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KALP AKCiGER MAKiNESI (POMPASI) CiHAZI

TEKNIK $ARTNAMESi

A. GENEL $ARTLAR
istekliler,

1. Teklif edilen cihaz, teknik

gartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif

veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.
B.

TEKNiKoZrrlirc,rn

1.1. Sistem agafrdaki bilegenlerden oluqmahdtr;

-

Konsol
Batarya
3 adet biiytik kafah roller pompa modtilti
1 adet

gift kafah roller pompa modi.ili.i veya2 adet ktigiik kafah roller pompa modtilti

Kontrol Paneli
2 (iki) Kanalh Basrng Kontrol Modtilti
3 (iiq) Kanalh Zaman
3 (tiq) Kanalh Isr

Modiilii

Modtilii

Seviye Kontrol ve Hava Kabarcr[r Modiilii

Pulsatil Akrq Kontrolti

Kardiyopleji Kontrol Modiilti
Gaz

Mikseri

Elektronik Uzaktan Kumandah Ven<jz Hat Klempi
Halojen Konsol Lambast veya Led Konsol Lambast
Vendz Kan Parametreleri izleme Modiilti

Isrtrct-So[utucuCihazt
Gerekli tiim di[er aksesuarlar

2.1.

Sistemin Qahqtrrrlmasr

2.

Cihaz 22OY - 230V

+ ohlO, 50 Hz. gehir gebekesi geriliminde sorunsuz olarak
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2.2.

Sistem Bileqenleri

2.2.1. Konsol:
2.2.1.1.

Konsol iizerinde enaz4 (d6rt) adetpompamodtiltibulunmahdrr. Pompamodtilleri
konsol tizerinde kullanrcrnrn iste[ine ba[h olarak yer depiqtirilebilmelidir.

2.2.t.2.

Konsol; en az ikisi kilitlenebilir 4 (d6rt) adet ttim ydnlere ddnen tekerleklere sahip
olmahdrr.

2.2.1.3.

Konsolda en az 2 (iki) adet oksijenatdr dire[i ve yiiksekli[i ayarlanabrlir en az2

(iki) adet infiizyon asktst bulunmahdrr.
2.2.1.4.

Sistemde herhangi bir hata olugtu[unda bu durum kullanrcrya gostergeden veya

kontrol monitortinden otomatik olarak hata kodu veya mesajr olarak
bildirilecektir.
2.2.1.5.

Konsolda manuel operasyonlarda kullanrlan pompalarr gevirme kollarr en az

3

(iiq) adet (hand-crank) olacaktrr.
2.2.1.6.

Kullanrcr gtivenlifii agrsrndan tiim anahtar ve modiiller maksimum24 (yirmi dot)

VDC gerilimi ile gahgacaktrr.
2.2.t.7.

Konsolda esnek kollu en az 1 (bir) adet halojen konsol lambasr veya led konsol
lambasr bulunacaktrr.

2.2.2. Batarya:

2.2.2.1.

Elektrik kesilmesinde otomatik olarak devreye giren ve elektrik geldi[inde
otomatik olarak devreden grkan bir adet batarya konsol igine monte edilmig
halde sistemde mevcut olacaktrr.

2.2.2.2.

Tam dolu batarya, ttim sistem bileqenlerini ne kadar stire

boyunca

gahgtrrabilece[i tekliflerde belirtilmelidir.
2.2.2.3.

$ebeke gerilimi kesildipinde bataryanrn durumu voltaj veya stre olarak bir
gdstergeden izlenebilmelidir.

Cihaz fige takrh iken ve pompa ana agma-kapama anahtan agrk iken, batarya
tomatik sari edilebilmeli ve garj durumu bir gostergeden izlenebilmelidir.
I"60--r^
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2.2.3.

Pompa Modiilteri Teknik Ozellikleri:

2.2.3.1.

Biiyiik kafah pompa modtilleri ig gapr 114",318", 1/2" tubing hortumlar ile gift
kafa| veya kiigiik kafah pompa modiilleri ise ig gapr 1/4" tubing hortumlar ile
gahqtrnlabilir 6zellikte olmahdrr.

2.2.3.2.

