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Dıyadın Devlet Hastanesı

HvAc slsTEMı /rEMlz AıAıı vAtlDAsYo]ülu PERFoRMAı{S ı{ıTELEııD|RMEsl(PQı TExNlx şARTtüAMEsl

1-l(oı{u:

Diyadin devlet Hastanesinde bulunan 1adet Ameliyathane; söz konusu alanlann havalandlrma(HVAc)

şartlannln standartlar dahilinde olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Uygunluğun tesPiti için lso
146/ı4ve DlN 1946{ standartlarına göre "havalandlrma(HVAc) perfoİmans testleri" yapllacaktlr.

2€ENEI ŞAnrıAR:

2.ı_Yukarlda saylsl beıirtilen aıanlarln standartlardaki değerlere uy8un olarak çallşır vaziyette bulundurulmasını

temin için firma personeli tarafrndan yapllacak ölçümleme, muayene, test ve deneyleİdlr.

2.2_Yaplacak olan test ve ölçümlerde kullanllacak her türlü malzeme( temlzlik malzemesi, alet ekipman, cihaz

vb..) firma tarafindan temin edilecek ve bunun lçin herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

2.3-Yapllacak test ve ölçümlerde lso 145/t4 ve DlN 19464 veya eşdeğeri standartlarda belirtilmiş olan değerleİ

ve bilgiler referans olarak alınacaKır.

2.+Test ve ölçüm yapllan a|anlarda tespit edilen teknik uygunsuzluklar ve bunlarln giderilmesine yönelik

allnma§ gereken tedblrler, firma taraf|ndan idareye tesllm edilecek olan test ve ölçüm raporu içerisinde

belirtilecektir.

2.s-Test ve ölçümlerden önce, test yapılacak alanlar hastane peGoneli taraf|ndan temizlik ve dezenfeksiyon

yap|larak tesl|m edilecektlr.

2.5-Firma personeli test ve ölçümle.de hastane hijen kurallan Ve bio-güvenlik prensipleri konusunda gerek|l

tedbirler alarak çallşacaktlr.

2.7_Test ve ölçüm hizmeti slra$nda idare taraflndan görevlendirilmiş bir personel firma teknik personeline tüm

çalışmalarda refakat edecektir.

2.8-Test ve ölçüm raporlarl sadece hastane yönetimi tarafindan kullanllabilecektir. Hastane yönetiminin yazlh

onayları olmakızın hiçbir şekilde bu raporlar çoğalt|lmayacak veya üçüncü şahlslara yazlh olarak

verilmeyeceKir.

2.9-Test firmasl ve muyeneyi gerçekleştirmekten sorumlu personell, muayene ettikleri malzemelerin

tasanmcısı, imalatçısı, montajcn , satın ahğsı , sahibi kullanıcısı veya bakımcısı, nede bu kesimlerin yetkili

temsilcisi olmamahdlr.

2.1G Firman|n testler lçin kullanacaklan cihazlar standartlara uygun olara 8ünceltarihli kalibre edllmlŞ

olacaktır.



3 .TEl(ı{ll( şARTıAR:

3.1 HEPA FıITRE slzDlRMAztlK TEstl:

l-Termlnal HEPA FiLTRE nin slzdlrmazllk testlerinin uygulama prosedürü lso 146lı4/3 standardlna uygun olarak

yapılacak ve 'test raporlannda sunulacak bel8eler" standardln bellrledlği minlmum 8ereklilikleri sağlayacaktır.

2-teste tabi tutulan terminal HEPA filtfenin test .apor sonuçlarında her bir fitrenin bulunduğu oda, hepa filtre

numara$ belirtilecektir.

3_ sEd|rmazl|k test sonuçlann da kaçak tespit halinde, kaçağln sebebl ve yeri anlaşıİr bir ifade ile belirtileceKir.

3.2_ slı{lF ıa D[İş(İx TÜRBOuNsu AxışAil |ı^FrlDTA) sAHlP oRGAıüİzAsYoı{ oDAı.ARlı{lı{ TESİıERİ

(>3.20x3.20 Veya ameliyat ekibini, ameliyat masa$nl ve alet masalannl kapsadığı pozisyon anelizi ile ispatlanmş

klsmen küçültülmüş düşüş türbülansİ aklşa sahip üniteler için gerçekleştlrilir.)

1- DTA ünitesi altlnda uygulanan testler DlN EN1946-4 standard|na uygun olarak yapllacak Ve test

raporlarında sunulacak belgeler stantard!n minimum 8erekliliklerinin sağlayacaktır.

2_ DTA ünitesinin 15 cm altlnda minimum 30 cm lik gridlerle bölünmüş olarak havca hızı ve hız dağılımı

ölçümü Ve hava debisi tespiti yapllacak, test sonuçlan standarta uygun olarak yorumlanacaktlr.

