
YÜKSEK FREKANSLI ÜST DÜZEY YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

Bu teknik şartname, ksü sua hastanesi ihtiyacı için satın alınacak Ventilatör Cihazı 
teknik özelliklerini, denetim ve muayene metodlarım ve ilgili diğer hususları konu alır.

1. Ventilatör, zaman ayarlamalı (çevirimli), sabit hacimli (basınç ve hacim ayarlamalı) ve akış 
ayarlı (kesicili) sistemle çalışabilmelidir. Alınacak cihazlar yenidoğan,çocuk ve yetişkin 
hastalarda kullanıma uygun olmalıdır. Cihazın kullanım dili Türkçe olmalıdır.

2. Cihazın 0 2 ve Hava gazları için gaz giriş basınçları en az 3 -  6 bar arasında olmalıdır. 
Ventilatörün çalışması için gerekli olan tıbbi gazlar (oksijen, medikal hava) hastanenin 
merkezi gaz sisteminden sağlanabilmelidir. Gerektiğinde ise gerekli olan bu tıbbi gazlar 
opsiyonel olarak ortalama 3,5-4,5 atm basınçta kuru hava üretebilen harici kompresörden ya 
da uygun basınç regülatörleri ile tüplerden sağlanabilmelidir.

3. Ventilatör cihazının dokunmatik, renkli ve en az 12 inch büyüklüğünde standart ekranı 
olmalıdır. Cihazda her türlü ayarlama, onaylama ve monitörizasyon bu ekran üzerinden 
yapılacaktır. Cihaz, kontrol paneli ve ventilatör ünitesi olarak iki parçadan oluşmalı, kontrol 
paneli cihazdan ayrı olarak aşağı yukarı ve sağa sola yön değiştirebilmelidir.
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4. Cihazın orijinal ekranının boyutunun daha küçük olması nedeniyle cihaza harici olarak 
bağlanan ikinci bir monitör vasıtasıyla ekranın büyütülmeye çalışılması uygulamaları 
kullanılabilir alanı daralttığından kabul edilmeyecektir.

5. Kullanım kolaylığı ve hasta güvenliği açısından 0 2 konsantrasyonu, PEEP, solunum hızı, 
hacim/ basınç gibi önemli parametrelere tek düğme veya dokunmatik ekran üzerinden 
hızlıca ve kolayca ulaşılabilmelidir.Bu parametrelerin ayarlanan ve gerçekleşen değerleri aynı 
anda monitorize edilebilecektir.

6. Ventilatörde ilk açılış değerleri (hasta kategorisi, ventilasyon modu, parametre değerleri 
vb) kullanıcı isteğine göre ayarlanabilmeli veya (Last patient-New patient ) özelliği mevcut 
olmalıdır.

7. Tüp Rezitastans Kompanzasyonu -  TRC özelliği veya AAC - Automatic Airvvay 
Compensation özelliği veya hasta seti kaçak kompanzasyonu ve bu özellik standart olarak 
verilecektir.

8. O2 ya da hava kaynağında problem olduğunda ventilatör otomatik valf sistemi ile diğer 
kaynağa geçmeli ve bu durumda çalışırken cihaz kullanıcıyı alarm ile uyarmalıdır. (Örneğin;
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9. Cihaz alt maddelerde belirtilen modlarda çalışacak ve her bir ventllasyon modu aynı 
ekranda seçilebilecektir.

a. Volume (Hacim) hedefli Ventilasyon modu: VC veya IPPV veya CMV veya V-ACV
b. Basınç hedefli Ventilasyon modu: Basınç Kontrol moduna ek olarak ;BIPAP veya Bi-Level 

veya Bi-Vent veya Bi-phasic

c. Kapalı Döngü Ventilasyon modu: Hedeflenen tidal/dakika hacmine ulaşabilmek için 
basınç kontrol/destek seviyesinin cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabildiği basınç 
Kontrollü/Destekli ventilasyon modu (PPS veya İntellivent ASV veya PCV-VG veya PRVC 
vb)

