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ADET

Teklif Veren Firmanın
Adı
Adresi

Firma yetkilisi

Telefon

Ka

Faı

UBB Kodu

Birim

Fiysıt

GENEL TOPLAM

ve lınzrı

E-iliail
Kodu ile birlikte gonderilmeyen teklifler dğertendirme dşı bırakrlacaktır.
kapsamında olmayan (suT koıiu kaydı oimayan) nrünlerin kabulü depomuzcı

::..
YPB
***Odeme

yapılmıyıcaktır,

Hıstıne Adre§i : Yenice Mah. Yenice Yolu

Toçu Meydını

Vergi

Dıirtsi

: 799040235E

No:

Topl8m

l EYYÜBİYE / ŞANLIURFA

Not : Mel alrmlırmda teklif edilen irünlerin numuıesi tcklif geçerl ik
tarihine kadar Eıstanemiz satın AJma
Birimine gbnderi|ccck olup, gönderilmediği tıkdirde firmı telıih aegeıenaırme
d§l bınhlac,ktır.
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ütıirruni ıçiN

fAşT{uAşı morı irönü rsıİİiK şARTNAMEsi
ı,"-*:t,a"-ı,#"i"i.'."*o,".o$
İTİ#f"ffi ],"-ffltrııasa-baŞı
voüun bakım tiırıiıeleri için
rmrutörler için çıkııacaı< Üİİİlr.]Ş"r#ı""J
sıra|anm§tır.
*"ğ,o"

trtr# ;, *:l]iffiHhffiL,ıl3itff,ffi#onitör
l.

b.

5 adet

c.

Network sistemi

d.

Printer

UPS sistemi (ekanlar ve işlemci ıiınitesini
Merkezi nonitör sistemi

_
d.

az 30dk ça\tırmaldr)

;;;;d""

ffi

hasaya ait

a4

sovad. lD

HİHİ-'rff Hffi hTl;*"a"g,i"ı"iıt,",",y"tbiıg,ü;;id;rih#,rti"*u

cihaz ayo, anda bağlı bulunan bütiın
monitörleri veya sadece seçilen tek
hastavı ve
bu hastaya ait tnm
iarametreleri görtlntüIeyebilmelı:dir
Teklif edilecea
q""ry",
+İ Ö;"o*İİ"aUr", l'ğr adet |azer vazrct ve
ttıiıesini 30 dakıd
i. çuıştr".ur kesintisiz

"P,*

ffi§'J"ffi,İl

5,

en

fi.,**;frrd"r"k*;ö;."H."."ffiH"#:T_r,ffiFJolan donanrm ve yazlımıar yiikıenici
a, Cihazur ana ekaıında.en * av,t k;;;dt'-ru
formu gerçek zamani olarak
"*,,"
;ffir"t" f*:H§*:t.ş:#,tr;ffiffi"İilF;ö," ffiff
b. Merkezi nıonitörden veya Üsabaşı

c,

4,

her bir yoğun

enaz19 renkli LCD elran monitör.

.

J,

ıe

l}lerkezj monitör sistemi aşağıdaki
parçalardan oluşmalıdır.
a. Bilgisayar ünitesı

e.

2.

sistemi

;;

guç, kaynağı

invaziv Eastabaşı monitörıeri, yeni
doğaıu ped,tn* ve enşkin

n:ffi,ffidffi

tuuanıaııecet-o"eıİn]',io,ı",,;.r"

;;,iJ

ve her tti,rlü

}ıastaIarda

ffiı

*r.

Monitör, dıyagonal olarak en az
12 (on ki) inç bı:yııkıııkte, dokunmatik
(Touch Scıeen)
renkli LCD/TFT ehaııa sahip o.rulıdır.
ui;;#';iöü.en
az
800x60O
pftsel olına,ıdır.
Monitör aşğıda belirtilen fi?9ü9j,k;*;;ffi;#;.yapabilıne[ bu parametrelerin
iz.enmesini

.
ı
ı
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o

otanak u"r"..t
EKG l Kalp aıım h:zı

ş"(iıaJgi.il#il;H;l"üJ"r

standan olarak bulunmalıdır.

