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1. sEPsis ADsoRBSiYoN KARTUŞU Ho1020

2, ÇoKLU PLAZMA ADsoRBsiYoN KiTi Ho1021

3. PLAZMA FiLTREsi Ho1017
4. HEMoFiLTRASYoN sETi NF1016

5. HEMoFILTRE LoW FLUX NF1021

6. EKSTRAKoRPoREAL co2 UZAKLAŞT|RMA sETiKV2005

7. sEÇici PLAZMA DEĞiŞiM MEMBRAN| Ho].o22

Genel Hükümler
.l . Değerlendirme bütün olarak yapılacaktır. Teklif verecek olan firmalar kalemlerin tamamına

fiyat Vermelidir.1 .,2.,3.,4.,5.,6.,7.ve 8. Kalemlerin hepsine fiyat verilmeli, bir tanesine fiyat

vermeyen firmalar elenecektir.

CPFA {COUPLED PLASMA FlLTRATION ve ADSORBTION)SEr ŞARTNAMESİ

1. set, bir sepsistubing seti, bir plazma filtresi, bir pro/anti_inflamatuaradzorberi ve bir de

hemofiltreden oluşmalıdır.
2. set içerisinde arter hattlyla alınan kan ilk önce plazma filtresine girmeli; plazma filtresinde

ayrılan plazma sitokin adzorberinden geçtikten sonra plazma filtresindeki hemo_konsantre

kan ile eş zamanlı birleşmeli ve tekrar tam kan haline gelmeli; akabinde ise bir hemofiltreye

girmek suretiyle hemofiltrasyon işlemine tabi tutulabilmeli ve nihai olarak ven hattlyla

hastaya geri verilebilm elid ir.

3. işlem tamamen otolog olmall; iş|em nedeniyle hastaya dlşarldan albumin, plazma vb. kan

ve kan türevleriyle destek verilmesine gerek kalmamalıdır,

4. plazma filtresinden ayrılarak adzorbere giren plazmadaki TNF-o Ve trimerleri, MlPlP,

MlPlo, lL 10, lL 8, lL 1p, lL 6, lL 18, lL 16 gibi inflamatuarlar adzorberden çlktıktan sonra çok

yüksek verimle (>%8O) arındırılmış olmalıdır,

5. sitokin adzorberinde kullanllan reçine reverse_phase styrenic polymertipinde olmalı;yüksek

homojenite, iyi basınç-debi performansı, mükemmel mekanik & kimyasal stabilite

göstermeli Ve kolondaki toplam yüzey alanı 2400-4000 m2 olmalıdır,

6. verilecek filtre membranlarl biyo uyumlu olmalı; zararlı mediatör ve kompleman faktörlerin

eliminasyonunda etkin olduğu gösterilmelidir,

7. Antikogülasyon ajanın verilebilmesi için sette arter hattlna bağlı ayrı bir hat bulunmalıdır,

8. Set PVC'den mamu|, steril ve pyrogen free olmalıdır,
g. set tam kapall sistem ve ön motajlı olmalıdır ; farklı plazma filtreleri ve hemofiltreler isteğe

bağlı olarak tercih edilebilmelidir.

10. yüiey alan ı o,3 m2_ o,7 m,_I,4 m,-L,7 m,_2,2 m, olan hemofiltrelere seçenekleri

bulunmalıdır
11. Set içinde kan sıvı ısıtma seti olmalıdır,

|2.SetkullanıcıyakullanımkolaylığıaçısındansetyüklemeŞoblonunosahipolmalıveset
içerisindeki hatlar renk kodlu olmalıdır,

13.Setiçindeilgilihatlarüzerinderenkilekodlanmlşarter,Ven,adzorbervefilitrebasınç

14.

15.

