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NOTLAR
l-Tekliflerin en geÇ son t€klifverme tarihi ve saatine kadai Sat nalma Birimine veya görevlilere veriImesi
ge.ekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu be|irtilmeyen teklifler değerlendirme dtşı kalaca_klır.
4-odemeler l80 gün içerisinde yapılacaktır.
S-Fiili olarak ku|lanılacak ma|zeme ame|iyat sonrasünda belli olacağndan am€liyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura
kesilecektiı.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanüldığü be||i olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde teslim
..lilmF.liği i.Ldi.dP h^.r, d^Cvela- ].anAhL.9ğ|n.lan hcrhanoi hi. ödcme va.l]m^-2..(-rlr
7-Ahmlar http://www.agriiha|e.gov.tİl adresli Ağrı valiliği ihale Yönetim §isacminden de ilrn edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır,
g-E-posta ad.esiniz satünalmaya verili.se, tilm alımlar eşzamanh olarak e-posta üzerinden de ilan ediImektediİ.
l0- Bakım onarım alımlarında firmalann yetki belgeleri olmak zoıundadır.

Flraa Mıh. A. Melik ÖZMf,N C9d. Tediş Y.nl AĞR]
Telefon: (0472) 2l5 9745 Fax| (uz2r2l5 ıa2 §po§tılsrtinalmrüX@lmıil.com
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rAcEMAKERLİ sirazir onrisRilA,rön cirrezr rnıoıix şlnrxıırrnsi

1. Teklif edilen Defibrilatörmil«okomputerli olup elde kolaylıkla taşınabilmeli, hafif,

kullanrŞlı (acil ve taşıma durumlannda karışıklığa sebep vermemesi için harici kaşıklann

kordonları tek bir kabloda birleşerek kablo kanşıklığı oluşturmamalı ve cihazın taşıma

kulbuna yerleştirilebilmelidir) ve sağlam bir yapıya sahip olmalıdır. Cihazın ağırlığı batarya

hariÇ en fazla 6 kg (+l 0.5 kg) olmalıdır. Şehir cereyanr ve şarj edilebilir dAhili bataryası ile

çalışmalıdır.

2. Cihazın monitörü en az 6,5inç renkli TFT LCD tipte olmalıdır. Rezolüsyonu en az 80ox480

piksel olmahdır. Ekıanda aynı anda 3 dalgaformu göriintülenebilmelidir.

3. Teklif edilen cihazın değişik hasta gruplannda kullanrlabilmesi için cihaz i.izerinde hasta

kategorisi seçim hşu bulunmalı ve bu sayede yetişkin ve pediatrik hastalar için seçim

yapılabilmelidir. Ekrarıda hasta ismi ile olay zamanlayıcı bulrrnmalıdır.

4. Cihaz actibiphasicveya smartbiphasicveya rectilinear bifazik teknolojisi ile defibrilasyon

yapmalıdır. Defibrilasyon enerjisinin en lırdı şekilde seçilebilmesi için döner düğne

teknolojisi kullanılma]ıdr. Enerji seçimi döner düğme ile en az 2 joule ile 200joule arasında

ve en az 12 kademede yapılabilmelidir. Seçilen enerji cihaz ekranından

göriintiilenebilmelidir.

5. Cihazın kullandığı bifazik teknolojisi ile hastann göğüs empedansr anında ölçiilmeli ve

buna göre hastaya uygulanacak olan bifazik datgaformunun şekli otomatik olarak optimize

edilmelidir. Böylece hastaya en etkili defibrilasyon uygulanmış olmalıdır.

6. Cihazda en az3 faılJı çalışma modu bulunmalıdır (AED, manuel, senkronize). Hem manuel

defibrilasyon hemde pad elektrotlar ve adaptör kablosu takldığında AED modunda

çahşmalıdır. Buıun için geıekli olan aksesuar(pad bağlantı kablosu ve en az 1 çift pad)

cihaz ile birlikte verilmelidir.
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7. cilıazın padleri çok fonksiyonlu özel padler olmalı, aynr pad hem yetişkin hastada hem de

pediatrik hastada kullanılabilmelidir. Bu sayede yetişkin ve pediatrik hastalar için ayn ayn

pad bulundurma zorunluluğu olmama]ı ve ekonomik verimlilik de gözetilebilmelidir.

