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-Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Maızemeleİin Maİkas! veya ÖzelIiği mutlaka belirtilmetidir.
-UBB sorguıamasma görc en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmcz tekliftc beliniIecektir.
-St T kodu beliıtilmçyen tcklifleı değcrlendirmc dışı bmktlacaktır. Pakeıe düil olup olmadığı tekliffe be|inilecektir.
-sUT fiyaıını aşan teıİiflcr değcrıcndirme dışl blrakrtacaktlr. Ödemeler muaycnc kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
-sGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye Cüeme yapılmayacak ve yuklenici hiçbir hak talebinde
buluımayacalıır.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değiıdir
-Tanımlayıcı Firma bilgisi oımalt ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam §i§tçminin ç!ıı§ t€klifilc birlikte verilmelidL.
-Tcklifformunda belirtilmiş olan SUT Kodlan ve IJBB Firma Tanımlayıcı No eşlcşmelidir.
-Teklif vereı istckli|er yukandaki tiım maddeleri şaİtslz kabul etİniş sayılacjkttr.
-idare No : 63760.38.32.0o.o1.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Aıaştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için )Ovll dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: l1.to, tot'd

ıTanımlayıcı firma bilgisi olmaıı ve leklifile birlikte sGK §orgulama sisteminin çlkttsı teklif ile birlikıe verilmelidir

s,No Mal / Hizmet Adl tliktarı l Birımi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve uBB

1 sEPSIS ADSORBSiYON KOLONU 1 ADET

2 SEPSİS ADSORBSiYON TÜP
sErİ

1 ADET

3 PLAzl,,lA RLTREsI 1 ADET

4 PWMA FERE sErİ (sep6i5
seçjci nazma Değisimi (sPD)
membranl)

1 ADET

5 süREKl-İ RENAL REPLASMAN
TEDAVi sErİ
(HEtloFiLrRAsYoN,
HEMoDİYAF!LTRASYoN)
(Hemofiltre dahil)

1 ADET

6 o)0Rls EkstrakoÇ,o.eal Devre 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Ha.iÇ):

Adr€s: Aİaştrma ve Uygulama Hasıanesi osmanbey Kamplısü ŞANLIURFA
Doğrudan Tcmin Mail : doerudanı€min(ahaIran.edu.t
Ihale Mail Ad.csi : saıinalma63/ahotmail.com

lİıiba.telefon: Tel.:0 (4l4\3M 44 u Faks :0(4l4)3,14400o
Doğudan Temin lıeıişim : 0 (4ı4) 3,14 4t 78
lhale iletişim : 0 (4l4) 344 4I 65_58l0
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HEMoFiLTRASYoN sETi NF1017
PLAzMAFEREz sETi Ho1022
HEPARiN GREFTL| ENDoToKsiN TUTAB|LEN CRRT sETi Ho1o22

1.HEMEFitTRAsYoN sETi TEKNiK ŞARTNAMESi
SUT KODU:NF1017

1. Set kliniğimizde mevcut prismaflex cihazına tam uyumlu olmalıdır.
2. Set pre-konnekte olmalı, membran ve set önceden birleştirilmiş olarak aynı ambalaj

içinde olmalı, tanınması için hatlar renk kodlu olmalıdır.
3. Setin ve membranın toplam prime hacmi 155 cc'yi geçmemelidir.
4. Yetişkin, pediatrik ve infant membranlar bulunmalıdır.
5. Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.
6. Membran biokompatble olmalı, akrilonitril ve sodyum metal|l sülfonat kopolimer

olmalıdır. Membran biyouyumluluğu(Mediatör eliminasyonu, Lokopeni ve
Trombositopeni konusundaki üstünlük, klirens etkinliği bakımından doğal böbreğe en
yakın membran olmalı , kompleman faktörlerinin "C3a, C5a" eliminasyonu)

çalışmalarla kan ıtlanmalıd ır.

7. Membran yüzey alanı yetişkinler için 0,90 m2'yi geçmemelidir.
8. Maximum TMP 450/60 mm H8 / kPa olmalıdır.
9. Aynl sette bütün renal replasman tedavileri(SCUF,cWH,cWHD,cWHDF)

uygu la nabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
10. Kanama riski yüksek veya antikoagülan ku|lanımı kontraendike olan hastalar için özel

set bulunmall ve bu setlerin endotoksin Ve sitokinleri tutabilme özelliği bulunmalıdır.
Gbrektiğinde bu setlerin tedarik edi|eceği taahhüt ediImelidir.

