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YOGUN BAKIM VENTiLATOR CiHAZI TEKNiK 9ARTNAMESi

1. cihaz zaman gevrimli, sabit hacimli ve akrg kesicili sistemle Sallgabilmeli, yo5un

baktmlarda,arayolunbakrmlarda,reanimasyonUnitelerindevesadeceoksijengazt
gtktgtntn oldu$u servislerde, pediatrik ve yetigkin hastalarda kullanlma uygun yaplda

olmaltdtr.
2. cihaz merkezi oksijen sistemi ile galrgabilmelidir. cihazrn oksijen gazr igin gaz girig baslncl

en az 3-5,5 bar arastnda olmalrdrr. Cihazda dahili tirrbin sistemi veya dahili veya harici bir

kompresorolmalldlr,HariciVedahilikompres6rverilecekise,aynttjreticifirmayaait,teklif
edilencihazileuyumluveayntmarka,cihazilekompaktyaprdaolanVegurljltLlsil50db
alttnda kompresor verilecektir. Bu sistemler uzun sUreli galgmaya uygun olmalldlr'

3. Ventilator ekranl, renkll Ve en az 12,,(inc) buyukli]ounde olmalldlr. Bu ekran, dokunmatik

kontrollil veya bas Sevir tipinde dilomeler vasltasl ile kontrol edilebilir olmalrdrr' Harici

ekranlar ve sisteme sonradan eklenen ekranlar veya parqalr ekranlar kabul edilmeyecektir'

4. ventilat6rde ilk agrhg delerleri kullanrct istegine gore ayarlanabilmeli veya ventilatdr son

ayarlanan de$erler seqimiyle ventilasyona baglayabilmelidir'

5. Ventilat6ra9agldakigalgmamodlarrndaventilasyonyapabilmelidir:
a) Voli.im KontrollU VC veya CMV veya IPPV veya VC-CMV veya VC-AC

b)Synchronizedrntermittentmandatoryventilation(SIMV),SIMV+PS(veyaASB),veya
SIMV (PRVC veya autoflow) + PS veya SIMV (PC)+ PS veya VC-SIMV

c)DuoPAP(QiftYolluPozitifHaVaYoluBasrncr)veyaPC-BIPAPVeyaBi-VentVeya
BiPhasic veya Bilevel

d) Basrng Kontrollu SIMV(PC)+PS veya PC-BIPAP

e) SPONTANEOUS veya CPAP/ASB(veya PS) veya SPN-CPAP

f) NIV(Noninvaziv Ventilasyon) modu butirn cihazlarda standart

miktarr 6lgijli.jp monitorize edilebilecektir. Ka9ak kompanzasyonu en az

veya kagak kompanzasyonu kullantct taraftndan cihaz menusUnden

9?*.1,1!,r{lfld'kik: va Iada! :litl1?lTTI
,pc,lflu

Tp falflr.Ei

olarak verilecektir. KaEak

10 lUdk olacakttr

agrhp kapanabilir

6zellikte olacaktlr.

6. cihaza Pressure control (PCV) veya PCV+ veya PC-AC modu istenildigi takdirde

eklenebilir olmaltdtr.
7. Cihaza APRV modu istenildi$i takdirde eklenebilir olmaltdtr'

8'Cihazlarda,dalgaformuegiminideSigtirerekuygulananbastnctncilerlerebaskryapmadan
girmesini saolayan ve kullanrct taraftndan kademeli olarak ayarlanabilen "inspiratory rise

ti,",,u"y,..ramptime',Veya..pressureramp',Veya..FlowAcc,'ayarlveyabenzeriolmaltdtr.
g. cihazda ayarlanabilir akri tetikleme sistemi veya basrng tetikleme sistemi bulunmalldlr.

10. cihazda, sesli ve gortrntulu alarm fonksiyonu olmah ve istenildiginde 2 dakika boyunca

susturulabitmelidir. Alarm strastnda, alarm nedeni bir ciimle ile cihazrn kontrol panelinden

okunabilmelidir.CihazlardaalarmlarsesVerenkkodluolarakdevreyegirebilmelidir,
11. Cihazda tidal hacim 50 - 2OOO ml arastnda ayarlanabilmelidir' ileride istenilmesi durumunda

tidalhacmin20mtolacakgekildeopsiyonelolarakeklenebilmesimumki.,lnolmaltdtr,
'12. Cihazda inspiratuar basrng 1-90 mbar arastnda ayarlanabilmelidir'

13. cihazda PEEP/CPAP seviyesi 0 ile 50 cmH2O arastnda ayarlanabilmelidir' Ayrrca cihazda

SighveyaManuetnefesozelli!ibulunmalrvecmH2ocinsindenayarlanabilmelidir'
i4. Cihazda inspirasyon zamant 0.25 - 5 saniye arasrnda ayarlanabilmelidir'

15. Cihazda solunum frekanst 4 - 80 /dakika arastnda ayarlanabilmelidir'

16.Cihazda,akrg(flow)otomatikveyamanuelolarak,kullanrlanmodavehastanlndurumuna

AO

idi bulunmaltdrr.
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Cihazdaoksijenkonsantrasyonuo/o21ileo/ol}OaraslndahassasolarakayarlanabilmeliVe
6lgUlebilmelidir.
CihazdaaspirasyondncesihastayaayarlananFio2ayartnrde$igtirmeksizinbirdU$meye
basmak suretiyle en az 2 dakika sureyie %too 02 verme 6zelli$i olmahdrr. Aspirasyon iQin

hasta cihazdan ayrrldrgrnda alarmlar en az bir dakika otomatik olarak kapanmaltdlr'