Gridlere bölünmüş ölçüm sonuç detayl verileceKir.

3- DTA üniteii altlnda maximum 30 cm lik gridlerle hava üfleme slcakhğ ölçülecek Ve ortalamasl

hesaplancaktlr.

4_ oda içerisine 4 farklt temsil noktaslndan ameliyat standart termal yükünde iken slcakllk ölÇümü

yapılarak oda s|cakllk ortalamasl aİnacaKlf.

5- Üfleme slcakllğı ve oda sıcakhğı araslnda fark tespltini ve öngörülen miniumum değerlerle

karşllaştlnlmasl yapllacaKIr.

5- Konfor parametreleri, yerden 1.76 metre yükseklikte ve ameliyat masa§ üzerinde en az 3 noktadan

(hava slcakhğl,rölatif nem} ölçümü yapllacak Ve DlN1946-4 e uygun olarak sonuçların yorumu

yapılacaktır.

7_ DTA ünitesinin bağll bu|unduğu klıma santrali çallşma özelliklerine göre operasyon odaslnln taze hava

miktarln|n tespit edilerek DlN EN 1945-4 E uygunluğu rapor edilecektlr.

8_ operasyon oda$ ile komşu maheller araslnda hava akş yönü testi DlN EN 194 E uygun olarak

yaplacaktr. ope.asyon odası standart HVAC çahşmasl alt|nda iken, test aeresolü kapl üzerinde

minimum 3 noKadan uygulanarak aklş yönü tespit edilecektir. Test raporunda aeresoıün uygulama

yerleri oda şartt belirtilecek ve sonuçlar stantarda uygun olarak yorumlanacaktır.

9- opelasyon odasl kap§l agk iken operasyon odasl asma tavan arasl baslnclnln kontrolü yaPdacalÇ test

şekli ve sonuçu rapor edilecektif.

10- DTA altnda ame!iyat ışıkları kaldırlldlktan sonra (kald|rabilmesi mümkün olanlar} test aeresolü DlN EN

1946-4 e uygun olarak DTA ünitesinin altlnda uygulanarak çallşma mesafesine kadar aeresol akıŞının

düz8ünlüğünü bozulup bozulmad|ğl tespit edilecek ve sonuç raparlanacaktlr.



11- DTA altlnda ki ameliyat l$klarl çahştlnlacak maximum lslnma durumuna 8etirildiktan sonra LTF alİnda

50-150 cm aşağl$ndan test aeresolü uygulanarak aklş düzgünlüğü kontrol edilecektir. Gözlenen test

akış ya da ısınmanın ak§ teİs etkisi varsa rapor edilecektir.

12- Korunmuş bölgenin en dş hatlarlndan 80 cm mesafeden ve yerden 1.2 merte yükseklİte ve 4 taraflnda

test aereso|ü uy8ulanarak aeresolün korunmuş bölgeye gi.iş yapp yapmadlğl test edilerek

raporlanacaktır.

13- Duman görselleştirme testlerinin olumlu sonuçlanmasl koşulu ile yerden 1.2 metre yükseklikİe

DlN19464 standartlna 8öre "türbülans şiddeti ' veya alternatif olarak "korunma dereci" ölçüleri

gerçekleştirilecektir.

3.3_ slNlF $ TÜRBÜtAıüsu (ARışlK Aı(lşu (TlGıı

Hava besleme veya düşük türbülansİ hava besleme tavan|an (3ıTf <AK<9m2 arasl) ddeder sta]il alanlaıln

(slnf 1-tüp bebek,kök hucro,TPN haz|.lama ünit9l€ıi,anjio,|Gmikiliği ve slnf 2 yoğun bak|m ünat€lori,izole

odalan) testleri:

1- oda iço]inde uygulanan t9stler DlN EN 19,ı6.4 e uygun olarak yap|lacak ve test raporlannda sunulacak

belgeler standardln minimum gerekliliklerini sağlayacaktır.

2- Terminal hepa fltre altnda balometfe i|e doğrudan hava debısiöçümü yapllacaktr. sonuç

yorumlanacaktIr

3_ 1.75 metİe yok§eklildg ve ameliyat masasl üzeıind9 en az 3 noktadan konbr parametİeleri ölçtimü

yaPllacak ve D|N19/ıH e uydun olarak sonudar yorumlanacaktr.

ıl- Terminal hepa fitrenin bağı bulunduğu klima santrali Fllşma alzelliiJine görc opera8yon odas|nln taz€

hava miktan tespit edilerek DlN EN 1946-4 e uygunluğu te§pit edilecektir.

