
USB NEBÜLİZATÖR CİHAZI(YENİDOĞAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz her türlü inhalasyon tedavisine uygun olarak tasarlanmış olmalı, ventilatör 
devresine takılmak suretiyle invazif uygulmalarda veya kendi ağızlığı ya da maskesi 
vasıtasıyla non-invazif tedavi uygulamaları için kullanılabilmelidir.

2. İnvazif uygulamalar için kullanıldığında, konvensiyonel veya yüksek frekans 
ventilatörü gibi her tür ventilatörde kullanılabilmeli; non-infazif olarak kullanıldığında 
ise her yaş grubundaki hastalarda (yenidoğan-pediatrik-yetişkin) kullanılabilmelidir.

3. Inhaler formundaki bronkodilatör veya antibiyotik türü ilaçların kullanımından 
maksimum verim alınması için cihazın ürettiği solunabilir partiküllerin en az % 80’i 
2|a±0.5 boyutlarında olmalıdır. Partiküllerin alveollere ulaşabilmesi açısından bu 
özellik vazgeçilmez bir özelliktir.

4. Cihazın ilaç haznesi, en az 6 mİ veya en az 10 mİ ilaç alabilecek kapasiteli olmalıdır.
5. Cihazın tedavi esnasında kullanamadığı atık ilaç miktarı (residual volüme) en fazla 0.3 

mİ veya 0.3ml’den daha az olmalıdır. İlaç sarfiyatının azaltılması açısından bu özellik 
vazgeçilmez bir teknik özelliktir.

6. Cihaz, düşey eksene göre 45-50°’lik açılarda eğimlenmiş olsa bile nebülizasyon 
yapmaya devam etmelidir. Ventilatör uygulamalarında kullanım açısından bu özellik 
vazgeçilmez bir teknik özelliktir.

7. Cihaz, nebülizasyon yapabilmesi için hiçbir nedenle komprese edilmiş basınçlı havaya 
ihtiyaç duymamalıdır. Basınçlı hava ile yapılan nebülizasyon işlemleri ventilasyon 
devresinden hastaya giden volümleri olumsuz etkilemekte ve bu nedenle hastaya 
gereğinden yüksek volüm ve basınçlarda hava gitmesine neden olduğundan dolayı da 
hastada pnömotoraks riskini arttırmaktadır. Bu sebeple, basınçlı hava yardımıyla 
çalışan veya itici gaz olarak basınçlı havayı kullanan nebülizatör cihazları veya 
bunların kitleri hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Cihazda kullanılan nebülizasyon tekniği ortam havasındaki ilacın ısısını en fazla 3-4° 
değiştirmelidir. İlaçların yüksek sıcaklıkta dekompoze olmasını önlemek açısından bu 
madde vazgeçilmez bir teknik özellik olarak uygulanacaktır.

9. Cihaz ventilatör devresine takıldığında, ventilasyon işlemine ara vermeksizin cihaz 
haznesine ilaç konulabilmeli; bu işlem esnasında ventilatör cihazında hasta için 
ayarlanan basınç veya volümlerde hiçbir değişme olmamalı ve ventilatör kesintisiz 
olarak çalışmasına devam etmelidir.

10. Cihazın solunum havasıyla çalışan tüm parçaları 134° otoklav veya kaynatma yoluyla 
yapılan dezenfeksiyon yapılabilecek kadar yüksek ısıya dayanıklı olmalıdır.

11. Ventilatörde yapılacak tedavi süresi en az 2 değer için ayarlanabilmelidir. (Örneğin 10 
ve 20 dakika veya 30 dakika ve 360 dakika gibi)

12. Cihaz USB KONTROLLÜ olarak çalışmalıdır.
13. Cihaz hafif, ve bir hasta yatağından başka bir hasta yatağına taşıması kolay olmalı ve 

cihazın kontrol ünitesi hasta karyolasına veya serum askısına takmaya ihtiyaç 
duymamalıdır. Bu nedenle cihazın maksimum ağırlığı 100 gramdan fazla olmamalıdır.

14. Cihaz, uluslararası ISO 9001 standardına sahip olmalı ve teklifle beraber 
belgelenmelidir.

15. Teklif veren firmalar TSE kurumundan alınmış olan Hizmet Yeterlilik Belgesi ve 
Sanayi Bakanlığından alınmış olan Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi.’ne sahip 
olmalı ve bu belgelerin noter tasdikli suretleri ihale dosyasında sunulmalıdır. 1 m„Al*
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16. Teklif veren ve teknik servis hizmeti verecek firma, ISO 9001 standardına sahip 
olmalı ve teklifle belgelenmelidir.

17. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.
18. Cihazla birlikte 5 adet ilaç haznesi ve 5 adet T-adaptörü verilmelidir.


