
SU YOĞUŞMASIZ AKTİF NEMLENDİRİCİ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihazın invaziv ve non-invaziv kullanım modları bulunmalıdır.
2. Cihaz panelinde hasta devresinin şematik bir göstergesi bulunmalıdır. Bu göstergede 

chamber çıkışı ve hastaya yakın olan proksimal havayolu ısısı için uyarı ledleri bulunmalıdır. 
Bu ledler normal çalışma şartları ve alarm durumları için farklı renklerde uyarı vermelidir.

3. Cihaz ısıtıcılı ve ısıtıcısız ventilatör devreleriyle kullanım için uygun olmalıdır.
a. Isıtıcılı devreler için 30-39 °C aralığında ayarlanabilmelidir.
b. Isıtıcısız devreler için 30-37C arasında ayarlanabilmelidir.

4. Chamber çıkışı ve hastaya yakın olan proksimal havayolu ısı derecesi bir butona basmak 
suretiyle 3 digitli LED göstergeden okunabilmelidir. Ayrıca cihazın 7 aşamalı ısı 
göstergeside bulunmalıdır.

5. Cihazın ısınma süreleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
a. Isıtmalı, Telli devrelerde 10 dakika
b. Isıtmasız, Telsiz devrelerde 35 dakika

6. Cihaz hem inspirasyon hem de ekspirasyon hattında ısıtıcı tel bulunan devrelerle de 
kullanıma uygun olmalı, inspirasyon ve ekspirasyon hatlarındaki telleri ısıtabilecek 
adaptör/balantı kabloları cihaza entegre çıkarılabilir yapıda olmamalıdır.

7. Cihazda kullanıcı, chamber ısısı ve devre içi ısısı arasında ısı farkı oluşturabilmelidir. Bunu 
da cihaz ekranından takip edilebilmelidir.

8. Cihaz vertikal ve açılı/düz portlara sahip fitilli diposable ısıtma tertibatı ile çalışmalıdır.
9. Cihaz çift girişli yüksek volüm steril su rezervuarları ile kullanıma uygun olmalıdır.
10. Cihazla birlikte ikili ısı probu, rezervuar tutucusu ve cihaz asma aparatı verilmelidir.
11. Isı probunun bağlanmaması durumunda cihaz uyarı vermelidir.
12. Cihazda en az 5-60 dk arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilen pause/bekleme süresi 

ayarı olmalıdır.
13.Cihaz en fazla 1,4 kg ağırlığında olmalıdır.
14. Her cihaz ile birlikte aşağıdaki ürünler bedelsiz verilmelidir.

100 adet çift ısıtıcılı devre
100 adet disposable dikey fitilli chember
100 adet disposable çift girişli en az 1650cc rezervuar
100 adet class 13 filtre

15.Teklif ile birlikte cihazın bu özelliklerini gösteren teknik doküman verilmelidir.
16.Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerinin sırasıyla cevap veren 

“Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede ver alacak 
cevaplar orijinal katalog ve doküman üzerinde madde madde isaretlenecektir, şartnameye 
uygunluk belgesinde işaretli maddenin sayfa numarası mutlaka belirtilecektir. Verilen 
cevapları orijinal katalog ve doküman üzerinde görünmeyen firmaların verdikleri teklifler 
değerlendirilmeyecektir.


