KONSOL TİP PULSE OKSİMETRE CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz, arter ka ı daki oksije saturasyo u u sürekli olarak göstere , ko sol tipi dâhili ataryalı,
herha gi ir adaptöre veya şarj aleti e ağla ada doğruda şe eke gerili i ile çalışa ,
taşı a il esi içi sa it ir tuta ağı ola , göstergeleri yatay ko u da oku a ile
ir siste
ol alıdır.
2. Cihaz, ye idoğa hastalarda yetişki hastalara kadar kulla ı a uygu ol alı ve % , -%20
perfüzyo ora ı aralığı da ölçü yapa il eli, perfüzyo ora ı ile si yal gü ü ü ekra da ar
grafiksel olarak görüntüleyebilmelidir.
3. Cihaz, Türkçe dâhil çoklu dil destekli ara yüze sahip ol alıdır.
4. Sistemin saturasyo ölçü aralığı %
ol alıdır.Cihaz düşük perfüzyo da ölçü

– 100, a ız ölçü
yapa il elidir.

aralığı

–

atı /dakika arası

5. Cihazda oksije satürasyo u ve a ız içi ayarla a ilir alt ve üst alar terti atı ile düşük pil
seviyesi, se sör arızası – atı kay ı alar ları ol alı, alar lar geçi i ir süre içi susturula il elidir.
Sesli alarm iptal süresi 30-60-90s değerleri e ayarla a il eli ve iste ildiği de ta a e
kapatıla il elidir. Sesli alar ları açık-kapalı olduğu ihazı üzeri de görülmelidir.
6. Cihazda artifak, se sör arızası – atı

kay ı, ışık artifaktı ve düşük pil içi görsel uyarı ı ol alıdır.

7. Na ız ve SpO2 için alt ve üst alarm limitleri ile alar
8. Cihazı ö ayarlı açılış değerleri
ayarlanabilmelidir.

alar

ve a ız uyarı ses şiddeti ayarla a il elidir.

li itleri, alar

ve

ip sesi

kulla ı ı tarafı da

9. Cihazı SpO ölçü doğruluğu ±% SD ol alı ve % aralığı da yetişki hastalar içi ± digit,
eo atal hastalar içi ± digit ol alıdır. Cihaz ayrı a,
- % aralığı da da farklı ir pro
kulla ada yetişki ve eo atal hastalar içi ± digit doğrulukta ölçü yapa il elidir.
10. Cihazı saturasyo ölçü

aralığı % -100, a ız hızı ölçü

aralığı 20-

p

ol alıdır.

11. Cihazı , elektrik kesi tisi hali de ta şarjlı ike e az
eş saat çalışa ile ek dahili şarj edile ilir
Li-Ion ataryası ulu alı ve ihaz şe eke gerili i e ağlı ike oto atik olarak şarj ol alıdır.
Batarya ı şarj olduğu u göstere
ir uyarı ışığı ulu alıdır. Cihazı
ataryası, hasta eleri
iyo edikal ölü leri de rahatlıkla değiştirile il elidir.
12. Cihazı ö pa eli de LCD itelikli renkli ekra ile oksije saturasyo u, a ız ve pulse şiddeti
izle e il elidir. Cihazda alar duru u da, alar sı ırı ı aşa para etreye ait gösterge i ze i i
kır ızı re ge dö erek ya ıp sö eli ve görsel olarak da kulla ı ıyı uyar alıdır.
13. Cihazı LCD ekra ı da pletsmografik dalga formu görülebilmelidir. Dalga for u tara a hızı
6.25mm/sn, 12.5mm/sn ve 25mm/sn olarak ayarlanabilmelidir.
14. Cihazı SpO2 verileri deki değişi lere ya ıt hızı, or al veya hızlı

od seçilerek ayarla a il elidir.

15. Cihazı tre d ekra ı da SpO2 ve a ız hızı a ait tre dler, ay ı grafik üzeri de farklı re klerle
gösterilmelidir.
16. Cihaza iste e ko utlar
verilebilmelidir.

ihazı

ö

pa eli deki doku

atik tuşlar ve

as-çevir tuşu ile

17. Cihaz, hasta hareketi de kay akla a artifakları tespit ede ve u sayede hatalı alar ver eye ,
hareketi deva et esi hali de ile hasta ı a zı ı ve saturasyo u u doğru olarak ölç eye
deva ede tek olojiye sahip ol alıdır. Bu özellik teklifle era er detaylı olarak açıklaya ak oriji al
elgeler ile ispatla alıdır.
18. Cihazda kli ik açıda ö e siz alar ları elli ir seviyeyi kulla ı ı tarafı da elirle e ile aşa a
kadar aktive et eye a ak u seviye i aşıl ası hali de alar ları aktive ederek kulla ı ıyı uyara
geliş iş alar yö eti i ol alı ve u özellik iste ildiği de açılıp kapatıla il elidir.

19. Cihazı hafızası da sakla a
saatlik hastaya ait para etreler a ız ve SpO2), mini-USB portu
üzeri de ilgisayara aktarıla il eli ve u veriler, aşağıdaki özelliklere sahip ke di Veri Analiz
Progra ı ile bilgisayarda analiz edilebilmelidir:
1. SpO2 ve a ız hızı tre d verileri i grafiksel ve histogra

olarak görü tüle e,

2. Grafik üzeri de olayları, desaturasyo ları, i terfera sı ve alar

li itleri i görü tüle e,

3. Grafiği yakı laştır a, grafik üzeri de herha gi ir oktadaki değerleri görü tüle e
4. Otomatik grafik çizme,
5. Özet ve özelleştirile ilir kapsa lı vaka raporu oluştur a,
20. Eğri Altı da Kala Ala
21. Sıvı sızı tıları da koru

SatSe o ds gi i ileri a aliz ölçütleri su

a

a dere esi IPX ol alıdır.

22. Cihazı ağırlığı , kg.’ı geç e elidir.
23. Cihaz 220V-

Hz şe eke gerili i ile çalış alıdır.

24. Her ihaz ile era er

adet ihaz iyle ay ı

arka pro verile ektir.

25. Ürü CE elgesi e sahip ol alıdır.
26. İthalatçı veya satı ı fir a ı TSE Hiz et Yeri Yeterlilik Belgesi ol alıdır.
27. Cihaz üreti ve işçilik hataları a karşı
yıl süreyle gara tili ol alıdır.

yıl, gara ti so rası ü reti karşılığı da yedek parça içi

28. Teklif vere fir a ı tı i ihaz yö et eliği, vü uda yerleştirile ilir aktif ihaz yö et eliği, vü ut
dışı da kulla ıla tı i ta ı ihazları yö et eliği kapsa ı da tı i ihaz satış, rekla ve ta ıtı
yö et eliği gereği e satış erkezi yetki elgesi e sahip ol alıdır. Bu yetki elgesi ihale
dosyası da su ul alıdır.

