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NEBt]ı,iZATÖR KİT l,l.KNiKŞAR.ı.NA1!IESi

l, Nebulizatör kit yetişkirı/ Pediatrik hastalarda kuIlanıma uygun oImalıdır.

2. Ventilatör cihazına takılması ııygun almalı ve herhangi bir alet edevat

gerekmeden takılabilmelidir.

3. Kit içerisindeki horluın şeffaf ve sağlaın yapıda olına|ıdır.

4. Kit içerisindeki hazne T konektöriine kolayca takılabilrnelidir.Hastaya

bağlı iken hazne çıkaııldığında otomatik valf sisteıni deweye girıneli ve

kaçak olmadan ventiIasyon slirdlirUIebilınelidır.

5. Her kit i|e biılikte l ( Bir ) adet T konektörü bulunmalıdır.

6, Tek tek ambalajlanınış olmalıdır.

7. Malzeıneyi veren firınanın TSE belgesi olmahdır.

8. Teklif edilen ürün kurumumuzda kullanılan Mek ınarka SU:Ml ınode]

cihazla tam uyumlıı çahşmalıdır.

9. Nebulizatör kit için l adet nuınune verilecek, verilen numuneler iizerinden

değerlendirme yapılacakhr. Teknik şartnaıneye uyınayan tirünler

ı.] \l
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değerlendirilmeyecektir.



Yenidoğa n-Pediatri Nazal Yüksek Akış Kanülü

Teknik Şartnamesi

1. Kanüller nazaı yüksek aklş sistemleriveya Ventilatörler|e beraber kullanlm amaclyla üretiımiş

ve hastanede kullan|lan lsltlcllI standart solunum devreleri ile uyumlu olmahdlr.

2. Kanüllerin pediatri, yenidoğan ve infant hasta gruplannda kullanllabilmesj açin 4 farkll boylan

bu]unmalldlr.

3- Kanüller düşük ve yüksek akış araİk|annda kullanlma uygun olmalldla.

4. Nazal Kanüller havayl bütün hat boyunca kesintiye uğramadan geçi§ine azin Verecek şekilde

tasarlanmlş olmalldlr.Bu sayede hattln birinde katlanma olsa bile her iki burun deliğine ak15

diğer hattan devam edebilmelidir. Ayn| zamanda hathn içinde yer alan oluklar sayesinde

katlanmlş hattan da akış devam ederek aklşln engellenmesine karşl ikili koruma sağlanmlş

olmalldlr.

5. Kanüller,kendi paket içeriği dlşlnda hiçbir ek parçaya(bone,baş bandl, yaplşkan bant Vb,)

gerek5inim duYmadan bebeğe 5abitlenebilmelidir,

6. Kanüıün hastaya sabitlemek içıniki farkll aparatl olmalldla, Bunlardan birincisi kanüle

5abitlenmiş hadrocolloid bant ikincisi ise nazal kaıü|ün s|klllğlnln ayarlanabildiğiparçadlr. Bu

iki aparat saYesinde septumda oluşabilecek slklntllar ortadan kaldlrllabilmelidir.

7. Kanülde bulunan hidrocolloidbandlarkanül üzerinde sabit olmall ve kanül paketinin

içerisindeyedeklera de bulunmalldlr, sabitleme bantlan bebeğin burUn kanadl djbinden

başlayarak yanak klslmlna doğru uzanmaıdlr. Hidrocolloid bantlarçift tarafll yaplşkan

özelliğinde olmalldlr. Böyıece hem kanülün bebeğe sabatlenmesini sağlarken hem yedek

yaplşkanlarln değişimine imkan tanımalldIr.

8. Kanül herhangi bir ara bağlantlya, konnektöre ihtiyaç duymadan darek olarak devreye

takllabilmelidir.

9. Hangi boy kanülden ne kadar allnacağl ünite taraf|ndan belirlenecektir.

10, Tekliflerin değer|endirilmesi slras|nda numuneler denenecektir. Numune getirmeYen

firmalarln teklifleri değerlendirilmeyecektir. Teklik ile beraber UBB ve sL,İ kodlarl da

bildirilmelidir

11. Teklifveren firmalarteknik şartnamede belirtilen her madde için teknik şartnameye uygunluk

belgesi vereceklerdir,

2. Teklif edilen kanul devre bağlml1 olmamall Ve her türlü devre ale kullanllabilmelidir

h ettiği diğer boy kanüller ile değiştire

üls

4 ha fazla tüketalen kanüller Yani hastaneninFirrna, kullanllmayan Veya elde ka an kanülleri



I{EONATAL ISITICILI HASTA DEVRESİ SETi TE|(NiK ŞARTNAME

l. Hasta devresi, hasta sağllğl ve güvenliği için polietilen veya EVA materyalden üretilmis, lslhcüil

inspirasyon hattl, su tutuculu ekspirasyon hattl, nemlendirici ara hortumu, otomatik chamblr,

ve 1 adet çift cidarll bakteri filtresinden oluşmall dlr.

2. inspirasyon hatt içerisindeki lstlcı tellea sipral yaplda olmall ve s(l yoğlnlaşmaslnl

engellemelidir. sipral yapll| §ltlo tel içermeyen firmalann teklifleri kabul ediımeyecektir.

3. Hasta devresi içerisinde konektörlü limb haftl, küvöz uzatma hortumu ve baslnç hattl

bulunmahdlr. Teklif edilen inspiryum ve ekspirwm hattlnda devre çaplan eşit olmall farkl|

ebatlar küçülen Veya büyüyen devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4. Hasta devresi EVA veya poli etilen materyalden üretilmiş olmak . Paket içerisande üretjci

firmaya ait orijinal adaptör kit bulunmall, kjylelikle hasta devresi IYEK, ENGSTRoM ,i4AGUET

, NEWPoRT, LEoNi,sLE marka venti|atör cihazlannda kullanllabilmelidir. Bunun yanlnda aklş

slnlrlaylclsl veya baslnç hatt gerektirmeyen diğel marka venülatörlerde de kullanllabilmelidir.

5, Baslnç ölçüm haüı d(ürudan inspirasyon hatt üzerane takllabilmelidir. Kaçak testi yapllabilmesi

Ve devrenın kullanllmadlğ| zaman koruna bilmesi için Y konektör ucunda koruyıJcu tapa

bulıJnmalldlr, Hasta devresinin Y konnektör klsml 360 derece dönebilen yaplya sahip

oimalldır.Bu özellik sayaesinde hastanün hava yolunda oluşabilecek doku hasan ve kanamalarl

önüne geçilebalecektir. Daha sonradan eklenen parçalar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

6. 8akterı flltresi çift cidarlü özellikte olmatldlr. Çift cjdarll bakteri filitresi olmayan devreler

kesinlakle kabul edilmeyecektir. Teklif edilen inspiryum ve ekspiryum hattlnda devre çaplarü

eşit olmall farkı ebatlar küçülen Veya büyüyen devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir

7. Teklaflerin değerlendirilmesi s|raslnda numuneler denenecektir. Numune getirmeyen firmalann

teklafferi değerlendirilmeyecektir. Numune teslim formu teklifle birlikte sunulmalldlr.

8. Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen her madde içan teknik şartnameye uygunluk

belgesi vereceklerdir. Teknik Frtnameye uymayan ürünler kabul edilmeyecektir,

9, Hasta devresi kesinlikle su toplamamalü bıJ özellik allm aşamaslnda test edilecek olup su

toplayan devreler kesinlikle kabul edilmeyecektir,

10. Ürüne ajt cE belgesa ve U88 kaydl bulunmaİdlr.
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