
BIFAZİK MONİTÖRLÜ DEFİBRİLATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz düşük enerjide yüksek akım verebilen recti linear bifazik teknolojiye sahip olmalı 

ve doku harabiyetini önlemek için bifazik recti linear dalga şeklini kullanmalıdır.

2. Cihaz,şarj edilebilen dahili 10,8V Lityum iyon batarya sahip olmalı,tam şarzlı iken

enaz 3,5 saat sürekli EKG monitorizasyonu yapabilmelice 200 J enerji ile enaz 100 defa 
defibrilasyon yapabilmelidir.

3. Cihaz, yetişkin ve çocuklar için kullanıma uygun, enaz 6,5 inch (diagonal) renkli ekrana 

sahip olmalı ve ekranda en az 3 kanal trase izlenebilmelidir.

4. Cihazın defibrilasyon enerjisi yetişkin ve pediatrik hastalar için 1-10,15, 20,30, 50, 75,

100,120,150, 200 olarak ayarlanabilmeli ve seçilen ile şarj edilen enerji cihaz ekranından 

görüntülenebilmelidir.

5. Cihaz bataryası, 5 saatten daha kısa sürede şarz olabilmeli ve cihaz tam şarzlı iken ilk 15

şoku 200 J maksimum enerji seviyesinde verebiimelidir. Cihazda şarj edilecek enerjinin 
hazırlanma süresi ise 7 saniyeden fazla olmamalıdır ve şarj edilen enerji, deşarj edilmeden 
önce gerek görüldüğünde kullanıcı tarafından artırılıp azaltılabilmelidir.

6. Cihazın hasta empedans aralığı 15 - 300 ohms arasında olmalıdır.

7. Cihazda , CPR index,CPR frekansı,göğüs kompresyon dalga formu bilgilerini gösteren, ve 

gerçek zamanlı derinlik ve CPR oranları bilgilerine ulaşılmasını sağlayan, bu sayede 

uygulanan CPR kalitesini arttıran real CPR yardım fonksiyonu bulunmalıdır.

8. Cihazda manuel mod seçili iken, otomatik EKG analizi yapabilme özelliği ile CPR periodu 

sırasında hastanın şoka ihtiyacı olup olmadığını yorumlayan ve kullanıcıyı yönlendiren bir 

fonksiyona sahip olmalıdır. Bu fonksiyon CPR uygulaması sırasında, kullanıcıya CPR rate hızı 

ve göğüs kompresyon bası derinliği konusunda yardımcı olmalı ve kullanıcıyı uyarmalıdır.

9. Cihazda göğüs kompresyonundan kaynaklanan artifactları minimize edilebilmesi ve EKG 

dalga formlarının filitre edilmesine olanak sağlayan bir özellik bulunmalıdır.

10. Cihazda defibrilasyon; kaşıklar üzerinden yapıldığı gibi ayrıca hastaya yapıştırılan

tek kullanımlık elektrotlarla da yapılabilmelidir. Cihazda kullanılan harici kaşıklar hem 
pediatrik için hem d “  ...................... alıdır.
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11. Cihazda EKG için lead selector bulunmalı; I, II, III, aVR, aVL, aVF, V, P l, P2, P3 

derivasyonları seçilebilmelidir.

12. Cihazda EKG monitorizasyonunda 60-280bpm arasında Taşikardi ve 20-100 bpm arasında 

bradikardi kalp atım hızı alarmları ayarlanabilmelidir.

13. Cihazda defibrilasyon enerji seçimi monitörden başka harici kaşık (sternum) 

üzerinden de yapılabilmelidir.

14. Defibrilatör acil durumlarda kullanıma hazır olabilmesi için ,batarya seviyesini,kullanılan

terapi elektrotlarını, uyulanacak şok için şarz seviyesini ve ve CPR sensörlerini EKG sinyal

kalitesini, software ve elektronik parçaları test edebilen kod hazırlama test sistemine sahip 
olmalıdır.

15. Cihaz ekranından enaz aşağıdaki parametreler standart olarak görüntülenebilmelidir.

• EKG indeksi

• Kalan CPR zamanlayıcı

• Seçilen mod ve mesajlar

• 3kanalTrace

• Cihazın kapanıp açıldıktan sonra geçen zamanlama

• Kalp atım hızı ( 0 ile 300 bpm (±5%.) arasında )

• Kalp atışı indikatörü

• Alarm indikatörü

• Seçilen EKG leadi

• Seçilen EKG bovutu (0.5 ile 3.0 cm/mV arasında )



• Seçilen enerji ve şarz edilen enerji

• Şarz durumu(Cihazda bataryanın şaz süresinin son bulduğu veya şarz süresinin devam 
edildiği görüntülenebilmelidir.)

