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DEFiBRİLATöR cİHAzr (BiFAziK)

ı

Cihaz pediatrik ve yetişkin hasta kullanımına uygun olmalıdır.

2

Cihaz bifazik dalga formu ile defibrilasyon yapmalıdır. Hastanın göğüs empedansınl ölçerek etkin bir

3.

defibrilasyon gerçekleştirebilmelidir ve maksimum 200 joule'luk düşük enerjili rectilinear bifazik defibrilasyon
tekıolojisi sayesinde defibrilasyon sırasında oluşan miyokardiüırm hasarlarını en aza indirmelidir.
Cihazın defibrilasyon enerjisi manuel modda l joule ile maksimum 200 joule arasrnda en az 18 kademede

4,

ayarlanabilmelidir.
Cihaz en az 6,5 inç

5.

reüli LCD ekrana sahip olmalıdır. Ekranda en az 3 dalga formu aynı anda izlenebitmelidir.
Cihaz kaşıklardan, tek kullanımlık pedlerden, 3 lead ve 5 lead EKG kablosu vasıtasıyla EKc monitörizasyonu

6,

Cihazın ön panelinden EKG genliği en az 5 farklı boyutta (0.5-1.0-t.5-2.0-3.0 cm/mV) seçilebilmelidir ve

yapabilmelidir.
monitöIde en az 0 - 3oo atını,/dakika aralığında kalp atım hlzı dijital olarak izlenebilınelidir.
1

Cihazda hastadan aIman

EKG

sinyallerini analiz edip (ventriküler fibrilasyon, venniküler taŞikardi gibi)

defibrilasyon gerekip gerekmediğine otomatik olarak karar veren bir sistem olmahdır. Bu sistemde YeliŞkin
hastalara a},rı, pediatrik hastalara ayrı EKG analiz algoritması kullanılmalıdır. Cihaz yetişkin veya pediatrik
defibrilasyon pedi takıldığında otomatik olarak algılamalı, EKG algotirmasını ve enerji değerlerini buna göre
değiştirmelidir.

8.
9.

Cihazda, R dalgası ile senkonize çıkış veren "Kardiyoversiyon Modu" bulunmalıdır,
Cihaza, açlk kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere en az 5 farkh boyrıtta internal kaŞık bağlanabilınelidir.
masajl sırasında yaptlan göğüs kompresyonlarınln derinliği (cm) ve hızı (kompresyon\dk)

l0. cihazda, katp
l1.

y€tişkin
hakkınıla gerçek zamanlı sesli ve görsel bilgi veren kalp masajı yardım fonksiyonu olma|ıdıI. Bu özellik
v€ pediatrik hastalaıda kullanılabilmelidir.
ara
cihazda, kalp masajı nedeniyle EkG görüntüsünde oluşan gürültiiyü filtreleyen ve bu sayede kalp masajına
verilmeden hasıanın gerçek EkG görüntüsünün alınmasırrı sağlayan bir filtreleme sistemi olmalıdır.

|2. Cihaz şehir şebekesi elektriği ve Li-lon tip batarya ile çalışmalıdır,
monitörizasyon
13. cihazla verilen Li_Ion tip bataryanın maksimum enerji seviyesinde şoklama sayısı en az l00 şolç
süresi ise en az 4 saat olmalıdır.
|4. Boşalan batarya en fazla 5 saat içinde % l00 kapasitesine şarj olmalıdır,

Cihaz tam dolu bafaryası ile maksimum enerji seviyesine en fazla 7 saniyede ulaşabilmelidir,
ve cihazın dahili yazıcısı
Defibrilatörün kaşıkları üzerinden şarj-şoklama, eneıji seçim işlemleri yapılabilmelidir
ve yetişkin kullanıma uygun sisteme sahip olmalıdır,
çalıştırıhp durdurulabilmelidir. Kaşıklar pediatrik
17. Cihaz balarya ve kaşıkları dahil en fazla 7 kg ağırlığında olmalıdır,
dahili termal yazıcı olmalıdır,
18. cihaznazs mm/sn yazma hızına süip ve en az 80 mm kağıt genişliğine sahip
olmalıdır, Pace
en az l adedinde demand ve fixed modlannda çalışabilen ekstemal pace fonkiyonu

l5.
l6.

l9. Cihazların

atımü en az 30-180 ppm arasında,

akım ise 0 ile en fazla l40 mA arasında ayarlanabilmelidir,

20. Cihazınopsiyonetolarakmasimoteknlojisinikullanansp02(oksijensafurasyonu),NIBP(Non-InvasivKan
Basıncı),mainsneamEtc02(End-tidalkarbondioksit)ölçümözelliğiolanmodellerimevcutolmalıdul.
zl. cihazınsıvıvekatlpartikülkorumaderecesiIP(lngressProtection)sıntfıenazIP22olmalıdlr.

,ı

otomatik ye manuel olarak
cihaz günlük olarak kendi tesıini yapabilmelidir. Test sonuçlaıı ekandan izlenebilmeli,
cihazın dahili yazıcısından çıktı olarak alınabilmelidir,

ve pediatİik özellikli harici defıbrilasyon kaŞığı
Her bir cihazla birlikte 3 lead EKG kablosu,Li_ton batary4yetişkin

verilecektir.