d. Spontan Ventilasyon modu:CPAP-PS veya CPAP-ASB veya Spontan+PS
e. Kombine Ventilasyon modu:SIMV (VC)+PS ve SIMV (PC)+PS
f. Nazal CPAP veya N-CPAP modu veya 02 stream(High Flow Therapy)
g. Teklif edilen cihazların tümünde tüm hastalarda (Yenidoğan,Çocuk,Yetişkin) 

uygulanabilen 2-20 Hz arasında frekansın ayarlanabildiği SHFV(Single High Frequency 
ventilation) veya HFO(High frequency Oscillation) veya HFV (High Frequency ventilation) 
modu

h. NIV, teklif edilen cihazlarda NIV modu veya özelliği olacaktır, en az basınç destekli veya 
basınç kontrollü ventilasyon modunda hasta hava yolu basıncını sabit tutarak, akış 
miktarının aynı nefes içerisinde değiştirmek veya kaçak kompanzasyonu yapmak 
suretiyle kaçak kompanizasyonu yapan NIV modu veya özelliği olacaktır.

i. PRVC-SIMV veya İntellivent ASV veya Autoflow veya Autovent veya Bilevel_VG ileri 
düzey modlardan en az bir tanesi standart olmalıdır.

10. Teklif edilen cihazın aktif ekshalasyon valfi olmalıdır; cihaz en az bir kontrollü modda, 
hastanın spontan solunum yapmasına izin verebilmelidir.

11. Teklif edilen cihazlarda akciğer geri kazanımında, klinisyene düşük akımlı özellikte 
akciğer açma ve kapanma basınç seviyelerinin belirlenmesinde yardımcı olacak Open lung 
t°ol ile NAVA veya Lung Protection Package veya PV-Tool veya Pflex özelliklerinden herhangi 
biri tüm cihazlarda standart veya opsiyon olarak sunulmalıdır.

12. Cihazda oksijen konsantrasyonu ve toplam akış miktarının dijital olarak ayarlanabildiği 02 
terapi özelliği veya modu olmalıdır. Bu sayede ventilatörden invaziv uygulamadan ayrılacak 
olan hastalarda geçiş aşamasında nasal yüksek akış ile destek uygulaması cihaz değişikliğine 
gerek olmadan yapılabilmelidir. Teklif edilecek cihazlarda bu özellik bulunmuyorsa oksijen 
konsantrasyonu ve akış miktarının ayarlanabildiği dahili ısıtıcısı ve nemlendiricisinin olan 
nasal yüksek akış cihazı her bir cihaz için ayrıca verilecektir. Bu şekilde teklif verilmesi halinde 
nasal yüksek akış cihazına ait solunum deresinden en az otuz adet ve nazal akış kanülünden 
en az üç farklı boyda toplam otuz ade1 v̂er|Frt!lijli£İir. Nasal yüksek akış cihazının kendi kendini 
dezenfekte etme özelliği olmalıdır. q, °0" Ü"



13. Cihazda bulunan High Flow therapy özelliği sayesinde oksijen konsantrasyonu ,toplam 
akış miktarı ve Devrenin uç kısmında oluşan basınç(PEEP ,Ppeak vb.) ölçümü 
yapılabilmelidir .Ayrıca istendiğinde High Flow Therapy özelliğinde istendiğinde basınç 
sınırlandırılabilmelidir.

14. Cihazda; apnea back-up veya Smartback up ventilasyon modu olmalıdır. Hastada apnea 
oluştuğunda cihaz 'back-up' zorunlu ventilasyona geçebilmelidir. Apnea alarmının; apnea 
algılama süresi ayarlanabilmelidir.Apne bittiğinde cihaz otomatik olarak spontan solunuma 
dönmelidir.Apnea süresi ve apnea ventilasyon parametreleri ayarlanabilmelidir.

15. Kontrollü Mekanik Ventilasyon modlarında; akış veya basıncın önceden set edilen 
değerlerine, belirli bir gecikmeyle ulaşılmasını sağlayan "inspiratory rise time" veya "ramp 
time" ayarı olmalıdır.

16. Cihazlarda basınç ve/veya akış tetikleme sistemi bulunmalıdır. Akış tetikleme hassasiyeti 
0.3-15lt/dk ve basınç tetikleme hassasiyeti 0.5 ile 20 cmH20 arasında ayarlanabilmelidir.