Biiyiik kafah pompa modtilleri igin pompa modiilleri maksimum hrzla d<inerken
eL az akrg miktan ll4" hortum igin 3,1 LPM, 3/8" hortum igin 6,5 LPM, ll2"
hortum igin 10,0 LPM olmahdrr. Qift kafah veya kiigiik kafah pompa modiilleri

igin pompa modi.ilti maksimum hrzla donerken en az akrs miktarr 1/4" hortum
igin 1,5 LPM olmahdrr.
2.2.3.3.

Roller pompalar, pomparun daha uzun si.ire kullanrmrnr sa[layan, baktm ve
yedek parga maliyetlerini diigtiren ve pompa kafalarrntn gahgmalarr strastnda
meydana gelen gtiriilttiyti en aza indiren kayrqsrz bir gahgma sistemi sayesinde

gahgmahdrr. Pompa kafalannrn hareketi direkt siirticii motordan altnmalt,
pompa kafasr ile siirticti motor arasrnda herhangi bir kayrg bulunmamahdrr.

2.2.3.4.

Ti.im roller pompa modtillerinde kullanrlan

tiip set de[igtirildi[inde,

roller

pompa modtiliine ait mentiden yeni ttip set boyutu set edildi[inde, dakikadaki
akrq hrzr

(LPM) otomatik olarak ekranda belirecek, ayar tornavidasr v.b. ile ayar

yapmak gerekmeYecektir.

2.2.3.5.

En az bir adet roller pompa modiili.i istenildi[inde devamh modda istenildiginde
pulsatil modda gahgtrrrlabilir ozellikte olmahdrr.

2.2.3.6. Tiim roller pompa modiilleri tam ve ince okliizyon

ayarr yapmaya uygun

olacaktrr.
2.2.3.7.

Ttim roller pompa modtilleri saat ydntinde ve saat y<lni.iniin tersine

ddntiq

yapabilecektir.
2.2.3.8.

Tiim roller pompa modtilleri gerekti[inde el kranklan ile manuel olarak
gevrilebilir dzellikte olacaktrr.
Pompa kafalarrnr koruyan kapak agrk iken pompa gahqmayacaktrr. Pompa
hgrrken kapak agrltrsa, pompa kafasr otomatik olarak duracakttr.

+

roller pompa baglarr birbirinden ba[rmstz

lig*:,tr;
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90o (artr eksi

doksan) derece donebilme kabiliyetine sahip olmahdrr.

Olugabilecek bir problem durumunda, kullarucr gerekli uyanlarla gdrsel olarak

2.2.3.|t.

bilgilendirilecektir.
Ddntig hrzr istendi[inde RPM (dakikadaki ddniig saytst), istendi[inde LPM

2.2.3.12.

(dakikadaki akrg miktarr) cinsinden veya her ikisi bir arada gosterilebilecektir.
Ttim pompa modtilleri, 0-250 (srfrr tire iki yiiz elli) RPM arah[rnda gahgtrrabilir

2.2.3.13.

dzellikte olacak ve doniiq hrzrnr 12 (arl: eksi iki) hata payr ile gdsterebilecektir.

2.2.4. Kontrol Paneli:

2.2.4.1

Kontrol paneli veya monit<ir modtilleri en azbir adet dokunmatik renkli ekran
bigiminde olmahdrr.

2.2.4.2
2.2.4.3

Kontrol panelinde, o anki saat ve tarihi gdsteren bir boliim bulunmahdrr.

Kontrol paneli; srcakhk, basrng, seviye, kardiyopleji, hava

kabarcr[r,

zatnanlayrcr ozelliklerine iligkin deperlerin her biri igin ayrr btiltimlerde izlenip

ayarlanabilece[i qekilde dizayn edilmig olacaktrr.

2.2.5.
2.2.5.1.

2

(iki) Kanalh Basrng Kontrol Modiilii:
Sistemde birbirinden ba[rmsrz olarak gahgan en az 2 (iki) kanalh basrng kontrol

modiilii olacaktrr.
2.2.5.2.

0nceden set edilmig basrng delerlerine baph olarak

ilgili

pompa modtilleri

durdurulabilecek veya pompa modtilleri durdurulmadan kullanrct sesli ve rgrkh
alarm ile uyanlacaktrr.
2.2.5.3.

