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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1

2

3

RESPIRATOR FLOW SENSOR(GALILEO UYUMLU)

RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)

 400,00

 100,00

 25,00

ADET

ADET

ADET

10:0022/03/2019

İLGİLİ KİŞİ     : YUSUF GÜLER

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL                :

FAX               : 0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

2324122405

NOT           : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(5392)

(5391)

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)

RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)
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Oksijen sensörü hastanemizde kullanılmakta olan  Drager marka cihazına uyumlu olmalıdır.

Oksijen sensörü, cihaza bağlantı için hiçbir alet ve aparata gerek duymadan takılabilir özellikte olmalıdır.

Korozyona dayanıklı olması için kontakt hariç plastik kaplamalı olmalıdır.

Oksijen sensörü orijinal ambalajında ve üzerinde üretici firmanın parça numarasını ve üretim tarihini gösteren etiket
bulunmalıdır.
Oksijen sensörü kullanıldığı cihazın ölçüm hassasiyetine uygun olmalı ve üretici firmanın belirlediği sınırlar içerisinde
cihazla uyumlu çalışmalıdır.
Malzemeler numune üzerinden değerlenecektir.

Sensör hastanemizde bulunan  Babylog 8000  model cihazına uygun olmalıdır.

Sensör, hava akışından en doğru hacim ve akış değerlerinin okunmasını sağlamalıdır.

Sensör hastadan gelen ve devre içerisindeki hava akışı ile hava miktarını algılayabilir olmalıdır.

Sensör (disposable) tek kullanımlık olmalıdır.

Sensör tekli ambalajlarda bulunmalıdır.

Flow Sensör kullanıldığı cihazın ölçüm hassasiyetine uygun olmalı ve üretici firmanın belirlediği sınırlar içerisinde
cihazla uyumlu çalışmalıdır.
Teslim edilecek ürünler en az iki yıl miatlı olmalıdır.

238.0011.000

238.0012.000

238.0014.000

RESPIRATOR FLOW SENSOR(GALILEO UYUMLU)

RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)
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ADET

ADET

400

100

25

RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU(DRAGER UYUMLU)

RESPIRATOR FLOW SENSORU(BABYLOG 8000 UYUMLU)

Açıklama :

Açıklama :
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(5311) RESPIRATOR FLOW SENSOR(GALILEO UYUMLU)
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Parçalar Hamilton Marka Ventilatörlerin tüm modellerinde, pediyatrik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.

Flow sensör cihaza bağlandığında, Hamilton Medical marka ventilatör cihazlarının hastanemizde bulunan tüm
modellerinde akış sensör kalibrasyonunu mutlaka geçmelidir.
Teklif edilen set içerisinde, 1 adet flow sensör ve 1 adet gerekli kalibrasyon adaptörü(22Mx22M) bulunmalıdır.

Flow Sensörün özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:

 Teklif edilen flow sensör 15Mx15F/22M ebatlarında olmalı ve  iki yönlü akış imkanı sağlamalıdır.

Flow sensörün içinde bulunan membrandaki deliğin çapı, akış oranına göre değişebilmeli,   bu şekilde cihaz daha hassas
ölçümleme yapabilmelidir.
Flow Sensörün tüplerinin(hortumlarının) boyu cihazın ölçümleme hassasiyetinin etkilenmemesi için 188 cm den uzun
veya kısa olmamalıdır.
Flow sensörün mavi beyaz hortumlarının flow sensör üzerinden çıkış şekli  sensör hortumlarının kıvrılarak arıza veya
kalibrasyon ihtiyacı vermesine neden olmamalıdır.
Flow sensör herhangi bir ilave bağlantı adaptörüne gereksinim duymadan flex tüpe direk bağlanabilmelidir. İlave bir
adaptör ölü boşluk hacmini arttıracağı için hasta ventilasyonunu olumsuz yönde etkiler.
Flow sensörün hastaya bakan yüzünün üzerinde patient(hasta) yazmalı böylelikle sensörün yanlış kullanımının önüne
geçilebilmelidir. Ayrıca flow sensörün membran haznesinin giriş çapları farklı olmalı böylece flow sensörün hasta
devresine yanlış(ters) takılma olasılığı ortadan kalkmalıdır.
Flow sensör +/- 10% hassasiyetle ölçüm yapabilmelidir.

Flow Sensörün ölü boşluğu 9 ml yi ve rezistansı 1.6 mbar/l/s yi geçmemelidir.

Flow sensör hava yolunda 0 ile 180 l/dakika akış aralığında ölçüm yapabilmelidir.Cihazın spontan solunumlarda akış
kapasitesi 180 litre/dakikaya çıkmaktadır dolayısıyla flow sensörün ölçüm aralağı da aynı oranda olmalıdır
Flow Sensör 10-40 Co sıcaklıkları arasında kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

Teklif edilen flow sensör özel bir kutu içerisinde gelmeli, paketinin üzerinde sensöre ait lot numarası olmalı ve ayrıca
sensöre ait özel talimatlar yazılı olmalıdır.
Flow sensör, hastaya bağlanmadan önce kalibre edildiğinden dolayı, cihazın, akış sensörünü herhangi bir sebepten
dolayı kalibrasyon işlemini yapamaması durumunda, firmanın teknik elemanlarınca, cihazlara müdahale edilebilmelidir.
Firma elemanları cihazın flow sensör ve cihazın akış testlerini(dp flow sensör kalibrasyon ayarı, 20ml ve 500ml akış
testleri, vb.) yapabilmeli, gerektiğinde bu durum bir demo ile gösterilebilmelidir.

RESPIRATOR FLOW SENSOR(GALILEO UYUMLU)Açıklama :


