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Minimal İnvazive Kardiyak Debi Ölçüm Seti Şartnamesi

setkardiyakdebimonitöründekullanllarakarterialbaslnçhattlüzerindencco(continuouscardiacoutput}
ölçebilmelidir.

2. set, aynt zamanda invaziv bas|nç değerlerini ölçme özelliğine sahip olmalldlr,

3.setilebirlikekullanllacakmonitörözellikleriaşağldabelirtildiğigibiolmaldlr.

arterialbas|nçhatttndansetyardlmrylacco(continuouscardiacoutput)

. cco ( continuouscardiacoutput )

o CCt ( conünuouscardiac lndex )

. Scvo2 { SantralVenöz oksiien saturasyonu )

. Do2 ( oksiien sunum Değeri )

. Vo2 ( oksiien Tüketim Değeri )

. sV ( stroke Volume }

. svt ( stroke Volume lndex }

. sW ( stroke Volume Variation )

. PPV ( PulsePressurevariaüon )

. sVR ( systemicvascularResistance )

. sVRl ( systemicvascularResistance lndex }

. MAP (MeanArterialPressure }

. HR ( Heart Rate }

o CPl (CardiacPower lndex)

. cPo (cardiacPoweroutput}
o Dpmax(LeftVentricularcontractility)

a.)Kardiak debi monitörü,
ölçebilmelidir.

b.}Kardiak debi monitöründe aşağlda belirtilen tüm parametreler continuous ölçülebilmelidir



itERi DüZEY HEMoDiNAMiı( MoNiTöR ciHAzl TEKNıK şARTNAMESı

1. cihaz les9invazive ve transpu|mer termodilüsyon teknolojisi ile çahşmakta ve pulmoner arter katete'izasyonu
-' 

c";i-"d"" süreUi kardiyak debi ve hemodinamik takip yapabilmelidir

2. Ana cihaz ve modül "ırrı üzere iki parçadan oluşmakdır.Yalnız ana cihaz kullanıldığında

.pulscontoufhemodinamiı<parametrerelerinölçümüyapllabitme|i.Modğltakıldığndaapğdayazdıolantüm
parametrelerin ölçümü yapilablmelidi

3. EVLW (extravascularlung\ıra,".i ,. avp, (pulmonarypermeabilityindex) değerıeri ile hastanln akciğedefi ile ilgili

detayh bir ana|iz olanağl da sağlamakdlr,

4.Yoğunbakmdahemodinamisibozulanhastalardaaşağldakiparametrelefepulmonerarterkateterizasyonunagerek
kalmadan ve bunun neoen oıauiıe."ği çe$tli komplikasyon risklefini almadan aşağdaki parametreleri Çok kısa

sürede elde edebilmeli \€ tedaviyi buna göre yönlendirebilmelidir

Pcco Pulse contour cardiac output

Cl cardiac lndex

sv stroke volume
5vı stroke volume lndex

GEDV G|obal EndDiastolic Volume

GED| Global EndDiastolic Volume lndex

fT8v lntra Thoracic B|ood Volume

sw stroke volume variation

ppv pulse pressure variation

svR systemicvascularResistance
sVRl systemicvascularResistance lndex

GEF Global Ejection Fraction

Evtw Extravascularlungwater

i\r'Lwl Enravascularlungwater lndex

PvPl PulmonaryVascularPermeability lndex

i{R Hearth Rate

AP ArterialPressure

cvp cenral venousepressule

BT glood temperature

scvo2 santralVenöz oksiien saturasyonu

Do2 oksijen Sunumu

vo2 oksijen Tüketimi

cFı Kardiyak Fonksiyon lndex

5 cihaz termodilüsyon sistemi ile öıçüm yapabilmeıive 5ürekti santral venözbaslnona ahtiyaç duymama|dlr

cihaz ekranlnda arteriyal baslnç eğrisi ve değerleri sürekli olarak gözlenebilmelidir,

Cihaz ekranında süreklioiarak, kalp hızı ve kan sıcaklığnI gösterilebilmelidir,

8. cihaidokunmatik LcD ekrana sahip olmalldlr.

9. cihaz, öıçülen tüm parametreleri grafiksel tİend ekanl ile gösterebilmelidir,

10. cihaz, kulıanıtan kateterin tipini ve uygunıuğunu tanlmlayabilir olmahdlr,

11. cihezda bu|unan yaztlım ile ölçğmü yapllan tüm parametreler hakknda detayh bilgi verebilmeıidır
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12. ciha2 6 güne kadar ölçü|en parametrelerin trend bilgilerini verebilmelidir.

13. cihaza cEVoX modülü taklldĞlnda scvo2 { sürekli santral venöz oksiien saturasyonu ), Do2 ( oksijen sunumu },

Vo2 ( oksijen tüketimi ) ölçümünü de yapabilmelidir.

14. cihaza Iimon(livermonitoring) modülü takıldlğlnda PDR ve R15 gibi karaciğer perfüzyonunu ölÇen parmetreleri

gösterebilmelıdir.
15. cihazla birlikte kullanılacak kitler:l orUinal steril ambalajlnda iki ayrl paketten oluşmahdırve disposable

olmalldır.(Femoral Arter setiVe ArteryelMonatorizasyon seti) 2:oriiinal steril ambalailnda arter line

bağlanabilen di5posablesensörden oluşmalldlr.
16. cihazla birlakte kullanl|acak, Femoral Arter seti: Termodilüsyonkateteri, seldinger iğne, guidewire ve dilatator

içermelidir.
17. cihazla birlikte kullanı|acak, Arterye|Monitorizasyon seti: içeriğinde eniektat lsl sensörü Ve tekli baslnÇ seti

içermelidir. Ayrlca ba§nç setinin konektörü o|malı ve bu konektör cihaza ait kab|oya uyumlu olmalldlr.

18. cihazla birlikte kultanılacak arter kateteri, değişik yer|erde kullanmak üzere; femoral arter ( 3F-7cm; 5F-20cm ),

brakial arter (4F_l6cm] 4F-22cml, aksiller arter (4F-8cml ve radial arter (4F-socm) kateter çeşitleri olmalldır.

19. cihaz ve tek kullanlmllk setlerin, sağhk Baka nllğı onayl,sut kodlarl VeUBBkaydı olmalıdır.
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