$ Tgmiz alanlar ile komşu maheller arasında hava aklş yöno ır€ gonuç tesli DlN ENl946.4 e uygun olarak

yapllaeıktlr. oda kapEl agk iken asma tiavan baslngnln kotolü yaP|larak test şeklive sonucu rapor

edilecekıir.

3./ı- YENlDEıil TE lzLEırE TESTı (D|NLENuE zAılAı{lN TESPITD:

1_ tü]bülan§İ aklş olan operasyon odalarlnda DlN EN19.4H ve lso 1.1&{+3 standardlnda beli]tilen pıosedodere

uygun olarak yapllacakhr.

2- parçagk sayımlan aıfem6 mesafeıeriveya TDA ünitesini hemen altnda yapılmayacaktlr. Teste başlamadan

önce HvAc sistemi normal çallşlr durumda olacaktr. Test numuneleri 1.2 m yükseklikts allnacaktır.

} testin başlanglç ölçumünde operasyon odas| slnlflnda belirtilen 0.5 nanometre paİÇac|k miktannln lm kah

daha kidi konumda olmahdlr. Eğer ger€kli kidilİk yoksa aeresol üretici ile oluşturulacaktlr.

+ öldım sonucan test raporunda tarih bilgisi halinde ıre]ilecgk sonuçlar DlN EN 1946F4 e uygun olafak

yoİumlanacaktlr. ( s|nf 1b operasyon adalannda o.5 nanometre bğyükloğünde parşaclk kontrasyonu 25 dk

içe]inde .t:,|oo oranln da temizlenme etkinliği göstermeli, dinlenme durumunda pa]tikül konsantrasyonu tekredana

bilir şekilde 3500 partik0um3 altnda olmaİdlr.



3.5 PART|KüL sAYl l TEsTi:

1- oPDA içefinde uyguhnan bst lso 146,|.{_3 standafdtna uygun olarak yap|lacak lso 1/ı64+1 standadlna

uygun ola]ak test ]aporlannda sunulacak ve]iler standa]tların minimum ge]€kliliklerini sağlayacakhr.

2_ test edilecek temiz oda da numune alma yeılerini vo saylslnl temiz oda/bölgenin alan| (m2) olafak değefinin

karekökıl olarak hesadanacakt r.

$. partikül saylm| g€rçekl€ştirilmgden öncs t€miz odanln/bölgenin perfurmans özellikl€]i]ı€ uygun olarak

çallştlrlldlğl doğrulanmalldır.

4- paİtikül konsanfasyonu ortalama he§abl 2 ve ya daha fazla sayda numune al|nan her numun€ alma

bölgesinde yapllmahdır.

5 - numune alma yeri birden hzla ondan az ise yozdo 95 güvenlik üst limiıi hesapl yapllmaİdlr.

6 - partikül 8ay|m testini raPodanmasl;

a) Test agklamasl ve taİihi kaydedilmelidir

b) Te8t edilen ıemiz oda ve ya bölgenin fziki olalak yedeşim alan(ıre geİekıi olduğunda bitişik alanlar) net

bir şekilde beliİtilmelidir ve büt{ın ömekleme noktalaflnln koordine edildiği teste t el bir taslak çizim

olmalIdlr.

c) Temiz oda ve ya bölg9nin lso slnlfama istemine göre tasanm k]İıede]i kul|anlm durumu ve partikul

boyutlan ile açlklamalar beliİtilmelidir.

d) Test cihazlan tan|mlanmall ( ad|, tipi, modeli, seİi numarasl,) ve güncel kalibrasyon seİtifkalan rapor

içerisinde y€r almald|r.

e) Elde edilen b0tİın ölçme noldalanna ilişkin partikül konsantrasyon ve]ilefi hesaplamalar vs sonuÇölara

ilişkin değ€dendimeıer anlaşllabilir bir şekildo rapora eklenmglidiİ.

+ lsTEı,lEıl DöKÜ]uANı_AR

4.1- söz konusu tesli ve öç{ımleİi yapacak firma bu ölçOm ve testteri yapabilmek için ameliyathene temiz oda ve

yoğun bakımlar konusunda ,Ts_EN_lso/lEc 17o2o çEŞlTLl T|PDEK| MuAYENE KuRuLuşLARlNlN

çAL|şT|RILMALAR| lçlN GENEL KR|TERLER VE lso 1.ıtı44 sERlsl STANDARTLARA UYGuN TEMlz oDA

VALlDAsYoNu' konusunda akreditasyon sertifikaslna sahip ve ya uluslar arasl akİetide olmuş bir fİmadan

eğitim s€rtifkaslna sahip olmalldır. Bu durum ispaüayan belgenin ihale esna§lııda sunulmasl gerekmektedir.

