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GEREKçE

Hastanemiz acil servisinde kullanılmak üzere;, '

- 2 adet yetişkin ekg elektrod kemeri

- 1 adet çocuk ekg elektrod kemeri

- ladet obez ekg elektrod kemeri

İhtiyacımız vardır. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.
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Üriin l_KG çckime uygun olarak tasarlaıımış olınalıdır,

tlcr marka EK6 ciha?|na uYumlu olacak şekilde tasarlanmlş olmalldlr,

Kcn'üer ü2erinde V1,V2,V3,V4,v5,V6 derivasyon noktaları için EKG kablo giriş clektrodları giriş

soketlcri olmalıc]ır. Kablolarlı ,o*,] ouo',n,usl pratik olmall, herhangi bir vidalanıa gibi

y(intcıııicre [],crck kaln]aYacak tasartn]da olünaıldlr,

Kcıııcr ii;,oriııdt,ki elcktrotl;rr iletkeırliği yüksck olnıalı, it]sa11 vücuduna alcrji y;pın'rya|'|

niıelikte olmaIldlr.

tıektrotlar hiiyen ve Yüksek iletkenlik için en a2 2 micron kallnl|kta 8ümüş ile kaplarıı]ılş

l'J,l']f'i;r.r,,.,o"ni elektrotlar ha5ta t,K6 dalgalarını direk EK6 kablosu aracılığı ilc baŞka

Iıt_.ıilaııgi l]ir clektronik kal,ta ya da çipc ilctnlecl(-,l,ı dirck ciha2a aktarlİnlıdıl, Bu sJYtdc daha

,.,crinl!l (ial{,,a lıareketleri iIe cloğru çcl,iın yalıılnıalldır,

K.:ıııcr csnek olmalı b!ı,oy",,u'n"" ii/ikscl boYutlarına Börc 80nişlctilebilrnelidir,

Kcmer Yapı5l kemcri asmaya imkan s3ğlayacak şğkilde tasarlanmlş olınaIIdlr,

Kcmer hammaddesi insan,vücutlu,ıda alerjik reaksiyon yapnıayan esneyebilen sil]kon

olnıa lıd ır.

Kcıncr boyutlari sabitkcn en a2 70 cün, e5netilcliği zaman on az 80 cnı olınarlır,

Kcııcr 20 kg ilc 10O k8 arası ıclo lıulııılılı lıastalarda kullanıl,ibllir ollnahdır,_

Üriıııkaliı.cstandartlarlnau.,8rıl,üııitt.liktciircİilmişolünalıdlr.
Üriiıı 2 yıl garaııtili olnıalıdır

EKG YETIşKiN ELEKTRoD KEMERi TEKNiK şARTNAMEsi
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EKG ÇOCUK ELEKTROD KEMERi TEKNiK ŞARTNAMESi

Ürün EKG çekime uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.

Her marka IKG cihazına uyuınlu olacak şrıkilde tasarlanmış olmalıdır.

Kemer üzerindQ Vl,V2,V3,V4,V5,V6 derivasyon noktalarl için EKG kabIo ğiriş'elektrodları giriş

soketleri olmalldlr. Kablolarln sokete bağlanmasl pratik olmall, herhan8i bir Vidalama gibi

yöntemlere gerek kalmayacak iasarımda olmalıdır.

Kemer üzerindeki elektrotlar iletkenliği yüksek olmalı, insan Vücuduna alerji yapmayan

ı,ıite likte o lmalld lr.

!l0ktrotlar hiiYcn Vc yiiks(İk ilctkenlik içiıı en al 2 micron kalınlıkta Bümüş ile kaplanmış

olnıalıd ır.

Kcmer üzerindeki elektrotIar hasta tKG dalgalarını direk EK6 kablosu aracılığı ile başka

herhangi bir elektronik karta ya da çipe iletmedcn direk cihaza aktarmalldır. Bu sayede daha

Verimli dalga hareketleri ile doğru çekim yapülmalldlr.

Kcmer esnek o|rnalı tıu sayede hasta fiziksel boyutlarına göre geniş|etilebilııelid ir.

Kemer yapüs| ke meri asmaya imkan sağlayacak şekılde tasarlanmlş olmalldlr.

Kcmcr hammaddesI insan vücudunda alerjik reaksiyon yapmayan esneyebilen 5ilikon

olına lıd ır.

Kemer boyutlarl sabitken en aı.50 cm, esnetildiği zaman en az 60 cm olmadır.

Keme r 2O k8 ve aşağısında bu!unan haslalarda kullanılabilir olmalıdır.

Üriin kalite standartlarlna uyt.un nitel,i:ie üretilmiş olmalıdlr.

Üriiıı 2 yıl garantili olmalı(lır.
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EKG oBEz ELEKl,RoD KEMERi TEKNİK şARTN^MEsi

Ürüıı [KG çckimc uyEun olarak tasarl3ı1|,],]ış 0lmaltd!r,

llern]arkaEKGcihaılnaıJy()nlluolacakşekildetasarlannılşolmalıdtr.
KemerüzerindeVl,V2,V3,V4,V5,V6derivasyonnoktalarıiçintK6kablo.giriş"oleklrodlarl8iriş
soketl(ıriolmahdır.Kablolarııı9oketcbağlanmasıpratikolmah,herhangibirvidalama8,ibi
Viintemlore lJerek kalmayacak tasarlmda olmalıdır,

Kemerüzcrindekielektrotlariletkenliğiyüksekolmall,insanViicudunaalerjiyapmayan
nit elikte olmalıdır.

tlcktrol'larhiiyenVeYÜksekiletkeniik.içinenaı2micronkalınlıktagüınüşilckaplanmlş
oImalıdır.
Kcnrcr üzerindeki elektrollar ha5ta LKG dalgalarını direk l-KG kablosü aracillğl ile böşka

hcrhangibirelektronikkartayadaçipeiletmedendirekcihazaaktarmalıdlr.Busaycdcdaha
Veri!İli dal8a hareketleri ile doğru çekim yapl|mahdır,

kenler esnek olmalı bu sayede hasta fizik5el boyutlarına 8öre genişletilebilmelidir,

Kcncr yapı5ı kenleri asmaya imkan sağlayacak şekilde tasarlanmlş olmalldlr,

KenıcrhaınnıadclcsiinsanVüctıdıtndaalefjikreak5iYoRyapmayanesncyebilensılikon
olnralıdır,

Kclller boYutlarl 5abitken el] az 90 cm, csnetildiği ıaman en az 1o0 cm olmadtr,

Kon]€r 1O0 kg ve üzerinde bulıınarı has,-a|arda kullanılabi|ir olmalıdır,

Üriin kalile standartlarlna uYgun niteliıte üretilmiş oImahdır,

Üriıı-ı 2. vıl garantili olmalıdır.

Ilı_vdar ÖZT[iRK 4l.ça

izcl iL
..{

§orır
4cil