16.

sensörleri bulunmalıdır.
Hemofiltrasyon seti özellikleri;
Hemofiltrasyon seti arter, ven, ultafiltrat

Hemofiltrasyon seti, kulla nıcıya kullanım

olacak ve set içerisindeki hatlar renk kod

Hemofiltrasyon seti içinde, ilgili hat|ar üz

tmp-filtre basınç sensörleri olacaktır.

, divalizat ve sitrat hatlarından oluşacaktır,

kolaylığı açısından set yükleme şablonuna sahip

lu olacaktır.
erinde renk ile kodlanmış arter, Ven, pre-filtre ve

L7.

e antikogü|asyon ajanInln §§tNçin 
sete bağll bir hatilebil

iıı ıe,

18.

ıelı
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' 19. Hemofiltrasyon seti 8amma ile steril edilmiş olacak; sterilizasyon tarihi, şekli ve kullanllan
ışının miktarı etiket ile gösterilecektir .

20. Hemofiltrasyon seti, PVC'den mamul ve pyrogenfree olacakt|r.
2|. Hemofiltrasyon setinin atlk torbası bağlantl hatlarl 8erektiğinde 4 veya 8'li bağlantısı olan

atık torbalarına toplamda 40 kg'a kadar bağlantı yapılabilmelidir.
22. EKSTRAKoRPoREAL co2 uzAKtAşTlRMA sETi TEKNiK şARTNAMEsi
23. Set tek kullanımlık steril olmalıdı(Disposable)
24. Set standart hemodiyaliz katateri ile çalışabilir olmalıdır. (max 40O ml/dak kan akış hızı)

25. Kullanılacak olan set hasta ventilatöre bağlı ise birlikte çalışabilir olmalıdır. Koruyucu Düşük
volüm ventilasyon(Pplat<30cm H2O ve W=6ml/kg) ya da invaziv olmayan ventilasyon ile
birlikte çalışabiliyor olmalıdır.

26. Setin yıkama ve priming iş|emleri cihaz tarafından otomatik olarak yapılmalıdır.
27. Hematokrit (HCT) ve Oksijen Satürasyonu (SO2)değerleri cihaz üzerinde online ve sürekli

olarak izlenebi|melidir. Bu veriler cihaz üzerinde bir grafik ekranda istenilen zaman
aralığında gösterilm elid ir,

28. Set üzerinde tedavinin güvenlik parametreleri olan alış ve dönüş basıncı, oksijenaratör inlet
basıncı, giriş ve çıkış basınç değerlerini ölçmek için basınç transdüser port girişleri olmalıdır.
Bu paramatreler sürekli olarak cihaz üzerindeki ekrandan online grafik iie izlenebi|ir
olmalıd ır.

29. OksijenaratörMembran Düzeyinde oksijen ve CO2 değişiminden dolayı oluşlabilecek ısı

kaybını önlemek için ısıtıcı haznesi olmalıdır.
30. Setin ve Oksijenaratörün yüksek biyouyumluluk özelliği olmalıdır. Oksijenaratör;

fosforilkolin bazlı biomimetik işlemle kaplı, po|imentilpentenmembrandan (PH.İ.S.İ.O.

Kaplama sistemi)oluşmalıdır, böylece yüksek membranhemouyumluluğu ve
trombotiketkilkerin önlenmesi sağlanmalıdır.

31. Oksijenaratörmembranı, Alveolermembran kalınlığında olmalıdır. Gaz değişimi
hidrofilizasyon ile değil, difüzyon ile olmalıdır(kan ile direkt temas olmadan) Böylece yüksek
gaz değişim kapasitesi oluşturmalıdır. Gaz değişimi yüzey alanı 0,67 m2 olmalıdır

32. Setin primin hacmi 90 ml olmalıdır. Böy|elikle düşük vücut ağırlığındaki hastalarda bile
uygulanabilir olmalıdır.

33. Setin direkt kanla temas eden sentetik alanları min düzeyde olmalı böylelikle inflamatuar
yanıt aktivasyonunu azaltmalıdır.

