
BASINÇ DESTEK VENTİLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kliniğim izin ihtiyacı olan aşağıda teknik özellikleri belirtilen cihaz; nazal, oranazal ve tam  yüz maskeleri, ağız 

aparatı, endotrakeal veya trakeostom i tüpü yoluyla, sürekli non-invaziv ve invaziv basınç desteği sağlayan 

so lunum  destek ventilatörüdür.

2. Cihaz 100-240  V A C  aralığında, 50-60 Hz şebeke ceryanı ile çalışmalıdır. Cihaz, kullanım  sırasında en az 6 

saat yeterli gelecek dahili bataryaya sahip  olmalıdır.

3. Cihaz, erişkinlerde ve 20 kilo üstü çocuklarda kullanıma uygun olmalıdır.

4. Cihazda standart CPAP, S/T, PCV olmalı, bunlara ek olarak Ortalam a vo lüm  garantili ventilasyon uygulam a 

m odu seçilebilmelidir.

5. Hasta devresindeki değişikliklere (bakteri filtresi, vvater trap vb.), hava kaçağına ve hastanın so lunum  

paternindeki değişikliklere göre  kendisini otom atik olarak ayarlayarak cihazın hastayla olan senkronize 

çalışmasını düzenleyebilmelidir.

6. Cihaz, çalışma başlangıcında otom atik olarak kendini test etmeli ve bir problem  olduğunda  hata sinyali 

vermelidir. Cihaz ile istenildiğinde, ekshalasyon portundaki hava kaçağı miktarları, değişik basınç ve hava 

akışlarında (airflow) otom atik olarak test edilebilmelidir.

7. Cihazın LCD renkli ekranı olmalı, tüm  ayarlar bu ekran üzerinden dokunm atik  olarak yapılabilmelidir.

8. Cihazın ekranında, cihazın ö lçm üş o lduğu basınç, vo lüm  ve flow  değerleri, dalga fo rm unda  veya bar 

grafikler olarak real-time (gerçek zam anda) izlenebilmelidir.

9. Uygulam a ve takip param etrelerinin tüm ü, tek bir LCD ekranda aynı anda izlenebilmelidir.

10. Kullanıcı cihaz ekran ından IPAP, EPAP ve so lunum  frekansının ayarlanan ve ölçülen değerlerini sayısal 

olarak da izleyebilmelidir. Basınç, hacim  ve hava akışının grafiği dalga fo rm unda  ekranda takip 

edilebilmelidir.

11. Cihaz, hastanın so lunum  tetiklem esinin şeklini, insp iryum  yüzdesin i (Ti/Ttot), exhaled m inute ventilasyonu, 

inspiratuar basıncın tepe değerini (PIP), hastan ın  so lunum  gayretini (%Patient Triggered Breaths), hava 

kaçağını ve exhaled tidal vo lüm ü ölçerek ekranda gösterebilmelidir.

12. Ekrandaki param etrelerin kolaylıkla takip edilebilmesi için, ekran genişliği en az 1 2 "  boyutunda olmalıdır.

13. Cihaz yazılımı, uygulam a öncesinde M aske-ET  seçim inin kaydedilm esine izin vermelidir. Hasta devresinde 

kullanılacak eksha lasyon portunun  hava kaçağı m iktarları cihaza tammlanabilmelidir.

14. Ekranda izlenebilen grafikler durdurulabilm eli, boyutları değiştirilebilmen ve grafikler üzerinde hastanın 

cihazı tetiklediği anlar işaretli olarak izlenebilmelidir.

15. Uygulam a sırasında, param etrelerin yanlışlıkla değiştirilm esine engel olacak, otom atik tuş kilitleme özelliği 

olmalıdır.

16. Cihaz ekranında dokunarak  istenilen CPAP, IPAP, EPAP, Rate, Insp irasyon süresi, % 0 2  ve IPAP yükse lm e 

süresi kolayca seçilebilmelidir.

17. IPAP değeri 4  ile 40  c m H 2 0  arasında, EPAP değeri 4 ile 25 c m H 2 0  arasında, EPAP-IPAP(PS) yükse lm e süresi 

ise 1 ile 5 arasında değişik kadem elerde seçilebilmelidir. Dakikadaki nefes sayısı 4 ile 60 arasında 

ayarlanabilmelidir.

18. Cihaz aracılığıyla hastaya oksijen verilm esi m üm kün  olmalı, bunun  için gerekli oksijen adaptörü cihazla 

birlikte verilmelidir. Cihazın oksijen giriş portu, standart DISS, N IST ve SİS konektörlerine uygun  olmalıdır.