Cihaz agagrdaki 6lSulen deOerleri monitorize etmelidir:

. inspirasyon Bastnct

. Mean (Ortalama) Bastng

. PEEP/CPAP

. Ekspirasyon dakika hacmi veya toplam dakika hacmi

o Toplam Solunum Frekanst

o Oksijen %
. Rezistans
o Kompliyans

Ventilatorekranlndaenazagagldakiparametrelerrealzaman|tgrafikolarakgosterilmelidir'
Cihaz ekranrnda en az 3 dalga formu aynt anda izlenebilmelidir'

. Aklg - zaman elrisi

. Bastng - zaman e$risi

. Hacim - zaman egrisi

Cihazda agagldaki alarmlar bulunmaltdtr:

. DiigtrkJYUksek ekspirasyon dakika hacmi alarmt

. YUksek solunum Frekanst veya yUksek spontan solunum frekansl alarml

o YoO2veya inspirasyon oksijen konsantrasyonu alarml

VentilatorStandbyfonksiyonunaSahipolmalldlr'Kullanlcl,ventilatori.lenaz30dakika
standby konumunda tutabilmelidir' Ventilasyonun her evresinde cihaz standby modunda

tutulabilmelidir,standbymodunagegmekigincihazrkapatrpaQmakgerekmemelidir.
cihaz 220 Volt , 50Hz geOere ceieyanr ile Eahgmahdrr ve elektirik kesilmelerine kargtltk en

az 45 dakikalrk dahili bataryasr olmaltdtr'

cihazdamiadsrz026lgumyontemikullantlmalrdrr.Miadlr02Sensdrukullananfirmalar5
y,t Ooyrn", gerektiginde 02 sensdrii ve de$igimini ijcretsiz sa$layacakttr'

cihazrn hasta seti sistemi inspuasyon u" 
"[.pir"ryon 

olarak iki reusable hattan olugmahdlr'

Ekspirasyon hattr cihazrn xompaki valf sistemine baglanmalrdrr. Bunun haricindeki cihaztn

standtnaballr,cihazrnpnomatikSistemiileiligkisiolmayanValfSistemlerivetekhortumlu
cihazlar kabul edilmeYecektir'

cihaztijmhastagruplarrnda(yetigkin/pediatrik)devreba$rmlrlr!rolmamalthertijrluhasta
devresi ile kullanmak mLlmkUn olmaltdtr'

Cihazrn TUrkqe ekran ve kullanrm yaztltmt bulunmaltdtr'

Cihazrnkompaktyaplslndadahilinebillizorsistemiolmalrdrr.Toplamda2adetcihazigin
gok kullanrmhk nebutizator afaratr verilmelidir. Eger dahili nebulizatdr sistemi yoksa her bir

cihaziginmikropumpteknolojisiileveyaultrasonikteknolojisiileQall$annebtjlizator
verilecektir. Harici nebulizatorie kutlanrian tum disposable pargalardan 200'er adet

verilmelidir.
ilerdeistenildigindeCihazlarrntamamlnaentegremainstreamkarbondiokSitozelli0i
ekleneb‖ melidir

Cihaz hasta yataginin saolna Ve soluna konulab‖
mesi 19in

21

23

24

25.

26.

27

８

９

２

２

30.

31
mobil araba veya tekerlekli stand



２

３

３

３

Cihazrn hasta seti tutacagr olmaLdrr.
Her cihazla birlikte agagrdaki aksesuarlar verilecektir.

.. 1 adet gok kullantmlrk yetigkin hasta seti
o 1 adet yetigkin test balonu

Hasta guvenli0i ve enfeksiyon kontrol igin cihazrn ekspirasyon hattrnda bulunan hasta
nefesi ile temas eden pargalardan (ekspirasyon valfi, ekspirasyon kaseti ) gok kullanrmLk
malzemelerden yaprlmrg ve 134 derecede buhar otoklav ile sterilize edilebilir ctzellikte
olacaktrr. Firmalar bu uri.inlerinden (ekspirasyon valfi, ekspirasyon kaseti) her bir cihaz igin
1'er (bir'er) adet yedek verecektir.
Akrg sensOrleri 134 derecede buhar otoklav edilebilen firmalar her cihaz igin bir adet
standart, 1 adet yedek olmak uzere toplam 2 adet reusable akrg sensorir vereceklerdir.
Reusable akrg sensdru olmayan (disposable sensor kullanan) veya etilen oksit vb srvr ile
yaprlan temizleme yontemleri kullanan firmalar her cihaz igin 2oo adet ucretsiz sensor
verilmelidir.
Cihaztn ekspirayon valfi yerinden sokulirp steril edilemiyorsa her cihazla birlikte 2OO ger
adet reausable bakteri filtresi veya 2000 er adet disposible bakteri filtresi verilmeljdir.

Cihaz yolun bakrm Unitelerinde neonatal, pediatrik ve yetigkin hastalarda kuilantlabilecek
ozellikte tasarlanmrg olmalrdrr. lsrttcrL nemlendirme tinitesi tam otomatik ( plug & play )

Ozelliginde olmahdrr ve kontrol panelinde hastanrn entubasyon ile veya maske ile ventile
edildiginin segilmesi dtgrnda, higbir ek ayarlamaya ihtiyag olmamalrdrr. Cihaz her akrg
de$erinde hastaya dolal nemin (37oC ue 44 mg / litre) verilmesini saQlayabilmelidir ve
bunu do$rulamak igin bir aktg 6lger kullanmahdrr. Nemlendiricide bir akrgolger bulunmalr ve
gegen gaz miktan dijital ekrandan istenildi0inde Litre / dakika olarak okunabilmelidir.
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