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HASTANEMİZ YENİDOĞAN BİRİM İNİN İHTİYACI OLAN VENTİLATÖR 

NEM LENDİRİCİ CİHAZI ALIM İŞİ 
:2363

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 10.06.2020 saat: 
ll:30 'a  kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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Satın A lınacak M alın/ İşin KDV Hariç Tekiif
S.No M alın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
VENTİLATÖR NEMLENDİRME 
ÜNİTESİ VENTİLATÖR 
NEMLENDİRİCİ CİHAZI

1 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATMOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

AdresıSarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili K iş i : Yunus OZYOLCU •

mailto:patnosdh@hotmail.com


N em lendir ic i  Cihazı  T ek n ik  Ş a r tn a m e

2.

3.

4.

6.

parlamaya

I. Cihaz yoğun bakım ünitelerinde ventilatör cihazına bağlı invazif veya noninvaziv ventilasyon 
desteği alan neonatal.pediatrik ve yetişkin hastalarda ısıtmalı nemlendinne fonksiyonunu yerine 
getirebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
İsıtıcılı nemlendirme ünitesi tam otomatik (plug&play)özelliğinde olacak ve kontrol panelinde 

hastanın entiibasyon ile veya maske ile ventile edildiğinin seyilmesi dışında, hiçbir ek ayar 
ihtiyaç olmamalıdır.
Cihazın üzerinde havayolu solunum gazı sıcaklığım sürekli olarak görüntüleyen en fazla 4 cm x 2 
cm boyutlarında dijital bir gösterge olmalıdır. B ir düğmeye basmak sureti ile aynı göstergeden su 
haznesi (chamber) çıkış sıcaklığı ile havayolu sıcaklığı ayrı ayrı görüntülenebilmelidir.
Cihazın entübasyon modunda sıcaklığı 35.5X'-37°C arasında otomatik çalışabilmelidir Cihazın 
maske modunda sıcaklığı 31”C-34V arasında otomatik çalışabilmelidir.
Hasta devresindeki yoğunlaşmayı önlemek amacıyla devre üzerinde bir adet ısı/akış sensör ve 
bir adet de V çentikli y uvaya uygun ısı adaptör probu girişi olmalıdır. Verilecek sensör ve kablolar 
hem cihaz hem de devrelerle tam uy umlu olmalıdır. Bu üretici tarafından belgelendirilmelidir. 
Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin (37"C ve 44 mg/litre) verilmesini sağlayabilmelidir 
ve bunu doğrulamak için bir akış ölçer kullanmalı bu akış ölçer üzerinde oluşabilecek su 
damlacıklarının yanlış ölçümlemeye sebebiyet vermemesi için üzeri cam ile kaplanmış olmalıdır. 
Nemlendiricide bir akışölçer algorilması bulunmalı ve geçen gaz miktarı dijital ekrandan 
istenildiğinde Litre'dakika olarak okunabilmelidir.

7. Isıtıcı tabla 150W gücünde olmalı ve güvenlik önlemi olarak tabla I 18°C ± 6 °C  sıcaklık aralığına 
ulaştığında cihaz ısıtma işlemini kesebilmelıdir.

8. Cihaz invaziv modda 60 litre/dk noninvaziv modda 120 litre.'dk ya kadar çalışabilmelidir.
9. Cihazı kullanıcıyı uyaran alarm parametreleri olmalıdır;

’ d l ’ C olarak gösterilen sıcaklıkla ya da havayolu sıcaklığı 43 °C ‘u geçtiğinde anında verilen sesli 
alarm.
'"Su haznesinde su bittiği zaman verilen alann

10. Cihazda verilen son alarm cihazın dijital klinik menüsünde görüıırülenebilmelidir.
I I .  Her bir Cihazda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.

*1 Adet Isı ve geçen gaz akışını ölçen sensör kablosu.
*1 Adet Hasta devresi ısıtıcı telini nemlendiriciye bağlayan V çentik uyumlu ara kablo.
*1 Adet Otomatik su haznesi ile tam uyumlu Su Torbası. 

n .A yrıca  her nemlendirici cihazı ile birlikte aşağıdaki özelliklere haiz 10 adet hasta devresi 
verilmelidir:

/


