
T. C.
AĞRI YAt.i!-ici

i SAĞLIK N,üÜı]tlRL{JĞÜ
Ağn Devle1 llastanesi

Sayı :57212153lb9 9
Konu :Malzeme Alııııı

'feklile Dai,et

Sağlık .us,,ı,,,,zı,; iİ,Lr,ı-.. ,,iııı aşağııla !üıısİ \e ııiılaı'ı 1azılı
Alımı işinin 473,i -ıaü,ılı ihaiı" Kaıırıııun ?2i I) nıaddesi kapsamında
konusu işin KDV haıiç birim re toplam fiyatınııı 21l09l2018 tarih ve
satinalnı qU):LigJı.!|! j!,::_!!ü,_ adre;iı - bildirmenizi ,icıı ederiın.

arl

ALzEı/lE ADı

Eo2 BLANDER HAyA_9{ş!]! i, _KA|]ŞJ|_!Ç]I

20l09/2018

1 Kalem Malzeme
a]ınacak olup; söz
saat l0:00'e k ar

B TA
ürus

Firnia \ etLili§i
İm;ı;Kı;e
\o:in\

ı-Teklmerinen8eçsontekliiVe,lretarihiVesaatı.l-ijd.ısannaIiYlaE,i.'İniııeVe/agörevl'ereVerilmesi
8erekmeked'1
2-TetliRer (rakam ve yazl iie] (a'l hariç TL oiarak diJ.üıianecek,r,
3"UBBKoduVesl.]'(]d. ü. l -, l, l(i,flel ,j | ].jll.ed|ş|ka|a,-!i|l.
4jdemeler 180,un l..,r si.j,J. 1],] l.,-i, ,,

s.Alİntar httpl//www.a8riihale,ğov.trl adıesli Ail] ]]a]iiiğt inaie'föüPtjo, 5i,.İ.ühlnden de ilan edilmektedl..

6Allm konusu .:ha. ire eğitülİi hij,i; l,enl zde ü, .,l .li ] 1.1 .ı ktl,.

7-E.posta adresini, sahniiFlay, !erili.5l) i|!ın allrİl;. .:]r,nantl ola'ı:li ; T ..ta 1ize.ird.n de ;lr1 e'jilmel.tedir.

8- Bak|m onal|nı ailnllr,ır,ıia iirı, a;aııı yetki bciBei", j],.di rorunda,lll

9- Yetkili olduğ,i,, lJı, aej|j-, l]l;i1.].;l .ciüJ4iuduİ.

9lRA
No

1

MlKTAR
BiRiM
FiYAT

ToPtAM
FiYAT

BlRlM

AD ET 5

Füİıt }rıh. A. }ltiik ()Zlt!' \ i ,.i. l cdr} ranı A(;t(
Tehfoo: (047ı) 2l5 q115 çll\,;lıl']]2is] _!I-.l!::srtinallll,ü-| l r.3!l. iiI.,,,j!tl



HAVA oKsıJEN BLENDER TEı(Nıı( özeı-ı-lxun

1- Neonatal ve pediatri yoğun Bakım Ünitelerinde kullanmak üzere ı asarlanmş olmalıdır.
2- Giriş ana bağlantı hortumları olmalı ve en az 2O0 cm. uzun|uğund; olmalıdır.
3- Blenderın sol taraflnda bulunan flowmetre en az o-en fazla 1: lpm değerini sağlamahdır.

Akışmetre 1 lpm arahklada akış yapabilmelidir. Akış ayan f|rwmetrelerin sol tarafında
bulunan çevirmeli düğme ile yapılabilmelidir.

4- oksijen yüzdesi 21-100 arasında ayarlanabi|melidir ve +/-3Yo doğruluklarla akış
sağlanabilmelidir.

5- 30-70 Psig basınçla çalışmalıdır ve gelen basınç +/- 2OPsig flrklılık 8österdiğinde alarm
vermelidir.

6- Gaz akış sınır arahğı G30 lpm olmalıdır.
7- Blenderın ağırlığı 1,6 kg olmalıdır.
8- cihazda merkezi sistemden veya basınçlı hava kaynaklarından ge :n gaz girişini kapatmak için

'bleed' fonksiYonu olmahdır. Bu şekilde gereksiz gaz sarfiyatı engt llenmelidir. Bleed fonksiyon
düğmesi blendenn sağ tarafında yer almahdır.

9- Hava {ksijen Blenden CE belgesine sahip o|malıdır.
10- Hava-oksijen blenderının 2 yll garantisi olmalı ve 10 yl süreyle c 3 ücreti mukabilinde gerek|i

olabilecek her türlü yedek parça temin edilebilmelidir.
11- oksüen yüzdesinin ayarlandığı kontrol düğmesi enfeksiyon riski oluşturmamasl için gömme

tipte olmamahdlr.

12- B|ender c tapi montaj aparatl ile birlikte verilecektir.
13- sistem ile birlikte; aki adet özel mlknatısh aplikatörü sayesinde kolay pozisyon Verilebilen,

decoupling tüplerden oluşan setin içerisinde istenen boyda bir . det bone ve kanca şeklinde
silikon yapıya sahip bir adet prong içeren ncpap seti verilme |dir. Ncpap setine ;it ürün
broşürü ve UBB kodu da teklif ile bir|ikte verilmelidir.

14- oksıjen ve hava Flowmetreleri ile hesaplamaya dayalı blender sistemleri kabul
edilmeyecektir.

15- Üretici firmadan allnmlş yetki belgesi ve eğitim sertifikası teklif le beraber ihale dosyasında
sunulmalıdır.
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