4.2_ test vg ölcim rapodan lso 1.ı6,ı.+ ve DlN 1946-4 standardlna uygun olarak hazlr,|anacak v€ sadece 1 (bir)

nüsha olarak idareye teslim edilecektir. Bütün rapor|af en az 2(iki) yll aitre ile trma tarafından saklanacak Ve

istenildiği zaman ulaşllabilir olacaktlr.

4.3 test raporlarlnda, te§t yapan fiİma, kişi, tgsün adl, test tarihi beli]tilecektir.

4,4 uygulanan test metodunun adl, uygulama prosedüıtınün hangi standarda ( gerekli durumlarda kullanllan

eklerinde adln beli]ti|erek) göre yaP|ldğl belirtitecektif. standardln tBstin tarihe göre en son versiyonu

kullan ılacakl|r.

4.& t6§t edilsn mahalin, ekipmanln adlan ve konumlan açlkça be|irtilecekıir. Test numunesi aİnan ııoktaların

koordinatlan agkça belirtilecek, gerekli is€ proie üze]inde göst€İilecekıir.

4.& test sonuçları ve sonudann ilgiliolduklan standardln geıeklerine 9ör€ yorumları yazılacaktır.



4.7_ testin yaplldül anda mekan ve çevre koşullan i9in bilgivefilecek ( insan say|sl, aktivib, gerekli ise oda

şaİtlan, dlş hava şa]tlan, vs...) ve oluşan özel şartlar varsa mutlaka rapora yazllacaktlr.

/ı.8_ tegt raporunda kullanllan test cihazların adl, maıka$ ve modeli beliıülgc8k ır€ kullanllan cihazlar ilgili

staııda]tlarln istatistiklerini karşllayabilir ğızellikte olacaktlr.

ıı.s te6t için kullanllan ekipmanlann kalibrasyon sertiiıkalan süresi, test taıihiııde bir ylh aşmamlş olmalıdlr.

Kalibrasyon serıilİkalan test raporu ekindo beyan €dilecektir.

5- uuAYEİ{E TESTLEdNDE KuLLAN|LACAK clHAzLAR:

5.1_ Hava aklş hıa tgsünde en az 0,1 ın/§ hagsasİyetinde anemometre ve ya baloınetİ€ kullanlımalıdır.

5.2_ paftikül gaylmlnda kullanllacak cihaz en az 50 LPM emiş debisine sahip olmah ve 0.}0,&1.G5.G1O.G

25.0- nanomğtB büyükl(Eünde ki paİtikolleİi sayabilmelidir.

5.3- partikül saymlnda kullandan cihazln ölçüm an|n da üslünde'hastane adl, öldım lokasyolnu,ölçiİm

yapan kişi, cihaz modeli, seİi numarasl ve cihazn kalibrasyon ta.ihi'olan termalçlkt verilebilmelive bu

gKllar rapor hallnde beyan edilecektir.

5.+ slcakllk ve bağll nem testinde en az 0.'l hassasiyetinde te]mometre termohigromete kullanllmahdlr.

5.s odalann arasında basınç testindg 9n az 0.1 pa ha§sasiyetinde mikronanomelre kullan|lmaldlr.

5.& dekontaminasyon - Geri kazanlm tsstinde aeresol jenerattlraı ve partikol saylm c|hazl kullanllmahdlr.

5.7- hePa fltre slzd|ımazİk tegtinde fotometİ€ ve a€ı6soı jeneratörİİ kullanllmalldlr.

5.8_ kullanllan bütün cihazlara ait kalibrasyon sonudannln detayll olarak gğısterildiği guncel kalibra§yon

§ertifkalan bulunmah ve bu sertilİkaları ihale aşama$nda ha6tane yön€timine 8unulmaİdlr.

6- lş EıiıülYETl, BloGüvEıüLıK, GARANT| vE YAPT|RIı|LAR:

Test işleml€rinde çallştnlan olemanlann iş güv€nliklerinde w ortamlann uogüvenlik özelliği gö2 önondg

bulundurularak operasyon odalan 'x;eİinde yap|lacak ohn tiim çallşmalann buna göro organize edilmesinden

f rma sorumlu olacaktlr.

7 - Koı{TRoL vE uUAYE ELER

7.1_ etandartlara uygun olarak haz|ılanmlş test dökumanlar hastane ygtkili elemanlan tarafrndan incelener€k

, uygun görtılorse onaylanaİak hastane idaresine 8unulacaktlr. Bi. uygunsuz lespil edilirse, s(z konusu

uygunsuzluk gerekçele]i ile birlikte dgtayll o|arak b€li.tilecektir.

7.2- yuklenici fıma test ölçtım ıre raporlann| hastane idaresinin beliİ|eyeceği kişi ya da kişilere rapor şeklin(le

vermeyi taahüt eder.

Taaillıidiı?ıi
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