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YUKSEK FREKANSLI G6GUS DUVAzu OSILASYON SISTEMI
TEKNiK OZELLIKLER

l. Sistem; gaigiis ve iist gdvde gevresinde ytiksek liekanslr titrepimler olu5turarak akcigerin hava yollarrntn duvarlanndaki

mukusu stikliiriip, salgrtann viskozitesini azaltarak mukusu daha kolay Erkarrlabilecegi veya emilebilecegi daha genb solunum

yollalna yiinlendiren bir hava darbe jeneratdrii ve bu jeneratdrle baglantr hortumu aracrlrpryla baplanabilen gdfiis donanrmr

Sekl inde tasarlanmrl olmahdr.

2. Hava Darbe Jeneratdrii'niin ana ekanrnda; baslat/duraklat, ayar, ana ekana dciniis, giig giisterge lambast, hava basrnQ kontrol

dii&nesi ve ).ukan ve a5a[r gekillerde 2 gift ok ve t adet baglantl hortumu girigi bulunmalrdrr.

3.Hava Darbe Jenerattirii niin aErrlrgr en fazla 1l kg olmahdrr.

4. Hava Darbe Jeneratiirii yiiksek fiekansh goEiis duvan osilasyonu olugturacak gekilde srkhlr, qiddeti ve siiresi ayarlanabilen

hava darbeleri iiretmeli ve frekans arahlr 5 ile 20 Hz arasrnda I tlz lik basamaklar halinde ayarlanabilmelidir.

5. Sistem, 30 dakikaya kadar 30 saniyelik basamaklar halinde ayarlanabilmelidir.

6. Herhangi bir mod da galqmakta olan bir terapi seansl, siiresi dolunca otomatik olarak sona ermeli, ancak gerektipinde

kullantcr tarafindan da durdurulabilmelidir. Kullamcr tarafindan durdurulan terapi seansr, sistem kapatrlmadan tekar
baglatrlrrsa kaldrlr noldadan seans sonuna kadar devam etmelidir.

7. Hava Darbe Jeneratdriintin ekanr iizerinden frekans, hava basrng kuvveti ve siireyi gdsteren ,ukarl/a;alr ok giftleri

kullanrlarak terapi program ayarlart yaptlabilmelidir.

8. Baglanh hortumu; kullanrcl konforunu ve kolaylrgrnr artrrmak iizere I ade! olmalr ve hava darbe jeneratiifli ile giigiis

donanrmrnr birbirine baElamalr, gerekli terapi ayarlan yaprldrktan sonra giigiis donanrmrm gigirebilmelidir.

9. Baglanh hoftumu ger€gi durumunda tek kullarumlrk tedarik edilebilmelidir.

l0.Sistem; hem yatay hem dikey olarak kullamlabilmeli, ana ekran miiniisii otomatik olarak kullanrcrnrn tiniine gelmelidir.

1 l -sistemde I adet manuel, 3 adet progam modu olmahdr.Program modlanntn her birine 6 adete kadar yeni alt programlar

atanabilmelidir.

l2.Gdgiis donanlmlan; uzun diinem yelek, uzun diinem ku$ak, tek hastalrk yelek ve tek hastalrk kugak olmak iizere 4 tipte ve

Eegitli bedenlerde bulunmaltdrr.

13.Uzun ddnem yelekler; her bedende yegil-mavi-mor-krmtzl ve sart renklerde temin edilebilmelidir.

l4.Kugaklar ters gevrilebilir ve ba$ann hortumu sol ya da sag taraftan yerlestirilebilmelidir.

l5.Sistem ile birlikte orijinal tagrma iinitesi ve lecektir.

l6.Sisrem ile birlilte I adet uzun ddnem yelek (yetiskin-Large beden), 1 adet uzun ddnem yelek (pediyatrik-Small beden) ve 5

adet tek hastahk kutak (S-M-L-XL-XXL bedenlerde, her bedenden I er adet) ve lecektir.

l7- Teklif edilen cihazrn TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi olmahdrr

1E- Cihaz ve sisteme ait yelek ve kugaklar T.C ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na (TITUBB) sistemine kayrth olmalr

ve Saghk BakanllErnca onayl olmahdtr.

19- Teklif veren firmanrn teklifvermeye yetkili oldugunu gdsterir belgeleri teklifiyle birlikte vermelidir.

20-Sistem ile ilgili referans bilimsel dergilerde yayrmlanmtg klinik galrgmalar bul
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