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TANSİYoN HoLTER MANşoNU TEKNİK ŞARTNAMEsİ

1. Manşon klinik olarakvalide edilmiş olma|ı ve bu bilgi manşon ambalajInda belirtilmiş olmalıdır.

2. Manşon CE belgesine sahip olmalı ve bu özellik manşon üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

3. Manşon üzerinde kullanım aralığı (ebat bilgileri) hem cm hemde inç cinsinden yazılı olmalıdır.

4. Manşon üzerinde doğru yerleştirilebilmesi için arter noktası belirtilmiş olmahdır.

5. Manşon malzamesi baslnca dayanıklı, cilde zarar Vermeyen, latex, PVc, PEPH içermeyen

malzemeden yapılmış olmalI ve anti alerjik özelikte olmahdlr.

6. Manşon üzerinde Latex, PVc, PEPH içermediği yazılı olmalıdır.

7. Manşon çok kullanımlı olduğu içİn uygun solüsyonlarla dezenfekte edilebilmelive hava kesesi

çıkarılarak yıkanabilir özellikte olma|ıdır.

8. Manşon hortumu tek girişli olmalı, erişkin açin uygun hortum uzunluğuna sahip olmalı Ve her bir

manşon metal bağlantı (NBC soket) içermelidir.

9. Manşon üzerindeki yeri hassasiyetle belirtilmiş cırt cırth tutucu bantlar, çok sayıda açıp kapama

sonucunda bile gerekli direnci koruyacak yapıda olmalıdır.

10. Manşon monitörizasyon boyunca hasta kolunda bükülmeden kalabilmeyi sağlamak amacıyla

metal halka içermelidir.

11. Manşon uzunluğu 24-32 cm arası kullanıma uygun olmalıdır.

13. Manşon hortum uzunluğu 110-120 cm olmah.

14. Hortum başında cihaza takılacak uyumlu metal klip parça bulunması gerekmektedir.

15. Manşonlar cARDloLlNE marka WALK 200b modelve plusMED marka Patient Monitör Pm-50

model cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
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