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Mal / Hızmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fayat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

NoN_INVAZIV PARSiYEt
oKsİJEN BA5INCI (oRI)
PRo8u

600 ADET

NON_INVAZıV HEMoGLo8İN
PROBu

500 ADET

NoN_lNVAzw
KAR8OKSİHEMOGLOBİN PROB

500 ADET

l(APNoMETRE AiRwAY
AoAPrÖRü

1000 ADET

NON-INVASIVE SREBRAL
oKsiı,ıErRE sENsöRÜ

600 ADET

NON INVAZİV ANEJTEZİ
DERiNüĞİ MoNiTToRÜ

1000 ADET

Genel
Topıam(KDV

Harİc)i

Adres: Ar"a§tıİma v. Uygulama lta§tanesi osmanbcy Kamposu ŞANLIIJRFA
lnib.t t.|efon: Tel.: 0 (414)344 4165 Faks:0(4l4)34441 69
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KAPNoGRAF| ADAPTÖRÜ ENDTlDAL KARBoNDloKslT(ETco2) oLcUM K|Tl

TEKNlK SARTNAMEsl

1. Ölçüm kiti tek kullanimlik olmalidir.

2. Latex icermemelidir.

3. Bakteri filtrayon ozelligine sahip olmalidir ve %99.99 filtrasyon etkinligine

sahip olmalidir.

4. Dusuk akimda (Low flow) kullanim ozelligine sahip olmalidir.

5. Sidestream yontem ile o|cum yapmali ve en fazla 50 ml/dakika ornekleme

hizinda calismalidir.

6. Sivi birikimine engel olacak teknolojiye sahip olmalidir, su tutucu

bulundurmamali, su tutucu yerine devre icindeki nemi buharlastirarak

devre disina uzaklastiran havayolu adaptoru olmalidir.

7. Kit in cihaz tarafına bağlanacak kısmında nemi buharlaştıran adaptor,

ventilator devresine bağ|anacak kısmında havayolu adaptor ve 2m

uzunluğunda örnekleme hattı bulunmalıdır.

8. Kit sayesinde maksimum 15 saniyede parametrelerin ölçümü ekranda

görülmelidir.

9. Kit sayesinde ekranda ekranda EtCO2 egrisi, EtCO2 numerik degeri,,

inspirasyondaki CO2 değeri ve solunum sayisi izlenebilmelidir.

10.Her 500 adet kit ile birlikte ]. adet olcum modulu ucretsiz olarak

ve rilmelid ir.
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l. Prob oksijen satürasyonu. nabız,Perfuzyon indeksi, Totalhemoglobin (SpHb) ve PVI
ölçümüne uygun olmalıdır.

2. Prob Tek kullanımlık olmah.hasta parmagina taliili olduğu surece gerçek zamanli SpHB
moniterizasyonu yapabilecek oze|likte olmali.

3. Probıın yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmahdır ve latex
içermemelidir.

4. Prob tekli paketlerde olmalıdır.

5. Probun poşeti üzerinde üriine ait bilgiler bulunmalıdır.

6. Her 500 prob ile birlikte asagida ozellikleri verilmiş olan ,2 adet Non-inı,aziv hemoglobin
olcum cihazi kullanim amacli olarak birakilmalidir.

A-Pulse oksimetre cihazı hem masa üstü tipi hemde transport tipi. dahili batarya|ı. hem
şebeke cereyanı hemde batarya ile çalışabilen. taşınabilmesi için sabit tutanağı olan.
göstergeleri hem }atay hem de dike_v okunabilen bir sistem oln-ıalıdır.

B-Cihazda. yüzdesel oksijen satiiırasyonu (SpO2), nabız atış hızı (PR) r,e Total
IJemoglobin (SpHb). PVI ölçiimleri yapılabilmelidir.

C-Oksi.ien saturasyonu iilçüm aralığı %0 - %10O- nabız hızı ölçüm aralığı 25-2,10
atın-ı/dakika ve Total Hemoglobin (SpHb) ölçüm aralığı 0-25 g/dl arahğında olmalıdır.

D-Cilrazin ekranında aynı zamanda perfiizyon oranı (PI) değeri izlenebilmelidir.

E-Cihazın ekranı LCD olacaktır ve pletismografik daIga fom,ıları izlenebilecektir.

F-Cihazda oksijen saturasyonu, nabız hızı ve total hemoglobin için görsel ve sesli alt ve
üst alarmı. düşük pil seviyesi uyansı. prob arızası ve sistem hatası uyan/alarm özellikleri
bulunmalıdır.

G-Cihaz en az72 saatlik trend özelliğine haiz olmalıdır.

H-Cilıazın ekranı gerektiğinde. konsoldan ayrılarak taşınabilir olmalıdır
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NON iNVAZIV TOTAL HEMOGLOBIN PROBU TEKNiK ŞARTNAMESi
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KARBoKsIHEN,t0(;LoBIN PRoB[j TEKNIK ŞARTNA\.IESI

l. Prob,karboksihemoglobin.oksijen satürasyonu,nabız ve perfuzyon indeksi ölçümüne
uygun olma[ı ve yetişkin. pediatrik, neonatal tipleri bulunmalıdır. Tek kullanımlık
olmalıdır.

