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TAŞl NABİLiR ToNoMETRE TEKNiK şARTNAM Esi

1. Cihaz glokom hastalarının göz içi basıncını elektronik olarak ölçmek için imal
edilmiş olmalıdır.

2. Cihaz yapılan işlemleri ve elde edilen sonuçları üzerindeki renkli LCD ekran
sayesinde hekime göstermelidir.

3. Cihaz ölçüm alma sırasında hatalar ile karşılaşırsa bunları ekranında görsel
olarak resimlerle göstermeli ve aynı zamanda yazıyla bildirmelidir.

4. Cihaz aldığı son on ölçümü hafızasında saklayarak ekranında gösterebilmeli.

5. Cihaz 5 ile SOmmHg arasında ölçüm yapabilmeli ve bunu ekranında ondalıklı
sayılar halinde gösterebilmelidir.

6. Cihaz rebound teknolojisi ile çalışarak ölçüm yapmalıdır.

7. Cihaz manyetik olarak hareket eden disposable probun korneaya çok hafif
temas etmesi ile ölçüm yapmalıdır.

9. Cihaz yatan hastalarda da kullanılabilir özellikte olmalıdır.

'1 0. Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir.

11.Cihaz direkt elektrik prizinden veya bilgisayara bağh USB 'den şarj edilebilir
batarya i|e çalışma|ıd ır.

13.Cihazla birlikte hasta takip programı verilmeli ve bu programda hastaların
değerleri saklanabilir özellikte olmalıdır.

14.Cihaz kullanılmadığı zaman saklanacak ve taşınmasını sağlayacak özel
taşıma çantasıyla verilmelidir.

't5.Cihazla birlikte 1 kutu steril prob verilmelidir.
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8. Cihazın disposable probu altı defa korneaya temas ederek ölçüm almalı ve
almış olduğu altı ölçümün ortalamasını LCD ekranda doğruluk oranıyla
göstermelidir.

12.Cihazla beraber yedek prob yuvası verilmelidir.



L

ELEKTROCERRAH_İ ENERJİ PLATFORMU
TEKMK OZELLIKLERI

l. Cihaz bünvesinde monopolar-bipolaü, elekt[ocerrahi koıer. damar mühürleme ve isteğe bağlı olarak bipolar
ıezeksivon sisıenli ihriva eımeıidir

2. Cihazün ıüm modları \ c güç değcrleri dokunmatik LCD ekranından a1 arlanabilmclidir

]. Cihazın dokunmaıik LCD ekranı, sahip olduğu modların birbirinden kolayca ayınedilebilmesi için
bölümlerden oluşmalıdır. Hef fbnksivon için LCD ekranda farklı bir böIüm olmalıdır,Böylelikle bipolar. monopolar
!e damar mühürleme tbnksilonları birbirine karışırılmadan kolay kullanım sağlanm!ş olmalıdır.

4. Cihazın ön panelinde aşağıda beIinilen !üm monopolal modlarln kullanllmasını ve çerrahın steril sahadan

kademeli oIaıak monopolar modlaIın güç a}aı-larınü değişıirebilmesini sağla),an koter kalemlerinin r,e aynı zamanda
sıandan koıer kalemlerinin bağlanabilnıesini sağlayan iki ayrı monopolar çıkış bulunmalıdır.

5. Cihazın ön panelinde al,nca. laparoskopik monopolirI gereçlerin bağlanabilmesi için bir monopolaİ çıkış,
bipolar gereçlerin bağlanmasını sağlayan bir çıkış, damar mühürleme fonksiyoıu için en az bir çıkış ve hasta

plakası için bir çıkış bulunmalıdır.

6. cihaz_ ön pane|ine bağİanan gereçleri tanıyarak ilgili fonksiyonunu harekete geçirmelidir. Bu esnada cihaz,
I-CD ckranınııı bağlanan gereciı,ı tbnksi}onu ilc ilgili kısmını avdünlaılp diğe[ kısımları kapatarak kullanlclya 1,ol
gösıcı,nreliıiir,

'7. Cihaz ön paneline bağlanan ge.eçlere u),gun modu oromatik olarak seçip kullanücının önüne _qeti.melidir.
Bir monopolar koter kalemi bağlandİğında monopolar modlar ekranda belirmeli, damar mühürleme elektrodu
taklldığlnda ise damar mühürleme ğkranl aydınlanaıak kullanıclya yol göstermelidir.