ST Segmeııt AnaIizi
Solunum Sayısı
SpO2 (Okslien

Saturasyonu)
easrıca
IBP (Invaziv Kan Basmcı)

§n
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MBP (NorıIıvazlv «an
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İki kanallı vücut ı§sı
EICO2 (End-tidal Karbondioksit)
CO (Cardıac Output.)
Monitörde, }ı,ıkandaki
yazılırn|an ve girişleri tifn
,olçümlerin
moniıörlerde standart olarak
bulunmalıdır- Cerekji olan
k bü;;'#."#lı* ınonitöre. takı.Idığında
yazılnnları
aklif ha|e gelebilıneli herhangi
"k

;.d
,.
kardiyak output p.ıramğ."ü;*; c*;"Ğ;ö..ili.r"r*Iid;.lki ı;;;iıöp]trcor,
İ;ir§l", "İ.l u. iizerinde ayn veya ayru anda
ölçüebilecek §ekıJde bulunmaı, *
oö* vup"uı-elidi. Aynca morutör|ere
stenildığinde BIS modii,ü,
"y,i-Jrü

cco iPii* i"İui.i"}"y". ırıo-ıııtör* Transkutan
modulü veye monitorü eklenebihıeİ
02, Co2
;y"
ile bağlarıabilrne,ı:dir Verilecek
olan invaziv monitör ekannda
bu p.Ğ;"ü#;;ilmeti<iir.

_
7. Monitör 220

;;;;";.hğ

Yolt Z aC. SO

-Ü-Jİ"#-';Ş;"

tr|iiw
""
şaı] .a.n İt.oo-Lİlİjİ

değşiklikJerden etkilenmemelidir.
avnlu

zaman keııdi kenduıi

i;|ffiY,,Jrm

-

ffiİffffiH

sistemi

İ"rl"v.."v."''n

l:k"fl, ile

çalışmal1 %l0 voltaj
saat dayarıabiIen ve fişe takıldığı
.lst*m besleyen dahili ştaryş1

İa} İ'Lı

Uov** phşnuyı

destekİeyecek

aYar|amalar dokunmatik ekran veya
döııer tip düğme veya fuşlar vasıtasıyla

9, Network bağhntuı veya

;njerface

ile

kablolu

olııak

üıonitör, ventihtör ile
bJ;ffi. ffijör|erin iizere
haberleşebildiği tüm cihazlaruı
it ü-i *j"l-,İ#'gu"*ıı.ıirmesi mııınki,rı olına]ıdır.
-a".-- O trlİ,İaİlİİl"#İ", görürıtüleyebilrııelidir.

haberleŞebilrne (inıertace) tizelliğı
listesi detaYlı olarak belirtilrııeıi
l0. Monittır, ekrarıırıda avnı

ll.

Acil durumlarda Un'rt
.uglurn"k anıacıyla dokunmatık
ekran i,'erirde veya ,,ronitör
T.T:r,.P_grlpg1;"!#,,t!rri
kasası iizerınde
,:*1ry,a
NIBP başlatma, yazdırıııa
ekan dordurnıa ribi fonksiyonlara İa"l.İÖ".Trİ*"*ra"
"ı"..
12. Monittırıın ana eĞanında tarih
ve saat bilgıleri izlenebilrne lidiı.
adı soyad. ya§ı boyu,

]'ffil,J!tH;q,3.1ff5ş,.ffid;;

ili;;;;1il:iii"

"**

Ve görsel alarm özelliği bulunmalıdır.
Alarmlar önemlerine göre firklı
'o'o'rffi,H.."'u
15, Her bir parametrenin
alarm- önem derecesi bağımsz
olarak frrklı
kademe]erde

;öT"H:ltr'ilff ,ffi ffff:*'**o,o"--*ff",şoırnaııdır"";;d;;;-

Monitörıeıde hem gıafik hemde numerik
trend özelliğ bulunmalıdır. Trendler
her
için en az 24 saate kadar gö*rııı"otlı""rc".
_ _ lllametre
17,Cihazn renkli ekaru ı»eri1!9 k"ıp
il'h";';ffi;üiimeıia,r. clhaz'3,sveya 6,10 uçlu
EKG kablosu bağlanabilme,lidir
18. Monitöı kalp atıh bzın EKG, ^Cilffi ;;ü##f,,i,inai, or.uiğ olınahdır.
SPOZ p"İ-]İ..Lt'uİ*O.n ölçebiIınelidir.
19. Cüaz standart olarak *erı..ri
.o-nio.]^'ğö,İ*üffi"ı, n^ii" -uıgı"Ş uuadan
takip
edilebilınelidır, Merkezi
h*"b"ş,
gelen bilgilerle en az 24 saat,4
T*lö.:
!€nal tam bildir,ın veyaluU aıscİoİre;;;il;";;;-"
20, Monilöruıı, EKG ve §r *gment
u*liri tilçn rl"l İ"*,n,u; or"*ere sahip
olınalıdır;
a, Cihazda en az 6 kanal-EKc
*
göruntüleııebileceği
ST analizi
yapilabilen yazılırn standart olarat
Urİ*.alrJrİ'"'
b, Monittır ekranında 3,5 veya 6.veya 10 t"n^İsrc
hasta kablosu kullarularabilıneü; 5
veya 6 uçlu hasta kablosu ılc I, It,
il,, ;Vn"-avr,
16,

