EL TİPİ PULSOKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz etişki , pedi atrik ve eo atal hastaları hastanelerde, hastane türü tesislerde ve mobil veya ev
orta ları da na ızları ı ve fo ksi o el arter el satüras o ları ı SpO2 sürekli ve a a lık ko trollerle
izle ek içi kulla ı a u gu ol alıdır.
2. Cihaz taşı a ilir, küçük ve hafif ol alıdır.
3. Cihazı

o utu elle rahatça taşı a ile ek ü üklükte, ağırlığı pilleri dahil 280 gr’ı geç e elidir.

4. Cihazı arkadan LED a dı lat alı, 3.5’’ (inç) renkli TFT LCD ekra ı ol alı ve pil tasarrufu sağla a il esi
için a dı lat a iste ildiği de açılıp kapatıla il elidir.
5. Cihazı saturas o ölçü
ol alıdır.

aralığı % -%

arası da, a ız ölçü

aralığı

atı /dakika arası da

-

6. Cihazı SpO2 ölçü doğruluğu ±% SD ol alı ve %70-%
aralığı da hareketsiz etişki ve eo atal
hastalar ile düşük perfüz o lu hastalar içi ± digit, hareketli etişki ve eo atal hastalar içi ± digit
ol alıdır.
7. Cihaz, %60 - %8 aralığı daki düşük saturas o lu hastalarda da ±

doğrulukla ölçüm yapabilmelidir.

8. Cihazı LCD ekra ı da hasta tipi, gerçek za a lı SpO2 ve a ız değerleri, SpO2 ve a ız üst-alt alarm
li itleri, dike atı ge lik ar göstergesi, plets ografik dalga for u, pil duru u, tarih ve saat, a ız
ara a, düşük atar a, parazit ve se sör arızası göstergeleri ile ilgile diri i esaj ala ı ol alıdır.
9. Cihazı sta dart, evde akı
seçilebilmelidir.

ve u ku çalış aları ol ak üzere farklı çalış a

10. Cihaz %0,03-%
perfüz o ora ı aralığı da ölçü
grafiksel olarak görüntüleyebilmelidir.

odu ulu

apa il eli ve perfüz o

alı, hasta tipi

ora ı ı ekra da

ar

11. Cihazda SpO2 ve a ız içi a arla a ilir alt ve üst alar terti atı ile düşük pil sevi esi, se sör arızası –
atı ka ı alar ları ol alı, alar lar geçi i ir süre içi susturulabilmelidir.
12. Cihaz, pi asada kola lıkla ulu a ile sta dart AA tipi lit u
13. Ta

şarjlı

dört adet lit u

pil ile e az

pil ile çalış alıdır.

ir i saat çalışa il elidir.

14. Sesli alarm iptal süresi 30-60-90s değerleri e a arla a il eli ve iste ildiği de ta a e
kapatıla il elidir. Sesli alar ları açık-kapalı olduğu ihazı üzeri de görül elidir.
15. Cihazda a ız içi sesli u arı ol alı ve ses sevi esi a arla a il elidir.
16. Cihazda alar duru u da, alar sı ırı ı aşa para etre e ait gösterge i ze i i üksek ö elikli
alar duru u da kır ızı re ge, orta - düşük ö elikli alar duru u da sarı re ge dö erek a ıp
sö eli ve sesli u arı ı a ısıra görsel olarak da kulla ı ı ı u ar alıdır.
17. Cihaz, hasta hareketi de ka akla a artifakları tespit ede
u sa ede hatalı alar ver e e ve
hareketi deva et esi hali de ile hasta ı a zı ı ve satüras o u u doğru olarak ölç e e deva
eden kardiyak- azlı dijital si al işle e teknolojisine sahip ol alıdır. Bu özelliği, teklifle era er deta lı
olarak açıkla a ak oriji al elgeler ile ispatla alıdır.

18. Cihazı hafızası da sakla a e az 8 saatlik hasta a ait a lık ve a sürekli ölçü e ait parametreler
(tarih/saat, alar koşulu, SpO2 ve a ız), ihazı ekra ı da ta lo olarak i ele e il eli, iste diği de
mini-USB portu üzeri de ilgisa ara aktarılarak, aşağıdaki özelliklere sahip ke di Veri A aliz Progra ı
ile bilgisayarda analiz edilebilmelidir:
a. Program üzerinden istenirse hasta a ait ki lik/protokol, doğu tarihi, aş ilgileri, vaka a ilişki
otlar, kuru /heki
ilgileri girile il eli ve/ve a değiştirile il elidir.
b. SpO2 ve a ız hızı tre d verileri i grafiksel ve histogra

olarak görü tüle e,

c. Grafik üzeri de ola ları, desaturas o ları, i terfera sı ve alar

li itleri i görü tüle e,

d. Grafiği akı laştır a, grafik üzeri de herha gi ir oktadaki değerleri görü tüle e,
e. Otomatik grafik çizme,
f. Tre d verileri i rapor hali de pdf, Word for atı da çıktı olarak ala il e; verileri E cel’e aktarabilme
19. Ürü CE elgesi e sahip ol alıdır.
20. İthalatçı ve a satı ı fir a ı TSE Hiz et Yeri Yeterlilik Belgesi ol alıdır.
21. Cihaz üreti ve işçilik hataları a karşı
8 ıl süre le gara tili ol alıdır.

ıl, gara ti so rası ü reti karşılığı da

edek parça içi

22. Teklif vere fir a ı tı i ihaz ö et eliği, vü uda erleştirile ilir aktif ihaz ö et eliği, vü ut
dışı da kulla ıla tı i ta ı ihazları ö et eliği kapsa ı da tı i ihaz satış, rekla ve ta ıtı
ö et eliği gereği e satış erkezi etki elgesi e sahip ol alıdır. Bu etki elgesi ihale dos ası da
su ul alıdır.