8. Cihazın arka panelinde monopolal ayali pedalı için en az bir çıkış. bipolar ayak pedalı için bir çıkış ve

damar mühür!eme pedalları için en az bir çıkış bulunmalıdır.

9. Cihaz her tılod akti\e edildiginde f'arklı bir s€s ıonu. tüm dokunmatik ayarıamalar yapılırken tbrklı ses

tonlart ile kullanlcıya uyancl ses siny,alleri vermelidir. Cihazın ses seliyesi arkasındaki bir düğmeden veya ön

panelde yer alan ayar menüsünden ayarlanabilmelidir.

l0, Cihaz. bünyesinde bulunan bir sisıem sayesinde. çaIlşllmakta olan dokunun direncini saniyede en aZ 3300

det'a ölçerek t'arklı dokular (yağ. sinir. kas v.b.) aİasındaki direnç değişiklikIerinden etkilenmeden ayarlanmış olan

çtkış gücünü sabit bir şckilde hasıal,a transfiı çdebilmelidir_ Bu işlemi yaparken sadeçe akivaşyonun başlangıcında
dcğiI. akıi\as]on bol rınca kaışılaşıla[ıilcccl doku diıcnci lhrklılıklarınl da ölçmeli ve heı,bir ölçüme göre

degişikliklcrc aııııııla ıepki ı,erı,lriInıelidir, Bö\leliklc çihaz. t'arklı Jirençler kaİşlslnda gücünü hep a),arlanan

scı,il,cdc tuıabilnıelidir.

ll. Cihaz bir önceki maddede belirıilen sabit çıkış gücü sağlama özelliğini bipolar koagulasyon modlarında.

monopolar modlaİınln ıümünde !e damar mühürleme sisı.eminde devam enirmelidir. Dokuyla temas etrneden

kulIanılan spray koagulasyon gibi nıodlarda da bu özellik aktifdurumda olmalıdır.

1,oı{ veya Hassas Bipolar Koagula§yoı: Nekıoza neden olmamalı, ince uçlu forcepsler ile kullanılabilmelidir.
sini§el yapllara yakın yerlerde kullanülmak üzere termal yayıllmı düşük olmalı ve hassaş koagulasyon temin

eımelidir. Çıkış gücü en az l5 t,att olmalldlr.
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12, Cilrazın sahip olmasl gereken modlirr \.e bıı modlaı,ın özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) BiPoLAR KoAGLiLAsYoN
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Medium veya standaİt Bipolar Koagulasyon: standan bipolaf koagulasyon temin etmelidir. orta kalınlıkta
forcepsleı,ı,e diğer bipolar gereçler ilc kullanılabiImelidir.Termal yayıIümı düşük olmalıdır. Çüküş gütü en az 40 1,-atı

olmaIıdır.

b) \ıONOPot.AR KEsuE:

§af Kesmc: Açık ceııahide ve TUR gibi vakalarda kullanıma uygun olmalıdır. Cihaz gücünün tamamını kesme için
kullanmalı. kesintisiz. koagulasyon etkisi göstermeyen. nekroza sebep olmayan pürüZsüz bir kesme sağiamaiüdür.

Çıküş gücü en az 300 waıı olmalıdır.

Karışık Kesme: Gücünün bir kısmını koagulasy,ona ayırarak koagularif kesme temin etmeIidir. Çıkış gücü en az
200 waft olmalldür.

Bu modda cihaz hemostatik bir eıki gösteıeı,ek divizyon yapılmasını sağlamalıdır. Cihaz bu modd4 kanşIk

kesme(blend cut) modundan farklı olaIak koagülasyon kaynakh, yo25 on, %75 olİ voltaj döngüsüyle çalışmaIıdlr.
Daha konırollü olduğu için daha düşük 8üç değerIerinin kullanımına imkan ıanımalı ve kapasitif kuplaj, izolasyon
haıalarını minimize etmelidiı. Bu nrod kesme ve koagulas1-ondan bagımsız bir biçimde aktive edilebilmelidir. Çıkış
gücii cn a/ ]t)0 \\3(1 oInlnIldlr.

