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iı-rni oüzry xrrvıooiıuavix MoNiToRizAsyoN sET vE ciHAz TEKNiK şARTNAMEsi

sN MALZEM E ADl MlKTAR

I Picco (KARDiYAK öN YüK MiKIARl ö[çüM sETi 15

Proaqt (MiNiMAt iNvAziVE KARDiYAK DEBi ötçüM sETi 50

3 cevox (scvo2 süREK[i SANTRAt VENöz oKsiJEN sATuRAsYoNU ö M sETi 10

Pulse contour cardiac output

cardiac lndex

stroke volume lndex

G|obal End Diastolic Volume lndex

lntra Thoracic Blood volume

stroke volume variation

pulse pressure variation

systemic Vascular Resistance lndex

Global Ejection Fraction

cardiac Function lndex

cardiac power lndex

Extra Vascular Lung water

Pulmonary Vascular Permeability lndex

Left Ventricular contractility

Hearth Rate

Arterial pressure
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Picco MoNıTöR içiN |GTETER sET ve MoNıToRlNG KiT TEKN|K özgı-ı-ixı-ıR

1. Kit, orijinal steril ambala.ilnda iki ayn paketten oluşmalldlr ve disposable olmahdlr. (Arteryel kit Ve

Monitorizasyon kit)

2. Arteyel kiti, termodilüsyon kateteri ve seldinger aparatt ve Guidewire içermelidir. Ayrlca arteryel kateter kit

cihaza uyumlu termodilüsyon enjeksiyonun tanimlanmasini sağlayan özel termistör içermelidir.

3. Monitorizasyon kit içeriğinde enjektat l5l sensörü ve tekli baslnç seti içermelidir. Ayrlca baslnÇ setinin

konektörü olmall ve bu konektör ciha2a ait kabloya uyumlu olmalldlr.

4. Kateter seldin8er tekniği ile büyük arterlerden yerleştirilerek kullanllabilmelidir.

5. Değişik yerlerde kullanmak üzere; femoral arter ( 3F-7cm; sF-2ocm ), brakial arter (4F 16cm; 4r,22cm],,

aksiller arter (4F-8cm) ve radial arter (4F-50cm) kateter çeşitleri olmalıdır.

6, Kitler latex içermemelidir.Pediatrik amaçll kullanlm için uygun olmal!dlr. (5 kg itibaren kullanllabilinir olmall)

7. Kataterler ile birlikte kullanllacak cihaı less-invaziVe ve transpulmer termodilüsyontekno|ojisi ile ÇalıŞmakta Ve

pulmoner arter kateterizasyonu gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve hemodinamik takip yapabilmelidir-

8. Kardiyak debi ölçümünün yanlnda |TBV (lntra Thoracic Blood Volume) değeri ile hastanln

volüm durumu hakklnda hekime cVP'den daha güvenilir bir indikatör sunmalldlr.

9. Ayrlca EVLW (extra vascular lung water)Ve PVP (puımonary permeabil|ty index) değerleriile hastanln akciğerleri

ile ilgili detayll bir analiz olanağl da sağlamalıdır.

10. Yoğun baklmda mevcut ileri hemodinamik monitörü ile hemodinamisi bozulan hastalarda aŞağldaki

parametrelere pulmoner arter kateterizasyonuna gerek kalmadan ve bunun neden olabileceği ÇeŞitli

komplikasyon risklerini almadan aşağldaki parametreleri çok kl5a sürede elde edebilmeli ve tedaViyi buna 8öre
yönlendirebilmelidir.



Minimal invazive Kardiyak Debi Ölçüm seti Şartnamesi

1. set kardiyak debi monitöründe kullanılarak arterial baslnç hattl üzerinden cco (continuouscardiacoutput }

ölçebilmelidir.

2. set, aynl zamanda invaziv baslnç değerlerini ölçme özelliğine sahip olmahdlr,

3. set ile birlikte kullanllacak monitör özellikleri aşağlda belirtildiği gibi olmahdlr,

a.}Kardiak debi monitörü, arterial basınç hattlndan set yardlmlyla cco (continuouscardiacoutput )

ölçebiımelidir.

b.)kardiak debi monitöründe aşağıda belirtilen tüm parametreler continuous ölçülebilmelidir

o cco (continuouscardiacoutput )

. ccl ( continuouscardiac lndex )

. scvo2 ( santral Venöz oksijen saturasyonu )

. Do2 (oksijen sunum Değeri )

. Vo2 (oksi.ien Tüketim Değeri )

