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Sağlık Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı YENİDOĞAN YOĞUN BAI(M İ]NİrnSİ İÇİx
HAVA VE oKsİJEN KARIşTIRICI ALIMI işi 4734 Sayılı Kamu ihale Kanunun 22lD maddesi kapsamında
alınacak o[up; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatınn O3l03l2023 taIih ve saat l2:00'a kadar
hastanemiz satın alma birimine elden teslim edilmesi yada diyadindh@8ınail.com adresine göndermenizi rica
ederim.

Bilgilerinize arz ederim.
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HAVA VE OKSiJEN KARIŞTIRICI
ALIMI

1 ADET

Dr.

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alma birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir,
- Eksik doldurulan iizerinde kazıntı silinti ve diizeltme yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giin içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
_ _ Alımlar htto://www.agıiihale.gov.trle-oosta adresli Ağn Vatiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satrn almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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HAVA VE OKSİJEN KARIŞTIRICI TEKNiK ŞARTNAMESi

l.Unite, yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım birimlerinde, özellikle yenidoğan ve prematüre
bebeklerin tedavisinde seçilen oksijen konsantrasyonun daki gaz karışımının, isteni[en akış hızında
hastaya gönderimini sağlamak için kullanılmak üzere tasaIlanmış olmalıdır.

2. Ünitc hava-oksijen karıştıncı ve karıştırıcının çıkışına bağlanan ve hastaya giden gaz akışını
ayarlayan bir flowmetreden (akış ölçer) oluşmalıdır.

3. Döner tuşun etrafinda oksijeı konsantrasyon değerleri numerik olarak belitilmeIidir.

.{. Mikserin oksijen konsantrasyonu %2 l ile % l 00 arasıırda belirlenen değerde ayarlanabilmelidir.

5. Mikser max. %o +3 hassasiyetle çalışmalıdır.

6. Mikserin üzerinde ınanuel oksijen kontrolünü sağlayan döner vana bulunmalıdır.

7. Akış ölçerde, akış hızı 0 L/dk ile 15 L/dk arasında ayarlanabilmelidir.

8. Mikserin çalışma giriş basıncı 280 KPa -600 KPa arasında olmalı ve gaz girişlerinde ayrı ayrı
mikser üzerinde değerler yazılı olmalıdır.

9. Unitenin arkası kullanıiacağı bölgeye dikey olarak kolayca sabitlenmesini sağlayacak yapıda
olmalıdır.

l0. cihazda 2 adet meıırbran bulunmalıdır

ll. Ünitenin alarm fonksiyonu bulunmalıdır. Alarm fonksiyonu gazlar arası basınç farkı 1,4l Bar
'dan büyük olduğunda devreye giımelidir.

l2. Mikser alarm ses şiddeti 65 dB.'den düşük olmamalıdır

l3. Mikser hacim olarak fazla yer kaplamamalı, döner düğme ve gaz girişleri hariç bol,utları en

fazla l05x l 05x65 mm olmahdır.

l4. Mikserin hava ve oksijen girişlerinde sinter bakır filtre bulunmalı ve bu fi]trelerin gözenekleri
en fazla 75pm olmalıdır.

l5. Akış ölçer üzerindeki değerle1 rahatça okunacak şekilde tasarlanmış olmaIıdır.

l 6. Akış ayarı flowmetrenin sol tarafında bulunan vana ile yapılabilmelidiı

l 7. Mikserin gövdesi alüminyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

l8. Mikserde DISS gaz kaynağı giriş bağlantısı kullanılnıalıdır.

l9. Mikserin ağırlığı en faz\a | .4 kg. olmalıdır.

20. Mikserin giriş basınçlarını ayarlamak, takip edebilmek için oksijen ve hava vanası verilmelidir



2l . Cihaz ile birlikte; nemlendirme kavanozu, l adet en az 4 metre oksijen ho(umu, 1 adet en az 4
metre hava hortumu,l adet C tip monte aparatı verilmelidir.

22. Mikscrin ihtiyacı olan gazlan isteğe bağlı olarak, merkezi sistemden veya niplerden sağlayacak
aparatlar olmalıdır.

23. Mikscrin her iki tarafına istenilen lpm'de flowmetre takılabilmelidir. Flowmetre tam uyum ve
kalibrasyon doğruluğu için mikser ile aynı üreticici taralından üretilmiş olmalıdır.

24. Aşın basınç damlalrında yada herhangibir gaz tedariğinin kopması yada çıkması anında alarm
vermelidir

25. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır

26. Ithalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmah ve teklif verdiği
cihazın adı ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır.

27. TekIifedilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında
olmalıdır.

28. Tekli1'veren tlrmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktifcihaz yönetmeliği,
vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında ıbbi cihaz satış, reklaın ve
tanıtım yönetmeliği gereğince İü Sagüık Müdür|üğünce veri|miş satış merkezi yetki belgesine sahip
olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

29. Mikserin tüm parçaları yüklenici fiıma tarafından eksiksiz biı şekilde teslim edilmelidir

30. Mikscr ilk tcslim edildiğinde eğitimi ücrctsiz bir şckilde yüklenici firma tarafından verılmelidir.

31. Mikser ile ilgili çıkacak problem yüklenici firııa tarllndan çözülmelidir ve kolay bir şekilde
iletişimc geçilmelidir.

32. Mikser sağIam ve sıfır teslim edilmelidir.
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