Her basmg kanah, istenilen roller pompa modtiliinii kontrol etmek iizere
segilebilecektir.

2.2.5.4.

Her basrng kanah igin limit segimi yaprlabilecek, hangi bastnctn hangi pompa
modiiltinii kontrol ettifii ayarlanabilecektir.

2.2.5.5.

Limit agrmr olan kanalla iligkilendirilmiq pompaya ait kontrol birimi tizerinde
de gortinti.ilti uyarr mesajt verilecektir.

Her basrng kanah igin birer adet basrng izleme kablosu, birer adet transducer
holder, birer adet transducer holder tutucusu ve

l0

(on) adet (basrng izleme

_;:*"{tffi**

na uyumlu) transducer verilecektir.

2.2.6.

3 (iiq) Kanalh Zaman

Modiilii:

2.2.6.t.

Sistemde birbirinden balrmsrz olarak gahgan 3 (tiE) zatrran sayacl olacaktrr.

2.2.6.2.

Her

bir zaffian

sayacl kiimiilatif zaman Olgmeye uygun olacak, birbirinden

ba[rmsrz olarak srfirlanabilecektir. Her

bir

zaman kanah

ayfi

ayn

durdurulabilecek ve kaldrpr yerden ayn ayrl baqlatrlabilir olacaktrr.
2.2.6.3.

Gegen siire saat

ve dakika

cinsinden veya dakika

ve saniye cinsinden

gdsterilecektir.

2.2.7. 3 Gq) Kanalh Srcakhk
2.2.7.1.

Modiilil:

Sistemde birbirinden ba[rmsrz olarak gahgan en az

3 (iiq) srcakhk

degerini

cilgmeye ve gdstermeye uygun srcakhk modtilti olacaktrr.
2.2.7.2.

Her bir srcakhk kanalrrun olgiilebilen srcakhk arahpr tekliflerde belirtilecektir.

2.2.7.3.

Her srcakhk deperi ayn bir gdstergede belirtilecektir.

2.2.7.4.

En az bir srcakhk kanah igin limit segimi yaprlabilecek, bu limitlerin dtgtna,
grkrldr[rnda sesli ve rgrkh alarm verecektir.

2.2.7.5.

Isr modtilti YSI-400 serisi rsr problanna uygunluk gdstermelidir. 2 (iki) adet
reusale rektal rsr probu verilmelidir.

2.2.8.

2.2.8.r.

Seviye Kontrol Ve Hava Kabarcr[r

Modiilii:

Sistemde; rezervuardaki kan seviyesini kontrol altrnda tutmaya yarayan en az I

(bir) adet seviye kontrol dedektdrti ile takrldrfr tubing hattrndaki hava kabarcr[rnt
yakalayan en az 1 (bir) hava kabarcrpr dedekt<irti olacaktrr.
2.2.8.2.

Rezervuardaki kan seviyesi dnceden belirlenmig seviyenin alttna diigtii[iinde

ilgili pompa modi.illeri durdurulabilecek veya pompa modtilleri

durdurulmadan

kullanrcr sesli ve rgrkh alarm ile uyarrlabilecektir.
Cihaz tubing set igerisinde yakaladr[r hava kabarcrlr ile

ilgili olarak

gahqacaktrr. Gerekli

rgr dedektorii ultra-sound prensibini
Do$Dr:
Harr9n.
KslP

5/8

kullanrcryr
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olan ultrasonik

jel firma

tarafindan verilecektir. Ultrasonik hava dedektoriintin

yakalayabildi[i hava kabarcrklarrnr tesbit ettigi anda ilgili pompa modiillerini
durduracaktu. Bu <jzellik gerekti[inde kullanrcr tarafindan iptal edilebilecek ve

yaluzca sesli ve rgrkh alarmla uyan saplayabilecektir.
2.2.8.5.

Seviye kontrol dedekt<irti ile birlikte 100 (yiiz) adet seviye sensor tutturucusu da

verilecektir.

2.2.9. Pulsatil Akrq Kontrolti

2.2.9.1. Tiim roller pompa modi.illeri istenildi[inde

devamh modda istenildilinde

pulsatil modda gahgtrrrlabilir dzellikte olmahdrr.

2.2.9.2.

