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PARMAK TiPi PULsEoKslMETRE TEKNiK ŞARTNAMESi

]., PuIseoksimetre cihazl kandaki oksijen saturasyonunu Ve nablz ölçümü yapabilen dijital ölçüm

cihazl olmalIdlr.

2. Pul5eoksimetre cihazı parmak tipi olmahdlf,

3, Cihazın ekranında SpO2 Ve nablz saylsl aynl anda izlenebilmelidir,

4.Cihazınsatürasyonölçümaralığı%35-Yo\ooaralığındaolmalı,%7o-%|ooaralğındaölçüm

hassasiyeti t2 olmalıdır.

5. Cihazln nablz ölçüm aralığı 3O - 24O bpm olmalı, ölçüm hassasiyeti i2 olmal|dlr,

6, Cihazın ekranı iki farklı yönden izlenebilir olmalıdır,

1.Cihaz2 adet AAA alkalin pil ile en az 50 saat sürekli çaIışa bilmelidir,

8. Cihaz pil ömürünü korumak için işlem yapılmadığü takdirde 8 saniye içinde otomatik

kapanmalıdır.

9, Cihaz üzerinde batarya 8üç indikatörüolmalldlr,

1O. cihazln ebatlarl 56x27X28mm(t5) olmalıdlr,

11, Cilıazın ağırlüğı b3tarya dahil en fazIa 609 olmaIıdır,

12. Ciha2ın geniş ve kolay okunabilir renkli LCD ekranı olmalıdır,

13. Cihaz ile birlikte taşlma kılıfı ve askı verilmeIidir,

14, Pal değişimi dışında herhangi bir servis ve kalibrasyon gerekmemelidir,

15lthalatçüVeyasatlcıfirmanınT5EHizmetYeriYeterlilikBelgesiolmalıVebubelgedeürünün

adı ve markası belirtilmelid ir.
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Si,il.: iii ,l i.ı1!;l_t)SU liE t.,Ii.C.İ]ü_: 'ıİKNİK sAii'; İ.i,',,',, Sİ

l-Saıurirs1,,ın probu ara kablosu çok kullanımlI ve parmağa takllan uygıın probu olnıalı

2-C)rijinal olıı,ıaJı

3-Büki.ilnıc ve darbelere karşı dayanlklı olnıalı

4-Kablo uzunluğu en az 2 meıre olmalı ve

5-Ara kabIonun renk kodu cihazla uyuııılu olnralı

6-Aııı kıbloırun UBB kaydı olınah

7-CHARMCARE MARKA ACCURO lI masa üstil modeli ile uyumlu olnıalı

8-Kablonun tümü plastik enjeksiyon olmalı ,gövdedede hiçbir şekildc vida buIunmanıalıdır

9-Ürüniin en az ]yıl garantisi olmalıdır

l 0-Nuıülune görülerek uygunluguna kaf ar verilir

l l_l--irİrrı İiı,üniin perilrıdik bakını prosedıi[lerini verıııeli, baklnı ge!,_-lı ilı]ı i),orsa b!ıl.ıı r,azıll t,]ıı,ık sLtlıtılılıilır

l2-isıeııilen iirünün "l,ıbbi cihaz yönetnıeligi" nin 3. Mıd<lesiııin 1{))lıcnıJi geı,eğincc lanl ,l,,!li: "i,\,il 
l,da\i

anraçlı ktıIlııı ı iacakıır.

lj-yüklenici taranndan ıek|if edilen cilrazın türkiye ilaç ve ııbbi cihaz ulusal bilgi bınkıslnda (Ti,!,ul]l]) kaydl

bıılunnıılıdıı

l4-Bu duruınu ihale döküınanldıın içerisinde belgelenmelidir

l 5_,l-eklif,eciiIen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TiTUBB ve MKYS ılen koııtrol cdilir Kapsaıı] dışı o]tlı l,ihazlaı

içiı " lrıt,bi cihazlarla ilgili nıal ve hiznıet alımı işIemleri" konulu genclgeniıı 2.4 nıaddesi gereğincc sıt!n aln]a

süreci ıanamlanmadan imalatçı ve ithalatçı ıaraftndan TiTCK daıl görüş allnarak TKl,iK ıirali ]ıizııetler

krır.]m başkaırlüğ|na bilgi verilecektir. Bu durumda tek|ifedilecek iirıinleI için finııalar ihıle öncesiı-,dc 1ıcı'ekeı

görüş alıııa},ü ve bilgi ilctiınini ıamamIanıalıdır
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HASTABAŞ| MoNiTÖRÜ sPo2 PRoBU TEKN|K şARTNAMES|

l.Teklİf ediiMEclo marka len saturasyon problan BLT MgoooA 1(§ adet , BLT Q5 Marka
3(üç) adet cahazlarına tam uyumlu orjinal olmalıdır. [b§.)