Fulgurasyon: Standan koagulas),on işlemini ıemin etmelidir. Koıer elektrodunun yüzçyel dokunuşlaIla
koaguIas1,on 1,apmasını sağlamalıdır. ÇıkıŞ güçü en aZ l20 wan o|ma]ıdlr.

Sprayl Özellikle parankim dokulardaki geniş yüzeyli ve slzlnıı şekİindeki kanamalartn hızll ve etkin biçimde
hemostazını temin eden yüksek voltajlı koagulasyon yapmalıdır. Kotçr elektrodunun dokuya temas ettifilmeden

akınıın elekırodıan kanamakta olan damarlara slçraması için kullanılmalıdır.Cihaz bu modda da doku direnci

öIçünlü ve sabiı çıküş gücü sağlanra özelliğini sürdürmelidir. Çlklş gücü en az l20 u,aıı olmalıdır.

l3. Cihazın ıüm monopolar modların güç seviyelerinin sıeril sahada bulunan koter kaIeminden değiştirilmesini
temin eden bir çaltşma şekli bulunmalıdır. Bu çalışma programı içerisinde kesme, hemostatik divizyon ve

koagulasyon için önceden ayarlanmlş beş kademeli bir hafıza bulunmaiı ve istenildiği talİirde cerrah uygun kalemin
üzerindeki bir düğme ile bu beş kademeden uygun olanı kendisi seçebilmelidir.

l4. Cihazın önceden a;,arlanmış kademeli güç değerleri dışındaki degerler kullanılmak istendiginde manuel

olal?k dokunmatik ekIaü]dan kesmc_ h.ünostatik di\ ia,on ve koagulas] oD değer]eİi ayaflanabilmelidir.

lj. Cihazın bipo|ar modla.ı da LCD ekranın bipolar kısmından dokunmatik olarak seçilebilmeli ve

ayar|anabilmelidir. Ayrıca bipolaı koaguIasyon oüomatik olarak aktive edilmek istendiğinde otomatik aktivasyonun

süresi yine LCD ekranın ilgili kısmından ayarlanabilmelidir.

l6_ Cihaz açıldığlnda bir progrdm dahilinde tiim fonksiyonlarını test etmeli ve bir aİıza durumunda kullanıcıya

bunu Türkçe bir nresaj ile bildirıİelidir. Cihazın en az 25 t'arklı dil seçeneği olmalıdır.

l7. Cihaz ayarlanmış çıkış gücünden daha fazla çlklş gücü ölçtüğünde otomarikman çıkışı kesmeli. sesli a|arm

vemreli te bunu hata mesajı ile bildirmelidir.

//d
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High veya Makro Bipolar Koagulasyon: Çok miktaıda ve yüksek dirence sahip dokuların hızlı ve etkin bir
biçimde ;-üksek ı,olıaj ilc koagulas1,onunu temin etmelidir. Kalın forcepsler ya da diğer bipoIar gereçler ile
kullanınra u;,gun olmalıdlr, Çlklş gücü en az 9j rvatı olmalıdır.

c) }toNoPoLAR HEMosTATiK DiViZYoN:

dl \rO\OPOLAR KOACt LAS\ O\:
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18. Cihazın hasta dönüş elektodundan kaynaklanan plaka yanıklaflna kaşı iki farklı güvenlik sistemi
bulunmalıdır. Bun|ardan birincisi. hasıa plakaslııın hasta cildine tema§ tüzeyinin yeıerli olup olmadlğını kontrol
eımeli \e }an]ga sebep olabilecck kadar 1eıersiz tem,ıs alanl ölçüldüğünde enerjiyi keserek sesli ve görsel uyan
Yernclidiı,- lkinci güvenlik sistenıi ise hasıa) a özeı koruma sağlamak üzere. hasta dönüş elektrodunun temas

