
OTOMATİK CPR (CARDIO PULMONAR RESUSCITATION) CİHAZI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz; etkin, kesintisiz , sabit hız ve kompresyonlarda CPR gerçekleştirmek üzere dizayn 

edilmiş olmalıdır.

2-Cihaz; Cpr işlemi devam ederken defıbrilasyon işlemi yapılmasına uygun olmalıdır, hastanın pedler 

ve kaşıklarla defıbrilasyon edilmesine imkan sağlamalıdır.

3-Cihaz, stemum yüksekliği 170-303mm ve göğüs genişliği 449 mm olan hastaların kullanımı için 

uygun olmalıdır.

4-Cihazı kompresyon derinliğini: piston teknolojisi kullanan cihazlar için en az 50 mm olmalıdır.

5-Cihazm kompresyon döngüsü 50(±5 %)olmalıdır.

6-Cihaz; sırt plakası ve kompresör olmak üzere 2 ana parçadan oluşmalıdır.

7-Hasta stabilizasyonu amacı ile kompresör sırt tahtasına 2 farklı noktadan yerleşerek oturmalıdır.

8-Kompresörün üzerinde hastanın el bileklerini sabitlemek için el bilek sabitleme kemerleri olmalı, 

cihazın orijinal kemer klipsleri olmalıdır.

9-Kompresör kollarının sırt tahtası ile birleşen bölümünde el girecek boşlukları olmalıdır. Bu sayede 

hasta taşıması yapılmasına imkan tanımalıdır.

10-Kontrol paneli üzerinde pil durumunu gösteren göstergesi olmalı, pil göstergesi görsel uyarı 

vermeli, uyandan itibaren en az 10(±2) dakika daha cihaz işleme devam edebilmelidir.

11-Kontrol panelinin üzerinde açma/kapama,piston ayarlama,durdurma,başlatma ve alarm düğmesi 

olmalı ve cihaz çalıştırıldığında açılarak otomatik olarak kendi kendini kalibre etmelidir.

12-Cihazm 30/2 kompresyon modu olmalıdır.

13-Kontrol paneli üzerinde devamlı cpr düğmesi olmalı ve dakikada en az 100 göğüs kompresyonu 

yapmalı ve sürekli modda devam eden kompresyonlar sırasında ventilasyon uyarısı vermek için 8 kez 

yanıp sönen ışığı olmalıdır.

14-Cihazda negatif basınç yaratarak ile aktif dekompresyon yapabilen bir suction cup olmalı bu aparat 

sayesinde selebral ve koroner perfüzyonun maksimum düzeye ulaşması sağlanmalıdır.

15-Cihazın şarj edilebilir LİTHİUM-İON POLYMER bataryası olmalı, batarya ile çalışırken uzayan 

cpr durumları için batarya ile beraber şebeke elektriğine bağlanarak da çalışabilmelidir. Cihaz aynı 

zamanda araçların güç çıkışları ile de çalışabilmelidir.



16-Batarya dolu iken oda sıcaklığın da, en az 40 dakika çalışabilmeli ve en fazla 4 saatte tam kapasite 

şarj olabilmelidir.

17-Cihaz 2015 ERC(European Resuscitation Council) ve 2015 AHA(American Hearth Association) 

yönergelerine tam uyumlu olarak çalışmalı ve yönergelerdeki değişiklikler güncellenebilmelidir.

18-Cihazm koruma sımfı yüksek olmalıdır. Partiküle karşı koruma sımfı en az IP4x; sıvıya karşı 

koruma sınıfı en az IPx3 olmalıdır. Cihazın bataryası ise en az IP44 olmalıdır.

19-Kurum gerekli gördüğü takdirde ürün demonstrasyonu isteyecektir.

20-Cihazla birlikte çok kolay bir hareketle hızlı bir şekilde için çıkartılıp kullanıma hazır hale 

gelebilmesi için fermuarsız özel bir çanta tasarımı olmalı ve cihazın maksimum ağırlığı en fazla 10 kg 

olmalıdır.

21-cihaz demo edilmeden alınmayacaktır.