34. Aşağıdaki teknik özelliklere sahip bir adet cihaz verilmelidir.
35. Sepsistubing seti, plazma filtresi, pro/anti-inflamatuaradzorberi, hemofiltre,
hemofiltrasyon seti ve co2 removel ku llanılabilmesi için aşağıdaki teknik özelliklere sahip bir
adet cihaz verilmelidir,
a. Cihazaşağıdakitedaviuygulamalarınıyapabilmelidir.

l. Plazma Exchange
ll. CWH (continuousveno-venoushemofitration)
ltl. lHF-HWH (intermittenthemofiltration-highvolumeveno-venoushemofi |tration)
lV. SCUF (slowcontinuousultrafiltration)
V. cWH
Vl. CWHDF (continuousveno-venoushemodiafi trasyon)
Vll. CVVHD (contin uousveno-venous hemodiyaliz }

Vlll. lHD-sLED(HD)intermittenthemodialysisslowext
mittenthemodiafiltration

ltrationAdsorbtio
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. .Xl. Co2 removel
b. Cihaz üzerinde 6 pompa olmaiıdır. Bunlar; 5 adet peristaltik 1adet volumetrik pompa

olmalıdır.
c. Cihazın üstünde olması gereken pompaların hızları aşağıdaki değer aralıklarında

ayarlanabilmelid ir.

l. Kan pompası hızı 10-400 ml/min
ll. Replasman pompası hızı 0-12000 ml/h
lll. Diyalizat pompası hızı G12000 ml/h
lV. Ultrafiltrasyon pompası hızı 0-12000 ml/h

d. Antikoagülan pompası hızı 0,5-15 ve 0,1ml/h hassasiyet ile ayarlanabilmelidir.
e. Cihaz, kullanımı Ve taşlmasl kolay, tekerlek|i, er8onomik bir yapıya sahip olmalıdır. Cihaz

dokunmatik ekranında tedavi seçenekleri ve diğer bütün ayarlamaları yapılabilmelidir,
f. Cihazın üzerinde toplam 40 Lt 5olüsyon kullan ılabilecek şekilde 3 adet tartı olmalıdır.
g. Cihazda arter ve ven basıncını; filtrasyon öncesi giriş, çlklş baslnçlarlnı ölçen 4 adet baslnç

sensörü bulunmalıdır.
h. Cihazda hasta güvenliği için hava kabarcığı ve hemolizdedektörleri, hasta dönüş hattı

klembi bulunmalıdır.
i. Cihaz, değiştirme s|v|s|nIn, ultrafiltrasyon ve diğer işlemlerde kullanılan solüsyonların

kontrolünü tartı ile yapabilmelidir.
j. Cihazın üzerinde oksijen saturasyonu (SO2) ve hematokrit (Hct )için direkt ve devamlı

çalışan dedektör olmalıdır
k. Cihaz, en az 10 inç dokunmatik ekrana sahip olmalı ve ekran basınç durumunu; hatta

raporlarını renkli grafiklerle gösterebilmelidir.
l. Cihaz basınçları, ağırlık değişimlerini , sıvı sıcaklığını grafiksel gösterebilmelidir.
m. Cihazın sıvı ısıtma özelliği standart olmalıdır ve bu ısıtma tertibatı 30 0 

C ve 40 0 C arasında
sıvıyı ısıtabilmelidir.

n. Cihazda 3 adet tartı olmalıdır.
o. Cihaz da 20-60 ml arasında istenilen tipte ş|rınga ile çalışan bir heparin pompası

bulunmalıdır.
p. Cihaz, pre ve post dilüsyonlar| otomatik yaparken aynı zamanda predi|üsyonu, kullanıcı

herhangi bir değer girmeden de otomatik olarak ayarlamalıdır.
q. Cihazın setleri kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlaması açısından set yükleme şablonuna

sahip olmalldlr.
r. Cihaz üzerinde set kurulumunu kolaylaştırmak için, hatlar ve basınç sensörleri renkli olarak

