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BiFAziK DEFisRiLerön cirHzr rnıaıir şenrNmmsi

1. Teklif edilen Defibrilatörmilcokomputerli olup elde kolaylıkla taşınabilmeli, hafıf,

kullanrşlı (acil ve taşma dıırumlannda kanşıklığa sebep vermemesi için harici kaşı_klann

kordonlan tek bir kabloda birleşerek kablo karışıklığı oluşturmamalı ve cihazırı taşıma

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

hariç en fazla 6 kg (+/- 0.5 kg) olmalıdır. Şehir cereyanr ve şarj edilebilir ddhili bataryası ile

çalışmalıür.

2. Cihazm monitöri en az 6,5inç renkli TFT LCD tipte olmalıdır. Rezolüsyonu en az 800x480

piksel olmalıdır. Ekrarıda aynr anda 3 dalgaformu göriintiilenebilmelidir.

3. Teklif edilen cihazın değişik hasta gruplannda kullanrlabilmesi için cihaz iDerinde hasta

kategorisi seçim tuşu bulunma]ı ve bu sayede yetişkin ve pediatrik hastalar için seçim

yapılabilmelidir. Elaanda hasta ismi ile olay zamanlaycr bulunmalıdır.

4. Cıhaz actibiphasicveya smartbiphasicveya rectilinear bifazik teknolojisi ile defibrilasyon

yapmalıdrr. Defibrilasyon enerjisinin en luzlı şekilde seçilebilmesi için döner düğne

teknolojisi kullanılmalıdır. Enerji seçimi döner düğme ile enaz2 joı|e ile 200joule arasrnda

ve en az |2 kademede yapılabilmelidir. Seçilen enerji cihaz ekanrndan

göriinttilenebilmelidir.

5. Cihazın kullandığı bifazik teknolojisi ile hastanm göğüs empedansr arunda ölçillmeli ve

buna göre hastaya uygularıacak olan bifazik dalgaformunun şekli otomatik olarak optimize

edilmelidir. Böylece hastaya en etkili defıbrilasyon uygulaıımış olmalrdır.

6. Cihazda en az3 farHı çalışma modu bulunmahdır (AED, marıuel, senlronize). Hem manuel

defibrilasyon hemde pad elektrotlar ve adaptör kablosu takrldığında AED rnodunda

çalışmalıdır. Bıınun için gerekli olan aksesuar(pad bağlantı kablosu ve en az 1 çift pad)

cihaz ile birlikte verilmelidir.
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7, cihazın 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 buluıdurma zoruııluluğu olmama]ı ve ekonomik verimlilik de gözetilebilmelidir.

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

intemal kaşık takılabilmelidir. Düili kaşık seçeneklerinin i.izerinde kaşık ilzerinden

şoklama yapabilmek için deşa{ butonu yer almahdır. Tiım kaşık ebatlannın ubb kodlan

bulunmalıdır ve ubb kod|an ihale dosyasında sunulmalrdrr.

9. Şarj edilen enerji, deşarj edilmeden önce gerek göriildüğiinde kullanrcı tarafindarı artınlıp

azaltılabilmeli,olasr zaman kayıplarını örılemek amacr ile döneı düğme ileseçilen en son

enerji seviyesine cihaz otomatik olarak gelmetidir.

l0. cihazın batarya]arı ömrü tamamlanınca aniden kullanrm dışı kalnaması buırrn yerine

kapasitesinin azalarak çalışmaya devam edebilmesi için bakrm istemeyen kapalı tipte

litlum iyon teknolojisinde olmalr ve boşalan batarya en fazla 5 saat içinde %l00 tam şaıj

olmalıdır. Batarya şaıj drınımu hem batarya i.iaerinde; hem de ön panel üzerindeki ışıklı

indikatör ile belirtilmelidir,

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

indikatörler bulıınmalı ve kullanrcı bat-aıya cihazln dışındayken bile bataryarıın iizerinde

bulunan kontrol düğmesi sayesinde bataryanın şarj durumıırıu görebilmelidir. Kullaırm

srrasrnda batarya değişimi yapılrnak istendiğinde olasr zamarı kayıplarının öniine

geÇebilmek için cihazın bataryası herhangi bir kapak sökülmesine gerek kalmadarı direkt

olank çıkanlabilmelidir.

