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Teklif Mektubu Davet

Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve milıarı yazılı KONSOL Trİ PULSE OK§İı/IETRE
CBAZL ALIMI işi4734 Sayılı Kamu İhale Kanunın22tD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu
işin KDV hariç birim ve toplaın fiyatının 1610612022 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma
birim ine elden teslim edilmesi yada di}radindh@ gmai l.com adresine göndermeni zi rica ederim

Bilgilerinize arz ederim.
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NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve
gerekmektedir.

kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi

_ Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak diDenleneceklir.
_ Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve düzeltıne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
_ Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 gün içerisinde yapılacaktır.
_ Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacakhr.
_ -Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresliAğı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacakıır.
- e_posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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KoNsoL rlpl puı_se oxsluETRE clxızı rexxlx şınrıııuesl
l.Cihazda arter kanındaki oksiien safurasyonunu s0rekli olarak gö$eren, konso!tiPi dahil| bataryalı,

herhangi bir adaptöre veya şari aleüne bağlanmadan doğrırdan şebeke_geıilimi İle.ÇalıŞn,
tş,nJuTı",esi için sabit bİrtıİamagı oıan, ğöstergeleri yatay konumda okunabilen tir sİstem olmalıdır.

2.Cihaz,yenidoğan hastalardan yeüşkin hastatara kadar kullanıma uy,gun olpalıveo/o0.0}o/o20
p"rnırvon oranı-aralığında olglm yapabi|meli, nabız genlğiekranda bargrafikselo|arak
görtlnt0lenebi |ınelid ir.

3.Cihazdakisistemin satıırasyon ö|çüm aratığı o/o 1- 100, nabız ölçOm aralığı 20-2ü atım/dakika

arası olmalıdır.

4.Cihaz düşOk perfllryon ve haıakeüi haştalarda lSO standarilannda g0venİlir öl$lm alabİlmelidir.

5.Cihaz dgşük perflızyorıda doğru ö|çOm alabildiğine dairffa belgıesine sahip olmalıdır.

6.Cihazda oksiien satürasyonu ve nabız için ayarlanabilh alt ve üst alarm tertibatı ile d0Şük Pil seviYesi,

sensör anzası - atım kaybı alarmları otmİ|ı, alarmlar geç,ci bir s0raiçin susttırulatİlmelidir. Ses|İ alarm

ıpüiJur"uı sG6G9Gız113n değerleıine ayarlanabilmet| ve istenildiğirıde tıaınamen kaPatılab|lmelidir.

Öesll alarmların açık_kapalı olduğu cihazın ğzerinde görülmelidir.

7.Cihazda artifak, gansör anzası - atım kaybı, ışık artifaktı ve dOşOk pil iÇİn görsel uYancı olma|ıdır.

8.Cihazda nabız ve Spo2 için alt ve Ost a|arm limiüeri ile alarm ve nabız uyarı ses Şiddeti
ayarlanabilmelidIr.

9.Cihazın ön ayar|ı açı|ış değerleri (alarm limiüeri, alarm ve bip sesi) ku|lanıcı taralindan

ayarlanabilmelidir.

10.Cİhazın spo2 ölçüm doğru|uğu tolo1 (SD) olmalı ve 7G100% aralığırıda lroüŞkln hastalar İÇin t2
;üat, 6;.tjl ııastjıar ıçinİ3 oğıt oımaıİaır. cıhaz aynca! 60-800/o ?ralığında.da farklı bir Prob
İu]İjnmaoan yelişkin veheonatal hastalar için t3 digit doğrulukta ölçllm yapaUlmelidir.

11.Gihazın saturasyon öıçum aralığı o/o1-1OO, nabz hızı ölçOm aralığı 2ü250 bPm olmalıdır.

l2.Cihazın, elekrik keoinüsi halinde tam şari|ı iken en az 5 (tn9) saat çalışabileek dahiliŞar| edİlebilir

iil- üaryas, butunmatı ve cihaz şebeİe ğerilimine bağ!ı iken otomaük olarak Şaıİ olma!ıdır.