J;;#;"

_

a"iuv,]ir*';ff;*

.

*öriıntülerunesi mi,rnktin olma|ıdır.
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cilwlarda standart o|arak

bufunmalıdır.

c. EKG

fl

buhunına|r ve merkezi

ğa

bağlı yazrcıdan çıktı alma özelliği

sinyal hızı en az üç değişft
şektide seçiiebilınelidir.

ğ,i|li;*fffiffiilffi;'fŞö;il;tkmda
EKG filtre veya ESU

kaıp atırn hzı öıçmelidir

ozellgı-t-u-lunıııalıaır.
En az üç kademeli EKG g"İrt
v"plrUilınelidır.
"'
pili) aıgı-lama "v*,
1kalp
|,*"-ut..
rı-..v measurement ölç'ırn veya "j"ıı,Ü,İ1fr,j".
en az $ kanalaEkG yorum özellği
olrnalıdu
ö]çümü aağıdaki ö*l]*r;;;;;
ohrıalıdır,
''. Y"u",,H:"]::.ıjT
a, öolıınıım sayısı, emDedans.yön-temi
b. Solunum saysı 5-1İO ."l* Z at ile otomatıı< oLrat veya seçiıerek öhülebilrnelldir.
-"lrİİa] oİöU"l-"l,a,
c. Cihazda solunum alglama h*.*,y;-İkrd";"İ"L*
ayaılanabilınelidı.t
22. Monitörtiı'ı oksijen satıırasyonu.(SPOİ)olçorrıi
özelliklere
sahip olrna|ıdır.
a, SpO2 ölçümü en r, "al,-_/"lOOt.İJuİŞİİĞl
"ş"ğj"l.,
emme
metodu
ş*
i|e yapılmalıdır.
Cihazlarda Nellcoı veya Masimo p-Ul""
n["rİr*lra!r

g.

!'
ı,

_

" $:iffiffiff ffi;,ffi.{f**
c, Aft ve ıist alarm limitlen ayarlanabilrıeli

ffi

zo.:oo atırnldk araıığında öıçme ve

limitlerin dşuıa ç*ıtdrguıd4 prob
prob taiilı olmaması d^uruınlarrd,
ç*ması veya
alarm verebilmelıdir.
d.
Ekranda plestismograf pulse dalga
__
tormu g3r.l"Üiİ-"lia"
23. Monitörıııı ısi tııçımıi .şrg,a"tİo^İlİJ"..
."ftİ'"'lİlo"
a, 0,lT veya 0,2T nassasiyetıe *l ıtarıaia*iiiıİi.,*tırı.
ö|çiimü yapıIabilrnelidir.
9.rr,.sıcaklıi parameıİesııu ı J \- llÇ +J-1- oerece arasmda +0,2T hata payı ile

;h. ;;;;

b

lst iİ;İ"İ;;

öhüteİiheid;.

Tl ve T2 nin alarm limitleri ayarlanabilrnelidir.
^ . _c.
24,
Monitöriıün ııon-invaziv kan.basri,

tüŞPı u-ıçİ.u

aşağıdaki özelliktere sahip olmalıdır.