8. cihaza istenildiğinde intemaldefibrilasyon için opsiyonel olarak en az 3değişik ebatta

intemal kaŞık takılabilmelidir. Dahili kaşık seçeneklerinin iizerinde kaşık tlzerinden

şoklama yapabilmek için deşarj butonu yer almahdır. Tiım kaşık ebatlanrun ubb kodları

bulıınmalıdır ve ubb kodlan ihale dosyasında sunulmalıdır.

9. Şaıj edilen enerji, deŞarj edilmeden önce gerek görüdüg-unde kııllanıcı tarafından artınlıp

azaltilabilmeli,olası zaman kayıplannr önlemek amacr ile döner düğme ileseçilen en son

enerji seviyesine cihaz otomatik olarak gelmelidir.

10. cihazın bataryalan örnrü taınarntaıürnca aniden kullanrm dışı kalmaması bunun yerine

kapasitesinin azalarak çalışmaya devam edebilmesi için bakım istemeyen kapalı tipte

lityum iyon teknolojisinde olmalı ve boşalaı batarya en faz|a 5 saat içinde %100 tam şarj

olmalıdır. Batafya şad durumu hem batarya üzerinde; hern de ön paııel iizerindeki ışıklr

indikator ile bel irtilmelidir.

11. cihazın lityum iyon tipi bataryasının iizerinde bataryanrn şarj durumunu gösteren led

indikatörler bulunmalı ve kullanrcı batarya cihazın dışındayken bile bataryann i2erinde

bulunan kontrol düğmesi sayesinde bataryaıun şarj dıınımunu görebilmelidir. kullanrm

sırasında batarya değişimi yapılmak istendiğinde olasr zaman kayıplanrun öniine

geÇebilmek iÇin cihazın bataryası herhangi bir kapak söki.ilmesine gerek kalmadan direkt

olarak çıkanlabilmelidir.

|2- Cihaz sıfirdan seçilen maksimum enerji seviyesine; şebeke elektriği ve/veya batarya ile en

geç 6 saniye içinde şarj olmalıdır. cihazlar olasl batarya pıoblemlerinden dolayı şehir

şebeke cereyanr (bataryasız) ile çalışabilmelidir. cihazın ba'olü'.asLz çalışuğı durumlarda

güç kaybı yaşandığında cihazda kaydedilen tiim veriler aynen korunmalıdır.
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13. Cihazın batarYasız çalıştığı durumlarda yapılabilecek hzlı ve acil müdüeleler suasrnda

yanlışlıkla ene{i kablosunun cihazdan çıkmasını önleyecek bir diizeneği olmalıdır.

14- Cıhaz Şarj edilen enerjiyi 30, 60, 90 saniye içinde kullanılınadığında ve pedallar cihazdaıı

çıkanldığnda otomatik olarak kendi bi.inyesine deşarj etrnelidir.

15. cihaz yan otomatik modda çalışırken, hastaya yapıştınlan padlerden alınarı EkG

siıyallerini içindeki arıaliz programıyla izleyip yorumlayabilmelidir. Bunun sonucunda

hastaya şok verilip verilmemesine kaıar verebilmelidir.

16. Yarı otomatik modda hastaya uygularıaı enerji seviyesi eı az bifazjk 15O jul olmalıür. Bu

enerji seri olaıak 2, 3 veya4 defa verilebilmelidir,

17. cihaz yarı otomatik modda çalışırken sesli ve yazıh mesajlar ile kullarucıyı

Yönlendirmelidir. CPR özelliği mevcut olmahdır.CPR uygulamasında duraklatrna aralığı en

az 1-3 dakika arasında ayarlanabilmelidir.