belirtilmiş olmalıdır.
s. istenildiği an takibe olanak sağlaması açısından cihaz en az 300 saatlik işlem detaylarını

hafızasında otomatik tutabilmelidir.
t. Cihaz otomatik olarak prime işlemini yapabilmelidir.
u. Cihaz ile birlikte kullanılacak srrt uygulama seti herhangi bir hat veya kit değişmeksizin

bütün srrt tedavi modları arasında 8eçiş sağlayabilmelidir.
v. Firma cihaz ile ilgili teknik bir problem çıktığında en geç 4 saat içinde müdahale edilip ve

cihazın arızası giderilinceye kadar 24 saat içinde ikinci bir cihazın hastaneye bırakılacağını

taahhüt etmelidir.
w. Ayn| sette bütün renalreplasman tedavileri(ScuF,CWH,CWHD,CWHDF}

uygulanabilmeli,bu tedaviler arası geçiş cihazın ekranı üzerinden yapılabilmeli ve başka bir
işlem (ilave hat veya set) gerektirmemelidir.

ĞişiM MEMBRANl TEKNiK özEttiKLERi
1

2

PtAzMA DE

Set TöropatikPlasma Değişimi amacıyla plasmafiltras çin tasa
lu cihazlar

'ır&

Hastan am uyumlu o|malıdır.
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malıdır.



3 Set ve plasmafiltresiprekonnekte olmalıdır. Set ve plasmafiltresi önceden birleştir|lmiş
olarak aynı ambaIaj içerisinde olmalıdır.
Set membranının materyali polyproplene olmalıdır.
Plasmafiltresi yüzey alanı 0,35 m2 olmalıdır.
Set volümü 125 ml'yi geçmemelidir.
Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.
Set üzerinde 4 yerde basınç podu bulunmalıdır.
Ürünün Sağlık Bakanlığından onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.
Setler bitene kadar aşağıda teknik özellikleri belirtilen 1 adet hemofi|trasyon cihazı
kullanıma bırakı|malıdır.
Cihaz SCUF, CWH, CWHD, CVVHDF, TPE (Plasmafiltrasyon), HP (Hemoperfizyon}

uygulamalarını yapabilmeli, ayrıca gelecek tedavi uygulamalarına (CoupledFiltrasyon gibi )

izin verecek biçimde upgrade edilebilir olmalıdır.
Cihaz üzerinde 6 pompa olmalıdır. Bunlar;
l. Kan pompası,
2. Ön kan pompası,
3. Replasman pompası,
4. Diyalizat pompası,
5. Ultrafiltrasyonpompası
6. antikoagülanpompası

3. Cihazın üstünde olması gereken pompaların hızları aşağıdaki değer aralıklarında
aya rlana bilm e lid ir.

l . Kan pompası hızı 10-450 ml/min
2. Ön kan pompası hızı 10-8000 ml/h
3. Replasman pompası hızı 50-8000 m|/h

4. Diyalizat pompası hızı 50-8000 ml/h

5. Ultrafiltrasyon pompası hızı 10-10000 ml/h

6. Antikoagülan pompası hızı 0,1-10 ml/h olmalıdır.
4. Adult, pediatrik ve neonatal hastalar için kullanıma uygun yapıda olmalıdır ve bunu

belgelendirmelidir.Cihaza set takıldığında cihaz seti tanımalıdır.
5. cihaz hasta güvenliği için takılan sete göre(adult,pediatrik,neonatal setler) pompa hızlarını

sınırland ırmalıdır.
6. Cihazın adult, pediatrik, neonatal hastalar için farklı setleri olmalldlr, Bu setlerin materyah

AN69, High Flowultrafiltrasyon için PAES membran ve düşük heparin dozu kullanım için

AN69 ST membranlarla kullanıma uygun olmalıdır.
7, Cihaz üzerinde olası sorunlara karşı kullanıcıyı ikaz edici (ışık ve sesle) alarm sistemi

bulunmalıdır. Bu nlar;

a. Hava kaçağı

b. Kan kaçağı
c, Filtre tlkanlkllğl
d. Kateter problemi, yanlış set, set bağlantısı kesilmesi, torba dolu veya boş, güç kesintisi

alarm kategorileri olmalıdır.
8. Cihaz kolay taşınabilir olmalıdır. Ağırlığı en fazla 80 kg olmalıdır.

