrlabilmelidir. Takrlan
brgak kilitlenmeli ve operasyon

srasmda gkmamahdrr.
i. Sisteme ait orijinal brgaklar olmahdr.

de aSrr olmamahdrr.

namaruz kalan hastaya ve gerekse doktora zarar vermemelidir.
rlarak) kesici brgak beraberinde verilmelidir.
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g' Standarl kullanrm siireleri igerisinde tam dolu bir batarya ile yaklagrk
olarak 3 ila 5 saat galgma kapasitesinde olmalor.
h. Motor elcelinin bataryasrzaprrhlr fazla olmamahdr.

i' Qahqma esnasrnda aklm cinsinden kagak olmamalt ve operasyon a maruzkalan
j. Aqalrdaki atagmanlar sistem ile birlikte veritmelidir.
a. Jacob's drill .Tam kanille olmahdr

hastaya ve gerekse doktora zarar vermemelidir.

3- RECIPROCATING MOTOR ELCEGi :
a' Teklif edilecek motor elcegi koruyucu ktltft, ig aksamr ve tum digli ve giice
maruz kalan krsrmlan ile testere uglarmm takrldrlr
krsrm paslanmaz sert gelikten imal edilmig olmahdr dayanrkh ve safilam
olmahdr..
b' Motor elcefii standart gahgma modunda ve hzlt modunda farkh ri'm. delerlerinde
gahgmah ve torku en kaln kemikleri bile
kolayca ve hasar vermeden kesebilecek kapasitede olmahdr.
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