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Saglik Tesisimizin ihtiyaci olan asagida cinsi ve miktan yazih 1 ADET BIFAZIK DEFIBRILATOR CIHAZI
ALIMI 4734 sayili ihale kanununun 22/D maddesi kapsaminda almacak olup; soz konusu isin KDV haric birim ve
toplam fiyatmm 19.02.2018 tarih ve saat: 15:00 'e kadar 0472 411 20 83 numarali belgegecere veya
Uihik.s;i l imilrna<j holmail.coni adresine gondermenizi rica ederim.

Gcrcgini bilgilcrinize rica ederim.
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NOTLAR
1-Tekliflerin en gee son teklif verme tarih ve saatine kadar Satmalma Birimine veya gOrevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV haric TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satmalma birimine ulastinlacaktir.
4-Teklif edilen fiyatlann ge^erliligi teklif tarihinden itibaren en az30 gUn olacaktlr.
5-isin Tamami icin teklif verilecektir.
6-Alimi yapilacak malzemeler 10 gUn icerisinde teslim edilecektir.
7- Alimlar https://www.ajjriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale YOnetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

Adres: Agri-Van Yolu Uzeri lice Jandarma Karakolu Yam Aynntili bilgi icin: Tibbi Sekreter: A.BALTA
Tel:0472 411 20 05 Faks:0472 411 20 83



BJFAZJK DEFJBRJLATOR CJHAZI TEKNIK OZELUKLERl"

1. Teklif edilen Defibrilatbr/Monitor mikrokomputerli olup elde kolaylikla ta$mabilrmeli, hafif, kullams.li ve
saglam bir yapiya sahip olmali,batarya harig cihazm agirhgi maksimum 7 kg (bir batarya, harici ka§ik ve
harici kasjk tutucu dahil) (+,- %10) olmalidir. §ehir ceryani ve §arj edilebilir dahili bataryasi ile
galismalidir.

2. Defibrilatbrun en az 6.5 ing biiyuklugunde 640x480 piksel cozunurlukte renkli TFT LCD monitdru
olmalidir. Cihaz hastane disi ve ambulans kullaniminda siddetli giines isigma maruz kalsa bile en az 1000
cd/m2 parlakliga sahip guclu LCD aydmlatmasi ile gbrus netligi saglamalidir. Cihazda 6lc.ulen
parametreler farkli renklerde izlenebilmelidir. Cihaz ekranmda en az dort dalga formu izlenebilmelidir.

3. Cihazda uc. farkli c.ali$ma modu bulunmahdir (AED, manuel ve senkronize). Hem manuel defibrilasyon,
hem de opsiyonel pad elektrodlar ve adaptor kablosu takildigmda AED (Automated External
Defibrilasyon) modlarmda cahsmalidir. AED modunda "cocuk" sec/enegide bulunmaltdir.

4. CPR esnasmda etkin ve hizli defibrilasyon gerceklestirebilmek icin AED modunda, surekli VF/VT analizi
yapilabilmelidir veya CPR gostergesi (kompresyon derinligi) bulunmahdir.

5. Cihaza istenildiginde internal defibrilayon icin opsiyonel olarak, hizli kullanim acjsmdan de$arj dugmeli
en az 5 degisik ebatta (35mm,45mm,55mm,65mm,75mm) internal ka$iklar takilabilmelidir. Her bir
internal kasjk ayri UBB kodlarma sahip olmah ve ihale dosyasmda sunulmahdir.

6. Cihdzda senkronize defibrilasyon modu bulunmalidir. Cihaz EKG elektrodlanndan ve defibrilatbr
kasiklarmdan senkronizasyon yapabilmelidir.

7. Cihaz smartbifazik veya rectilinear veya actibifazik teknolojilerinden biri ile defibrilasyon yapmalidir
(firmalar sahip olduklan teknolojiyi orjinal kataloglarmdan gosterecektir.). Defibrilasyon enerjisi cihaz
uzerinden kullanim kolayligi saglamasi afismdan doner dugme ile en az 2 joule ile 200 joule arasmda en
az 12 kademede ayarlanmalidir. Secilen enerji cihaz ekranmdan goruntulenebilmelidir.