19. Hastaya verilecek oksijen değeri (Fİ02), cihaz üzerindeki dokunm atik  bir tuş kullanılarak % 2 1  ile % 1 0 0  

arasında seçilebilmelidir. Oksijen akışında istenm eyen bir azalma olduğunda  cihaz alarm  vermelidir.

20. Cihazda; yüksek  basınç, dü şük  basınç, apnea, düşük dakika ventilasyonu, yüksek so lunum  hızı ve düşük 

so lunum  hızı alarmları, yüksek  ve düşük  tidal volüm , düşük  insp iryum  basınç gecikm e alarmı, görsel ve sesli 

olarak bulunmalıdır. Geçici alarm  durdurm a özelliği olmalıdır.

21. İstenm eyen bir hava kaçağı sonucu, cihazın senkron izasyonundak i hassaslığının bozulm am ası için cihaz 

otom atik  olarak yeni vo lüm  ve akış taban değerlerini (baseline) belirlemelidir.

22. Hava kaçağı ve hasta so lunum  paternindeki değişikliklere otom atik  olarak uyum  sağlayabilen çoklu algılama 

özellikli, otom atik tetiklem eye sahip  olmalıdır. Tetikleme sistem in in  değişkenliğini, hem  E-l tetikleme 

sırasında, hem  de l-E döngüsü(cycle) sırasında, hastanın so lunum  paterni ve m aske hava kaçak m iktarına 

göre  otom atik olarak ayarlayabilmelidir.



23. Tedavi başlangıcında hastanın uyum unu  artırm ak amacıyla Ram pa özelliği bulunmalıdır. Ram pa süresi O ile 

45 dakika arasında, 5 dakika aralıklarla seçilebilmelidir. M in im um  ram pa başlangıç basıncı 4 cm H 2 0  

olmalıdır.

24. Hastanın so lunum  işinin azaltılması, cihazın yüksek so lunum  hızlarına ve yüksek hava akımı(flovv) ihtiyacına 

hızlı şekilde cevap verebilmelidir. Bu sebeple  basıncı, sabit hızlı hava m otoru(b low er) kullanarak oluşturan 

cihazlar tercih edilecektir.

25. Cihaz; insp iryum  sonu  tetiklem esini takip eden ekspiryum  başındaki basıncı, ayarlanan EPAP basıncının 

altına düşürerek hastanın nefes verm esin i kolaylaştırabilmelidir. Bu konfor ayarı hastanın nefes verm e 

hızına bağlı olarak 3 kadem e seçilebilmelidir.

26. Cihaz, hava akışını hastanın eforuna göre  0 ile 240 L/dk. arasında değiştirilebilmelidir.

27. Özellikle N IV  uygulam asında, hasta-cihaz senkron iza syonunun  sağlanm ası için, cihazın hava kaçağı 

kom panzasyonu  en az 90  litre/dk olmalıdır.

28. Cihazın kullanım  m enüsü  Türkçe olarak seçilebilmelidir.

29. CPAP m odunda; hasta nefes verm eye başladığında, eksp iryum  döngü sü  başlangıcında, hastanın hava 

akışına uyum lu şekilde basıncı düşürerek kullanım  konforunu  artırabilmelidir.

30. Standart HL7 protoko lüne  göre  tasarlanm ış olan merkezi takip sistem lerine bağlanarak hasta verilerinin 

merkezi sistem e aktarılm asına imkân vermelidir. Ayrıca, Hem şire Çağrı alarm  portuna sahip  olmalıdır.

31. Cihaz, m od değişim lerinde ve açıp kapatıldığında, önceden sabitlenm iş (default) değerlerine dönm em elidir. 

Ayarlanan  param etre değerlerinin, kısa süreli elektrik kesintilerinde kaybolm am ası için hafızası olmalıdır.

32. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarları verilmelidir.

D isposab le  O ro-Nazal M aske leri başlıklarıyla birlikte (5 ade t,3LA RG E,2M ED İU M )

D isposab le  eksha lasyon  portlu ve basınç hatlı hasta devresi 5 adet)

Orjinal Türkçe kullanım  kılavuzları

33. Teklif verecek firmaların "Teknik Şartnam eye Cevaplar" başlığı altında, yukarıda belirtilm iş şartları açık bir 

şekilde cevaplandırm aları ve bu cevapları işaretlem iş oldukları orjinal teknik doküm anları teklif dosyasında 

sunacaklardır.

34. Cihazın kullanım ı için lüzum lu yedek parçalar ve tüketim  malzemeleri, satın alınacak firma tarafından en az 

10 yıl süreyle ücreti karşılığı karşılanacaktır.

35. Cihaz 2 yıl ücretsiz servis ve yedek parça garantisine sahip  olmalıdır. Teklif veren firmalar, garanti 

taahhüdünü  teklif ekinde vereceklerdir.