18. Cihazın AED modunda saatlik self test özelliği olma]ıdır ve cihaz tizerinde cihazm

kullanma hazır olduğunu ifade eden bir indikatör bulıınmalıdır. Cihazın haftada kaç kez

self test yapacağı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

19. Cihazın monitörü iizeıinden iki kanal EKG izlenebilmelidir. EKG yapışkan padlerden,

kaşıklardaıı, 3 uçlu (veya opsiyonel olarak 5 uçlu) EKG kabloşından alınabilmelidiı.

20. Cihazn menüsiinden EKG genliği |/4x, ll2x, |x, 2x, 4x ve auto gain olarak

ayarlanabilmelidir.

2l. cihazın EkG kablosu kilit mekaııizmalı olmah; bu sayede cihazdan yaılışlıkla çıkması

önlenmiş olmalıdır. Ayrıca; bu özellikten ayn olarak EkG kablosunun yetkisiz kişiler

tarafindan çıkanlmasınr önlemek için ek bir muhafaza kutusu daha olmalıdır.

22. Cihazın kalp atım hızı ölçi,im aralığı en az 20-300 atm/dk. olmalıdır.Cihaz HR hiğlow,

Asystole, VFIB/V-TACH,VTACH, Sinüs Bradi, Sintls Ritıni, Sinüs Taşi, SV bradi, SV
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ritrn, sV taşi, Ventrikiiler Ektopik,PVC rate, Pacer Not Capture,Pacer Not Pacing

aritrnilerini algılayarak etiketleyebilmeli ve alarm vermelidir.

23. Defibrilatör cihazınaistenildiğinde kullanıcııun tercihine göre hem mainstream hem de

sidestream EtCo2 ölçirrnü eklenebilmeli, 0-99mmHg arasında ölçiim yapabilmelidir. Cihaz

entübe oları ve entiibe olmayan hastalar için Etco2 ölçtim seçenekleri sunabilmelidir.

24' CihazlardaSPO2 ölÇtırnü opsiyonelolmalıdır ve ileride istenildiğinde ücreti karşılığnda

cihaza eklenebilmelidir. spo2 parametresinin ölçiim aıalığı %o-10o arasında olmalıdrr.

Spo2'den a-lınarı pulse 30-300 atım/dk arasında ölçülebilmelidir.Spo2 paramenesinde

di§fü SpO2 değerinden ayn olaıak desat alarmı da bulunmalıdr.

25' Cihazda dahili MBP ölÇiimü opsiyonel olmalıdır veileride istenildiğinde ücıeti karşılığında

cihaza eklenebilmelidir. Dahili NIBP parametresi için yetişkin sistolik basınç en az 40-250

mmHg arasında ölçülebilmelidir. Manuel ve otomatik ölçiim yapılabilmeli, otomatik ölçtim

modunda ölçi.im aralıları I,2.5, 5, 10, 15, 30, 60 veya 120 dakikada bir olarak

seçilebilmelidir. Acil durumlarda ve cihaz transport olarak kullaıuldığında kullao,şh ve

pratik olmayacağı; aynı zamanda harici tınitelerin çarpma, zarar görme, kaybolma gibi

hususlardan etkileneceği için NIBp ölçiimtinü cihaza harici modül bağlayarak yapan marka

ve modeller kabul edilmeyecektir.

26. cihazAa noninvaziv pacing özelliği standart olarak bulrınmah ve aed padleri ile pacing

yapabilmelidir.

27, Cihazda YetiŞkin ve pediatrik kaşıklar üst üste monte edilmiş olmalı, i.isttekileı

çıkanldığında alttakiler pediatrik amaçlı kullanıma hazır olmalıdr.

28. Pediatrik hastalar için enerji seçimi cihaz i.izerinde döner düğme ile 1-10 joule arasında 1

joule'luk aralıklaıa ayaılanabilmelidir.
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29. Defibrilatörtİn kaŞıkları iizerinde charge ve discharge düğmeleri i|e en azüç farkh renkten

oluşan ışıklı temas indikatörü bulıınmalıdır, böylece defibrilasyondan önce kaşıkların

hastaya iyi tatbik edilip edilmediği ikaz edilmelidir.

