
ÜST DÜZEY EKSTRAKORPOREAL DESTEK CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz üzerinde 7 pompa olmalıdır. Bunlar; 5 adet peristaltik 2 adet volumetrik pompa 
olmalıdır.

2. Cihaz aşağıdaki tedavi uygulamalarını yapabilmelidir.
a. Plazma Exchange
b. Cascade filtration
c. CW H  (continuous veno-venous hemofitration)
d. IHF-HVHF (intermittent hemofiltration-high volüme veno-venous 
hemofiltration)
e. SCUF (slow continuous ultrafiltration)
f. CVVHDF (continuous veno-venous hemodiafitrasyon)
g. CVVHD (continuous veno-venous hem odiyaliz)
h. IHD-SLED(HD)intermittent hemodialysis slow extended dialysis
i. IHDF(HD)intermittent hemodiafiltration
j. CPFA(Coupled Plasma Filtration Adsorbtion) 
k. C02 REMOVEL 
I. C02 REMOVEL-HD 

3. Cihazın üstünde olması gereken pompaların hızları tercih edilen moda göre 
aşağıdaki değer aralıklarında ayarlanabilmelidir.
a. Kan pompası hızı 30-500 ml/min
b. İnfizyon pompası hızı 0-12 L/h
c. Diyalizat pompası hızı 0-12 L/h
d. Ultrafiltrasyon pompası hızı 0-12 L/h
e. Ön dilusyon pompası hızı 0-4 L/h

4. Antikoagülan pompası hızı 0,1-20 ml/h ve 0,lm l/h hassasiyet ile ayarlanabilmelidir.
5. Cihaz, kullanımı ve taşıması kolay, tekerlekli, ergonomik bir yapıya sahip olmalıdır. 

Cihaz dokunmatik ekranında tedavi seçenekleri ve diğer bütün ayarlamaları 
yapılabilmelidir.

6. Cihazın üzerinde toplam 60 Lt solüsyon kullanılabilecek şekilde 3 adet tartı olmalıdır.
7. Cihazda arter ve ven basıncını; filtrasyon öncesi giriş, çıkış basınçlarını ölçen 4 adet basınç 

sensörü bulunmalıdır.
8. Cihazın Oksijenaratör Membran Düzeyinde oksijen ve C 0 2 değişiminden dolayı 

oluşlabilecek ısı kaybını önlemek için ısıtıcı haznesi olmalıdır.
9. Setin ve Oksijenaratörün yüksek biyouyumluluk özelliği olmalıdır. Oksijenaratör; 

fosforilkolin bazlı biomimetik işlemle kaplı, polimentilpenten membrandan (PH.İ.S.İ.O. 
Kaplama sistemi)oluşmalıdır, böylece yüksek membran hemouyumluluğu ve trombotik 
etkilkerin önlenmesi sağlanmalıdır.

10. Oksijenaratör membranı, Alveoler membran kalınlığında olmalıdır. Gaz değişimi 
hidrofilizasyon ile değil, difüzyon ile olmalıdır(kan ile direkt temas olmadan) Böylece 
yüksek gaz değişim kapasitesi oluşturmalıdır. Gaz değişimi yüzey alanı 0,67 m2 olmalıdır

11. Cihazda hasta güvenliği için hava kabarcığı ve hemoliz dedektörleri, hasta dönüş hattı 
klembi bulunmalıdır.
12. Cihaz, değiştirme sıvısının, ultrafiltrasyon ve diğer işlemlerde kullanılan solüsyonların 

kontrolünü tartı ile yapabilmelidir.
13. Cihazın üzerinde oksijen saturasyonu (SO2) ve hematokrit (Hct Jiçin direkt ve devamlı 

çalışan dedektör olmalıdır. *

14. Cihazda en az sekiz adet basınç sensörü olmalıdır.



15. Cihaz, en az 12 inç dokunmatik ekrana sahip olmalı ve ekran basınç durumunu; hatta 
raporlarını renkli grafiklerle gösterebilmelidir.