11. Aynı set ile citrat antikoagü lasyon u yapılabilmelidir.
12. Ürünün Sağlık Bakanlığından onaylı UBB Kaydı bulunmalıdır.

2. PLAZMA FEREZ sETi TEKNlx şlnrıuııvıısi
SUT KODU:HO1022
1. set Töropatik Plasma Değişimi amacıyla plasmafiltrasyon için tasarlanmlş olmalıdır.
2. Hastanemizde kurulu cihazlara tam uyumlu olmalıdır.
3. Set Ve plasmafiltresi pre konnekte olmalıdır ve set membranlnln materyala

polyproplene olmalıdır.
4. Yüzey alanı pediatrik için 0,15 m2 yetişkin için 0,35 m2 olmalıdır.
5. Set volümü pediatrik için 71 ml yetişkin için 125 ml o|malıdır.
6. Set üzerinde 4 yerde basınç sensörü ve ayrıca kan sızıntı dedektörü bulunmalıdır.

3.HEPARiN GREFTti ENDoToKsiN vE siToKiN TuTABitEN sETi TEKNiK özeı-ıixlrni
suT KoDU: Ho1022
1. Filtre AN69 STlC hollow fiber olmalıdır.
2. Crrt setiinin üç özelliği olmalıdır. Bunlar; iç membran yüzeyinde kalıcı heparin grefti

,polietilenelm in yüzey işlemi ve akrilonitril ve sodyum metalil sülfonat kopolimer
olmalıdır

3. Efektif filtre yüzey alanı 1,5 m2 olmalıdır.
4. Crrt seti |okal koagülasyon inhibasyonu yapabilmelidir.
5. Crrt seti membran trom bojenisitesini azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

90 ml'yi geçmemeli dir.

1$
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Maksimum TMP 450mm Hgi60 kPa olmalıdır.
Membran hemo uyumluluğu amacıyla, endotoksinleri ve sitokinleri adsorbe

edebilmelidir. Çalışmalarla ka n ıtlan m alıd ır.

Membran hemo uyumluluğu amacıyla, yüzeyi kalıcı heparin grefti ile kaplanmış

olmalıdır.
Set ve filtre pre-konnekte olmalıdır. Set ve filtre önceden birleştirilmiş olarak aynı

ambalaj içerisinde bulunmalıdır.
Cihazın seti tanıyabilmesi için set üzerinde barkod bulunmalıdır.
Ürünün sağlık Bakanlığından onaylı UBB kaydı bulunmalıdır.

9

10,

11.

L2.

GENEt HÜKÜMtER
Yukarıda teknik özellikleri belirtilmiş olan ürünlerle ilgili teklif verecek olan firmalar:

1) I.,2. Ve 3. kalemleri toplam bedel üzerinden değerlend irileceğinden, 1.,2. Ve 3.

kalemlerin tamamına fiyat verilmesi gerekmekted ir.1.,2. Ve 3. kalemlerin birine teklif
vermeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2J Teklif verecek olan firmalar alınacak set ile aynı marka Ekl'de teknik özellikleri
betirtilen en az 3 adet cihazı kullanıma vereceğini taahhüt etmelidir.

3) Teklif ile birlikte cihazın bu özelliklerini gösteren teknik doküman verilmelidir.
4\ Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerinin sırasıyla cevap

veren "Teknik sartnameve uveunluk Belsesi" mutlaka hazırla nacaktır. Bu belsede ver

alaca k ceva pIar oriiinal katalos veva dö kümanlar üzerinde madd e madde

retlenecektir. işaretlenen her madde şartnameye uygunluk belgesinde katalog Veya

dökümanda hangi sayfada olduğu yazılacaktır. Verilen cevapları orijinal katalog

üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler değerlendirilmeyecektir.
5) Firma set karşılığı verilecek cihazların; bakım ve servisi için ücret talep etmeyeceğini

taahhüt etmelidir. Kullanıcı hatasından kaynaklanan cihaz arızalarında ücreti karşılığı

servis verilecektir.
EKl:

l. Cihaz SCUF, CWH, CWHD, CWHDF, TPE (Plasma filtrasyon}, HP (Hemoperfizyon}

uygulamalarınl yapabilmeli, ayrıca gelecek tedavi uygulamalarına (Coupled Filtrasyon

gibi ) izin verecek biçimde upgrade edilebilir olmalıdır.
2. Cihaz üzerinde 6 pompa olmalıdır. Bunlar;

a. Kan pompası,

b. Ön kan pompası,
c. Replasman pompası,
d. Diya lizat pompasl,
e. Ultrafiltrasyonpompası
f. Antikoagülanpompası
3. Cihazın üstünde olması gereken pompaların hlzları adult, pediatrik Ve neonatal hastalar

için kullanlma uygun yapıda olmalı ve aşağıdaki değer aralıklarında ayarlanabiImelidir.

