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Teklif edilecek hasta devresi kiti hastanede bulunan airvo modeI naza| yüksek akış cihazı ile uyumlu

çalışacak şekilde üretilmiş olmalıdır,
Nazal yüksek akış kiti ısıtıcıh hoılum hattı, otomatik beslemeli ve çift şamandıralı su haznesi

(chamber), chamber cihaz dirsek ara bağlant, purçurrndan oluşmalıdır, Bütün parçalar tek paket

İçerisinden çıkmalı ve aynı markaya ait olmalıdır,

Nazal yüksek akış kitinİn hortum İıattı içerisindeki rsıtıcı teller spiralli YaPıda olmalıdır ve bu özellik

sayesinde devre içindeki hava homoj.n ti, şekilde hastaya gönderilmeli, hat içerisinde su yoğunlaşmasl

önlenebilmelidir.
Nazal yüksek akış devre kiti paketi içerisinde devre ile aynı marka bir adet Çift Şamandıralı otomatik

beslemeli chamber bulunmalıdrr. rıu.tu gtıvenliği uçrrrrjun chamber içerisinde birincisi arızalandığında

otomatik olarak devreye girecek ikinci uT, şuınulraıİa bulunmalı ve bu husus chamberin broŞüründe

açıkça yer almalıdır.
Chamber,ın ( su haznesi ) sıkıştırılabilir hacmi enfaz|a280 mL olmalıdır. Chamber'ın 60 L/dk'da akıma

karşı direnci 0.52 cm olmalıdır. Chamber,ın maksimum çalışma basıncı 81 cm

olmalıdır. Chamber,ın maksimum tepe akışı 30 saniye süreyle 180 L/dk olmalıdır. Chamber'ın gaz

sızıntrsr hasta sağlığı açısından 1O0 mlldki dan azoİmalıdıİ. Bu hususlar chamberin broŞüründe aÇıkÇa

Yer almalldlr, _ ı^ ^ı. t,^Lt^ L^xl^_+,c,no -o"elr
6.. Hasta devresi içerisine ısı probu entegre edilmiş olmalı ve bu saYede ek kablo bağlantısına gerek

duymamalıdır. Ek kablo bağlantısı yJpılan devreler kesinlikle kabul edilmeYecektir,

7. Teklif edilecek hasta devresi kitiyle uyn, -arka yapışkanh cırtcırtlı nazal Yüksek akıŞ kanülü

bulunmalıdır. Hasta devresi kiti ve nalal yüksek akış kanülü beraber değerlendirilebilmelidir,

8. Teklif edilecek hasta devresi kitiyle uyn, .a.ka 2 renk kodlu M ve L boy olmak üzere seÇici geÇirgen

özellikli yetişkin nazal yüksek akış kanülü bulunmalıdır. Bu kanüller ile 10-60 ltldk arasında akıŞ

gönderilebilmelidir. seçicl geçirgen özellikli yapı ürünün orijinal kataloğunda gösterilebilmeli ve bu

özellik vazgeçilemez tıbbi bir gerekliliktir,
g. Teklif edilecek devre kiti ile 2-60 LitrelDakika'ya kadar kullanıma uygun nazal yüksek akıŞ kanülü

herhangi bir aparata gerek duymadan direk bağlanabilmelidir.
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10. Devre kitinin bağlanacağ ı ıaza|yüksek akış cihazı gerektiğinde servislerde kullanılabilir YaPıda

olmalıdır ve sadece oksijen florrr.tr. iugıunt,r, ile-isteniĞn fraksiYon aYarıYaPı|abilmelidir'

1 1. Devre üzerinde sabitleyici sistem uri-",,?ı,aır. Sabitleyici mandal devre ağırlığını taŞıYabilmeli ve

,r.l"İ.,'#lti,liİ%:İİ3tT,İ:'İç uyguıamasına imkan sağıayabilen nebul konnektörü doğrudan 
-

. takılabilmelidir. Bu konnektör orijinJrı.r"rru, oln.,uırar'. ayrıca nebulııYgulanabilen nazal Yüksek akış

seti kliniğin talep etmesi durumundu ı""u ücreti karşılığında temin edebilmelidir,

13. Teklif veren firmalar teknik şartnamede belirtilen h., .idd. için teknik Şartnameye uygunluk belgesi

vereceklerdir.
14. Ürün TiTUBB/ÜTS kaybı olmalıdır. Sınıf II_a veya Sınıf II_b kaydı bulunmalıdır,

15. yüklenici fiıma kanüllerin kullanıldığ 
"\hurr,çoı. 