Jüze},indcki direnci sürekli ıakip ederek bu dirençte o/o4O'tan daha yüksek değişiklik ölçtiiğünde enerjiyi keserek
sesli ve görsel u},arı \,ermelidir. Böylelikle hastanın kilosuna ve plakanın yapışaırıldığt bölgelerin farklılıklarına göre

oluşabilecek 1,anık riskleri de ıamamen onadan kaldürılmalIdür.

l9, Cihazın mühürlenle fonksiyonunun kullanılması için cihaz ile uyumlu laparoskopik ve açık cerrahi
elektrodları bulunnıalıdır, Bu elektrodlar bağlandığında cihaz taİafından otomaıik olarak algllanmalldlr.

20. cihaz bu elektrodlann hepsi ile 7mm çaplna kadar ( 7 mm dahil ) olan damarlaıın,doku demet|erinin ve

lenthtik]erin kalıcı oIarak; proksiınalde ıhrombus yaratmadan kapatılmasını temin e(melidir.

2l. Cihaz 7 mnı. ye kadar (7 mm dahil) damaİlaIın.doku demetlerinin ve lenfatiklerin yapılaİlndaki elastin ve

kola_ieni denaıure ederek kalıcı ola.ak mühürlenmesini sağlamahdır. cihaza mühürıeme işleminin 7 mm(dahil)

çapına kadar endike oldugunu kanıılayan yeıkiIi ve bağımslz kurumlarca onaylanmış(FDA v.b.) belgesinin onaylı
ıercüınesi bulunmalıdır.

22- Cihaz ile biflikıe kullanılması sözkonusu tüm bağımsız damar mühüt,Ieme ve kesme problarının dokuyu
kar,ıanıasının aıdından kiliılenme r,el,a kademeli aktiı,as)on özelliği oImalı vc bu sayede dokuya uygulanma§l
geleken basınç. kiliıleme vel,a kademeli akıivasyon mekanizmasü taraindan belirlenmeİidir. Böylelikle manuel
olarak ıahmini bir u;-gulama yapmaya 8erek kalmamalıdır.

?3. Cihaz damar mühürleme işlemi tamamlandığında otomatik olank akımı kesmelidir ve bu esnada işlemin
biıtiğini. başarılı ya da başaıısız olaıak sonuçlandlğlnl ayrı a}.,ü tonlarla belil1en sesli Ve göı-se] bir sinyal l,ermelidir.
Bö) ]ece dok!ı kapatılmadan öngc işlcmin biıiıilmesini. dokunun .,-akılmasını _n.'a da kesilmesini önlemelidir.

24- Cihaz damar mühüİIeme işlemini t]ilgisayar konı[ollü. kesinıisiz. çiti kutuplu akım uygulayarak tamamen

oıomatik gelçekleşıirmelidir. İşlem esnasında hiç bir a),arlama ya da süı-r ıahmini gerekmemelidir.

25. Cihaz damar mühürleme işlemi başarısız olduğunda uygulamada yapılan halayı ku|lanıcı_v',a Türkçe olarak

bildilmeli ve işlemin tekarlanması için sesli ve görsel uyan vermelidir. Böylelikle damar kapama işleminin
güvenilirliğinden emin olunmasını sağlamalıdır.

26. Cihazın damar mühü.lemede kullanllan bağımslz kesme fonksiyonuna sahip problarında bulunan bıçak
ıamamen el aletinin içerisinde gizli olmalıdır. Probun ağzt açıkkğn aktive edilememelidir.Sadece probların

kilitlenme mekanizması kiliıli iken veya kademeli akıivasyon mekanizmasl tamamen sıkışt|nldığında bıçak harekeı

enirilebilmelidir.Böylece kullanıcı tarafından istenmeyen biı bölgeye ya da çevre dokulara zarar vçrilmesini
önlemelidir.

2'7. cihazla a)nı maı*a olan ve açık cerrüide kullanılaçak en az 5 farklt tipte bağlmsız damar mühürleme ve

kesme probunun ),anısııa. laparoskopik ceıTahide kullanım için en az 5 adet bağlmsız damar mühürleme ve kesme

probu rılmak üzcıe geniş bir sarl'g.ubuna sahip olmalıdır.

