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1. Hasta dewesi LTV 1200 Transport ventilatör cihazna uyumlu olmahdır.
2. llasta dewesi Yetişkin hastalar için tiretilmiş ve disposable (Tek kullanımlık)

olmahdır.
3. Hasta dewesinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı farklı renklerde olmalıdır.
4. Hasta dewesinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı ısıtıcl tel|i olmalıdır.
5. Hasta dewesinin inspirasyon hathnda 2 adet temp probu girişi ve yonca şeklinde rsıtcı

tel girişi olmalıdır.
6. Hasta devresinin Çapı 22 mm, inspiraslon hattı uzunluğu 234 cm, ekspirasyon hattı

uzunlugu 168 cm, set içi hacim 1455 cc, inspirasyon resistance 2.9 cmH2O,
ekspirasyon resistance 5.1 cmIDO olmalıdır.

7. Hasta dewesinin içerisinde ekspirasyon hattına takılan Exhalation Valve olmalı ve
iiaerindeki hortum cihaza takılabilmelidir.

8. Hasta dewesinin tlaerinde biri renk kodlu 2 adet ölçiiıır hattı olmah ve bu hatlann
cihaza tahlan konektörleri farkiı renkte, cihaza yanlışlıkla takılmayacak şekilde
olmalıdır.

9. Her set ile birlikte otomatik beslemeli ve şamandıralı su hazııesi verilmeli ve setin
içerisinde nemlendirme ara hortumu olmalıdır.

l0. Hasta dewesindeki Y parçasınrn ucunda hastaya göre pozisyonlanünlması için dirsek
parça bulunmalı ve bu parçanın her iki ucunda ayn ayn 360 derece dönebilmelidir.

11. Her set ile birlikte çok kullanırrıhk 4 cm uzunluğunda diiz ara konektör verilmelidir.
12. Hasta dewesinin inspirasyon haftına nebulizatör kiti talolabilmelidir.
13. . Her hasta dewesi ile birlikte 2 adet bakteri filtresi verilmelidir.( çift cidarlı makine

tipide diyebiliriz.

l4.İstenilen ii,riiniiur "Tıbbi Cihaz YöneJmeligi"nin 3.mıdesşinin (q)bendi gçreğnçç
tan,teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullarulacaktır.
l5.Yüklenici larafindan teklif edilen cihazn Tiiırkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz lJlusal Bilgi
Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmalıdır.
16.Bu durumu ihale dökiimanlan içrisinde belgelemelidir.
l7.Teklif edilen cihazn IJBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol
edilir.Kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi cibazlarla ilğli Mal ve ilimıet Ahmı
İşlemteri " konulu genelgenin 2.4 maddesi gereğnce satrn alma siıreci tamamlanmadan
imalatçı ve ithalatçl tarafindan Tİlc«'dan göri§ alınarak TKHK Mali Hiznetler Kurum
Başkanlığna bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek tirtlrıler için fırmalar ihale
öncesinde gereken göri§ almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.

l8.Malzeme ile ilgili yapılacak ttı,m işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
l9.Numune istenmesi durumunda teklifle birlitle numuneler gönderilınelidir.

2O.Üruntlııı irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

2l.Yfülenici firma tek]ifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma
doktiıınanlannda beyan etmelidir.
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