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PEDİATRİK VE YETİŞKİN TRANSPORT 
VENTİLATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Hastanesi ihtiyacı Pediatrik ve yetişkin
hastalar için transport ventilatör teknik şartnamesi.

2. TIBBİ VE TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 Cihaz 5 kg ve üstü infant.pediatrik hastalar ile yetişkin hastalarda kullanılmak üzere
üretilmiş olmalı, hem hacim hem de basınç kontrollü olarak çalışmalıdır, istendiğinde 
firmalar cihazın 5 kg ‘a kadar kullanılabilir olduğunu belgeleyen FDA ya da CE onayını 
sunmalıdır.

2.2 Cihazın transport amaçlı kullanımda vibrasyon ve darbelere özellikle dayanıklı olduğunu
gösteren 81OE askeri standartlar belgesi ( Militiary Standards 81OE ) olmalıdır. Orijinal 
dokümanda gösterilmelidir.

2.3 Cihazın ağırlığı dahili bataryası ile birlikte en fazla 7 kg olmalı böylece hastane içerisinde ve
hastaneler arasında transport amaçlı olarak da kullanılabilmelidir. Bu amaçla cihaz batarya 
ile en az 1 saat çalışabilmen ve ambulans elektrik sisteminden kullanılabilmelidir.

2.4 Teklif edilen cihaz 5 -  20 kg arası hastalar için pediatrik ve 20 kg üzeri hastalar içinde 
yetişkin orjinal hasta devrelerine sahip olmaldır. Cihaz ile birlikte aşağıdaki devrelerden 
birer adet verilm elid ir:
a) Tek kullanımlık yetişkin hasta devresi ..................1 adet

2.5 Cihaz merkezi sistem gazlarına ihtiyaç duymaksızın dahili tirbün sistemi ile çalışmalı, 
çalışması için harici bir kompresöre veya basınçlı hava kaynağına ihtiyaç duymamalıdır.

2.6 Cihaz en az aşağıda belirtilen ventilasyon modlarında çalışmalıdır.
a) Volüm Kontroollü / Asiste Kontrollü ( A/C ) Ventilasyon
b) Basınç Kontrollü / Asiste Kontrollü ( A/C ) Ventilasyon
c) Volüm Kontrollü / Senkronize Kesikli Zorunlu Ventilayon ( SIMV )
d) Basınç Kontrollü / Senkronize Kesikli Zorunlu Ventilayon ( SIMV )
e) Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP )
f) Non invasiv pozitif basınçlı ventilasyon ( NPPV)

2.7 Cihaz ayrıca aşağıda belirtilen solunum tiplerine ve ek özelliklere sahip olmalıdır.
a) Apne Back-up ventilasyon modu
b) Ayarlanabilir akış hızı ( Variable Rise T im e)
c) Ayaralanabilir akım sonlandırma ( Variable Flow Termination, %10-30 )
d) Ayarlanabilir zaman sonlandırma ( Variable Time Termination, 0.5-3 sn )
e) Basıç Destekli Ventilasyon (PSV) modu
f) Kaçak kompanzasyonu ( Leak Compensation )

2.8 Cihazın hastayı inspirasyonda ve ekspirasyonda tutma özelliği bulunmalı bu sayede statik 
komplians ve KOAH ’ lı hastalarda oto-PEEP ölçümü yapılabilmelidir.

2.9 Cihazda ekspirasyon boyunca 10 It/dk’lık akım ( bias flow ) bulunmalıdır.

2.10 Cihazın kontrol paramet ‘    ' '  ayarlanabilir
olmalıdır.



2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

a) Solunum sayısı 0-80 solunum /dak
b) Tidal Volüm 50-2000 mİ
c) Inspirasyon zamanı 0.3- 9.0 sn
d) Inspirasyon akış (peak flo w ) 130 It/d ak
e) Inspirasyon Basıncı 1-90 cmH20
f) BasınçDestek 1- 50 cmH20
g) Tetikleme Hassasiyeti 1 -  9 It/dak
h) 0 2 yüzdesi 21 -100%
i) PEEP/C PAP 0 - 2 0  cmH20
j) Inspirasyon / Ekspirasyon tutma 6 sn, maksimum

Cihaz, kendi içerisinde bulunan bir karıştırıcı ile hastaya gönderilen havanın oksijenini %21- 
100 arasında ayarlayabilmen, oksijeni yüksek basınçlı kaynaklara ek olarak 10 PSIG 
değerindeki düşük basınçlı kaynaklardan da kullanabilmelidir.

Cihaz ile 02  flush uygulaması yapılabilmelidir. Bu uygulamada ile bir tuşa basmak suretiyle 
hastaya %100 oksijen verilebilmelidir. %100 oksijen uygulamasında süre 1 ile 3 dakika 
arasında ayarlanabilmelidir.

Cihazda hasta devresinde meydana gelen ve 5 İt 'ye kadar olan kaçakları otomatik olarak 
kompanze edebilen kaçak kompanzasyon özelliği bulunmalıdır.