28. Cihaz, bilgisalara baglanahilmck için bir port'a sahip olınalıdır. Böllecc ıeknik sen,is eiemanı ıamlından

cihazün çalışma mod]aİı ve diğeı,bilgilere kola},ca ulaşülabilmeli^ cihazda oıı]§muş anza ve hatalar geçmişe dönük

oIarak araştırılabilmeli ve cihaza gerektiğinde bu pon sa_v-esinde güncelleme programları yüklenebilmelidir.
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29. cihaz geçmişe dönük olarak kullanımlar hakkında sürekli olarak hafızasında rapor tutmalı, istendiğinde bu
rapor LCD ekfarıtnda görüntiilenerek ne zaman. hangi modda ve güç seviyesinde aktive edildiği ve işlemin başarsı
gözlemlenebilmelidir.

30. cihaztn ürcticisi tarafından piyasaya sürülecek yeni elektrodlar ya da gereçler cihazın bilgisayar bağlantısı
saycsinde ıcya elektrodlar üzcrindc bulunan akıllı konnektörler aracıl|gı ile cihaza tanııılmalı ve yeni çıkan bu
prohları da kullannıak ıı]ümküİ olrnalldlr.

]l_ Bu prob çe§itliliği ıaka çeşiıliliğini anlrabilmesi açısından cihazla aynı markada olan orjinal katalog
üzerindcn belgelenmelidir,

32. Cihaz ile birlikte kullanılan her türlğ prob cihaz ile aynı marka olmalı ve cihaza tam uyumluluk
gösıermclidir.

33. Ciha7 arnl ü.cıici ıaralindan üı,ctilmiş bir aıgon gaz üniıesine \e duman ıahli)e cihazına bağlanabilmelidir.
Böllelikle cihazı aıgon ünite§i \c duman tahli)c cihaz ile kombine kullanmak mümkün olmalıdır. Argon gazlı
elekıı,ocerrahi kullanülırken koıef li)nksiyolarının aıgon hand setinden akıivas)onu mümkün olmalıdı.,

34. Cihazın dokunmatik LCD ekranın ulaşılan bir menu veya ön panelde yer alan buton yaıdımı ile son
ayarlanan mod ve güç değerlerinin yeniden yüklenmesi sağlanabilmelidir.

35. Cihaz^ uygulamalar esnasında LCD ekranından verdiği uyarı mesajları, kullanım detaylanntn raporlandğı
meıinleri Türkçe oıarak kullanlclya sunına seçeneğine sahip olmalldtr.

]i6. Tıbbi cihaz salınalma işlcmltri için geçerli genelgede belinildiği üzere teklif verilecek ürünlere aiı
sınItlandırma \e bu sİnlflara aiı belinilcn hclgeler ibraz edilmelidir.

31. Cihaz 2 _,"ıl süresinçc garanıi kapsamında olmalıdıı.

38. Cihaz l0 rıl süre ile üretici tjrmadan yedek parça bulundurma garantisini taahhü( etmelidir.

.]9, ('ihal ile birljkte rerilmc§i _qcı,ekenlcr aşagıdaki gibi olmalıdır :

-l ıi,teı monopolar alak pedalı

-I aJcı bipolar a}ak pedalı

- l adeı damal miıhürleme pedalt

- l adet reusable plak kablosu

- l ıdeı reusable monopotar adapüör

- l adeı reusable bipolar tb[ceps bağlantı kablosu

- l adet al nı mırka cihaz ile ul,umlu. ral've çekmeceye sahip taşlma arabasl
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. Programatörü m3 cinsinden ayarlanabilmelidir. 30-300 m3'e kadar hac|mdeki ortamı
pulvarize edebilecek kapasitesi olmalıdır.