17. Cihazlarda; sesli ve görüntülü alarm fonksiyonları olmalı, istenildiğinde sesli alarm iki 
dakika boyunca susturulabilmelidir. Alarm sırasında; alarm nedeni, kısa bir cümle ile cihazın 
kontrol panelinden okunabilmeli ve reset edilinceye kadar alarm sebebi hafızada 
saklanabilmelidir. Cihazlarda alarm hafızası bulunmalıdır. İstenildiğinde alarm limitleri 
ayarlanabilmelidir.

18. Ventilatörlerde; yenidoğan,çocuk ve yetişkin özellikler için âşağıdaki yazılı parametreler, 
belirtilen aralıklarda doğrudan ayarlanabilir özelliklerde olmalıdır:

a) Zorunlu solunum frekansı : En az 4 -  150 soluk/dakika
b) l:E oranı veya Tinsp. : En az l/9 :4/l aralığında veya TinSp En az 0.1 -  8 saniye
c) Tidal Hacim : En az 2 -  2000 mL aralığı
d) İnspiratuar basınç veya basınç kontrol : En az 1- 95 mbar veya 1 - 95 cmH20
e) Basınç desteği : En az 0 - 60 mbar veya CIT1H2O
f) 0 2 konsantrasyonu : % 21-100
g) PEEP : En az 0/Kapalı - 50 mbar veya cmH20
h) HFO veya HFV frekansı : 2-20 Hz

19. Ventilatörler; aşağıdaki parametreleri ölçüp monitörize edebilmelidir: 

a- Yüzde cinsinden ayarlanan ve ölçülen oksijen konsantrasyonu
b. Hava yolu tepe, ortalama ve pozitif end-ekspiryum basınç değerleri 

Kontrollü ventilasyonda Solunum frekansının ayarlanan ve ölçülen değeri 

Gerçekleşen dakika hacmi

"mİ" cinsinden ayarlanan, inspirasyon ve ekspirasyon tidal hacim 

Kompliyans; Dinamik ve Statik Kompliyans
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h. AutoPEEP veya Instrensek PEEP veya Toplam PEEP 

SBI veya RSBI 

P01 veya P100

Elastance veya CCP veya Elasticity veya Clung veya C20/C

WOB (Wobv ve Wobp) veya NIF

Zaman sabiti:Tc(Time constant) veya Taue veya PEFR

Mve sp/Mve veya Vds/Vte veya Vt/Vd ana veya Ve min /Ve minspont veya Spon 
Ve/Kg

Yukarıdaki parametreleri ölçümlerin yapılabilmesi için tek kullanımlık balon 
kateter sensör vb.gerekiyorsa her cihaz için 100'er (yüz'er)adet verilecektir.Ürüne 
ait orijinal dokümanlarda bu özellik teyit edilecektir.
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20. Ventilatörlerin ekranlarında; en az aşağıdaki dalga şekilleri ve döngüler (loop) 
izlenebilmelidir.

• Akış -  Zaman (Flow - Time) dalga formu
• Havayolu basıncı -  Zaman (Pressure -Time) dalga formu
• Hacim -  Zaman (Volume -  Time) dalga formu
• Havayolu basıncı-Hacim(Paw-V)döngüsü
• Hacim-Akış (V-Flow)döngüsü

Üç dalga formu aynı anda ventilator ekranında izlenebilmelidir ve kullanıcı tarafından ekran 
formatı değiştirilerek opsiyonel özelliklerin eklenmesi halinde en az dört dalga formu aynı 
anda izlenebilmeli veya en az üç dalga formu ve iki loop izlenebilmelidir.

21. Ventilatörlerin elektronik olay kayıt sistemi; 'log book' veya 'event log' sistemi 
bulunmalıdır. Bu sisteme en az 1000 kayıt veya geriye dönük en az 72 saat için olan veriler 
alınabilmelidir.

22. Aşağıdaki parametrelerin alarm limitleri ayarlanabilmelidir:
• Ekspirasyon dakika hacmi üst limiti,alt limiti
• Ekspirasyon hacmi üst limiti,alt limiti
• Solunum frekansı alt ve üst limiti

23. Ventilatörler "standby" moduna sahip olmalı ve kullanıcı ventilasyonu başlatıncaya kadar 
standby modunda kalabilmelidir. Ventilasyonun her evresinde cihaz standby modunda 
istenilen sürece tutabilmelidir.