2. Prob saysinde hastalarda karbonmonoksit zehirlenmesi Non-Invaziv yontem ile tespit
edilebilmelidir.

j. seıısor avni hastada enaz l hafta sure ile kullanilabilmelidir

4. Pıobun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex
içermemelidir.

5. lhaleyi alan firma hastaneye her 500 adet sensör karşılığı 2 adet aşağıdaki özelliklere
sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir.

7. Cihaz 1,etişkin" pediatrik. infant ve yenidoğan hastalarda kullanılabilmelidir.

8. Cihazda.Karboksihemolobin(Spco). y,üzdesel oksijen satürasyonu (SpO2). nabız hızı
(PR) ve perfuzyon orani (PI) ölçüm değerleri aynı anda.ekranda görüntülenı-ırelidir.

9. Cil-ıaz istendigi taktirde non-invasive yontemle Total hemoglobin. . Methemoglobin.
Akustik Solunum Hizi ve Pleth Variability Indeks parametrelerini eklemeye olanak
sağlal,an platforma sahip olmalidir.

l l. Cihaz SpO2 ölçiimünü en az Vo70-o/o|00 arahğında, hareketsiz erişkin ve pediatri
hastalarında en faz|a +2. hareketsiz neonatal hastalarda en fazla +3 doğruluğunda
yapmalıdır.

13. Perfiizyon oranı ölçüm aralığı en az % 0.02 - %o 20 arasında olmalıdır ve ekranda
görüntiilenmelidir.

l.i. Cilrazda 3 avrı ölçünr hassasiyet (normal. maksimum. hassas) modu olmalıdır

15. Cihazda ayrıca travmalı hastalar için ölçüm modu olmalı. tek tuşla tüm ayarlar en
hassas seviyeye geçebilmelidir.

l6.Cihazın ekranı. hareketli hastalarda ölçüm ;-apılırken donup kalmamalı. ö[çüm
kesilnrenıeli ve hatalı sonuçlar vermemelidir. cihazın mua"".'ene ve kabulü sırasında bu
özellik aranacaktır.

|7. Cihaz hem I00-240VAC, 50-60Hz şehir şebekesi, hem de
dahili NiMH bataryasr ile cihazı en az 2 saal çalıştırabilmeli
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6. Pulse co-oksimetre cihazı masa üstü tipi. dahili bataryalı. hem şebeke cereyanı hemde
batar1.,a ile çalışabilen. taşınabilmesi için sabit tutanağı olan bir sistem olmalıdır.

l0. SpO2 ölçüm aralığı %l - %100, ye nabız lırzı ölçüm aralığı 25-240 atım./dakika
arasında olmalıdır.

12. Cihazın iizerinde perftizyon oranını ve sinyal kalitesini gösteren iki ayrı bar grafik
olmalıdır.



xoN-rxvlzrv oKslJEN REzERV INDEKS pRoBu rulcüir şınrNaırnsi

l. Prob.Ori.oksijen satiirasyonıınabız ve perfuzyon indeksi ölçümüne uygun olmalı ve
yetişkin. pediatrik" neonatal tipleri bulunmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır.

2. Prob saysinde hastalarda oksijen rezervi. Non-Invaziv yontem ile takip edilebilnıelidir.

3. Sensor ayni hastada enaz l hafta sure ile kullanilabilmelidir.

4. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmahdır ve latex
içermemelidir.

5. İhaleyi alan firma hastaneye her 300 adet sensör karşılığı 1 adeı aşağıdaki özelliklere
sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir.

6. Pulse co-oksimetre cihazı masa üstü tipi. dahili bataryalı. hem şebeke cereyanı hemde

batarl,a ile çalışabilen. taşınabilmesi için sabit tutanağı olan bir sistem olmalıdır.

7. C|hazletişkin. pediatrik. infant ve yenidoğan hastalarda kullanılabilmelidir.

8. Cihazda.Oksijen rezen indeks(ORl), yiizdesel oksijen satiirasyonu (SpO2). nabız hızı
(PR) ve perfuzyon orani (Pl) ölçüm değerleri aynı anda-ekranda görüntülenmelidir.

9. Cihaz istendigi taktirde non-invasive yontemle Total hemoglobin. , Methemoglobin.
Akustik Solunum Hizi ve Pleth Variability Indeks parametrelerini eklemeye olanak
sağlayan platforma sahip olmalidir.

l0. SpO2 ölçüm aralığı %1 - %100, ve nabız hızı ölçüm aıahğı 25-240 atım/dakika
arasında olmalıdır.

ll. Cihaz SpO2 ölçünrünü en az o/o70-Vo100 aralığında, hareketsiz erişkin ve pediatri
hastalarında en fazla +2. hareketsiz neonatal hastalarda en fazla +3 doğruluğunda
yapmahdır.

l2. Cihazın iizerinde perfiizyon orantnı ve sinyal kalitesini gösteren iki ayrı bar grafik
olmalıdır.

