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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için K DV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.01.2020 saat: ILOO'a k^dar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M usM İ  Erkin SARSU  
B ^e^ ^im  V.

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/Işin Cinsi Açıklama M iktarı Birimi Fiyat Ttıtar

1

NEBULIZATOR - HUMIDIFffiR 
CİHAZLARI, YETİŞKİN, 
VENTtLATÖR İLE UYUMLU 
NEMLENDİRİCİ / HUMIDIFİER 
(SICAK BUHAR)

VENTİLATÖR
NEMLENDİRİCİ
CİHAZI

1 Adet

K DV H ariç G enel Toplam

NOT: Yukanda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
./2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

Bilgi İçin : Mehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com


N em lend ir ic i  Cihazı  T e k n ik  Ş a r t n a m e

1. C ihaz yoğun bakım  ünite le rinde ventila tör cihazına bağlı invazif  veya noninvaziv  ventilasyon 
desteği alan neonata l.pediatrik  ve yetişk in  hastalarda ısıtmalı nem lend irm e fonksiyonunu yerine 
getirebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

2 . Isıtıcılı nem lendirm e ünitesi tam otomatik  (p lug& play)özelliğ inde o lacak ve kontrol panelinde 
hastanın en tübasyon  ile veya  maske ile ventile edildiğinin seçilmesi dışında, hiçbir  ek ayarlamaya 
ihtiyaç olmamalıdır ,

3; Cihazın üzerinde havayolu  solunum gazı sıcaklığını sürekli olarak görüntü leyen  en fazla 4 cm x 2 
cm boyutlar ında dijital b ir  gösterge olmalıdır. Bir düğm eye basm ak sureti ile aynı göstergeden su 
haznesi (cham ber)  çıkış sıcaklığı ile havayolu sıcaklığı ayrı ayrı görüntülenebilm elid ir .

4. Cihazın en tübasyon  m od u n d a  sıcaklığı 35.5°C-37°C arasında o tom atik  çalışabilmelidir.  Cihazın 
maske m odunda s ıcaklığı 3 r C - 3 4 ° C  arasında o tomatik çalışabilmelidir.

5. Hasta devresindeki yoğunlaşm ayı ön lem ek am acıyla  devre üzerinde bir ade t  ısı/akış sensör ve 
bir adet de V çentikli yuvaya  uygun ısı adaptör probu girişi olmalıdır. V eri lecek  sensör ve kablolar 
hem cihaz hem de devrelerle  tam uyum lu olmalıdır. Bu üretici ta rafından  belgelendirilmelidir.

6. Cihaz her akış değer inde has taya doğal nem in (37°C ve 44 mg/litre) verilm esin i sağlayabilmelidir  
ve bunu doğ ru lam ak  için bir akış ölçer kullanmalı bu akış ö lçer  üzerinde oluşabilecek su 
damlacıklarının yanlış  ö lçüm lem eye sebebiyet vermemesi için üzeri cam  ile kaplanm ış olmalıdır. 
Nem lendir ic ide bir akışölçer  algoritması bulunmalı ve geçen gaz m iktarı dijital ekrandan 
istenildiğinde L itre/dakika olarak okunabilınelidir.

7. Isıtiüi tabla 150W  gücünde  olmalı ve güvenlik  önlemi olarak tabla  118°C ± 6 °C sıcaklık aralığına 
ulaştığında c ihaz  ısıtma işlemini kesebilmelidir,

8. Cihaz invaziv m odda 60 litre/dk noninvaziv m odda 120 litre/dk ya  kadar çalışabilmelidir.
9. Cihazı kullanıcıyı uyaran alarm parametreleri olmalıdır;
İÜ. 41°C olarak gösteri len  sıcaklıkta ya da  havayolu sıcaklığı 4 3 ° C ’u geç tiğ inde anında verilen sesli 

alarm.
11. Su haznesinde su bittiği zaman verilen alarm
12. Cihazda verilen son alarm cihazın dijital klinik m enüsünde görüntülenebilm elid ir.
13. Her bir Cihazda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.
14. 1 Adet İsı ve geçen gaz akışım  ölçen sensör kablosu.
15. 1 Adet Hasta devresi ısıtıcı telini nem lendiric iye bağlayan V çentik  uyum lu  ara  kablo.
16. 1 Adet O tom atik  su haznesi ile tam uyumlu Su Torbası.
17. .Ayrıca her nem lendiric i cihazı ile birlikte aşağıdaki özellik lere haiz  10 adet hasta devresi 

verilmelidir:
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