Cihaz üzerinden aşağıdaki değerler ve durumlar izlenebilmelidir.
a) PEEP
b) Ortalama havayolu basıncı
c) Tepe Inspirasyon Basıncı, nümerik değer
d) Toplam solunum sayısı
e) Havayolu basıncı, analog bar grafik
f) Ekspire edilen Tidal Volüm
g) Ekspire edilen Dakika Volüm
h) Oto-PEEP
i) Statik Komplians 
j) I/ E oranı
k) Hasta eforu 
I) Batarya seviyesi 
m) Batarya şarj durumu 
n) Harici güç kaynağı durumu 
o) Ventilatör çalışamaz durumu

Cihazda aşağıdaki durumlar için alarm limitleri ayarlanabilir olmalıdır.
a) Apne Süresi
b) Yüksek Basınç Limiti
c) Düşük Basınç Limiti
d) Düşük Dakika Hacmi
e) Yüksek PEEP Alarmı
f) Yüksek Solunum Sayısı Alarmı

10- 60 sn 
10 -100  cmH20  
1- 60 cmH20  
1-90 litre
5 - 3 0  cmH20 veya off 
5 - 8 0  sol/dak veya off Yüksek solunum sayısı

alarmını vermesi için gerekli süre en az 0 - 4 5  saniye aralığında ayarlanabilmelidir. 

Cihazda aşağıdaki durumlar için değiştirilemez alarm limitleri olmalıdır.

a) Hasta bağlantılarında, sensör hattında kopukluk
b) Harici güç kaynağı
c) Düşük / Boş Dahili batarya
d) Oksijen Giriş Basıncı

Göo/sHasA'AD.
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2.17 Cihazda yüksek basınç limiti alarmı ; gecikmesiz, 1 solunum gecikme ya da 2 solunum 
gecikme şeklinde ayarlanabilmelidir. Böylece hastanın öksürmesi vs gibi durumlarda 
cihazın gereksiz yere alarm vermesi önlenebilmelidir.

2.18 Cihaz üzerindeki „manual breath“ tuşu ile ayarlanan kontrol parametreleri üzerinden ekstra 
solunum yaptırılabilmelidir.

2.19 Cihaz üzerindeki kontrol parametrelerinin ayarlanması işi, kontrol paneli üzerindeki döner 
tip düğme ile yapılmalıdır.

2.20 Cihazda yapılan ayarların yetkili personel dışındaki kişilerce değiştirilmesini önlemek 
amacıyla bir tuş kilidi bulunmalıdır.

2.21 Cihazın toplam kullanım süresi kullanıcı tarafından teknik servis ile ilgili menülere 
girmeksizin kolaylıkla görülebilmelidir. Böylece servis zamanına karar verebilmelidir.

2.22 Cihazın alarm sesi şiddeti seviyesi ayarlanabilir olmalıdır. Alarm durumu kontrol paneli 
üzerindeki tek bir tuş vasıtasıyla susturulabilmelidir.

2.23 Cihazın RJ11, DB9 konnektör çıkışları bulunmalı ve bir seri kablo ile yazıcıya, modeme, 
grafik ekrana ya da hemşire çağrı sistemine bağlanabilmelidir.

2.24 Cihaz gerektiğinde alınıp kullanılmak üzere aşağıdaki aksesuarlara sahip olmalıdır. Bu 
aksesuarların orjinal katoloğu teklif dosyasında sunulm alıdır:

• Pediatrik tek kullanımlık ve çok kullanımlık hasta devreleri
• Yetişkin tek kullanımlık ve çok kullanımlık hasta devreleri

2.25 Firmalar teklifleri ile birlikte şartnamede yazılı tüm maddeleri tek tek cevaplayan 
“Şartnameye Uygunluk Belgesi” vereceklerdir. Şartnamede yazılı özellikler cihazın 
katalogunda ya da kullanım kitapçığında görülecektir.

3. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR :

3.1 Herbir ventilatör ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar ayrıca verilecektir:
3 m oksijen hortumu, 1 adet

4. TEKNİK SERVİS VE GARANTİ :

4.1 Cihaz en az bir yıl garantili olacak ve bu garanti satıcı ve Türkiye distribütörü firma
tarafından ayrı ayrı verilecektir. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiçbir 
ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi bitiminden sonra satıcı ve üretici firma 10 yıl 
ücreti karşılığında yedek parça ve servis sağlayacağını taahhüt edeceklerdir.

4.1 Teklif veren firmalar, ithal ürünler için, teklifleri ile birlikte mümessillik belgesi, yerli üreticiler 
ise Sanayi Bakanlığından alınmış imalat belgesi vereceklerdir.

4.3 Teklif veren firmalar teklifleri ile birlikte TSE, Teknik Servis ve Hizmet Yeterlilik Belgesini ve
Sanayi Bakanlığından alınmış Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgelerini sunacaklardır.

5. KABUL VE MUAYENE

5.1 Cihazların kabul ve muayeneleri idarece belirleneck komisyon tarafından yapılacaktır. 
Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu



araştırılacaktır. Tıbbi ve Teknik özelliklerden herhangi birine uymayan teklifler 
değerlendirmeye alınmadan reddedilecektir.

5.2 Firmalar teklifleri ile birlikte şartnamede yazılı tüm maddeleri tek tek cevaplayan 
“Şartnameye Uygunluk Belgesi” vereceklerdir. Şartnamede yazılı özellikler cihazın 
kataloğunda ya da kullanım kitapçığında görülecektir.

5.3 Kabul ve muayene sırasında oluşacak kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

6. MONTAJ

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