8. §arj edilen enerji, desarj edilmeden once gerek goriildugunde kullanici tarafindan artinlip
azaltilabilmeli,olasi zaman kayiplarmi onlemek amaci ile doner dugme ile secilen en son enerji
seviyesine cihaz otomatik olarak gelmelidir.

9. Cihaz bifazik dalga formu ile defibrilasyon yapmah, hastanm gb'giis empedansmi ol^meli, empedansa
bagli olarak ilk fazm suresi uzasa dahi ikinci fazm siiresini sabit tutarak kisa siirede etkin bir defibrilasyon
gercekle§tirebilmelidir.

10. Cihazm bataryalan bakim istemeyen kapah, tipte olmah ve tam dolu iken oda sicakligmda maksimum
enerjisi ile en az 100 defa defibrilasyon yapabilmelidir. Bosalan batarya en fazla 3 saat icinde %100
tam sarj olacaktir.

11. Defibrilasyon oncesi / sonrasi zarfinda yapilacak tibbi isjem ve mudahaleler ifin zaman gerekmektedir.
Kalp durmasma minimum sure icinde miidahale edilmezse dokularm oksijenlenmesi bozulacagmdan
hastada beyin hasari olusabllmektedir. Bundan dolayi ardisik defibrilasyonlar islemleride goz onunde
bulunduruldugunda cihaz, sifirdan cihazm verdigi maksimum enerji seviyesine; AC (sehir §ebeke), DC
(batarya), AC+DC (sehir sebeke+batarya) ile cahsirken en gee 5 saniyede 5arj olabilmelidir. Cihazm
bataryasmm kullanim omriinu tamamlami^ oldugu yada takili olmadigi durumlarda dogrudan 5ehir
sebeke gerilimine baglanarak, defibrilasyon yapmaya devam edebilmelidir.

12. Cihaz, §arj edilen enerji 30, 40, 50, 60 (kullanici tarafindan secilebilir) saniye icinde kullanilmadigmda,
guc kapatildjgmda, ka§ik konnektoru ana Ciniteden cikanldiginda, tek kullammM pedler hastadan
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cikarildlgmda, AED analizinde soklanarnaz ritim algilandigmda, cihaz disarm moduna alrndiginda ve
pedallar cihazdan cikanldiginda enerjiyi otomatik olarak kendi bunyesine desarj etmelidir.

13. Hasta , kullanici ve ortarn guvenligi acismdan kasiklar havada desarj edilmeye cahsilsa bile cihaz enerjiyi
otomatik olarak dahili test yuku aracihgiyla kendi biinyesi uzerinden desarj etmelidir. Bu sayede
ameliyathane, yogunbakim vb. yanici gazlarm bulundugu ortamlarda guvenlik saglanmahdir.

14. Cihazda en az 24 saatlik grafik ve tabular trend ozeligi olacaktir. HR, SpO2, PR, C02 ve VPC gibi verileri
ekrandan incelenebilmeli ve istenildiginde kaydediciden rapor kaydi olarak ahnabilmelidir.

15. Defibrilator cihazma ait harici pedallardaki yetiskin elektrodlannm alt kisimlarmda cocuklar icin pediatrik
elektrodlar bulunmahdir. Cihazin uzerinde pedallarin ana yuvasi haricinde kullanima hazir beklemesi icin
bir ayn bir diizenek bulunmahdir.

16. Defibrilatorun kasiklan uzerinde charge ve discharge dugmeleri ile en az uc farkli renkten olusan isikh
temas indikatoru bulunmahdir. Bu sayede hasta ile kasiklar arasinda uygun temas saglanacak etkin bir
defibrilasyon gerceklestirilecektir.

17. Cihazin on panelinde, hastaya mudahale oncesinde kullanima hazir oldugunu gosteren self test
indikatoru (durum gostergesi) bulunmah, yesil (self test sonucu normal) ve kirmizi (self test sonucu
anormal) gosterge ile cihaz kapali olsa bile test sonucu anmda goriilebilmelidir.