a. Kan pompası hızı 10-450 ml/min
b. Ön kan pompası hızı 10-8000 ml/h

c. Replasman pompas| hızı 50-8000 ml/h

d. Diyalizat pompasl hlzı 50-8000 ml/h

Ultrafiltrasyon pompası hızı 10-10000 ml/he

t,

.s$ffi oi,

ı 0,1-10 ml/h o|malı,;,sffiç"-Antikoagülan pompast
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4. Adult, pediatrik ve neonatal hastalar için kullanıma uygun yapıda olmalldlr ve bunu

belgelendirmelidir.Cihaza set takıldığında cihaz seti tanımalıdır,

5. cihaz hasta güvenliği için takllan sete göre(adult,pediatrik,neonatal setler) pompa

h ızların ı sın ırland ırmalıd ır.

6. Cihazın adult, pediatrik, neonatal hastalar için farklı setleri olmalıdır,

7. Cihazda kullanılacak setlerin materyalı AN69, High Flow ultrafiltrasyon için PAES

membran ve düşük heparin dozu kullanım için AN69 sT membran set seçenekleri

olmalıdır.
8. Cihaz üzerinde olası sorunlara karşı kullanıcıyı ikaz edici (ışık ve sesle) alarm sistemi

bu lunmalıdır. Bunlar;
a. Hava kaçağı
b. Kan kaçağı

c. Filtre tıkanıklığı
d. Kateter problemi, yanlış set, set bağlantısı kesilmesi, torba dolu veya boş, güç

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

10. Cihaz üzerinde 4 adet birbirinden bağımsız gravimetrik ölçüm prensibine sahip askılı

tart| sistemi bulunmalıd lr.Tek askı tartı kolu üzerinde ağırlık ölçüm yaplp ve torba asan

cihazlar kabul edilmeyecektir.
tL. Cihaza set yüklendikten sonra bütün renal replasman tedavi modları

SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHDF) uygu lanabilmeli, bu tedavilere geçiş cihazın ekranı

üzerinden yapılabilmeli ve başka bir işlem (ilave hat veya set) gerektirmemelidir.

12. Cihazda tedavi için kullanılan torbalar|n(ön kan torbası, diyalizat torbasl Ve replasman

torbası) ne zaman değiştirilmesi gerektiğini "saat" cinsinden, içinde ne kadar sıvını

kaldığını "kğ" cinsinden ekranından takip edilebilmelidir.Cihaz ekranından atık

torbasının kaç dk veya saat sonra dolacağı görü|ebilmelidir.

13. cihaz ekranından tedavi için pompa hızları ve hastadan sıvı çekme oranları

ayarlanabilmelidir. Bu değerler anlık olarak cihaz tarafından ölçü|üp ayarlanan ve

gerçekleşen şeklinde istendiği zaman cihazın ekranından takip edilebilmelidir.

L4. Cihazln Replasman, Diyalizat, Atık ve PBP(ön kan pompası) tartıları olmalıdlr. Her bir

tartl o_llkg slvl tartabilme kapasitesinde olmalıdır. Tartllara standart 5 ve 9litrelik
torbalar ta kı la bilme lid ir.

15. Hasta güvenliğini garanti altına alabilmek için cihaza hasta sıvı kaybl limiti

girilebilmelidir.Bu limit cihaz ekranı üzerinden rakamsal olarak takip edilebilmelidir.

16. Heparin pompası 1Om1,2Oml, 30ml ve 50ml'lik enjektörlerle kullanılabilmelid ir.

17. cihaz hastanın son 90 saatlik tedavi verilerini hafızasında dakika dakika

saklayabilmelidir. sıvı akışları ve basınçlarla ilgili veriler grafiksel olarak geriye dönük

izlenebilmelid ir.