9. Cihaz üzerinde 4 adet birbirinden bağımsız 8ravimetrik ölçüm prensibine sahip askılı tartı

sistemi bulunmalıdır.Tek askl tartı kolu üzerinde ağırlık ölçüm yap|p Ve torba asan cihazlar

kabul edilmeyecektir.
10. Cihazda tedavi için kullanllan torb

torbası) ne zaman değiştirilmesi
kaldığını "kğ" cinsinden ekran ından takip edileb elidir.cih az ekranından atık torbasının

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

1

2

aların(ön kan torbası, diyalizat torbası ve replasman
gerektiğini "saat" cinsinden,içinde ne kadar sıvını

cağı görü lebilmelidir
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Cihaz ekranından tedavi için pompa hızları ve hastadan sıvı çekme oranları
ayarlanabilmelid ir. Bu değerler anlık olarak cihaz tarafından ölçülüp ayarlanan ve
gerçekleşen şeklinde istendiği zaman cihazın ekranından takip ed ilebilmelid ir.
Cihazın Replasman, Diyalizat, Atık ve PBP(ön kan pompası) tartıları olmalıdır. Her bir tartı
0-11kg sıvı tartabilme kapasitesinde olmalıdır. Tartılara standart 5 Ve 9litrelik torbalar
takılabilmelid ir.

Hasta güvenliğini garanti altına alabilmek için cihaza hasta sıvı kaybı limiti
girilebilmelid ir. Bu limit cihaz ekranı üzerinden rakamsal olarak takip edilebilmelidir.
Heparin pompası 10ml, 20ml, 30ml ve 50ml'lik enjektörlerle kulla n ılabilmelid ir.
Cihaz hastanın son 90 saatlik tedavi verilerini hafızasında dakika dakika sak|ayabilmelidir.
Sıvı akışları ve basınçlarla ilgili veriler grafiksel olarak geriye dönük izlenebilmelidir.
Bir tedavi süresince meydana gelebilecek olaylar üç farklı olaylar ekranında hafızaya
alınabilmelidir. Bu olaylar tarih, saat, dakika ve olayın tanımlanması şeklinde olmalıdır.
Cihaz son 5000 olayı kaydedebilmelidir.
Cihaz üzerinde 5 adet basıç izleme dedektörü bulunmalıdır. Bunlar;
a. Kan geliş(access) basıncı dedektörü,
b. Kan dönüş(return) basıncı dedektörü,
c. Filtre basınç sensörü,
d. Atlk(effluent) baslnç dedektörü
e. Gelecekteki tedavilerde kullanılmak üzere dizayn edilen basınç dedektörü o|malıdır.
Cihaz en fazla 10O0ml sıvı ile prime işlemini gerçekleştirebilmeli ve prime süresi seçilen
tedaviye göre 6-11 dak olmalıdır.
Cihaz otomatik hava giderme sistemine sahip olmalıdır, Tüm setleri üzerinde hava
giderme chamber'i bulunmalıdır.
Cihaz dönüş hattını sürekli izleyebilen ultrasonik bir hava dedektörüne sahip olmalıdır.
Cihaz atık hattını sürekli izleyebilen kızıl ötesi bir kan kaçağı dedektörüne sahip olmalıdır.
Cihaz üzerinde atık hattındaki elektrostatik parazitlerin giderilmesini sağlayan bir deşarjör
bulunmalıdır. Bu sistem cihazın pompalarının ürettiği parazitlerin, hastaya ait
elektrokardiyogram(EKG) kayıtlarının etkilemesini engeller.
Cihazın takılacak seti tan ımlayabilmesi için bir barkod okuyucusu bulunmalıdır.
Cihaz tedavi sırasında hasta 8üVenliği için periyodik olarak otomatik selftest
yapabilmelidir. Cihaz bu testler çal.şmaya başladıktan 10 dakika sonra başlayıp her 2
saatte bir tekrarla malıd ır. Ayrıca kullanıcı isterse "otomatik test" tuşu ile cihaza otomatik
test ya ptı ra b ilm elid ir.