Bataryanın 
-şa6 

oıougunu gösteren tır uyarı ışığı bulunmalıdır.

l3.C|hazın ön panelinde TFT LCD nİtelikli renkti ekran ile oksijen saturasyoııu,_na_pız ve pulse 9Qd9tı

ıziini*ımEııdir: cıhazda alarm durumunda, a|arm sınırını aşan paıameteye 9ıt 
gjsterg9nin zemlnl

fu-ii iinge donerek İan,p sönmetive görsel olarak datullanıcıyı uyarmalıdır. Alarm durumu

onc"ııEın" ğore gösteığe zemin| sarı ve kırmızıya dönebilmelidir.

l4.cihazın LCD ekranında pletsmografik dalga brmu görtllebilmelidir. Da§a brmu tarama hızı

6.25mm/sn, 1 2.5mm/sn ve 2smm/sn olarak ayarlanabilmelidir.

l6.Cihazın spo2 veriteriııdekideğişİmlere yanıt hızı, normalveya hız|ı mod seÇııergk ayarlanabilmelidir.

l6.Cihaz, TOrkç9 dthilçoklu dildestekli araylae sahip olmalıdır.

l7.Cihazın haftzasında saklanan 96 saaüik hastaya ait parametıeler (nabz v9 SP2), mini-U_SB Portu

uzerinden bilgisayara akanıabılmetive bu veriteı aşağıdakiözelliklere sahiP kendil/erİAnaliz
Programı" ilebiPisayarda analiz edilebilmelidir.

tE.cihaz ekranı llzerinden 96 saaüik hasta tend verileri ek b|r cıhaza bağlanmadan tab|o veya grafik

olarak görünttllenebilmeliıiir.



l9.cıhaz ekranı uzerınden 96 saaüik hasta tend veri|eıi ek bir cıhaza bağ|anmadan tablo veya gnfik

olarak göünülleneb||melidir.

20.Cihazın spo2 ve nabız hızı trend verileıin|grafkselve histogram olarak görtlntüleme özelliğİne

sahip olmalıdır.

2l.Cihazgrafk üzerinde olaylan, desaturasyon|arı, interbransı ve alarm limİüeıinigÖrtlnttllemelktir.

21.Cihazgrafiğiyakınlaştırma, grafik üzeıirıde herhangibir noktıadakideğerleri gÖrünttllemelidİr.

23.Cihaz otomaük grafik çizme özelliğine sahip olmalıdır,

24.Cihaz,özet ve özelleştirilebilir kapsamlı vaka raporu oluşturmadır.

26.Cihaz,eğri attında kalan atan (SatSeconds) gibiileri analiz öl$lÜerinisunmalıdır.

26.Cihazın trend ekranında Spo2 ve nabız hzına aittrendleı aynı grafik (treıinde farl«lı renklerle

gösbriImelidir.

2ı.Cihazaisterıen komuüar cihazın ön panetindekibas-ÇevlrtuŞu ||e veıilebilmelidir.

28.cihaz, hasta hareketinden kaynaktanan artıfaktarı tespt eden ve bu sayede hatalı alarm vermeyen,

harekeün devam ar"İİnaıınoe 6ııe hagtanın nabzını veeafurasyonunu doğru olarak ölÇrııeYe devam

eden teknolojiye sahip olmalıdır.

29.Cihaz kardiak ritim bazlı teknolojiye sahip o|matıdır ve bu özellik istenilİrse klinik beğelerle

kanıtlanmalıdır.

30.Cihazda klinİk açıdan önemsiz alarmları belli bir sevİyeyi (kullanıcı tıaratndan belİrleneb|len

iö,is.so,ioo, ofiaürm aİJı"r» aşna kadar aktive etielien ancak bu saviyen|n aŞ.ı|ması.İ.ılIiS:

aürmian'artıve ederek rüııanıcıyı üyaran ge|işmiş alarm İOnetlmlolmalı ve bu özolllk lstonlldiğinde

açılıp kapatılabilmelldir.

3l.cihazın sıvı sızıntıtarından korunma derecesi lp)Q olmalıdır.

32.Cihazın ağırlığı 1,6 kg.'ı geçmemelidir.

33.Cihaz 22}Y-1ilHzşebeke gerilimi ile çalışmalıdır,

34.Cihaz 2 (lki) yıl garanüli olmalıdır.

35.Cihazla birlikte kut|anılacak aynı marka SpO2 sensörleıi, aşağıdaki tlzelliklere sahiP olmalıdır.

36.Cihaz sensöı oks1en satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmatı ve yeüŞkin, Pediatik, neonatıal

ve infant tipleri bu|unmalıdır.

37.Cihazın seıısörleıi farklı bir proba gerek duymaksızın preınature hagtalarda da aYnı doğruluk

oranıyla g0venilir ku|lanım sağlanınaldır.

3E.Cihaz sensörtl, vücut ısısı doşük hastalarda da doğru ölçüm yapaHlmelidir.
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