24. Cihazda, en az 8(sekiz) ventilasyon parametrelerinin 72 saatlik grafik trendleri 
alınabilmelidir. Trend skalaları kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.

25. Ventilatörlerde; hastanın spontan solunum yaptığını gösteren bir indikatör veya 
ventilator ekranında bu tetiklemeyi gösteren trigger işareti (veya yazısı vb.) görülebilmelidir.
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26. İstenildiğinde; önceden ayarlanan Fi02 ayarını değiştirmeksizin, bir düğmeye basmak 
suretiyle en az iki dakika süreyle, %100 oksijen verebilmeli ve bu süre sonunda cihaz 
otomatik olarak önceden ayarlanmış oksijen seviyesine geri dönebilmelidir.

27. Hasta en az 15 (onbeş) sn inspirasyon ve en az 15 (onbeş) sn ekspirasyon sonu 
beklemede (hold)tutulabilecektir.

28. Ventilatör 220 Volt, 50 Hz şebeke cereyanı ile çalışmalıdır ve elektrik kesilmelerine karşı 
cihaz, 2 (iki) saat kendi bataryası ile çalışabilir konumda olmalıdır.

29. Cihazın RS-232 haberleşme portu olacaktır, cihazın yazılım yoluyla Up Grade edilebilme 
özelliği olacaktır.

30. Hasta güvenliği ve enfeksiyon kontrol açısından cihazın ekspirasyon hattı en az 120 
derecede 10 dk süreyle buhar otoklavda sterilize edilebilecektir.

31. Teklif edilen tüm cihazlarda opsiyonel olarak Sp02 ölçme teknolojisi eklenebilmelidir. 
Bu özellik bir Sp02 modül veya sensor ile sağlanmalıdır. Cihazın entegre ekranından dalga 
formu ve numeric değerler takip edilebilmelidir.Bu özelliğe ait alarmlar alarm penceresinde 
otomatik görülmeli ve ayarlanabilmelidir.

32. Teklif edilen cihazda opsiyonel olarak main stream ETC02 ölçüm özelliği 
eklenebilmelidir. Cihazın entegre ekranından bu özellik sayesinde main stream yöntemle 
ölçüm yapan kapnograf dalga formu trend bilgileri ve ölçüm parametre bilgileri takip 
edilebilmelidir.

Cihazlarla birlikte yapılması istenen hizmet ve aksesuarlar şunlardır:

a) Her cihaz; dört tekerlekli ve ön tekerleklerinde fren tertibatı olan orijinal arabası 
üzerinde monte edilmiş olacaktır.

b) Her cihaz ile birlikte 1 (bir) adet cihaz üzerinde hasta hortumlarını taşımak üzere askı 
kolu verilmelidir.

c) Her cihaz için 1 (bir) adet yetişkin hastalar için reasuble hasta hortum seti 
verilmelidir.

d) Teklif edilen cihazlarda oksijen sensörü veya ünitesi miyatsız da olabilir.Miyatlı ve 
miyatsız oksijen sensörü veya ünitesi kullanan cihazların sensörlerinin veya ünitelerinin 
bozulması veya kullanım ömrünün bitmesi halinde orijinal yedeği ile 2 yıl süre boyunca 
değişimini ve montajını ücretsiz olarak yapmayı taahhüt ve teklif etmelidir.

e) Cihaz ile beraber aşağıda teknik özellikleri yazılı nemlendirme cihazı verilecektir.
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• Cihazın invaziv ve non-invaziv kullanım modları bulunmalıdır.
• 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.

• 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.

• Cihaza monte edilebilecek en az 1000 ml'lik kapalı steril polipropilen maddeden yapılmış 
birbirine dik iki adet giriş yeri olan su şişesi ile çalışmalıdır.

• Cihazda kapalı steril su rezervuarı ile kullanılmasına uygun kendinden 2(iki) adet bağlantı 
hortumları olan silindir şeklinde düşük profilli chamber ile çalışmalıdır.

