
ŞARJLI LARİNGOSKOP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Laringoskopun' blade’leri yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Setin içeriği 1 adet şarj edilebilir led ışıklı handle ve 3 adet Miller tipte blade’den oluşmalıdır.
3. Bunlar;

a. Miller No: 00 Neo-natal için, 64 mm boy ve 11.5 mm eninde olmalıdır.
b. Miller No. 0 Yeni doğan bebek için, 75 mm boy ve 12,5 mm eninde olmalıdır.
c. Miller No: 1 Bebek için, 102 mm boy ve 9 mm eninde olmalıdır.

4. Blade’ler üzerinde marka, model, seri numarası ve blade numarası belirtilmiş olmalıdır.
5. Handle ile blade’nin birleşme yeri kolay takılıp çıkarılabilen bilyeli sistem olmalıdır.
6. Handle içerisinde şarj edilebilir batarya kartuşu ve buna bağlı LED ampul bulunmalı, parlak ve 

fokuslanmış ışık vermelidir. Handle tam şarj durumunda en az 8 saat kesintisiz çalışabilmelidir.
7. Handle içerisinde bulunan batarya kartuşu hafif ve uzun ömürlü olmalı en az 250 kez şarj 

edilebilmelidir.
8. Yüksek kaliteli, paslanmaz çelikten mamul handle yeşil renkli silikon kılıf içerisinde olmalıdır.
9. Blade’ler üzerinde bulunan fiber optik ışık sistemi çıkarılabilir ve değiştirilebilir olmalıdır.
10. Blade’ler 138 C’ ye kadar otoklavda steril edilebilir yapıda olmalıdır.
11. Setin içindeki handle elin kaymayacağı yapıda olup, üzerinde markası ve modeli belirtilmiş 

olmalıdır.
12. Setin içindeki handle ve blade’ler kaliteli sert plastikten imal edilmiş özel kutusunda olmalıdır.
13. Kutu üzerinde marka ve barkod numaraları belirtilmiş olmalıdır.
14. Kutu içinde sterilizasyon koşullarını da belirten kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
15. Her cihazla beraber 3’er adet 0 ve 1 numaradan blade verilrecektir.
16 . H er cihazla b e ra b e r aşağıda ö ze llille ri yazılı 5 a d e t am bu  seti ve rilm e lid ir.

17. Cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
18. Cihaz ana torbası double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, elle hakimiyet sağlayacak 

derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini sağlamak için verilen hava basıncını 
limitleyici yapıda olup uygulamadan sonra eski haline en kısa sürede dönebilmelidir.

19. Cihaz balonu gel-git hacmi bebek/çocuk tip için ortalama 300 mİ, 02  Rezervuar hacmi ortalama 
1500 mİ olmalıdır.

20. Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) ‘ne sahip olmalıdır.
21. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde sökülüp 

temizlenebilecek yapıda olmalıdır. Rezervuar balonu ile kullanılmak istenmediği takdirde set 
içeriğinse çok kullanımlık 02  rezervuar tübü bebek-çıcuk modeli için ekstra olarak verilmelidir.

22. Cihaza yerleştirilmeye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve verilen hava miktarının gözlenmesini 
sağlayan manometre aygıtı bulunmalıdır.

23. Cihazın yapısında basınç limitleyici valf ( 40cm3 H20 pressure-limiting valve) adı altında, bebek- 
çocuk akciğerlerine gönderilen havanın fazlasının atmosfere gönderilmesini sağlayan özel bir 
sisteme sahip olmalıdır.

24. Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360 derece dönen 
bir yapıda olmalıdır.

25. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda ayrıca yüze tam 
oturması için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve şişirme valfıne sahip olmalıdır.

26. Cihazın tüm parçaları ( 02  Rezervuar Torbası dahil) 134 C’ de buhar otoklavında sterilize 
edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır. Cihazla ilgili tüm monte-

|  demonte işlemlerinin görsel olarak takip edilebilmesi için CD ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.
7. Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
8. Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmalıdır.

29. Cihaz için çeşitli parça ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin edilmelidir.
30. Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, 1 Adet 

kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar tübü, 1 Adet cihaza\kolay monte 
edilebilecek basınç manometresi, 1 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan resulpciratorlerde 
kullanımı uygun bebek-çocuk maskesi (1 adet no:0), 1 Adet tüm ektomarttaftiaşıma için\sertphaza 
özel taşıma çantası. p o ç .^ 2 S ı^ Q ^ Y A M
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31. Set uluslar arası geçerli kalite belgesine (CE, ISO) sahip olmalıdır"
32. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olup, Sağlık Bakanlığı onaylîoîmahdır.