ı cihaz solüsyonu 7ml/m3 oranında ortama pulvarize edebilmelidir.
ı cihaz insansız ortamda çalışabilmeli, cihaz ayarları yapıldıktan sonra odayı terk etmek
. için uygulamaya başlama zamanı tan|malı, bu gecikme zamanı 1dakikadan 540

dakikaya kadar ayarlanabilir olmalıdır.
. işlem bittikten sonra cihaz otomatik devre dışı kalmalıdır.
o Cihaz hafızasına 1-8 kullanıcı veya 1-8 oda kayıt edilebilmelidir. Rutin uygulamalarda
ı sitemin aksamaması için oda ve kullanıcı bilgilerinin kaydedildiği barkod sistemi

olmalıdır.
o cihazın usp bağlantısı olmalı ve pulvarizasyon yapılan ortam ile ilgili veriler cihazın

Hafızasından bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir.

iıını-ryi ıı_nııı FiRMA AŞAĞlDAK| özELLiKLERE sAHiP 1oo |_|TRE solisYoNU BEDELsiz
oLARAK VEREcEKTiR.

1.Ürün kapalı hacimdeki havayı kullanarak ulaşılamayan yerler dahil tüm yüzeylerin yüksek

düzey dezenfeksiyonunu sağlamalıdır.

2.Kullanıcıya toksik etkisinin olmaması için gümüş, aldehit, fenol, klor ve türevlerini
içermemelidir.

3.Ürün kimyasal içerik olarak yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlaması ve kullanıcıya toksik
etkisinin olmaması için hidrojen peroksit, perasetik asit veya ikisinin kombinasyonunu
içermelidir.

4. Ürün mikron düzeyinde, aerosol hale gelebi|ir özelliğe sahip olmalı, işlem sonrasında
ortamda herhangi bir çökelti ve ıslaklık kalmamalıdır.

6. Kullanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmaması için geniş materyal
uyumluluğu olmalıdır. Uyumlu materyal listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

7. Ürün 5L'lik kilitli kapaklı bidonlarda olmalıdır.

,11

5. Ürün mikrobiyolojik etkinlik olarak NF T 72-281 standardına (Hava Yoluyla Dezenfeksiyon

Standardı} 8öre test edilmiş olmalıdır. Bu standarda göre 7 ml/ m3 uygulandığında 30

dakikada bakterilere (Pseudomonas aeruginoso, Escherichia coli, Enterococcus hiroe,

Stophylococcus aureus),ve 60 dakikada virüslere |Polio virüs, Adeno virüsve Norovirüs dahil|,

60 dakikada mikobakterilere (Mycobacterium terroe dahil\,120 dakikada mantarlara
(Aspergillus brosiliensis) ve 120 dakikada sporlu bakterilere (Bacillus subtilıs/ karşı etkili
olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair EN lSO 17025:2005 akreditasyonuna sahip

uluslararası akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının
orijinalterini ve ilgili laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif
dosyasında sunmalıdır.
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Ürunrn raf ömrü en az 24 ay olmalıdır. son kul|anma tarihine 3 ay kala miadı yaklaşan

ürünleri firma yenisi ile değiştirmelidir.

9. Urüne ait Güvenlik Veri Formu veri|melidir.

10. Ürün CE belgeli olup TİTUBB kaydı olmalıdır

11. orijinal ambalajındaki ürün numuneleri, ilgiIi birim tarafından denenerek birim
sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye tarafından yazılı olarak alınacaktır. Ürün
seçim!nde il8ili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşlerı dikkate
alınaca ktır.

12. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağlığı kurumu başta olmak
üzere her seri iÇin yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz için
gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksi|en stok fi rma tarafından tamamlanacaktır.

' l., n .o l ve t !El.r]']0Tes(,ı
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TAŞINABiLİR HASTABAŞI MONİTÖR
TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Monitörler yetişkin, pediyatrik ve yenidoğan olmak üeıe tiiın hasta gnıplannda
kullanılabilmelidir. Seçilen hasta kategorisine veya profiline göre alarm limitleri otomatik
oIarak ayarlanmalıdır.

2, \4onitörler cn az 5 iırç diyagonal büyükliikte olmalıdır ve ekranda aynı anda en az 3 dalga

ibrmu giistcrebilnıclidir. N{oniıörleı-in ekran çözünürIüğü en az 480x272 pikseI olmalıdır.

