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I)OtIBLE PULSE MANYETIK UYARICL C|HAZI
)zııı.ı-irı,uRi
|- (itiveııIik açısıdan: uyarı verilirken emniyet açısından, hem ayakpedalı hem de coil
izcriııdeki düğıııe,v"e aynı anda basılarak uyarı verilmelidir. Bu düğmelerden sadece bir tanesine
,ıası ldığı takdirde cihaz uyarı vermemelidir.
]- l'ek stiırrulus ı,,erildiği zaman Puls'un rise süresi: 80-100 mikrosaniye arasında olmalı.
\'laksiıııuın fiekans: 0.5 ttz olmalı, Minimum Puls aralığı 2 saniye olmalıdır.
]- Cilıaz IıMG cihazları tarafindan tetiklenebilmeli veya EMG cihazlarını tetikleyebilmelidir.
l}tıııı_ıır içiır cihazııı bağlantı soketleri bulunmalıdır.
1- Manyetik uyarı hastanın cildine temas etmeden verilebilmeli, central motor yolları bu şekilde
ı_ı arılabilnıelidir.
i- ('ihaz aşağıdaki hastalıkların teşhisinde uyarı vermek amacı ile kullanılabilmelidir:
itrtıke
ı'ortical ve Peripheral Sinir Stimulasyonu, Motor Kortex ve spinal Sinir kökleri
\1ultiple Sclerosis
t.'cntral Motor Bozuklukları
Spiıral Hasarlar
\eııropediatry
Vtıtor Neurone hastalığı
l:pilepsi

ı- ('ihazın verdiği Lıyarının şiddeti Yo (yuzde) cinsinden c|hazın kendi üzerindea ve coil üzerinde
:(irtilebilnıelidir. I larici bir monitöre ihtiyaç duymamalıdır
7- ('ilıaz. Kliniktc bulunan EMG/EP cihazı ile uyumlu olmalı, aynca ileride satın alınabilecek
liğcr IıMG/EP cilıazları ile de kullanılabilmelidir.
t- Sistenı istendiği zalnan tek istendiği zaman ardışık 2 stimulus verebilmelidir. Ardışık
.tiı-ııı.ıluslıırın arası 1 milisaniyeye kadar ayarlanabilmelidir. Bu amaçla bir kontrol ünitesi
i crilınelidir. Ardışık verilen uvarıların şiddeti ayrı ayrı ayarlanabilmelidir. (Ör: Birinci uyarı
l(X)%ı güç ile verilirken. ikinci uyarıYo70 güç seviyesi ile verilebilmelidir.)
'ı, cilıaz hem ınonofbzik hem de ikiz pulse şeklinde uyarı verebilmelidir.
l()- Maksimum güçte Maksimum frekans 0.2Hzolmalıdır.
l l - Cihazın maksimum burst fiekansı: l000 Hz olmalıdır.
l]- İııter pulse değeri lms-99.9 için 0.1 ms adımlarla, lms-999ms için lms adımlarla olmalıdır.
l 3-'I'ıbbi Özellikler;
ı- ('ihazla birlikte kullanılabilecek bütün Coil'ler elektrostastik kaplama ile kaplanmış olacak, ve
i,ı(iylece stimulus artafbktı önlenmiş olacaktır.
lı- İsteıımeyen deşarjı önlemek için coil üzerinde interlock düğmesi bulunmalıdır.
;- Güç seviyesi 1oZ oranındahızlı bir şekilde arttırılıp düşürülebilmelidir.
_l- coil unitten çıkartıldığı zaman otomatik kapama sistemi bulunmalıdır.
:- Avak pedalının kullanılması sırasında elektrik kablolarının ve sıvıların sebebiyet vereceği
, aırlış tetiklcmeler önlenmiş olacaktır.
l- ('ilıazla birlikle üzerinde koııtrol düğmeleri olan en fazla 90mm yuvarlak ve en fazla 70 mın
i,clebek coil verilıııelidir. Bu coil üzerinden de kumanda edilebilir. |Jzaktan kumanda edilen
t'oiller üzerinde "uyail vermek" için düğme bulunmalı, aynca uyarının şiddeti "%o" cinsinden
:t,ıi l i-izeriııdeıı gört-iIebi lmeli ve aynı zamanda ayarlanabilmelidir.
i-l-[}ağlantılar:
ı- |)rcıgraınlanabiIir Pozitif veya Negatif TTL seviyesi Tetikleme girişi bulunmalıdır.
,'ı- [)rcıgraııılanabilir Pozitif veya Negatif TTL seviyesi Tetikleme çıkışı bulunmalıdır.
-,- Ayak pedalı bulunmalıdır.
-l- ('ihazın f'abrika iınalat hatalarına karşı iki yıl garantisi b *V
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:- Cihaz periyodik bakım gerektirmemelidir.
ı'- Cilıaz 220V.50tlz ile çalışmalıdır.
ı- 'l'eklif veren firmanın teklif ettiği cihaz ile ilgili TSE'den alınmış "Satış Sonrası Hizmetleri
Yclerli lik Belgesi" bulunmalıdır.
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