18. Bir tedavi süresince meydana gelebilecek olaylar üç farklı olaylar ekranında hafızaya

alınabilme|idir. Bu olaylar tarih, saat, dakika ve olayın tanımlanması şeklinde olmalıdır,

Cihaz son 50OO olayı kaydedebilmelidir.
19. Cihaz üzerinde 5 adet basıç izleme dedektörü bulunmalıdır, Bunlar;

a. Kan geliş(access) basıncı dedektörü,

b. Kan dönüş(return) basıncı dedektörü,

c. Filtre bas|nç sensörü,
d. Atık(effluent) basınç dedektörü

ki tedavilerde u lla e dizayn edilen basınç dedektörü olmalıdır.
ıtd.W *Effih-"
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23.

28.
29.
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35,

31.

32,
33.

27

37. Cihaz 100-24OV , 50 Hz şebeke elektriği ile çalışmaktadır

38. Firma cihazın kullanımı ve eğitimi ile ilgili durumla rda 2 saat içinde müdahale

edebilecek en az 2 adet teknik elemanın olduğunu, ve eğitimin ta lep edilmesinden

sonraki 24 saat içinde ücretsiz hizmet verileceğini taahhüt etmeli dir

39. F irma her set kurulumunda cihaz başında olacağınıtaahhüt etme lidir

40. Cihazla uygulama sırasında teknik bir problem çıkması halinde firma, en geç 1 saat

içinde müdahale etmey i taahhüt edecektir.24 saat içinde giderilmeyen arızalar için,

firma en az benzer özelliklere sahip 2, bir cihazı, teknik problem gid rilinceye kadar

inde hastan e bıra
MOhrılut

-$hry 1o]373

taahhüt edecektir

24.

cihaz en fazla 1oooml sıvı ile prime işlemini gerçekleştirebilmeli ve prime süresi seçilen

tedaviye göre 6-11 dak olmalıdır.
cihaz otomatik hava giderme sistemine sahip olmalldır, Tüm setleri üzerinde hava

giderme chamber'i bulunmalıdır.
-ihaz 

dtınüş hattlnt sürekli izleyebilen ultrasonik bir hava dedektörüne 5ahip olmalldır.

cihaz atık hattını sürekli izleyebilen klzll ötesi bir kan kaçağı dedektörüne sahip

olmalıd ır.
cihaz üzerinde atık hattındaki elektrostatik parazitlerin giderilmesini sağlayan bir

deşarjör bulunmalıdır. Bu sistem cihazın pompalarlnln ürettiği parazitlerin, hastaya ait

elektrokardiyogram(EKG) kayıtlarının etkilemesini engeller,

cihazın takılacak seti tanImIayabilmesi için bir barkod okuyucusu bulunmalıdır.

cihaz tedavi slrasında hasta güvenliği için periyodik olarak otomatik selftest

yapabilmelidir. cihaz bu testler çalışmaya başladıktan 10 dakika sonra başlayıp her 2

saatte bir tekrarlama lıdır. Ayrıca kullanıcl isterse "otomatik test" tuşu ile cihaza

otomatik test ya ptıra b ilm e lid ir.

cihaz üzerine setler kolayca tak|labilmelidir. cihaz seti otomatik olarak pompalara

yü kleyebilmelidir. 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.

Menüler an laşılır,ku llan ımı kolay ve Türkçe olmalıdır,

Cihazüzerinde2adetkısmavanasıolmalldır.Bunlaryardımıylasetdeğişimi
gerekmeksizin pre, post, pre ve post dilisyon yapılabilmelidir,

iihaz ekranından hasta bilgileri ve tedavi ile ilgili değerler kolayca girilebilmelidir.

Cihaz ekranından yardım menüsüne u laşılabilmelid ir,

cihaz ile birlikte kullanılacak srrt uygulama seti herhangi bir hat veya kit değişmeksizin

bütün ScUF, cWH, cWHD, cWHDF tedavi modları arasında geçiş sağlayabilmelidir,

Cihaz, kullanılan diyalizat ve replasman sıvıları bitmeden önce haber vermeli, sıvılar

bittiğindeveatıktorbasıdolduğundaalarmvermelivekulIanıcıyasolüsyonları
değğtirmesi gerektiğini hatırlatmalıdır. Bu işlem sırasında cihazda bulunan özel bir

menü sayesinde yeni yerleştirilen solüsyonların ağırlıkları hesapla nm aktadır,

cihazla birlikte cihazın ve aksesuarların çalışmasını kullanıcı taraflndan yapılması

gereken basit bakım ve kullanımı anlatan, orijinalinden uyarlanmış Türkçe 1(bir) adet

?q

26.