3, Monitörler, aşağıdaki parametrelerin mmamrnı ölçebilmelidir;

a. EKG (Eı az 3,5 veya 6 kanal)
b. Kalp Atım Hızı
c. Solunum
d. SpO.
e. N]BP
f. l Kanal IBP
g. l Kanal Isı

4. opsiyonel olarak yukanda belirtilen parametrelere ek olarak aşağdaki parametreler ileride
istenildiğinde cihaza eklenebilmelidir:

a. etco2( mainstream Veya microstream ve sidestream)
b. PICCO veya CCO
c. Kardiyak Output (CO)
d. l 2 Kanal EKG ölçümü

5. Monitör ekanında en az 3 adet dalga forrnu aynl anda değişik kombinasyonlaıda
göıünütenebilmelidir ve opsiyonel olarak dalgaformu sayrsı 4'e kadar yiikseltilebilmelidir.
Ekran gösterimi esnek yaplya sahip olmalıdır. Böylece sayısal değerlerin büyük olarak

görülebilmeli. . renkleri ıe tarama hrzlan değiştirilebilmelidir.

6. Cihazda ölçülen fizyolojik parametreler için en az 120 saat tabular veya grafik olarak trend

kabiliyeti olmalıdır.

7. Monitör en fazla |.5 kg ağırhğında olmalı ve kolaylıkla taşınabilmelidir.

8. \lonitörlerde alaıın özelliği bulunacak; gelen alarmın önem durumuna gere en az 3 (üç)

değişik seviyeli sesli r e en az 2 (iki) değişik ışıklı görsel uyan verecektir.

9, Monitöriin alr vc iisr alaım limitleri ayarlanabilmcli, isıenildiğinde alarmlar en az l veya 2

dakika süreyle susturulabilme özelliği olacaktır.

10. Monitörler opsiyonel olarak merkezi monitöre kablo ile bağlana

olınalıdır

11, lVttınitörleı, lansıZ Soğutma Siste

,",$ffiry.$-

hip o

bilecek donanıma sah lp



h,-1

12. Monirörler dahili bataryaya sahip olmalıdr. standart kullanım koşullannda batarya en az 4

saat süre ile ölçüın yapabilmelidir.

13. Teklif edilen cihazlarda hareketli hastalarda oluşabilecek a(efaktlan önleyerek diizensiz

kalp riıni koşullarında <iahi hatalı NIBP ötçümlerinin minimize edilmesini inovatif
teknolojilerden veya eıı fazla 5 veya 6 uçlu EKG kablosu ile l2 derivasyon EKG izlemeyi

miimkün kılan teknolojilerden veya invaziv olmayan yöntem ile süekli arter basıncı

ölçııeye yarayan teknolojilerden veya gelişmiş EKG/ST Analizi./Aritmi teknolojilerinden; a

veya b veya c veya d ınaddelerinde geçen özelliklerden eA az l maddeki özellikler standart

olaı,ak bulrınınalıdır. Bu husus orijinal katalog üzerinde gösterilecektir.

a. DINAMAP NIBP ve EK Pro Teknolojisi
b. CNAP Smart Pod ,ı,e TRUST Teknolojisi
c, ST/AR Anhythmia ve EASI Teknolojisi
d. iNlBP ve EC l Teknolojisi
c. ST and arrhythmia ve QT/QTc interval analiz teknolojisi

14. Monitörlerin EKG/Kalp atım hızı ve ST analizi ölçümleri aşağıdaki özelliklere sahip

olmalıdıı:
a. Cilrazın EKG ölçümü 3 ve 5 veya 6 uçlu kablo ile yapılabilmelidir.
b. N'lonitör ile aynı aııda l2 derivasyon EKG ölçümü yapılabilmelidir.
c. Monitörlerde kalp atım hızı en az 30 - 300 atım/dk arasında ölçülebilmelidir,
d. Kalp atımı EKG, SpO2 ve IBP veya NIBP üzerinden görülebilmelidir.