ı.rrııurrr,rrırı. o.r.nfeksiYon kiti ile ücretsiz dezenfekte

edeceğini taahhtıi edecektir. B, k;; iı; y"p;ı":rı. a.r.nr.ı.siyon iŞlemi sıraslnda yüksek seviyede

dezenfeksiyonu sağlamak adına 
"n 

ur 3b dakika uovun., "i ?? 
-87 

santigrat derece de ısıtılarak

çalışabilmelidir. D]renfeksiyon tlti İs--ro santigrat o.r... sıcaklık ve %60-95 bağıl nem aralığında

o.tuın koşullarında çalışabilmelidir,
16.
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NAZAL YÜKSEK AKIŞ KANÜLÜ YETİŞKiN
TEKNİK Öznrri«LERi

Klinikte kullanılan ventilatör cihazlarından high flow yapmak için standart 22mm solunum devrelerine

ve nazalyüksek akış cihazının devresine ek bir konnektöre ihtiyaç duyulmadan kullanıma uYgun

olmalıdır.

Geniş delikli nazal kanül, nemlendirilmiş solunum gazlarının fark|ı gazakıŞlarında iletilmesi iÇin

tasarlanmış olmalıdır.

Kanülün kendine özgü konkav tabanlı dizaynı ve yumuşak konforlu progları olmalı bu saYede sePtum

ve burun deliklerine rahatlık sağlamalıdır,

Kanülün esnek kafa bandının kanülle birleştiği kısımdan ayrılabilir özellikte olmalıdır. BöYlece hasta

bağlantısı daha kolay ve konforlu bir şekilde yapılabilmelidir.

Kanülün yumuşak yanak yastıkları bulunmalı bu sayede yüze uygulanan baskıYl en aza indirerek denge

sağlamalıdlr ayrıca bu yastıklar baskı noktalarını , iz|eri veya tahrişi azaltması iÇin büYük YizeY alanına

sahip olacak şekilde dizaynedilmiş olmalıdır. Bu özellikler ürün kataloğunda aÇıkÇa belirtilmelidir.

Kanüllerde bulunan yanak yastıkları anlık ebat algılamasını kolaylaŞtırmak adına üÇ farklı boY iÇin

farklı renklerde olacak şekilde dizaynedilmiş olmalıdır ve kanüller kliniğe istenilen miktarlarda M ve L

olarak iki ayrı boyda verilebilmelidir.

ı istenilmesi durumunda 5 farklı boyu olan, nazal yüksek akış clhazr nazal Yüksek akıŞ kanül ve

devresi ile aynı marka, kink oluşturmayan membranlı yapıda kanülden de temin edilebilmelidir.

ı istenilmesi durumunda teslimattan önce nazal yüksek akış kanülünün boYu diğer boYdaki kanüllerle
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değiştirilebilmelidir,

7. kanülde su yoğunlaşmaslnln önlenmesi için seçici geçirgen membran yaplya sahip hortum bulunmalı ve

bu özellik ürün broşürü üzerinde açıkça belirtilmelidir.

8. Devrenin ağırlığını desteklemek ve kanülün yerinden çıkmasını önlemek iÇin baŞ kaYıŞında kliPs

. 
bulunmalıdır. gu sayede maskede ayrrcabir askı ipine ihtiyaç duyulmamalıdır,

g. istenilmesi durumunda 7Olrdk akışa ulaşabilen, değişken yönlü nazal pronglu kanülde verilebilmelidir,

10. Yüklenici firma kanüllerin kullanıldığı cihazı, çok kullanımlık Dezenfeksiyon Kiti ile ücretsiz

dezenfekte edeceğini taahhüt edecektir. Bu kit ile yapılacak dezenfeksiyon iŞlemi sırasında Yüksek

seviyede dezenfeksiyonu başarmak için enaz30 dakikaboyunca enaz87 C'de ısıtılarak

çalışabilmelidir. Dezenfeksiyon kiti 18-30 C sıcaklık ve0/o60-95 Bağıl nem aralığında ortam

koşullarında çalışabilmelidir. Bu koşulu sağlamayan teklifler değerlendirilmeYecektir,

1 1. Kanüllerin çalışma akış aralığı aşağldaki şekilde olmalıdır.