34.

doküman paketi verilmelidir.

36. Cihazın kullanıml ile ilgili 5 (beş) çocuk yoğun bakım ve S(beş) adet yetişkin yoğun

bakım merkezlerinden referans mektubu veriImelidir,

ABD



1. sEPsis ADsoRBsiYoN TÜP sETi Ho1021

2. sEPsis ADsoRBsiYoN KotoNU Ho1020

1.sEPsis ADsoRBsiYoN TÜP sETİ TEKNiK ŞARTNAMEsi
SUT KoDU: Ho1021

1. Set içerisinde arter hattıyla 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 hattıyla

hastaya geri verilebilmelid ir
2. Set PVC'den mamul, steril ve pyrogen free olmalıdır.
3. set tam kapalı sistem ve ön motajlı olmalıdır; farklı plazma filtreleri ve hemofiltreler isteğe bağlı

olarak tercih ed ilebilme lid ir.

4. Yüzey alanı o,3 m2- o,7 m'-|,4 m'' I,7 m'-2,2 m'olan hemofiltrelere seçenekleri bulunmalıdır

5. set içinde kan sıvı lsıtma seti olmalldlr.
6. Antikogülasyon ajanln verilebilmesi için sette arter hattına bağlı ayrı bir hat bulunmalıdır.

7. set kullanıcıya kullanım kolaylığı açısından set yükleme şoblonuno sahip o|malı ve set

içerisindeki hatlar renk kodlu olmalıdır.
8. Set |çinde ilgili hatlar üzerinde renk ile kodlanmlş arter, Ven, adzorber ve filitre basınç sensörleri

bulunmalıdır.

2.sEPsis ADsoRBsiYoN KoLoNU TEKNiK şARTNAMEsi
sUT KoDU:Ho1020
1. set, bir seps|s tubing seti, bir plazma filtresi, bir pro/anti-inflamatuar adzorberi ve bir de

hemofiltreden oluşmalıdır.

2. işlem tamamen otolog olmalı; işlem nedeniyle hastaya dışarıdan albumin, plazma vb. kan

ve kan türevleriyle destek verilmesine gerek kalmamalıdır,

3, Plazma filtresinden ayrılarak adzorbere giren plazmadaki TNF-a Ve trimerleri, MlPlp,

MlPlc, lL 10, lL 8, lL 1p, lL 6, lL 18, lL 16 gibi infİamatuarlar adzorberden çıktlktan sonra çok

yüksek verimle (>%8O) arındırılmış olmalıdır.

4. sitokin adzorberinde kullanılan reçine reverse_phose styrenic polymer tipinde olmall;yüksek

homo.ienite, iyi basınç_debi performansı, mükemmel mekanik & kimyasal stabilite

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

5. verilecek filtre membranları biyo uyumlu olmalı; zararlı mediatör ve kompleman faktörlerin

eliminasyonunda etkin olduğu gösterilmelidir,

GENEL HÜKÜMLER
yukarlda teknik özellikleri belirtilmiş olan ürünlerle ilgili teklif verecek olan firmalar:

kalemleri toplam bedel üzerinden değerlend irileceğinden, 1, Ve 2 kalemlerin1) 1.Ve2

2I

tamamına fiyat verilmesi gerekmektedir.1. ve 2, kalemlerin

firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır,

Teklif verecek olan firma|ar alınacak set ile aynı marka Ekl'de t

hazı kullanıma vereceğini taahhüt etmelidir

birine teklif vermeyen

ikleri belirtilen

ir.e cihazın bu zellikle rin i gösteren tekn ik doküm

Yrd.Ooç
Halran lJnffi Dio No n!n5 cilNo'1o3313

6ü.

eknik özell
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4l Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerinin slrasıyla cevap veren

"Teknik rtn ameve uvsunluk Belsesi" mutlaka hazırlanaca ktır. Bu beleede r alaca k

ceva plar ori iin al katalog veva dökümanlar üzerinde madd madde isa retle necektir

işaretlenen her madde şartnameye uygunluk belgesinde katalog veya dökümanda hangi

sayfada olduğu yazllacaktlr. verilen cevaplarl orijinal katalog üzerinde görünmeyen

firmaların verdikleri teklifler değerlendirilmeyecektir.
5) Firma set karşılığı verilecek cihazların; bakım ve servisi için ücret talep etmeyeceğini

taahhüt etmelidir. Kullanıcı hatasından kaynaklanan cihaz arızalarında ücreti karşlllğı

servis verilecektir.
EK1:

a. Cihaz aşağıdaki tedavi uygulamalarını yapabiImelidir.