2.Teklif edilen saturasyon probları hasta etmeyecek Ve kan dolaşlml olumsuz etkilemeyecek
yapıda olmalıdır.parmaklarını sıkmamalı ve rahatsız etmemelidir.

3.5Po2 problarının silikon kısmı hastayl rahatslz etmemelidir.

4.SPo2 probunun kablosu TPU(termo plastik poliüretan) materyalinden yapılmış olmalıdır,

6,sPo2 probunu üreten firmanln lSo9O01 belgesi olmalıdır.

7.sPo2 kablolarl cE standartlanna uygun omalıdır.

8.Proplar ışık geçirmeyecek yapıda olmalıdır.

9. Prob ara kablo ile tam uyum sağlamalıdır.

10.SPo2 ara bağlant| kablosu ile prob tek parça olmalıdır.

11,teslim edilen üreten fabrikasyon hatalarına karşl en az bir yıl garantili olmalıdır.

12.Ürünlerde çıkabilecek arızalardan üretici firma problemleri kısa zamanda çözebilmelidir.

l3.Teklif edilen probların uzunluğu en az 2400cm olmah ve altın kaplama olup yüksek
iletkenliğe sahIp olmalıdır,

14.Prob konektörlerinde teklif edilen markalara uyumlu Ve yeterli sayıda pim başlıktarı
olmalıdır.

15.istenilen ürünün "Tıbbi cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessanin (o)bendi gereğince
tanı,teşhis ve/veya tedavi amaçlı kulIanılacaktır.

17.Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemeIidir.

l8.Teklif edilen cihazln UBB bilgisi doğruluğu TiTUBB ve MKYs den kontrol edilir.Kapsam dışı
olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal Ve Hizmet Allml işlemleri " konulu genelgenin 2.4
maddesi gereğince satln alma süreci tamamlanmadan Imalatçl Ve ithalatçl taraflndan
TiTcK'dan görüş allnarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi Verilecektir,(Bu
durumda tekıif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi
iletimini tamamlamalldlr.

19.Malzeme ile iıgili yapllacak tüm işlemlerde MKYs ismi kullanılmalıdır.

16.Yüklenici taraf|ndan teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankaslnda(TiTUBB) kaydı bulunmalıdlr.
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20.Numune İstenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidar.

21.Ürünün irsaliyesinde ve faturaslnda UBB kodu ibaresI belirtilmelidir.

22.yüklenici firma tekıifle birlikte satış yeri yeterlilik Belgesini 5atın alma dokümanlarında
beyan etmelidir.

f\lr\-*,\ )u.cıcut^
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HASTABAŞİ MONiTÖR EKG ARA KABLOSU TEKNİİ( ŞARTNAMESi

1. Ekg ara kablosu hastanemizdeki NiHON KOHDEN MARKA bsm-3552 model

If7778332 künye numaralı monitörün orijinal kablosu olmalıdır.
2. Teklif edilen *ablo 3 hadli olmakdır.

3. Teklif edilen kablonun renk kodları olmalıdır.
4. Teklif edilen kablo gt çıtlı olmalıdır.

5. Ürün hertürlü üretici hatalartna karşı 2yıl garantili olmalıdır.

6. Ürün biyomedikal atölye ve kullanıcı taraf|ndan uygunluk verildiken sonra kabul

edilecektir.
7. İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi gereğince

tanı,teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.

8. Yüklenici tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaçveTıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TiTtJ8B) kaydı bulurrmahdır.

9. Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.
10. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam

dışı olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Ahmı İşiemleri " konulu
genelçnin 2.4 maddesi geIeğincesatn alma siireci tamamlanmadan imalaçı ve
ithalatçı taraflndan TİTcK'dan görüş allnarak TKHK Mali Hizmet|er Kurum Başkanlığına

bilgi verilecekir.(Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde
gereken görüş almay ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.

11. Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
12. Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

13. Ürünün irsaliyesinde ve fafurasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.
14. Yüklenici firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Be|gesini satın alma dokümanlarında

beyan etmelidir.
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pARMAK Tipi puLsE oKSiMETRE isrExı-tRi

Fizik tedavi servisi= 1

Ii ı, ıl t, lıırkııı=1

1)ivaliz =2

Acil servis =l]

Palyatif=1

(',:ı,rı h ı se ri,lsi=3

Benel i,oğıııı bakıın= J

Dahiliye =3
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