30. Tam dolu batarya ile 2.5saat boyunca siirekli EKG, Spo2, EtCo2monitörizasyonu, NIBP

ölçiimü veya100 adet maksimum enerji seviyesinde defibrilasyon veya 2 saat boyunca

pacing ve monitörizasyon yapılabilmelidir. Cihazm bataryası herhangibir harici alet

kullanrmına gerek kalmadan kolayca değiştirilebilmelidir. cihazın bataryası tamamen

boşaldığında cüaz tamamen kapanmadan yaklaşık bir dakika önce kullanıcıyı ikaz

etmelidir.

3l. 10 dakika monitörizasyon siiresi ve 6 maksimum enerji seviyesinde şoklama kaldığında

cihazın ekanında "LOW BATTERY'' mesajı görilntiilenmelidir.

32. cıhazavei a]<tanmınr gerçekleştirmek için opsiyonel usB giıişi veya standart sD kart yeri

olmalıdır. Bunun haricinde cihazda LAN ve EKG çıkış portu da starıdart olarak yer

almalıdır.

33. Cihaz, intemal hafizasında toplam 2 adet stirekli EKG dalgaformu, l adet plethismograt

eğrisi ve l adet capnogram dalgaformu, research dalgaformu (sadece AED modu için

geÇerli) ve trend datasrnı her event için saklayabilmelidir. En az 50 adet 3O,ar dakikalık

event özeti saklanabilmelidir. Event verileri ..veri yönetim Modıında' veri yönetim

programına aktarımı için USBflash stiriicüye kopyalanabilmelidir.

34. KaYdedici kayt işlemi srrasrnda kAğıda EKG trasesi ile birlikte hasta ve cihazla ilgili bilgi

ve durum]an da (öm. tarih, zaman, kalp atım lızı, o anki çalışma modu, seçilen enerji

miktan vb.) yazmalıdır.

35. cihazda, mevcut oluşarr vaka için en az 8 saatlik otomatik niimerik trend özelliği

bulıınmah, trend raporu el«arıda göriinttllenebilmelidir. Trend çöziini.irlüğü 1, 5, 10, 15, 30

Ağrı Devl ıa.ia iJ i

m üMüşTAşG
loji Uzmanlo

veya 60 dakika olarak seçilebilmelidir

llıın. Dr,

ı{o:125979



l

36. kaydedici gerçek zamanh veya lo saniye gecikmeli olarak kayıt yapabilmelidir.

37. Teklif edilecek cihazın Su/Katı Madde (toz ve suya) karşı'.Ingress koruma'' rezistansr en az

IP44veya IPXl veya IP34 olmalıdır.

38. Cihazın test deıTeleri olma.lıdır ve bu prosesler ekrandan izlenebilmeli ve rapor çıktrsı

alınabilmelidir. Buna ilave olarak kullanrcutn veya kıırumun biyomedikal biriminin

YaPılacak olan testlerde kullanabilmesi için cihazın içinde bulıınabilecek test yiikü ve

konhol mekanizmasındaı hariç olaıak, kısa dewe oluşturan harici test fışi ve bu fişin

tak acağı ara kablosu cihazla birlikte standart olarak teslim edilecektir.

39. Cihazın ekranında; Kalp atım hızı, EKG hassasiyet değeri, EKG derivasyonu, şarj edilen

enerji miktan, sync, Batarya işareti ve hata mesajlan gibi bilgiler görifuıtüJenmelidir.

40. Kaydedici kAğıt üzerine tarih ve zaman, EKG Derivasyon aü, EKG sensitivitesi, Kayıt

siiraü, I(alp alım Iıızı, deşarj işareti, seçilen enerji seviyesi, hastaya deşarj edilen enerji

bilgileri kayıt etmelidir.

4l. Cihaz ile birlikte 3 uçlu hasta kablosıı" l0 adet kayıt kAğıdı, her cihaz için bir adet yetişkin

Pad ve Pad bağlaııtı kablosu aynca yetişkin padinfaVpediatrik olarak kullanlmıyoı ise her

bir cihaza 1'er adet pediatrik pad, taşıyıcı aıaba verilmelidir.
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