18. Defibrilatorun guvenli kullanimim saglamak icin kendi bunyesinde self test bulunmahdir. Cihaz derhal
kullanima hazir hale gelmelidir. Cihazda batarya, sari, desarj islemlerinin testi kullanici tarafmdan
yapilabilmelidir. Bu test sonucu cihazm dahili hafizasmda saklanabilmeli ve istenildiginde
incelenebilmelidirve dosya kaydi icin cikti raporu ahnabilmelidir.

19. Defibrilasyon neticesini kisa sijrede ogrenebilmek icin, EKG sinyali defibrilasyon isleminden sonra en
gee 3 saniye icinde ekranda yeniden belirmelidir.

20. Cihazda kullanima yonelik olarak parametrelere ait olcumlerin yapihsmi ve aksesuarlarm baglantismi
gosteren yazih ve gorsel kullanim kilavuzu olmahdir.

21. Cihazda EKG dalgasmm hassasiyeti en az xl/4, xl/2, xl,x2,x4 olarak en az 5 kademede
ayarlanabilrnelidir. Kalp atim hizi arahgi defibrilasyon ve monitor modunda en az 15-300 atim/dk
olmahdir.

22. Cihazin ekranmda; Kalp atirn hizi, EKG hassasiyet degeri, EKG derivasyonu, sarj edilen enerji miktan.
Sync, Batarya isareti ve hata mesajlan bilgileri goruntulenmelidir.

23. Cihazda izlenen parametreler icin alt ve Cist limitleri kullanici tarafmdan ayarlanabilen alarm devresi
bulunmahdir. Aynca alarmlarm uzaktan kolay izlenebihnesi icin cihaz uzerinde i^ikh alarm gostergesi
olmali, bu sayede en az iki farkli ydnden kullanici tarafmdan gorulebilmelidir (Ornegin cihazm on ve
arkasmdan vb.). Bu gosterge alarm tiirune bagh olarak farkli renklerde yanar yada yanip sonmelidir.

24. Defibrilator cihazmm bunyesinde termal kayit prensibi ile otomatik ve manuel kayit yapan bir kaydedici
bulunmahdir. Cihazin kayit edicisi:

-Manual EKG kayitlan,
-Defibrilasyon Kayitlan,
-Alarm kayitlan yapabilmelidir.

25. Kayit edici kagit uzerine ; tarih ve zaman, EKG Derivasyon adi, EKG sensitivitesi, AC filtre OI^/OFF, Kayit
siirati, Kalp atirn hizi vb. bilgileri kayit etmelidir.



26. Kayit edidicinin kayit siirati, 25 ve 50 mm/sn olarak secilebilmelidir. Kayit edicide,kayit kagidi bittiginde
kullaniciyi uyarmahdir. Ekran tarama hizi 25 ve 50 mm/sn (EKG,Pulse dalga formu ic.in), 6.25 ve
12.5mm/sn (Opsiyonel C02 dalga formu icin) olarak ayarlanabilmelidir.

27. Cihaza ileride istenildiginde ucreti karsihgi opsiyonel SpO2, NIBP ve EtC02 (mainstream) parametreleri
eklenebilmelidir.

28. Cihazda standart olarak a$agidaki inovatif ozllklerden en az bir adedi bulunmalidir.

eCl aritmi analiz ozelligi
DXL Ekg algoritmasi ozelligi
See-Thru CPR ozelligi

29. Cihazin doner dugmesi uzerinde temel kontrol modu olmali, bu mod uzerinde batarya, alarm sesi, enerji
desarj durumu ve kaydedicinin calisjp cahsmadigi kortfrol edilebilmelidir. Aynca ekrandan izlenen test
raporunda de$arj edilen enerji, trans torasik gogus empedansi, voltaj, ilk faz suresi ve ikinci faz suresi
gorlilebilmelidir.

30. Cihazla birlikte 1 adet ug uclu ekg hasta kablosu, 5 adet kayit kagidi ve 1 adet dzel dizayn edilmis tasima
arabasi verilecektir.
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