15. Monıtörün oksijen saturasyonu ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a. Monitör parmağa bağlanan bir sensör ile kandaki oksijen saturasyonunu sürekli

olarak ölçüp ekranda görüntüleyecektir.
b. oksijen Saturasyon ölçümü infrared lşık emme metodu ile % 30 ile 0/ol00 arasında

yapılmalıdır.
c. Ekranda plestismograf pulse dalga formunu görülebilmelidir.
d. Monitörün spo2 ölçüm teknotojisi Masimo veya Nellcor ve firmanın orijinal

teknolojisi olarak tercih edilebilmelidir.

16, Monitörün sıcaklık ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
a. Cihazlar en az 1 kanal sıcakhk ölçebilmelidir ve ölçüm aralığı en az 25 oC ile 45 ,C

arasında olmalıdır-
b. Ölçlim doğruluğu en az J- 0.2 'C olmalıdır.

17. Monitör solunum sayısını ölçümü aşağıdaki özelliklere süip olmardır:

a. Monitör solunum sayısını empedans metodu ile veya doğudan solmumdan

ölçebilmeIidir,
b. Öİçüm aralığı:yı..tişkin hastalarda enaz,ç I20 solunum / dakika, yenidoğan hastalar

en az 4- l 50 solrınıım dakika arasında olmalıdır.

18. Monitörülı non-iırr,,aziv kan basıncı (NlBP) ölçümü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:

a. Manuel, otomatik (ayarlanan aralıklarla ölçüm) ve sürekli modlarına sahip

olmalıdır.
b. oscillometric me stolik ve ortalama basınçlar

0
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Alarm limiıleri ayarlanabilecektir. Yetişkin, pediatrik ve
kategorilerinden biri seçildiğinde monitör noninvaziv basınç
otomatik olarak değiştirecektir.

neonatal hasta
ölçüm limitlerini

19. Monitörün invaziv kan basıncı (IBP) ölçüm özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdu
a. Öüçilm aralığı - 40 ile 300 mmHg arasında olmalıdır.
b. Sistolik, diastolik ve ortalama basınç değerleri ekranda gösterebilecek; alarm

limitleri ayarlanacaktır.
c. ART (Arterial Pressure), PAP (Pulmonary Artery Pressure), CVP (Central Venous

Pressure), LAP (Left Arterial Pressure), RAP (Right Arterial Pressure), UAP ve
UVP veya benzeri basınçları ölçebilecektir.

20. Monitörün etC02 ölçüm özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
a. Monitör 1,etişkin ve 1,enidoğan ve pediatıik hastalarda sonınsuz bir etCO2 ölçümü

için mainstream veva microstreamteknoloj isi ile ölçüm yapmalıdır.
b. etCO2 ölçüm aralığı en az 0-99 mmHg arasında olmalıdır.

21. ]Vlonitörün kardiyak output ölçüm özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır
a. Ölçlim aralığı en az 0,5 ıle l5 lt/dk arasında olmalıdır.
b. Monitör ekranında termodilüsyon eğrisi, ortalama kardiyakoutput değeri, kardiyak

indeks ve kan ısısı görülebilmelidir.

22. Verilmesi İstenen Aksesuarlar:

l:K(i .\ra Kablostı
lu EKG Kablosu, ok kullanımlık

\ IBP Hoıtunıu eti iı/ iatrik
NtB . çok kullanımhk. eti n,Mbo
ı"IBP l]Ll. k ktıllaıııın]ık. ,Lbo
NIBP Man nLl. k krıllanııı-ılık. iatrik
Sp()r ery KqQlsır(qğç ereki 0rSa

3L

I

SpOl 1ıarmak probu. çok krıllanımlık. nıandal vel,a silikon tip

l tı,
lD uYal.l

etişki ır)-
daııt Monta A

*.

3'er Adet
3'er Adet
1'er Adet
1 'er Adet

Toplam 2 adet
Toplam 2 adet

3'er Adet
1'er Adet

l 'er Adet
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TRANSPORT MONİTÖR

I Genel yoğun bakım I ADET

1 ADET
2 ADET

4 1, ADET

5 Çocuk-göğüs yoğun bakım 1 ADET

6 Kardiyoloji yoğun bakım I ADET

Ameliyathane
3

-1
Dahili- cerrahi n bakım

M

2
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