. sV (stroke Volume )

. svl (stroke Volume lndex )

. sW ( stroke Volume Variation )

. PPV (PulsePressurevariation )

. sVR(systemicvascularResistance)

. sVRl ( systemicvascularResistance lndex )

. MAP (MeanArterialPressure )

o HR (Heart Rate )

. cPl (cardiacPower lndex)

. cPo(cardiacPoweroutput)
o Dpmax(LeftVentricularcontractility)
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Sürekli Santral Venöz oksijen Saturasyonu ölçüm Probu Teknik özellikleri

1. Prob, Picco monitör ile kullanllarak, sürekli scvo2 (santralVenöz oksijen saturasyonu ) ölÇümü Yapabilmelidir.

2. Prob, standart Oü/p kateterler ile kullanlma uygun olmalldlr,

3. Probe, standart c1,p kateterlerin distal lümeni üzerinden takllabilmeli böylece ayrl bir katetere gerek kalmadan

hastada kullanllan c1/p kateter üzerinde 5üreklI scvo2 ölçümü yapılabilmelidir,

4. Prob üzerinde cvp katetere bağlantl için luer lock bağlantlllY pon bulunmalld|r,

5. Prob un 3ocm, 3lcm,32cm,33cm,34cm,35cm,36cm,37cm,38cm,46cm,47cm,48cm B|bi farkll uzunlukta çeşitleri

olmalldlr.
6. Prob E.o. ile steril ambalajlnda oımaıl ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilmeıidir.

7. sağllk bakanhğl onaylve UBB kaydı olmalldlr.

süREKLı SENTRAL VENöz oKsiJEN sATuRAsYoNU MoDütü TEKNiKözELtiKLER

1 Modül, aşağlda teknik özellikleri belirtilmiş pulsioFlex monitöre taklldlğlnda scvo2 (sürekli santralvenö2

oksijen siturasyonu ), Do2 (oksijen sunumu ), Vo2 ( oksijen tüketimi )ölçümünü yapabilmelidir,

cihaz less-invazive ve transpulmertermodiIüsyon teknolojisi ile çalışmakta ve pulmoner arter kateterizasyonu

gerektirmeden sürekli kardiyak debi ve hemodinamik takip yapabilmelidir

Ana cihaz ve modül olmak üzere iki parçadan oluşmalldlr.yalnlz ana cihaz kullanlldlğünda

pulscontourhemodInamikparametrerelerin ölçümü yapllabilmeli.Modül takıldığlnda aşağlda yazlll olan tüm

parametrelerin ölçümü yapılabilmelidi
ivlw (extravascularlungwater) ve pvpl (pulmonarypermeabilityindex) değerleri ile hastanln akciğerleri ile ilgili

detayll bir analiz olanağı da sağlamalıdır.
yoğun baklmda hemodinamisi bozulan hastalarda aşağldaki parametrelere pulmoner arter kateterizasyonuna

geiek kalmadan ve bunun neden olabileceği çeşitli komplikasyon risklerina almadan aŞağldaki parametreleri Çok

a)

b)

c)

d)

kısa sürede elde edebilmeli ve tedaviyi buna göre yönlendirebilmelidir

. pcco . pulsecontourcardiacoutput

. cl . cardiac lndex

ı SV . stroke Volume
. svl . stroke volume lndex

. GEDV . Global EndDiastolic Volume
ı GED| . Global EndDiastolic Volume lndex

o |TBV . lntraThoracıc Blood Volume

. sw . stroke Volume Variation

o ppv . pulsepressurevariation

. sVR . systemicvascularResistance

. sVR| . systemicvascularResistance lndex

. GEF o Global EjectionFraction

o EVI-W o ExtravascularLungwater

o EVLW| . Extravascularlungwater lndex

. PVP| . PulmonaryVascularPermeability lndex

ı HR . Hearth Rate

o AP . ArterialPressure

o cvp . centralvenousepressure

. BT . Blood temperature

o scrıo2 . santralvenöz oksijen saturasyonu

.- . Do2 o oksijen sunumu

_ş§*: "**-ü$W
Vo2
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iı-rni oüzıy gevooiı.ınıvıir ıvıoırıirön ciııızı ırxıııix şARTNAMEsi

1. cihaz less_invazive ve transpulmer termodilüsyon teknoloiisi ile çallşmakta ve pulmoner arter kateterizasyonu

gerektirmeden sürekli kardiyak debi Ve hemodinamik takip yapabilmelidir

2. Ana cihaz ve modül olmak üzere iki parçadan oluşmahdlr.yalnlz ana cihaz kul|anıldığında

pulscontourhemodinamikparametrerelerin ölçümü yapllabilmeli.Modül taklldlğlnda aşağlda yaah olan tüm

parametrelerin ölçümü yapllabilmelidi

a. iv|.w (extravascuıarlun8water) ve pvpl (pulmonarypermeabilityindex} değerleri ile hastanln akciğerleri ile ilgili

detayh bir analiz o|anağı da sağlamalldlr.

