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*Tanlmlaytcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte scK sorgularna sistcminin çtkıısı teklifile birlikıe verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdıre Adı : Hanan Üniversitesi Aıaştırma ve Uygulama Hastanesi
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NMT§öromüsküler İletim) Modülü Şartnamesi

l. İstenilen modül, Draeger Infinity serisi monitörlerde nöromüsküler blokaj ajanlannn
etkisindeki hastalarda kas gevşemesi düzeyini ölçebilecek özellikte olmalıdır.

2. NMT parametreleri monitördeki bir alandan izlenebilir olmalıdır.

3. Modül bir periferal sinirin elektrikle uyanlması sırasında başparmak hızlanmasınr
(seğirme yanıtı) izleyerek nöromüsküler blokajı değerlendirmeli ve aşağıda belirtilen

ölçme olanaklannr sunmalıdrr:

- Tek Seğirme: bir referansla karşılaştırılan bir yanıta sahip tek bir uyanm

- Dörtlü Dizi (TOF): dört uyanm serisi verilir, sonuçlar TOF oranı veya TOF
sayısr olarak alınır

- Post Tetanik Sayım: tetanik uyanm ardından bir saniye aralıklarla tekli uyanm

oluşturulur; bir saniyelik uyanm verilen yanrtlann sayısı sayılrr.

4. Dörtlü Dizi (TOF) modu aşağıdaki gibi olmalıdır:

- Tek Seğirme aralığı: 0o/o-200Yo arası (referans seğirmeye göre), çözünürlük: l%
- Dörtlü Dizi oran (TOF-Ratio) aralığı: 4% ila |50Yo, çözilırıiirlük: l %

- Dörtlü Dizi sayı (TOF-Count) aralığı: 0 ila 4, çözünürliik 1

- Post Tetanik Sayım arahğı:0 ila20, çöziiıiirliik: l
- Sıcaklık arahğı: 20'C ila 40'C, çözünürliik: l"C

S. Ölçtlm sıklığı kapalı, l saniye, l0 saniye, 20 saniye, l dakika, 5 dakika, 15 dakika ve

30 dakika olarak ayarlanabilmelidir.

6. Akım otomatik olarak ya da 5-60mA arasında 5 mA'in katlan olarak

ayarlanabilmelidir.
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BIS Modülü Şartnamesi

l. istenilen modül ile Hastanemizdeki Monitörlerde BIS takibi yapılabilecek özellikte

olmalıdır.
2. BIS parametraleri monitördeki bir alandan izlenebilir olmalıdır.

l. Ölçtlm yöntemi EEG algoritma tizerinden olmalıdır.EEG dalga formu izlenebilmelidir.

4. Sistemde BIS İndeksi, Sinyal Kalite İndeksi(SQl), Burst Süpresyon Oranı(BSR),

EMG,Toplam Güç(PWR) gibi parametreler izlenmelidir.

5. Modül ile 0 ile 100 arasında BIS indeksi, Sinyal kalite indeksi ve Burst Süpresyon

Oran(BSR), izleme mümmkün olmalıdır.
6. Sistemde topğlam güç aralığı en az 40- 1 00dB arasında olmalıdır.

7. BIS değerleri ile ilgili trend bilgilerine ulaşılabilmelidir.

8. Sistemede BlS İndeksi için alarm bulunmalıdır.

9. Monitörde bulunan bir termal yazıcıdan BIS ile ilgili çıktı alınabilmelidir.

l0. Modül ile birlikte 25 adet pediatrik, 25 adet yetişkin sensör verilecektir.
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