Cihaz üzerine setler kolayca takılabilmelidir. Cihaz seti otomatik olarak pompalara
yükleyebilmelidir. Setin üzerinde bulunduğu kartuş pompaların üzerini kapatabilmelidir.
Kartuş şeffaf olmalıdır.
Cihaz ekranı üzerinde setin kurulumunu kolaylaştırıcı farklı renkli çizgiler bulunmalıdır.
Cihazın renkli ve dokunmatik 12 inch TFT-LCD ekranı olmalıdır. Ekranda kurulum, prime,

hastaya bağlantı şekillerini resimlerle ve renk kodlamalarıyla göstermelidir. Sıvı akışı ve

basınç değerlerini numerik, tablo ve grafiklerle renkli olarak göstermelidir. Menü|er
anlaşılır,kullan ımı kolay ve Türkçe olmalıdır.
Cihaz üzerinde 2 adet kısma vanast olmalıdır. Bunlar yardımıyla set değişimi gerekmeksizin

pre, post, pre ve post dilisyon yapılabilmelidir.
Cihaz ekranından hasta bilgileri Ve tedavi ile ilgili değerler kolayca girilebilmelidir.
Cihaz ekranından yardım menüsüne ulaşılabilmelidir.
Cihaz ile birlikte ].(bir) adet 45 kDa'a kadar molekül ağırlığındaki toksin|eri
uzaklaştırabilecek highcut-off seti verilmelidir.Bu setin yüzey alanı 1,1m2 olmalı,membran
materyali peas olmalıdır,

kullanıl cak srrt uygulama seti herh gi bir
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3}. Cihaz, kullanılan diyalizat ve replasman sıvıları bitmeden önce haber vermeli, sıvılar
bittiğinde ve atık torbası dolduğunda alarm vermeli ve kullanıcıya solüsyonları
değiştirmesi gerektiğini hatırlatmalıdır. Bu işlem sırasında cihazda bulunan özel bir menü
sayesinde yeni yerleştirilen solüsyonların ağırlıkları hesaplanmaktadır.

34. Cihazla birlikte cihazın ve aksesuarların çalışmasını kullanıcı tarafından yapılması gereken

basit bakım ve kullanımı anlatan, orijinalinden uyarlanmış Türkçe 1(bir) adet doküman
paketi verilmelidir.

35. Yüklenici firma ihtiyaç olmasl durumunda neonatal set Vereceğini taahhüt etmelidir.
36. Cihazın kullanımı ile ilgili 5 (beş) çocuk yoğun bakım ve S(beş) adet yetişkin yoğun bakım

merkezlerinden referans mektubu verilmelidir.
37. cihaz 100-240V , 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaktadır.
38. Firma cihazın kullanımı Ve eğitimi ile ilgili durumlarda 2 saat içinde müdahale edebilecek

en az 2 adet teknik elemanın olduğunu, ve eğitimin talep edilmesinden sonraki 72 saat

içinde ücretsiz hizmet verileceğini taahhüt etmelidir.
39. Firma cihaz ile ilgili teknik bir problem çıktığında en geç 4 saat içinde müdahale edilip ve

cihazın arızası giderilinceye kadar 24 saat içinde ikinci bir cihazın hastaneye bırakılacağını

taahh üt etmelidir.
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