12. Cihaz sıfirdan seçilen maksimum enerji seviyesine; şebeke elektriği ve/veya batarya ile en

geç 6 saniye içinde şarj olmahdr. Cihaz|ar olası batarya problemlerinden dolayı şehir

Şebeke cereyanr (bataryasız) ile çalışabilmelidir. Cihazın bawas|z çalıştığı durumlarda

güç kaybı yaşarıdığında cihazda kaydedilen ti.im veriler aynen korunmalıdır.
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13. Cihazın bataryasız çalıştığı durumlarda yapılabilecek tuzlı ve acil müdaheleler srrasrnda

yarıIışhkla enerji kablosunıın cihazdan çıkmasıru önleyecek bir di.izeneği olmalıdır.

14. Cihaz şarj edilen enerjiyi 30, 60, 90 sarıiye içinde kullanlmadığnda ve pedallar cihazdaıı

çıkarıldığında otomatik olarak kendi btinyesine deşarj etmelidir.

15. Cihaz yan otomatik modda çalışııken, hastaya yapıştınlan padlerden alnan EKG

sinyallerini içindeki analiz programıyla iAeyıp yorumlayabilmelidir. Bunun sonucunda

hastaya şok verilip verilmemesine karar verebilmelidir.

16. Yan otomatik modda hastaya uygulanan enerji seviyesi en az bifazik 150 jul olmalıdır, Bu

enerji seri olarak 2, 3 veya 4 defa verilebilmelidir.

|7. Cihaz yarı otomatik modda çalışırken sesli ııe yazılı mesajlar ile kullaırcıyı

yönlendirmelidir. CPR özelliği mevcut olmalıdır.CPR uygulamasında duraklatma aralığ en

az 1-3 dakika arasında ayarlarıabilmelidiı.

18. Cihazın AED modıında saatlik self test özelliği olmalıdır ve cihaz i.izerinde cihazın

kullanıma hazır olduğunu ifade eden bir indikatOr bulurıırıalıdır. Cihazın haftada kaç kez

self test yapacağ kullarucı taıafindan ayarlanabilmelidir.

19, Cihazn monitörü iizerinden iki kanal EKG izlenebilmelidir. EKG yapışkan padlerden,

kaşıklardan, 3 uçlu (veya opsiyonel olarak 5 uçlu) EKG kablosundan a]ınabilmelidir.

20. Cihazın menüsilııden EKG genliği ll4x, 1l2x, Lx, 2x, 4x ve auto gain olarak

ayarlanabilmelidir.

2l. Cihazın EKG kablosu kilit mekanizmalr olmalı; bu sayede cihazdan yanhşlıkla çıknası

önlenmiş olmahdır. Ayııca; bu özellikten ayn olarak EKG kablosrırıun yetkisiz kişiler

tarafindan çıkanlmasını önlemek için ek bir muhafaza kufusu daha olmalıdır.

22. Cihazın kalp atım hzı ölçiim aralığı en M 20-300 atün/dk. olmalıdır.Cihaz HR high/low,

Asystole, VFIB/V-TACH,VTACH, Sinüs Bradi, Sinüs Ritmi, Sinüs Taşi, SV bradi, SV
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ritrn, SV taşi, Ventriküler Ektopik,PVC rate, Pacer Not Capture,Pacer Not Pacing

aritrnilerini algılayarak etiketleyebilmeli ve alarm vermelidir.

23. Defibrilatör cihazınaistenildiğinde kullanıcmın tercihine göre hem mainstrearı hem de

sidestream EtCO2 ölçiimü eklenebilmeli, 0-99mmHg arasrnda ölçiim yapabilmelidir. Cihaz

entiibe olan ve entiibe olmayan hastalar için EICO2 ölçtirn seçenekleri sunabilmelidir.

24. CihazlardaSpO2 ölçttrnü opsiyonelolrnahdır ve ileride istenildiğinde ücreü karşılığında

cihaza eklenebilmelidiı. SpO2 paramehesinin ölçitm aralığ %0-100 masında olmalıdır.

SpO2'den alınan pulse 30-300 atım/dk arasrnda ölçi.ilebilmelidir.SpO2 panmetresiıde

düşfü SpO2 değerinden ayrı olarak desat alarmı da bulımmalıdır.

25. Cihazda dahili NIBP ölçiiırnü opsiyonel olmalıdır veileride istenildiğinde ücreti karşılığında

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

mmHg arasında ölçiilebilmelidir. Manuel ve otomatik ölçi.im yapılabilmeli, otomatik ölçi.im

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

seçilebilmelidiı. Acil durumlarda ve cihaz tansport olarak kullanldığnda kullarışIı ve

pratik olmayacağı; aynı zamanda harici ilnitelerh ça.p-a zalar göme, kaybolma gibi

hususlaıdan etkileneceği için NIBP ölçi.imilnü cihaza harici modiil bağlayaıak yapan marka

ve modeller kabul edilmeyecektir.