• Cihaz hem inspirasyon hem de ekspirasyon hattında ısıtıcı tel bulunan devrelerle de 
kullanıma uygun olmalı, inspirasyon ve ekspirasyon hatlarındaki telleri ısıtabilecek 
adaptör/balantı kablosu için yeterli altyapıya sahip olmalıdır. Bu kablo ve adaptörler her 
cihaz ile birlikte verilmelidir.

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

• Cihaz yüksek volüm steril su rezervuarları ile kullanıma uygun olmalıdır.
• Cihazla birlikte ikili ısı probu, rezervuar tutucusu ve cihaz asma aparatı verilmelidir.
• Isı probunun bağlanmaması durumunda cihaz uyarı vermelidir.
• Cihazda en az 5-60 dk arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilen pause/bekleme süresi 

ayarı olmalıdır.
• Teklif ile birlikte cihazın bu özelliklerini gösteren teknik doküman verilmelidir.
• Setler bitene kadar 27(yirmiyedi) adet devre içi su yoğunlaşmasını engelleyen 

nemlendirme cihazlarını kullanıma bırakılmalıdır. Firma, bir cihazın arızalanması 
durumunda en geç 48 saat içinde cihaza müdahale edecektir. Arıza süresinde uzaması 
durumunda hastaneye aynı özellikte yedek cihaz kuracaktır.

f) Her cihazla birlikte orijinal bir adet yetişkin test ciğeri verilecektir.

g) Her cihazla beraber yüksek akış özelliğine ait solunum devresinden en az 20(yirmi)
adet ve nazal akış kanülünden en az üç farklı boyda toplam 20(yirmi) adet verilmelidir.

h) Her cihazla birlikte entegre nebülizatör verilecektir. Bununla ilaç nebülizasyonu 
yapılabilmelidir. Harici (cihazla beraber otomatik kullanılamayacak) nebülizatör kabul 
edilmeyecektir. Bu özelliği cihazda adapte sağlayamayan cihazlarda inhalasyon ile 
bronkodilatör veya antibiyotik türü ilaçların kullanımını maksimum verimli hale 
getirebilen, en fazla 5 mikron boyutlu partikül üretimi yapan nebülizatör her cihaz ile 
birlikte l'er adet verilecektir.

i) Her cihazla beraber cihazın ekspirasyon hattı ve hasta devresi üzerinde bulunan 
steril (buhar otoklav) edilemeyen; firmaya/cihaza özgü akış sensörü, örnekleme hattı,



valf, disk, diyafram, bağlantı parçası, prob vb. parçalardan, her hasta kategorisi 
(yenidoğan, pediatrik ve yetişkin) için en az 100 (yüz)'er adet verilmelidir. Yukarıda adı 
geçen malzemelerden buhar otoklavında mükerreren en fazla 35 (otuzbeş) defa sterilize 
edilebilir veya sınırlı kullanım ömrü (en fazla 6 ay) öngörülen olanlar var ise; her cihazla 
beraber, bu kalem malzemelerden her hasta kategorisi (yenidoğan, pediatrik ve yetişkin) 
için en az 20 (yirmi) adet verilmelidir. Firma; yukarıda adı geçen malzemeler için döviz 
bazında beş yıl geçerli fiyat taahhüdünde bulunmalıdır. Çok kullanımlık ekspirasyon 
hattına sahip cihazlar ise her cihaz ile 1 adet standart akış sensörü, örnekleme hattı, valf, 
disk, diyafram, bağlantı parçası, prob vb. vermelidir.

j) Teklif edilen cihazların ekspirasyon hatları (ekspirasyon akış sensörü, Basınç sensorü 
diyafram, ekshalasyon valfi vb.) 134°C'de en az 15 dakika süreyle sterilize (buhar otoklav! 
edılemiyorsa; her cihazla birlikte 1000 (bin)'er adet ekspirasyon hattını koruyan, firmaya 
özgü çok kullanımlık filtre ve su toplayıcılar verilmelidir.

k) Cihazların kullanıcı eğitimleri idarenin belirlediği sayıdaki personele en az 2 gün 
sürmesi koşulu ile yüklenici firma tarafından yaptırılacaktır.
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