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1- Pulseoksimetre cilrazı kandaki oksijen saturasyonunu ve nabız ölçümü yapabilen dıjitalölçüm cihazı olmalıdır.
2- Pulseoksimetre cilrazı parmak tipi olnıalıdır.
3- cihazın ekranında spo2 ve ırabız sayısı aynı anda izlenebilmelidir.
4- Cihazın saturasyoıl ölçüıır aralığı %0 - %l0O arasında olmalıdır.
5- Cihazın SaturasYon ölÇüınü %70 ,%100 aralığında ölçünı hassasiyeti +2 olmalıclır,6- Cihazın nabız, ölÇünı aralığı 30-240 aralığında ölçünı hassasiyeti oh +2 o1malıdır.7- Cihazın ağırlığı piller cjahil en fazla 60 gr olmalıdır.
8- Cihazın ebatları 60*30t3Omm (+6 mm) olmalıdır.
9- Cihaz ekranında Plestismograf pulse dalga fbrmu ekranda görülebilmelidir.
l0- cihaz ile birlikte korumalı kılıfl ve askı veri]melidir.
l l- 2 adet AAA Pil ile ÇalıŞabilmelidir. Pil kapağı açma düğmesi fbnksiyonunda olmalıdır.12'Cihaz ekranında Pil enerji clı-ırumu kademeli ve görsel olarak izlenebilmelidir.
13-Cihaz Pil ömrünü korumak iÇin işlem yapılmadığı takdirde 10 saniye içinde otomatikuYku moduna geÇmeli ve parmak algılandığında otomatik ölçüm almayabaşlamalıdır.
14- cjhazın ekranı iki f'arklı yönden izlenebilir olmahdır
15- Cihazın ekranı geniŞ ve kolay okunabilir çift renk segment, LCD ekran veya OLED

ekı,ana sahip olmalıdır.
16-Cihazın görsel alarml bıılunmalıdır. Bu alarmiar satürasyon %o90,nın altına indiğiııde,

nabız 50bPm altına indiğinclc. l20bpnı üstüııe çıktığıncia clevreye girmelidir.
1 7 - C ilıazaait CE belgesi bul unmal ıciır-
l8- Cihazın TITUB kay«Jı olıııalıdır.
19-ithalatÇl VeYa satlcı firııranın TSE Hizmet yeri yeterlilik Belgesi olmalı ve Cıhaz 2 vı|fbbrikasyoır hatalarına karşı garantili olmalıdır.
20- Cihazın l0 Yıl süre ile Yedek palça ve teknik servis garantisi bulunmalıdır,
21'Cihazların kalibrasYonları hastanenriz kalibrasyon ınerkezi tarafindan uygunluk almasıgerekmektedir. kalibrasyonların uygun olmayan cihazlarkabul edilmeyecektir,
22-Teklif ile 

.,beraber 
bir adet numune teslim edilecek ve nihai karar numunenin

uegertenoıIılmesü sonucLı verilecektir.
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Ateş Ölçer

1" Vücut ısısı ölÇÜmlerini Celcius cinsinden üst değer en az 40 "C veya üstü olma|ıdır.

2, Programlanabilen alt ve Üst limitleri aşan bir ölçüm o|duğunda ses|i ve görsel ikaz vermelidir.

3, AYdınlatmalı bir LCD ekrana sahip olmalı ve ölçümden en fazla 10 saniye sonra cihaz kendini
otomatik olarak kapatarak tasarruf moduna geçmelidir.

4, Ekran göstergesi xx,x "C formatında olmalıdır ve ölçüm doğruluğunu en fazla ! o,2 "C
olma lıdır.

5, Cihaz ölÇüm YaParken temas etmemeli, herhangi bir prob, kılıf veya işaretleyici kullanılmasını
gerektirmemeli ve ölÇümlerden sonra temizliğe ve dezenfeksiyona ihtiyaç duymamalıdır.

6, Cilde en Çok 3 cm YaklaŞtırıldığında, bir saniyede doğru ve güvenIi ölçüm yapabilmelive ikinci
bir ölçüme en fazla 3 saniyede hazır olmalıdır.

7. Cihaz 32 adet( t 1-5) hafıza kaydı özelliğine sahip olmalıdır.

8. istenildiğindevücut istenildiğinde nesne ısısını ölçebilmeIidir.

9. cihaz otomatik veya manuel kaIibrasyon özelliğine sahip olmalıdır.

10. Ateş ölçer ergonomik özellikli (tercihen kumanda görünümlü) olmalıdır.

1_1. Cihaz CE standartlarına ve belgesine sahip olmalıdır.

12. Cihazın TİTUBB kaydı bulunmalıdır.

13. Cihaz AA veya AAA pillerle çalışabilmelidir.

14. Ateş ölçer,2 Yıllık garanti belgesine haiz olmalıdır.

15, Cihazların kalibrasYonları hastanemiz kalibrasyon merkezi tarafından uygunluk alması
gerekmektedir. Kalibrasyonları uygun olmayan cihazlar kabul edilmeyecektir. 05.o1,.2o21