Ttim pulsatil akrg kontrolii parametreleri roller pompa modiilii kontrol paneli veya
kontrol monitorti iizerinden ayarlanabilmelidir.

2.2.10. Kardiyoplej i Kontrol Modiilii
2.2.r0.1

Sistemde kardiopleji kontrol penceresi veya modiilti olacaktrr. Bu pencere veya

modtil vasrtasr ile en az
2.2.10.2

:

I (bir) pompa modiilii

kontrol edilebilecektir.

Pencere veya modiil sayesinde toplam veya anhk kardiopleji doz miktarr, toplam

kardiopleji dozzamam vb. bilgiler ayn ayn ayarlanabilecektir.

2.2.11. Gaz Mikserinin Teknik Ozelikleri:

2,2.11.1

Sistemde gaz mikseri bulunmah ve standart direk sisteminin istenilen yerine
monte edilebilmelidir. Gaz mikserinin hava ve oksijen gazr girigleri olmah ve
istenilen oranlarda ayarlanmrq gaz karrqrmr mikserin grkrgrndan ahnabilmelidir.

2.2.11.2 Gaz mikseri tizerinden

gaz karrgrmrndaki oksijen gtvr oraru (Fi02) 0,21

ile

1,00

arasrnda istenilen depere ayarlanabilmelidir. Hava ve oksijen gazlnln (Air+02)

dakikadaki akrg miktan 0,0

litre ile 10,0 litre

arasrnda istenilen de[ere

ayarlanabilmelidir.

2.2.11.3 Gaz mikserinin

hava girigindeki yabancr partikiilleri ve nemi tutmaya yarayan

filtresi olmahdrr.

Uzaktan Kumandah Veniiz hat klempi:

6t8
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Sistemde de[igik gaplardaki ttipler igin ven0z ddntigi.inii kontrol etmeye uygun

2.2.t2.1

elektronik uzaktan kumandah venoz hat klempi olacaktrr.

Elektronik Venoz hat klempi pomparun direkt sisteminin istenilen yerine monte

2.2.t2.2

edilmeye uygun olacaktrr.

2.2.12.3 Elektronik Vendz hat klempi uzaktan kumanda yardrmt ile hrzh ve kusursuz
klempleme yapabilmelidir.

2.2.13. Ven0z Kan Parametreleri Izleme Modiilii:

2.2.13.1. Venrlz kan parametreleri izleme modiilti agrk kalp cerrahisinde kullanrma uygun
gekilde dizayr, edilmig olmahdrr.

2.2.13.2. Ven<iz kan parametreleri izleme modtilii kalp akci[er makinesi (pompasr) cihazr
konsol igerisine monte edilebilir dzellikte olmahdrr.

2.2.13.3. Venoz kan parametreleri izleme modtilti, agrk kalp cerrahisinde kullanrlan tubing
setlerde bulunan venoz hatlanna takrlacak olan

tek kullanrmhk

adaptdrlerle

devamh olarak (real time) kan parametrelerini izlemeye olanak saplamahdrr.

2.2.13.4. Vendz kan parametreleri izleme modtilti tek kullanrmhk adaptdrlere kendi klipsi
ile tutturulabilen ve kan parametre de[erlerini 619tip cihaza ileten ven6z
sensdrlere sahip olmahdrr.

2.2.13.5. Vendz kan parametreleri izleme modtil0 olgtim sens6rleri venoz kan igin mavi
renkli, renk kodlu olmahdrr.

2.2.13.6. Venciz kan parametreleri izleme modtilti, venoz hattrna takrlan adaptor ile venoz
karurun Saturasyon, Hemotokrit ve Kan rslslnl Olgiip g6stermeye uygun olmahdrr.

2.2.13.7, Venciz kan parametreleri izleme modiilil, vendz kanr igin; Saturasyonu 40-100 %
oC arasmda dlgtip
arasmda, Hemotokriti 15-50 o/o arasrnda ve kan lsrsml 10-45
gdsterebilmelidir.

2.2.13.8. Vendz kan parametreleri izleme cihazr ile birlikte 10 (on) adet cihazrn orijinal
konnektorlerinden verilecektir.

Isrtrcr-SoIutucu Cihazr:

I

Cihaz 220Y

-

230Y +. o 10,50 Hz.

