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HAVA o(s[E]ı 8LENDER TEKtılx özEtLlxLER

1- Neonatal ve pediatri Yoğun Baklm Üniteleainde kullanmak üuere 1,5arlanm§ olmaıdlr.
2- Giriş ana bağlantl hortumlai olmaİ ve en aı 2oo cm. uzun|uğundi o|maİd|r.
3- 8lendenn sol tatfinda bulunan flowmetre en aa o-en fazla 1: lpm değerini sağlamaİdlr.

Aklşmetre 1lpm araİklarla aklş yapabİlmelidir. Ak§ aya.ı f] )wmetrelerin sol taraflnda
bulunan çevirmeli düğme ile yapllabilmelidi..

4- oksijen yüzdesi 21-100 araslnda ayarlanabilmelidir ve +/-3% doğrulukla.la aklş
sağlanabalmelidir.

5, 30-70 Psi8 baslnçla çal§maİdlr ve 8elen bas|nç +/- 2oPsit f lrkhl|k tösterdiğinde alaİm
vermelidar.

6- Gaz ak§ s|nlr arallğl G30 lpm olmaİdlr.
7- Blendenn ağırllğl 1,6 kt olmaİdIr.
8- cihaıda merkezi sistemden veya baslnçll hava kaynaklaaından te an gaz 8i.işini kapatmak için

'bleed' fonkiyonu olmalldl.. 8u şekilde 8e.ekizgaz salfiyatlen8ı llenmelidjr. Bleed fonksiyon
düğmesi blendenn sağ tardf|nda yer almaİdlr.

9, Hava -oksren Blenden cE beltesine sahip olmaldl..
1G Hava-oksüen blendennln 2 yıl8arantisi olmaİ ve 10 yl süreyle c ] ücreti mukabilinde 8erekli

olabilecek her türlü yedek parça temin edilebilmelidir.
11- oksUen yüzdesinin ayarlandlğl kontrol düğmesi enfeksiyon risıi oluştulmamasü için 8ömme

tipte olmamaldlr.
12- Blender c tipi montaj aparatl ile birlikte verİlecektir.
13- sistem ile birlakte; iki adet özel mlknat§ll aplikatörü sayesind€ kolay poıisyon Verilebilen,

decouplint tüplerden oluşan setin içerisinde istenen boyda bif i det bone ve kanca şeklinde
silikon yaplya sahip bir adet pron8 içeren ncpap s€ti verilme dir. Ncpap setine ait ürün
broşürü ve [JBB ıodu da teklif ile birlikte verilmeIidir.

14- oksal'en ve hava Flowmetreleri ile hesaplamaya dayaİ blender sistemleri kabul
edilmeyecektir.

15- Üreti.i firmadan alınmlş yetki beltesi ve eğitim §€rtifikas| teklif le berabel ihale dosyaslnda
sunulmaldll.
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