Orta (M) boy için: 10-60 L/dk

Büyük (L) boy için: 10-60 L/dk

12". Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneler denenecektir. Numune veya katalog getirmeyen

fiımaların teklifleri değerlendirilmeyecektir,
13. Ürün T1TUBB/ÜTS kİybı olmalıdıİ. Sınıf II-a veya Sınıf II-b kaydı bulunmalıdır.
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2.
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NAZAL yÜrsnr AKIŞ raNÜı,Ü YETiŞKİN

TEKNiK Özgrrl«LERi

klinikte kullanılan ventilatör cihazlarından high flow yapmak için standart 22mm solunum devrelerine

ve naza|yüksek akış cihazının devresine ek bir konnektöre ihtiyaÇ duYulmadan kullanıma uYgun

olmalıdır.

Geniş delikli nazal kanül, nemlendirilmiş solunum gazlarının farklı gazakıŞlarında iletilmesi iÇin

tasarlanmış olmalıdır.

Kanülün kendine özgü konkav tabanlı dizaynıve yumuşak konforlu progları olmalı bu saYede sePtum

ve burun deliklerine rahatlık sağlamalıdır,

Kanülün esnek kafa bandının kanülle birleştiği kısımdan ayrılabilir özellikte olmalıdır. BöYlece hasta

bağlantısı daha kolay ve konforlu bir şekilde yapılabilmelidir.

Kanülün yumuşak yanak yastıkları bulunmalı bu sayede yüze uygulanan baskıYI en aza indirerek denge

sağlamahdlr ayrlca bu yastıklar baskı noktalarını, izleri veya tahrişi azaltması iÇin büYük YldzeY alanına

sahip o1acak şekilde dizaynedilmiş olmalıdır. Bu özellikler ürün kataloğunda aÇıkÇa belirtilmelidir,

Kanüllerde bulunan yanak yastıkları anlık ebat algılamasını kolaylaŞtırmak adına üÇ farklı boY iÇin

farklı renklerde olacak şekilde dizaynedilmiş olmalıdır ve kanüller kliniğe istenilen miktarlarda M ve L

olarak iki boyda verilebilmelidir.

ı istenilmesi durumunda 5 farklı boyu olan, nazal yüksek akış cihazı, nazal Yüksek akıŞ kanül ve

devresi ile aynı marka, kink oluşturTnayan membranlı yapıda kanülden de temin edilebilmelidir,

ı istenilmesi durumunda teslimattan önce nazal yüksek akış kanülünün boyu diğer boYdaki kanüllerle

5.

6.
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değiştirilebilmelidir.

7., kanülde su yoğunlaşmasının önlenmesi için seçici geçirgen membran yaplya sahip hortum bulunmalı ve

bu özellik ürün broşürü üzerinde açlkça beliıtilmelidir.

8. Devrenin ağırlığını desteklemek ve kanülün yerinden çıkmasını önlemek iÇin baŞ kaYıŞında kliPs

bulunmalıdır. Bu sayede naskede aynca bir askı ipine ihtiyaç duyulmamalıdır,

g. istenilmesi durumunda 7Olt/dk akışa ulaşabilen, değişken yönlü nazal pronglu kanülde verilebilmelidir,

10. yüklenici firma kanüllerin kullanıldığ ı c\hazı, çok kullanımlık DezenfeksiYon Kiti ile ücretsiz

dezenfekte edeceğini taahhüt edecektir. Bu kit ile yapılacak dezenfeksiyon iŞlemi sırasında Yüksek

seviyede dezenfeksiyonu başarmak için en az 30 dakika boyunca en az 87 c ,de ısıtılarak

çalışabilmelidir. Dezenfeksiyon kiti 18-30 C sıcaklık ve Yo60,95 Bağıl nem aralığında ortam

koşullarında çalışabilmelidir. Bu koşulu sağlamayan teklifler değerlendirilmeYecektir,

1 1. kanüllerin çalışma akış aralığı aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Oıta (M) boy için: 10-60 L/dk

Büyük (L) boy için: 10-60 L/dk

12. Tekliflerin değerlendirilmesi sıraslnda numuneler denenecektir. Numune Veya katalog getirmeyen

firmaların teklifl eri değerlendirilmeyecektir.
13. Ürün T|TUBB/ÜTS kaybı olmalıdır. Sınıf II-a veya Sınıf II-b kaydı bulunmalıdır.
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