G0z

7t8

sorunsuz olarak

gahgabilmelidir.

2.2.14.2

Cihaz, en az ikisi kilitlenebilir ddrt adet tiim ydnlere dcinebilen tekerleklere sahip

olmahdrr.
o

2.2.14.3

Cihazminimum +2o C ile +41

2.2.t4.4

Cihazda kag adet su tankr oldu[u tekliflerde belirtilmelidir.

2.2.14.5

Isrtma sistemi elektrikli olmah, a$ln lslnmaya kargr elektronik korumah olmalt,
41 oC veya 42oC tizerinde tsttma otomatik olarak engellenmelidir.

2.2.14.6

Cihazrn birbirinden baprmsrz olarak gahgan tig adet grkrgr (oksijenatdr, blanket ve

C arasmdaki srcakhklarda su sallayabilmelidir.

kardiopleji igin) olmahdrr.

ilq grkrgrndan istenilen herhangi bir grkr;r gdsterge paneli
istenilen bir anda su devresi sirktilasyonunu baglatrp durdurmaya

Cihazrn mevcut

2.2.14.7

tizerinden

elverigli olmahdrr. Ayrrca istenildilinde her tig grkrgta aynt anda su devresi
sirktilasyonunu baglatrp durdurmaya elveri gli olmahdrr.

Cihaz, agrhgrnda tanktaki su seviyesi gerekli seviyenin altrndaysa kullanrcryr

2.2.t4.8

gosterge paneli vasrtasr

ile uyaran ve sirktilasyon gtivenlipini

sa[layan bir

tasanma sahip olmahdrr.

Cihazla birlikte kullanrlmak itzere 2 adet yetigkin igin blanket,

2.2.14.9

2 adet gocuk igin

blanket ve 1 adet blanket ba[lantr hortumu verilecektir.
2.2.14.10

Cihaz, Kalp Akciper Pompasr Cihazr tizerinden uzaktan kumanda yardrmr ile
kontrol edilebilmelidir.

4.

Cihazla Birlikte Verilecek Yedek Parqa ve Aksesuarlar:

4.1. Cihazla birlikte ttim

standart aksesuarlan verilecektir.

Cihazla birlikte elektronik veya manuel ayarlanabilir dzellikte venoz drenaj sistemi

rilmelidir.
A\DIN
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I

sistemi, istenildipi takdirde hem ultrasonik hem de ileri bipolar enerji'den birini

kullanarak, dokularrn kesme, koagiilasyon ve diseksiyonunu sa$lar. Ultrasonik enerjiyi
kullanrrken elektro-koter sisteminden farkh olarak, dokulara minimum termal hasar verir. Bu

dzelli[inden 6ttirti, elektro-koterin kullanrldr[t her yerde oldu[u gibi, elektro-koter
kullanrlmasrnrn tehlikeli oldu[u yerlerde de gtivenle kullanrlabilir.

ileri bipolar enerjiyi kullanrrken prob Pozitif Termostatik Kontrol Mekanizmasr aracrh[ryla
dokunun srcaklt[rnrn 100oC iizerine gtkmastna izin vermemektedir.

Sistem; jeneratdr, ayak pedah, hand piece olmak tizere tig farkh ana pargadan olugur. Farkh

zamanlarda ihtiyaca gdre hem

ileri bipolar hem de ultrasonik enerji ile

uygulama

yaprlabilmelidir. Cihaz ve problarr hem laparoskopik, hem konvansiyonel aqrk cerrahide
kullanrma uygun olmahdrr. Depiqik boyut ve gekillerdeki tiim bu problar, ayru sisteme
ballanarak gahqrr.

JENERATOR

1. Parga ve iggilik hatalarrna kargr en azbir yrl garantili olmahdrr.
Z. Elektrik enerjisini mekanik enerji ve ileri bipolar enerjiye dontiqttirebilimelidir.
3. Jeneratdr, ultrasonik enerji uygulanrrken 1'den 5'e kadar beq ayn gtig seviyesinde
gahqabilmelidir.

4.

Jeneratdr, kullanrlan enerji kaynalrna gdre

farkh

ses

tonlarr

ile geri bildirim

mekanizmasrna sahip olmahdrr.