16. Cihaz ekranında aşağıdaki parametreler opsiyonel olarak izlenebilmelidir.

• Ölçülen % Sp02 değeri ,SP02 sinyal kuvveti ve pletismografik dalga formu SP02 
saturasyonu için alarm durumu

• Non invaziv kan basıncı (diastolik- sistolik, ve ortalama,)

• Hasta C02 seviyesi, EtC02, Solunum hızı( Cihazda C02 monitorizasyonu sırasında, C02 
ölçümlemesine ait alarm parametreleri ayarlanabilmelidir.

17. Cihazda pace özelliği bulunmalı ve bu özellikte demand ve asenksonizasyon(fixed

Rate) modlarında harici pacing yapabilmelidir.Harici pace özelliğinde puls amplitudu 

0 mA ile 140 mA arasında 2 mA lık aralıklar ile ayarlanabilmeli ve pace frekansı ise 30 ile 

180 ppm (±1.5%) arasında 2 ppm aralıklar ile yükseltilmeli veya azaltılabilmelidir.

18. Cihaza opsiyonel olarak WiFi 802.11b teknolojisi eklenebilmelidir.

19. Cihazda data kayıtlarının harici bir cihaza aktarılmasına olanak sağlamak için

USB girişi ve Compact flash card slot özelliği bulunmalıdır.

20. Defibrilatör cihazında termal kayıt prensibi ile çalışan ve 25 mm/saniye kayıt yapabilen 

bir kaydedici bulunmalıdır. Cihazın kayıt edicisi 350 aktive edilen olayı kaydedebilmelidir. 

Cihazda çalışması sırasında rapor ve olaylar aşağıdaki formatlarda kaydedilebilmelidir.

• Özet Format: Tarih ve saat,rapor saatinin başlangıç zamanı, en son olayın 
kaydedildiği zaman ,toplam yapılan şok sayısı, ve sistem seri numarası bulunmalıdır

• Defibrilasyon olay formatında : ( Şoktan önce ve şoktan sonra olmak üzere ayrı ayrı 
olmalıdır.)Bu formatta şoktan önce 6 saniye ve şoktan sonra 9 saniyelik EKG kayıtları 
alınmalıdır. Ayrıca şoktan önceki kayıtta seçilen EKG leadi,boyutu,seçilen enerji 
seviyesi, verilen enerji (j),defibrilatör empedansı bulunmalıdır.Cihazda opsiyonel 
olarak C02 ve Sp02 monitorizasyonu yapılıyor ise bu monitorizasyona ait 
parametrelerde şoktan önceki kayıtta bulunmalıdır.

• Pacer formatında : Tarih ,saat, pace den önceki 6 saniyelik EKG kayıdı,EKG leadi,EKG 
boyutu,kalp atım hızı,pace frekansı,pace akımı, bulunmalıdır.



• Kalp Atım hızı alarm aktive formatı:Alarm olmadan 6 saniye önceki EKG, EKG 
leadi,EKG boyutu,Kalp atım hızı,alarm gerçekleşme zamanı ve tarih bulunmalıdır.

• Cihazın özet rapor fonksiyonunda hastanın 18 saniyelik EKG datalarının özetlenmesi, 
kullanılan EKG leadleri,gerçekleşen olay zamanlamaları, tarih ve saat bulunduğu 
format

• Analize Format

21. Cihazda manuel ve otomatik olarak print alabilme özelliği bulunmalıdır.

22. Teklif veren ve teknik servis hizmeti verecek firma, IS09001 Standartlarına uygun olmalı ve 
belgesi teklifle birlikte verilmelidir.

23. Cihaz her türlü imalat ve montaj hatalarına karşı 2(iki) Yıl ücretsiz garantili olmalı, İO(ON)

Yıl süreylede ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi 
olmalıdır.Garanti belgeleri hem satıcı hem de üretici firmalar tarafından ayrı ayrı teklif 
mektupları ile birlikte verilmelidir.

24. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren

"Teknik şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlayacaklardır. Cihazlar için istenen 

standartlar cihazın katoloğunda veya kitabında işaretlenerek uygunluk dosyasına 

konulacaktır.

25.3 tane cihaz için her birine ait 15 er tane eksternal pace olmalıdır..

26.cihaz demosu yapılmadan kabül edilmeyecektir.