4. yoğun bakımda hemodinamisi bozulan hastalarda aşağldaki parametrel€re pulmoner arter kateterizasyonuna gerek

kalmadan ve bunun neden olabileceği çeşitli komplikasyon risklerini almadan aşağldaki parametreleri çok kısa

sürede elde edebilmeli ve tedaviyi buna göre yönlendirebilmeıidir

Pcco Pulse contour cardiac ouİput

cl cardiac lndex

sv stroke volume
svl stroke volume lndex

GEDV Global EndDiastolıc Volume

GED| Global EndDiastolic Volume lndex

ıTBv lntra Thoracic Blood Volume

sw stroke volume variation

pn pulse pressure variation

svR systemicvascularResistance

svRl systemicvascularResistance ındex

GEF Global Ejection Fraction

EVtw ExtravascularLungwater

Evlwl Extravascularlungwater lndex

PvPl PulmonaryVascularPermeability lndex

HR Hearth Rate

AP ArterialPressure

cvp centralvenousepressure

BT Blood temperature

soroı santral Venöz oksijen saturasyonu

Do2 oksijen sunumu

voz oksijen Tüketimi

cFl Kardiyak Fonksiyon lndex

cihaztermodilüsyonsistemiileölçümyapabilmeliVesüreklisantralvenözbasınclnaihtiyaçduymamahdlr
6. cihaz ekranlnda arteriyat baslnç eğrisi ve değerleri sürekli olarak gö2lenebiImelidir,

7. cihaz ekranlnda sürekli olarak, kalp hızı ve kan sıcakllğlnl gösterılebilmelidir,

8. cihaz dokunmatik LcD ekrana sahip olmalldlr,

9. cihaz, ölçülen tüm parametreleri grafiksel trend ekranl ile gösterebilmelidir,

10. cihaz, kullanllan kateterin tipinive uygunluğunu tanlmIayabilir olmalIdlr-

5

11 ciha2da buluna azlllm il

oJ.

lçümü yaplla nttımnarame1$1ç,{a*|§ııuadetayllbilgiverebilmelidirry



12. cihaz 6 güne kadar ölçülen parametrelerin trend bilgilerini verebilmelidir,

1.3. cihaza cEVoX modülü takltdlğlnda scvo2 (sürekli santral VenÖz oksijen saturasyonu ), Do2 ( oksijen sunumu ),

Vo2 ( oksiien tüketimi ) ölçümünü de yapabilmelidir.

14. cihaza limon(lIVermonitoring) modülü taklldlğlnda PDR Ve R15 8ibi karaciğer perfüzyonunu ölçen parmetreleri

gösterebilmelidir.
15. cihazla birlikte kullanllacak kitler :1 orijinal steril ambalajında iki ayrl paketten oluşmalldIr ve disposable

olmalldlr.(Femoral Arter seti Ve ArteryelMonitorizasyon seti) 2:orijinal steril ambalajlnda arter line

bağlanabilen disposablesensörden oluşmalldlr.

16. cıhazla birlikte kullanllacak, FemoralArter seti: Termodilüsyonkateteri, seldinger iğne, guidewire ve dilatator

içermelidir.
17. cihazla birlikte kullanllacak, ArteryelMonitorizasyon seti: içeriğinde enjektat lsl sensörü ve tekli baslnÇ seti

içermelidir. Ayrlca baslnç setinin konektörü olmall Ve bu konektör cihaza ait kabloya uyumlu olmalldlr.

18. clha2la bir|ikte kullanllacak arter kateteri, değişik yerlerde kullanmak üzere; femoral arter (3F-7cm;5F-20cm ),

brakial arter (4F_16 cm;4F-22cm\, aksiller arter (4F-8cm) ve radial arter (4F-5ocm) kateter ÇeŞitleri olmalıdır,

19. cihazvetek kullanlmllk setlerin,sağhk Bakanlığl onayl,sut kodlarl Ve uBB kaydt olmalldlr.
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