16. Makinede beyaz, kırmızı ve sarı ikaz ışıkları olmalıdır.
17. Cihazda set içerisinde alınan kan ilk önce plazma filtresine girmeli; plazma filtresinde 

ayrılan plazma sitokin adzorberinden geçtikten sonra plazma filtresindeki hemo- 
konsantre kan ile eş zamanlı birleşmeli ve tekrar tam kan haline gelmeli; akabinde ise 
bir hemofiltreye girmek suretiyle hemofiltrasyon işlemine tabi tutulabilmen ve nihai 
olarak ven hattıyla hastaya geri verilebilmelidir.

18. Cihaz plazma filtresinden ayrılarak adzorbere giren plazmadaki TNF-a ve trimerleri, 
MIP1Ş, M lP la , İL 10, İL 8, İL 1(i, İL 6, İL 18, İL 16 gibi inflamatuarlar adzorberden 
çıktıktan sonra çok yüksek verimle (>%80) arındırılmış olmalıdır.

19. Sitokin adzorberinde kullanılan reçine reverse-phase styrenic polymer tipinde 
olmalı;yüksek homojenite, iyi basınç-debi performansı, mükemmel mekanik 8ı 
kimyasal stabilite göstermeli ve kolondaki toplam yüzey alanı 2400-4000 m2 olmalıdır.

20. Cihaz basınçları, ağırlık değişim lerini, sıvı sıcaklığını grafiksel gösterebilmelidir.
21. Cihazın infüzyon sıvısı için seramik plakalı ısıtıcı özelliği standart olmalıdır ve bu ısıtma 

tertibatı 30 0 C ve 4 0 0 C arasında sıvıyı ısıtabilmelidir.
22. Cihaz da 30 ve 50 mİ tipte şırınga ile çalışan bir heparin pompası bulunmalıdır.
23. Cihaz, pre ve post dilüsyonları otomatik yaparken aynı zamanda pre dilüsyonu, 

kullanıcı herhangi bir değer girmeden de otomatik olarak ayarlamalıdır.
24. Cihazın setleri kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlaması açısından set yükleme 

şablonuna sahip olmalıdır.
25. Cihaz üzerinde set kurulumunu kolaylaştırmak için, hatlar ve basınç sensörleri renkli 

olarak belirtilmiş olmalıdır.
26. İstenildiği an takibe olanak sağlaması açısından cihaz en az 300 saatlik işlem 

detaylarını hafızasında otomatik tutabilmelidir.
27. Cihaz otomatik olarak prime işlemini yapabilmelidir.
28. Cihazda yanlış set kurulumunu engellemek için barkod okuyucu olmalıdır.
29. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerinin sırasıyla cevap 

veren 'Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede yer 
alacak cevaplar orijinal katalog ve doküman üzerinde madde madde işaretlenecektir, 
şartnameye uygunluk belgesinde işaretli maddenin sayfa numarası mutlaka 
belirtilecektir. Verilen cevapları orijinal katalog ve doküman üzerinde görünmeyen 
firmaların verdikleri teklifler değerlendirilmeyecektir.

30. Firma cihaz ile ilgili teknik bir problem çıktığında en geç 4 saat içinde müdahale edilip 
ve cihazın arızası giderilinceye kadar 24 saat içinde ikinci bir cihazın hastaneye 
bırakılacağını taahhüt etmelidir.

31. Cihaz ile verilecek aksesuarlar;
a. Pro/Anti-İnflamatuar Adzorberi 3 adet
b. Çoklu Plazma Adsorbsiyon Kiti 3 adet
c. Hemofiltre 3 adet
d. Plazmaferez Seti 3 adet
e. Crrt seti 3 adet
f. Ekstrakorporeal Co2 Removel Seti 3 adet
g- Tek lümenli 8F diyaliz kateteri 6 adet
h. Çift lümenli 13,5F diyaliz kateteri 10 adet