26. Cıhazda noninvaziv pacing özelliği opsiyonel olmalı ve ilerie istenildiğinde ücreti

karşılığında cihaza eklenebilmelidir.

27. Cihazda yetişkin ve pediatrik kaşıklm ilst üste monte edilmiş olmalı, iisttekiler

çıkanl&ğında alttakiler pediatrik amaçlı kullanma hazır olmalıdır.

28. Pediatrik hastalar için enerji seçirni cihaz iizerinde döner düğme ile 1-10 joule arasında l

Ağrı Devlet s nes
Uznı. Dr. Hli$T

Çocrılı K Uzman

i
A:
I

joule'luk aralıklara ayarlanabilmelidiı

Dip T b:
G

25979



29. Defibrilatöriiırı kaŞıklan iizerinde charge ve discharge düğmeleri ile en az üç farklı renkten

oluŞan ıŞıklı temas indikatörü bulıınmalıdır, böylece defibrilasyondan önce kaşıklann

hastaya iyi tatbik edilip edilınediği 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. Cihazın bataryası herhangibir harici alet

kullanrmına gerek kalmadan kolayca değiştirilebilmelidir. Cihazın bataryasr tamamen

boşaldığında cihaz tamamen kaparrmadarı yaklaşık bir dakika önce kııllanrcıyı ikaz

etınelidir.

31. l0 dakika monitörizasyon siiresi ve 6 maksimum enerji seviyesinde şoklama kaldığında

cihazın ekranrnda "LOW BATTERY'' mesajı göriintiilenmelidir.

32. cihazavei aktanmıru gerçekleştirmek için opsiyonel usB girişi veya standart sD kart yeri

olmalıdr. Bunun haricinde cihazda LAN ve EKG çıkış porh: da standart olarak yer

almalıdır.

33. Cihaz, intemal hafizasında toplam 2 adet sihekli EKG dalgaformu, 1 adet plethismograf

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

geçerli) ve trend datasınr her event için saklayabilmelidir. En az 50 adet 30'aı dakikahk

event özeti saklanabilmelidir. Event verileri "veri yonetim Modunda'' veri yönetim

programrna aktanmı için USBflash siirücüye kopyalanabilmelidir.

34. Kaydedici kayıt işlemi srrasrnda k6ğıda EKG trasesi ile biılikte hasta ve cihazla ilgili bilgi

ve durumlan da (om. tarih, zaman, kalp atım luz, o anki çalışma modu, seçilen enerji

miktan vb.) yazmalıdır.

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

bulunmalı, trend raporu ekranda görİ.intiilenebilmelidir. Trend çöziİniirlüğii 1, 5, 10, 15, 30
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36. Kaydedici gerçek zamanlı veya l0 saniye gecikmeli olarak kayıt yapabilmelidir,

37.TeklifedilecekcihazınSu./KatlMadde(tozvesuya)karşl..Ingresskoruma,,rezistansrenaz

IP44veya IPXl veya IP34 olmalıdır,

38. Cihazn test deweleri olma]rdt ve bu prosesler el«andan izlenebilmeli ve rapor çrktrsr

alınabilmelidir. Buna ilave olarak kullanrcl n veya kurumun biyomedikal biriminin

yapılacakolantestlerdekullanabilmesiiçincihazıniçindebulunabilecektestyiİkiive

kontrolmekanizmasındarıhariçolarak,krsadeweoluşturanharicitestfişivebufişin

ta.lclacağı ara kablosu cihazla birlikte standart olarak teslim edilecektir,

39. Cihazın ekranrnda; Kalp atım luzı, EKG hassasiyet değeri, EKG derivasyonu, şarj edilen

enerjimiktarı,Sync,Bataryaişaretivehatamesajlarıgibibilgilergöriıntİilenmelidir.

40. Kaydedici köğrt üzerine tarih ve zaman, EKG Derivasyon adı, EKG sensitivitesi, Kayıt

stırati, Kalp atlm lxzr, cleşarj işateti, seçilen enerji seviyesi, hastaya deşarj edilen enerji

bilgileri kaylt etmelidir.

4|. Cihazile birlikte 3 uçlu hasta kablosu, 10 adet kayıt k6ğıdı, :her cihaz iÇin bir adet yetiŞkin

padvepadbağlantıkablosuayrıcayetişkinpadiıfaVpediatrikolaıakkullanrlmıyoriseher

bir cihaza 1'er adet pediatrik pad, taşıyıcı araba verilmelidir,
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