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iLGİLİFiRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım
için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL iizerinden 08.12.2017 saat: 16:00'a kadar ivedi olarak
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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KDV Haric Genel Toplam
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RAM Kanül Teknikşartnamesi

1-Ürün 15mm'lik tüm standart Ventilasyon devrelerine uyumlu adaptöre sahip olmalıdır.

2-Kırılmalara karşı Kink rezistanslı,enfazla 27 cm uzunluğunda çift hortuma sahip olmalıdır.

3-HaVa aklş|nl Ve basıncını en iyi şekilde Verebilmesi için kanülün iç yapısı üç köşeden merkeze doğru

kanül içinde kanaloluşturacak şekilde imal edilmiş olmalıdır.

4-Ölçüleri bebeklerin g'ına göre Preemie < 1OOOg, Newborn 1OO0-25O0 g, lnfant < 25OO g

aralığında olmalıdır.

s-Nazal Pronlar 5ilikondan imalve burnun anatomik yapısına uygun kanca şeklinde kavisli olmalıdır.

5-Annenin Kanguru bakım tarzt tutuşunda dahi kanül bebeğin Ventilasyon almasına olanak
sağlamalıdır.

7-NCPAP veya NlPPV Uygulamaları esnasında kanülü değiştirmeden isteğe bağlı bir adaptör vasıtası
ile düşük akışlı oksijen geçişine imkan tanımalıdlr.

8-Ebatların kolay ve anlaşılır olabilmesi için kırmızı ,yeşil,mavi renkli O-Ringleri olmalıdır.Bu rinkler
yukarı aşağı hareketli olmalı ve bu sayede bebeğin başının arkasından kanülü sıkıştırabilme|idir.

9-Ürün kesinlikle Latex,Phthalate/DEHP,BPA içermemelidir.

10-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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Tek Kullanımlık Yenidoğan Hasta Devresi Teknik Özellikleri

1, Hasta devresi hastanemiz bünyesinde yenidoğan yoğun bakım servisinde
kul|anılan DRAGER marka Babylog VN500 model ventilatöre uyumlu
olmalıdır.

2. Hasta devresi latex içermeyen yapıda olmalıdır.
3, Hasta devresi respiratör ile birlikte kullanılan Fisher Paykell MR B50 model

humidifi er uyumlu olmalıdır.

4. Hasta devresi inspirasyon hattı ıstıcı telli olmalıdır.
5, Hasta devresi boyu en az l,2metre uzun|uğunda olmalıdır.
6. Hasta devresi bağlantı noktaları kopmayı engel|emek iç|n long sleeve

tarzında değişik bir renk ile yapılmış olmalıdır.
7. Hasta devresinin yapısı kink olmayı engelleyecek şekilde dizayn edilmiş

olmalıdır.

B, Hasta devresi tek bir paket içerisinde aşağıdaki aksesuarlardan oluşmalıdır
. Hortum seti

o Nemlendirici ara hortumu
. Su tuzağı

. Chamber yenidoğan

Hasta devresi cihazdaki rezistans9
Ve kompliyans testlerinden

geçebilmelidir, bu testlerden geçemeyen devrelerde fiyat avantajı olsa
dahi kabul edilmeyecektir.Bunun için demo düzeneği hazır tutulmalıdır.

10. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası beliıtilmiş o|malıdır.
11. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan

oluşmamalıdır(chamber F&P MR B50 için uyumlu olmalıdır.)
12,Fimalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi ve ilgili cihaz için son 3yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.
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