GENEL TEKNiK SARTNAME
olacak ve Teknik Şaİtname'nin devanü nitcliğinde
cihazlar için.€eçerli.
,birıitte
Genet Tektıik Şartname maddeteri, biyomedikal
yoıumıanacak ve a§ağıdaki titm maddeler Teknik
iĞ
d€ğerlendirilecektir. Genel Teknik ş".ti".", i.t"it Şanıame
değerlendirilmelidiı.
göre..varsa"
şeklindc
t"ilnilmedikçe, cihaz ozellikl€rine
§"i""."i-.

l.

"ı"i

cihazlar Hacettepe Hastanesi clektrik şebekesine uyumlu olmalıdır,

2.Cihazlaıfabrikasyonvemontajhatalannakarşlenaz2(iki)ylleaİantiıiolmalıdır,garantisüresibitiminitakib€nücıeİi
muküilinde

].

en az 8 (sekiz)

cihazıa!ın ,aranti

yll yedek parça temin edilecektir,
t2 (oniki) saaı içerisinde müdüale etmeli ve bu süreyitakip eden

,.."., ,

,ö;ffigry"ç

2015_10_2080
24 (yiİmidörl) §aatlik süre içerisinde çalışır duruma

gelirilmcli veya Ha§anemiz istçdiği takdirde arızalı cihazın yerine muadiIi yedek

cihaz bıraktlma|ldır. Aksi takdirde cihazlann anzalı kaldığl stiİenin 3 kaıı kadaı gal-aııti sü.csine ilavc edilip gaİanti süresi
uzatılacakır.

4.
5.
6.
7.

Garanti sltresi bopnca cihazn ait yazıllm günçellemeleri ücretsiz olaIak firma tarafındaı yapılacaldır.

Bakım pro§edürüne göİc güanti süresince kalibmsyon ölçümlorinin yapılacağınt teklifmektuplarında belirtçceklerdir.
cihazlarln kaIibrasyonlaİı 2 (iki) yıllü garantileri süre§ince firma taraftndan yapılmalı ve s€rtifikalandtnlmalldır.
Depo teslirn aşamasında cihazın fabrika

çıkş ölçümlerine/ kalibrasyonlartna

ait raporlar ve öncrilen bakrm pro§edürü Biyomedikal

ünitesine teslim cdilecekir.

8.
9.

cihazlaİın gararıti sürelerinin başlangtcı depo teslim taİihinde deği|, kurulum tarihind€

başlayaçakİür.

cihaan kurulumu ve montajl {irma tarafından yapılma|ıdır.

l0. Kabul vc muaycne sırasında ge.ekli görillmesi halinde firmalaıdaı cihazın teknik Ozellikleıi ve performansüna ilişkin testlcrin
yapılması için, gerekli ptrson€l

vc düzçneği firmala! sağlamalıd[. Kabu|, muayene ve montaj sın§mda oluşabilecek cihaz vdvcya

firma kaynaklı kaza ve ha§arlaİdan satıcı fi.ma sorumlu olacakt|r.

ll.

ciharann teknik

şaİtnamede §tandan (opsiyonel olmayan) olarak b€li.tilen

özellik|erinin kullantlabiımesi için; şaİtnamedo

özcılikle aksesuaİ olarak belinilmemiş olsa düi, gereken ttım apaİat ve problan cihazla birlikte verilmelidir.
12. Cihaz veya sisteme ilave olaİak, kataloglarda veya dokümanlarda belinil€n

standart yedek palçA aksam ve aksesuaı, gerçk

hastaya gerekse kullanlclya koİayltk sağlayan tüm paİçalar cihazı satan lirma ıarafından verilecektir.

13. Firmalal vereçeği tüm ürün ve aksesuarlaıı orjinal kaıaloglannda göstermçlidir. sadece kaşe ve imza ile oluşturulmuş dosyalar
kabul edilmeycçektir.

14. verilecek standan ve ycdek parçalaıın içriği ve adediaçıkça belinilerelq teklifmektubu ekindc verilecektir.
15. ihaleyi alan yiıklcnici firma cihazın kullanımt, bakmı, olası aıızaların giderilmesi ve kalibrasyonuna ilişkin biyomedikal ilnitesi
personeline, sğtifikalı (eğitilmiş) personel/uzman taİafmdan en az 3 gün süreIi, kullanlct eğitimi ve teknik servis cğitimi (arızalala
müdahale edebilecek scviyçde) verecektir ve bu cğitime katılanlafa eğitim kattlım belgesi verilecektir.

16. Depo teslim aşamasında en az birer adet Türke ve ingiIizce kullanım kılavuzu ve cihazn mekanik, clektronik, elektrik vb- devre
aşamalatını içcren servis manuelIeri Biyomedikal Üniıesine teslim edilmelidir.

l?.
l8.

Teslim cdilecek ürtınler ihalt ylh itibari ilesonikiyı| içerisinde Oretilmiş olmalıdr_

Yükl€nici

İirm4 üreticinin önerdiği uygun dezenfckan listesini sunacaktır.