13. Pertiizyon oranı ölçüm aralığı en az o/o 0.02 - Vo 20 arasında olmahdır ve ekranda
görüntülenmelidir.

l4. Cihazda _-} ayrı ölçüm hassasiyet (normal. maksimum. hassas) modu olmalıdır.

15. Cihazda ayrıca travmalı hastalar için ölçüm modu olmalı, tek tuşla tüm ayarlar en

hassas seviyeye geçebilmelidir.

'16. Cihazın ekranı. hareketli hastalarda ölçüm yapılırken donup kalmamalı. ölçüm
kesilmemeli ve haıalı sonuçlar vermemelidir, cihazın muayene ve kabulü sırasında bu
özellik aranacaktır.

|7.Clhaz hem l00-240VAC. 50-60Hz şehir şebekesi. hem de
''{,

dahili NiMH bataryası ile cihazı en az 2 saat çalıştırabilmelidi
l.



NoN-lNVASlVE BoLGEsEL oKsiMETRE(NlRs) PRoBU TEKNiK SARTNAMEsi

1. Probun hem trend hemde multlak olcum dogrulugu ozelligi olma|idir

2. Her 600 Prob ile birlikte 2 adet bolgesel oksimetre(NlRs) modulu ve dcum cihazi
ucretsiz olarak verilecektir.

3. Prob, kızıl ötesi yöntemi ile çift dedektödü olarak serebral bölge oksijen saturasyonu
ölçümünü (rSO2) surekli olarak yapabilecektir.

4. Prob sayesinde cihaz, LED tabanli teknoloji ile Ve en az 4 dalgaboyunda calisacaktir

5. Prob sayesinde,cihazda serebral oksren saturasyon değeri alt alarm limiti % 1 (yüzde
bifl - % 98 (yüzde doksansekiz) aralığında, üst aiarm limiti de 06 2 (yüzde iki) - % 99 (yüzde
doksan dokuz) arallğlnda t1 hassasiyetle ayarlanabilecektir,

6. Prob sayesinde,cihazda her hastaya ait serebral satürasyon düşme ve yükselme
yüzdesel oranlarlnln monitörize edilmesi amactyla hastaya ilk uygulandığı andan itibaren alınan
değer bazal satürasyon değeri olarak belirlenebilecek, bazal saturasyon degeri ile anlık olculen
deger arasindaki fark ekranda gosterilecektir.

7. Prob sayesinde,cihaz ekraninda anlik serebral oksijen saturasyonu degerı (%rSo2)
sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bo|geden olculmeli ve ekranda ayni anda
iki deger gosterilmelidir ve ayni anda her iki deger icin en az 24 saatlik trend monitorizasyonu da
olmalidir.

8. Prob sayesinde,Cihazda kullanici tarafindan seci|ebilen pulsati|e ve non_pulsatile calisma
modu ozelligi bulunmalidir. Pulsati|e mod secildiginde ayni sensor ile alindan olculen fonksiyonel
arteriyel oksijen saturasyonu %SpO2 degeri de olculme|i ve ekranda o/orSO2 ile %SpO2
degerleri arasindaki fark sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolge icin
ekranda gosterilmelidir.

9. Prob sayesinde,cihaz %rSo2 degeri icin anlik olcum dogrulugu en fazla o/o4. trend olcum
dogrulugu en fazla o/o3 olmalidir. Urune ait oruinal dokumanlarla bu husus teyit edilecektir.
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ANEsTEzi DERiNLiK vE sEDAsyoN öı-çüıı sENsoRtü
rg«Nix şARTNAMESI

l . Sensorler hem sağ hem de sol hemisferden bilgi alabilir özellikte olmalıdır.

2. Sensorler özel tekli paketlerde en az 4 adet elektrot içerecek şekilde üretilmiş olmalıdır.

3. Sensorler dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde özel paketlemey,e sahip olmalıdır.

4. Sensorler veri iletiminin doğru ve kesintisiz sağlanabilmesi için özel jelli yapıda olmalıdır.

5. Sensorler lateks içermemelidir.

6. Sensor iizerindeki elektrodlarin hasta üzerinde doğru takılması için harf veya rakam ile
kodlandırması olmalıdır.

7. Sensorler hastanemizde mevcut bulunan Root cihazinda da kullanıma uygun ozellikte
olınalidir.

8. Sensor sayesinde hastanın sedasyon ve ansetezide anestezi derinliği hakkında ölçüm
1,apabilmekte ve hastanın hiptonik durumu hakkında bilgi alinabi|melidir.

9. Sensor sayesinde hastanın dort kanal EEG sinyali. sensör sinlal kalitesi. EMG sinyal
seviyesi ve suppresyon oranı grafik/bar grafik veya numerik olarak monitör ekranından aynı
anda izlenebilmelidir.

l0. tler 500 adet sensor ile birlikte l adet olcum cihazi ucretsiz olarak verilmeldir.ı,erilecek olan
cihaz kullanilacak modut vasitasi ile NIRS(serebraloksimetre)olcunıude yapilabilmelidir.
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