
NONİNVAZİF RESPİRATÖR PORTABLE YÜKSEK 
AKIŞ TERAPİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

VAZGEÇİLMEZ TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

Cihaz yoğun bakım ve poliklinik ünitelerinde yetişkin, pedatrik ve yenidoğan nazal 
CPAP ve trakeostomi uygulamalı hastalarda yüksek akış değerlerinde nem terapisi 
uygulamalarında ve noninvazif maske ile PA/CPAP veya PS/CPAP ve S/T ventilasyon 
modlarında kullanılabilecek özellikte tasarlanmış olmalıdır.

Cihaz nazal high flow therapy özelliği aktif iken cihaz üzerinde menü içerisinden 
havayolu solunum gazı sıcaklığını, oksijen oranını , akış miktarını sistemde oluşan 
PEEP(Positive End Expiratory Pressure) sürekli olarak görüntüleyen en az 4,3 inch 
dokunmatik LCD ekranı olmalıdır.

Cihazın üzerinde bir adet döner encoder bulunmalı bu sayede menüler arasında kolayca 
ayarlama yapılabilmelidir.Ayrıca sesli alarmlar en az iki dakika 
susturulabilmelidir.Cihazın kullanım kolaylığı için alarm susturma düğmesi 
bulunmalıdır.

Cihazın dokunmatik ekranında ayrıca opsiyonel olarak eklenebilecek SP02 ölçüm 
özelliği bulunlaıdır.Bu sayede hastanın Kalp atımı (pulse rate) ve SP02 (Saturasyon) 
oram anlık olarak ekrandan takip edilebilmelidir.

•
Ünite en fazla 4,6 kg ağırlığında olmalı ve taşınabilirliği bu sayede üst düzeyde olmalıdır.

Cihaz bir oksijen kaynağına bağlandığında entegre hava sistemi yardımı ile akış miktarı 
5 Litre/Dakika ile 60 Litre/Dakika aralığında ayarlanabilir olmalıdır. Hastaya verilecek 
gaz akışındaki oksijen %21 ile %100 arasında ayarlanabilir olmalı, oksijen dışında başka 
bir basınçlı gaz kaynağına gerek duymamalıdır.

Cihaz istenildiğinde harici oksijen sistemine bağlı olmadanda kendi türbin sistemi ile 
%21 oksijenle çalışabilmelidir.Ayrıca cihaz üzerinde bulunan Low flow Oxygen girişi 
sayesinde de flowmetre çıkışından oksijen takviyesi yapılabilmelidir.

Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin verilmesini sağlayabilmelidir ve ayrıca 
hastaya uygulanan nemlenmiş ve ısıtılmış havanın ısısı cihaz üzerinden ölçülebilmelidir.

Hastaya uygulanacak gaz sıcaklığı 26(yirmi altı)°C ve 41 (kırk bir) °C aralığında set 
edilebilmelidir.Bu sayede tüm hasta gruplarında ve tüm noninvazif maskeler ile etkili bir 
şekilde kullanıcının istediği sıcaklıkta kullanılabilmelid'



10. Yüksek akış nemlendirici sisteminde istenilen oksijen fraksiyonu oksijen sensörü ile 
ekrandan anlık olarak takip edilebilmelidir.
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11. Yüksek akış nemlendirici sistemi Chamber hasta devresi ve nazal kanül olmak üzere 
disposable malzemelerden üretilmiş olmalı ve her hasta sonrası kolayca 
değiştirilebilmelidir.

12. Teklif edilen cihazda aşağıdaki modlar yer almalıdır.

•  Nazal High Flow Therapy veya HF/CPAP

• PS/CPAP veya PA/CPAP

• S/T (Spontan/zamanlı) veya Bilevel veya BİPAP

13. Cihazın dahili hafızası olmalıdır.Bu sayede hasta ile ilgili geçmiş alarmlar ve geçmiş 
kullanıcı ayarlamaları ekrandan takip edilebilmelidir.

14. Cihazın tüm alarmları sesli ve ışıklı olmalıdır.Alarm ses seviyesi ve alarm limitleri 
kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.Ayrıca alarm durumunda alarm nedeni ekranda 
okunabilmelidir.Bu sayede kullanıcı alarmın kaynağını tespit edebilmelidir.

15. Cihazın kontrol edilen parametreleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

• Hava yolu sıcaklığı: 26-41 °C
• CPA P:l-25 cmh20
• Fİ02: % 21 -%100
• FLOW: 5-60 LPM
• Trigger level: 0.1-20 cmh20

*

16. Cihazda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.
Oksijen girişi hortumu
Askı kolu
Yedek Hava Filtresi 
Güç Kablosu 
Ayaklı Sistem Sehpası

17.Cihazla birlikte aşağıda belirtilen miktarda yedek parça ücretsiz olarak verilmelidir;
1 adet Nazal Yüksek Akış Kanülü ve Seti

MONTAJ

a. Cihazların montajı satıcı firma teknik elemanları tarafından tahsis edilen mahallerde 
tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır durumda teslim edilecektir.