5. Jeneratdr, sistemdeki herhangi btr arnayr gdsteren, uyarlcl bir ses grkarmah

ve ekranda

hatayr belirtmelidir.

6.

Uzerinde cihazrn gahgmakta oldufunu belirten rgrkh bir gdsterge olmahdrr.

7.

Cihaz ultrasonik teknoloji modunda kullanrlan giig seviyesini

ve uyan

mesajlannr

dokunmatik ekranda belirtmelidir'
zerinde, gerekti[inde adaptor aracrh[r ile

iki farkh enerji kayna[rnrn kullanrlabilece[i

,bir girig sistemi olmahdrr.

coz
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9t8

Kalp

AYDIN
'rp Fakailtesi

Cerrahisr A B D
Uyesr

1t010176-81310

9.

Adaptdrlerin entegre oldu[u girig sistemi yanhq entegrasyonu ve bozulma

/

krnlmalart

dnlemek igin magnetik ve kdqeli olmahdrr.
10. Jeneratdr, kullarucrya muhtemel iqleyiq artzalarrm ve bunlann tam olarak hangi parga ile

ilgili oldu[unu gosterenbi-r arnatant sistemine
I L istenildi[inde

sahip olmaltdrr.

ayak pedah yerine elle aktivasyona olanak sa[layan konfigtirasyon

meniiden yaprlabilmelidir.
12. Cihazlauyumlu gahgan, brgak ve makas u9 yaprlanna sahip problan olmahdrr.
13. Cihaz ve aparatlan CE belgesine sahip olmahdrr.
14. Cihaz, agrk ve laparoskopik ameliyatlarda kullanrlabilmeli ve

bu amaca uygun olarak

en

az 13 farkh prob alternatifine sahip olmahdrr.

l|.Cihaz, ultrasonik enerji kullanarak 5mm gaprndaki damarlart, ileri bipolar

enerji

kullanarak 7 mm gaprndaki damarlarr kesme ve koagtile etme dzellipinde olmahdrr.

Ttirkiye'deki kuruluguna verilen apostil kageli satrg yetki belgesi teklif ile
birlikte hastane idaresine verilmelidir.

16. imalatgrmn

17.

Urtinun iizerinde imalatgr firma tarafindan onayh Tiirkge kullanrm kavuzlart
bulunmahdtr.

18.

Uretici firmadan ahnan iirtniin i.iretici firma tarafindan garanti edildiline dair apostil
kageli garanti belgesi sunulmahdtr.

19. Crhazaait tarutrcr broqtir, kullanma krlavuzu orijinal olarak kullanrcrya teslim edilecektir.

20. Cihan teslim edecek firma bakrm onanm ve iqletmesi ile

ilgili epitimleri ticretsiz olarak

verecektir.

2l.Cihann gahgmasrnr ve nasrl kullanrlaca[rnr, cihann biitiin iglevlerini ayrrntrlarryla
anlatan, cihazla birlikte kullanrlacak Disposable malzeme ve diger aksesuarlar hakkrnda

bilgi veren bunlann kullanma esaslannr agrklayan igletmeye yonelik orijinal doktiman
paketi verilecektir.

22. Cihannyanrnda Ayak Pedah ve Sehpasr olmahdrr.

23.Safhk Bakanh[r T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna ait kayrt belgesi ile
cihazlarrn tiretici/ithalatgr firmanrn UBB'ye kayrth oldu[unu gdsteren belgelerin
sunulacakttr.
24. Teklif veren firmantn iiretici firma tarafindan verilen temsilcilik belgesi veya temsilci
rmarun yetkili bayisi oldufunu gosterir yetkili bayilik belgesi ile verilmelidir.
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25. Cihaz ile birlikte s<izlegme stiresi boyunca bir adet asgari i.icret+%o50 maaq

ile iki yrlhk

perftizyonistlik meslek yi.iksek okulu mezunu personel ile bir adet asgari ticret maaq ile sa[Ift
personeli firma tarafindan gah;trnlacaktrr.

26. Firma qartnamede gegen ekipmanlarm tamamlnr 36 ay sonra kuruma hibe edecektir. Bunu
ihale dosyasrnda taahhtit edecektir,
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