l. Plazma Exchange
ll. CWH (continuous veno-venous hemofitration)
lll. lHF-HWH (|ntermittent hemofiltration_high volume veno-Venou5 hemofiltration)

lV. SCUF (slow continuous ultrafiltration)
V. cWH
Vl. CWHDF (continuous veno-venous hemodiafitrasyon)

Vll. CWHD (continuous veno-venous hemodiyaliz }

Vlll. lHD-sLED(HD)intermittent hemodialysis slow extended dialysis

lX. lHDF(HD)intermittent h emod iafi ltration

X. CPFA(Coupled Plasma FiltrationAdsorbtion}
b. Cihaz üzerinde 6 pompa olmalıdır. Bunlar; 5 adet peristaltik 1adet Volumetrik pompa olmalıdır.

c. cihazın üstünde olmasl gereken pompaların hız|arl aşağıdaki değer aralıklarında

aya rla n a b ilmelid ir.

l. Kan pompası hızı 10-400 ml/min
ll. Replasman pompas| hızı 0-12000 ml/h

lll. Diyalizat pompası hızı 0-12000 ml/h

lV. Ultrafiltrasyon pompası hızı 0-12000 ml/h

d. Antikoagülan pompasl hızı 0,5_15 ve 0,1ml/h hassasiyet ile ayarlanabilmelidir.

e. cihaz, kullanımı ve taş|masl kolay, tekerlekli, ergonomik bir yapıya sahip olmalldır. cihaz

dokunmatik ekranında tedavi seçenekleri ve diğer bütün ayarlamaları yapıla bilmelidir.

f. cihazın üzerinde toplam 40 Lt solüsyon kullan ılabilecek şekilde 3 adet tartl olmalıdır.

g. cihazda arter ve ven basıncını; filtrasyon öncesi giriş, çıkış basınçlarını ölçen 4 adet baslnç

sensörü bulunmalıdır.
h. cihazda hasta güvenliği için hava kabarcığı ve hemoliz dedektörleri, hasta dönüş hattı klembi

bulunmalıdır.
i. cihaz, değiştirme slvls|nln, 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 göste reb ilme lidir,

l. Cihaz basınçlar,, ağırlık değişimlerini , sıvı sıcaklığını grafiksel gösterebilmelid ir,^

m. Cihazın sıv| |sıtma özelliği stİndart olmalıdır ve bu ısıtma tertibat| 30 0 c ve 40 0 C arasında sıvıyı

lsltabilmelidir
n. Cihaz da 20-60 ml arasında isteni len tipte şırınga ile çalışan bir heparin pompası bulunmalıdır,

o. Cihaz, pre ve post dilüsyonları otomatik yaparken aynı zamanda pre dilüsyonu, kullanlcı

herhangi bir değer girmeden de otomatik olarak ayarlamalıdır.
kullanım k laylığı sağlaması açısından set yükleme şablonuna sahip
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q. Cihaz üzerinde set kurulumunu kolaylaştırmak için, hatlar ve basınç sensörleri renkli olarak
belirtilmiş olmalıdır.

r. İstenildiği an takibe olanak sağlaması açısından cihaz en az 300 saatlik işlem detaylarını
hafızasında otomatik tutabilmeIidir.

s. Cihaz otomatik olarak prime iş|emini yapabilmelidir.
t. Cihaz ile birlikte kullanılacak srrt uygulama seti herhangi bir hat veya kit değişmeksizin bütün

srrt tedavi modIarı arasında geçiş sağlayabilmelidir.
u. Firma cihaz ile ilgili teknik bir problem çıktığında en geç 4 saat içinde müdahale edi|ip ve cihazın

arızası giderilinceye kadar 24 saat içinde ikinci bir cihazın hastaneye bırakılacağını taahhüt
etmelidir.

v. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri(ScuF,CWH,CWHD,CWHDF) uygula nabilmeli,bu
tedaviler arası geçiş cihazın ekranı üzerinden yapılabilmeli ve başka bir işlem (ilave hat veya

set) 8erektirmemelidir.
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