;ilJıi,:;;ffi.

ve ortaıama basınçıar öıçüerek
" Ş.'İil§*rffiliİol'-*d
b. MBP ölçilmü en az 25-280mmHg aral*laruıda
yapılabilıneüdir.
ve stat ölçüm İİ;;;;;;;}l.u1,o.
Tekliflerde otomatik ölçüm
" HJ,§],;iff]il}

ortalana basuçIar için ayarhnabilir
alt ve iist alarm limitleri
e. Limitlerin aşı]ması durunmda sesli ve göriiııtülü
alarm vermelidir.
25, Monitörüq invaziv kan basncı (lBP)
dçffi;;,;"ll;e[klere
süip olrnalıdır.
a' Sistolik, diastoIik, ofr1"'P basuıçÜ z k;"iaoiçtilerek göriıntüleıiebilrnelidir. IBP
opsiyoneı

' ;§ffi*ıfftoli.

b

"
o

e.

f

iruH,n

lPP ö!çiımü

en

az

iffirT;.'ıiaslölik

"ı,,.k' k*;;;;;;iilıi,J"J',d.-J##1,t,,-

-25 ile +300 mmHg arasında
yapılabilmelidir.

*

ltffTr"Hİ*TrlrTf

oılalama

Ğ;6;#ü*bilit

aft ve ust alıım limille.i

değeri hem ,t.Iga şekıi oıarak hemde
numerik oıarak

Basmç traseleri ortak ve ayn baseline'larda
izlenebilrnelidir.

p.\İ, RAİ.İörİl l'"*k seçilebilrnelilir.
içi,
'İ"' g;el.1l
ovl yazhmlar ve girişler
olrnalıdır.

Basuç etiketleriART. CVİ,

26. Monitörler ETCO2 ölçüm. yapmalı
bunun
morutörlerde standart
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§
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İ,ffi'sffi;;*:

b.

rrıainstream İıetodu ile en az 0 ile 99
mmHg arasında

Co2 diıaeyi

Ekranda siirekti CO2 dalgası gösterebilınelidir.
tı'zeriıldenuo--."İrva* ma@,ında solunum ölçümü
d.. EICO2 parametres_inin^alt ve üst alarm
limitleri ayarlanabiknelidir.
^_ _ _
27,Monitörlerin
hepsinde Co (cARDrAK-öLrrPLrr;';;;*o
standart yapücaktrr. Bunun
için gerekli bğlantıIar aşağıa, u.ıi.tııaıg
__
28, Moniıörterde Co ı Cardı'ic output uLr,ou-iti.r",iı"rtton
'*.i*ı,',".,İı"..t metodu
".
)
ile yapünalıdır.
olarak
to,*,u,
o*o
veya gerektğinde
rİiİi,'o',1}İiopici

ı-

" ffi.ffiX*resi

nci; Rö; ;Ş;#

"

30. Monit6rler HL7 Protokolüne uyuınlu
olrnalıdır.
Yf,

DEK PARÇA VD AKSESUARLARI

Her bir monitör ile birtikte aşağıda belirtilen
miktarlaıda aksesuarlar verilmelidir;
EKG Kablosu 3 ve 5 veya 6 uçlu tead
l'er adet
MBP hortumu, çok kulhnıınl* er§kin ve
l'er adet
MBp nunşonu pediahik çok kullarııın]* 3 ayn
l'er adet veya ayrı boydan

ı
o
ı
ı
ı
ı
ı
o
ı
ı
ı
.

MBP

manşonu pediatrik

arakablosu

seti
çocuk
boy
tek kullanımlık

lO adet

SpO2
l'er adet
SpO2 probu çok kullanıınl* er§kirı/çocuk/yenidoğan
l'er adet
cilt
l'er adet
Rektal ısı probu
l'er adet
IBP
l 'er adet
l2_kanal EKG ölçtırn seti (lo lead'li) toplamda
cihazlarda
kı.llanılma}ğç)
co (cardiac output ) basıantı|an toplamda 3 adet (ttırn
cihazlarda kullarulmalıdır)
ETCO2 rüıin§ığım seıısöl
3 adet (ttlmcüazlarda kullanıhnahdır)
y" Ti..
Sidestream ölçtıuıı teknolojisine sahip
moniiorıe, için Toplam jo uao o.j"ı.ı"."
hattı ve su tutucu verilecektir. (Tlırn cilıazhrJa
trİlaıılıoalrOır.)

sıcaklıkprobu

kablosu

2

adeİ (Tüm

.

o

3r. Ci}ıaz iki yd garanti kapsamuıda otrnahdır
ve bakrmı ücretsz .vapilmaIıdır.
32, Monitör|erin ve merkezi sistemin
L]BB kaydı bulunması gerekmektedir. Her bir
numune
idare ve muayeııe komisyonu taıafinc"
a"e;Ü.d;ıip İŞuı ediıınesi halinde
alınacaktır.
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