
ISITICI NEMLENDİRİCİ ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
 

1. Nemlendirici ventilasyon desteği alan yenidoğan ve yetişkin tüm hastalar 
için kullanılabilmelidir.  

2. Cihazda ısıtıcı tel ile hasta devresinde oluşan fazla nemi önleyecek şekilde çalışmalıdır.  
3. Cihazın tüm kontrolleri dokunmatik renkli LCD ekran ve döner tuş ile yapılmalıdır.  
4. Cihazda, nemlilik oranı cihaz üzerinden belirlenebilmelidir.  
5. Expiryum ısıtıcı tel % 0 – 100 arası ayarlanabilmelidir.  
6. Cihaz ısı probu ile iki noktadan ısı ölçümü yapmalı ve gerçek değeri ekranda göstermelidir. 

 
7. Cihaz PID çalışma sistemi kullanarak Sıcaklık ayarı yapabilmeli ve ısıtıcı tabla ve Isıtıcı tel 

ile otomatik olarak sıcaklığı sabit değerde tutabilmelidir.  
8. Tabla sıcaklığı maksimum 110 °C olmalıdır.  
9. Ekran üzerinde tek tuşla invaziv ve non invaziv çalışma özelliği seçilebilmelidir.  
10. Ayrıca istenirse sıcaklık 31 ile 40 derece arasında ayarlanabilmelidir.  
11. Cihaz su dökülmelerine karşı suyu dışarı atacak şekilde su atma deliklerine sahip olmalıdır.  
12. Cihazın aşırı ısınmalara karşı elektrik devresini kesecek korumaya sahip olmalıdır. 

 
13. Cihaz, arka kısımda kızak sistemi ile istenilen bir yere sabitlenir veya herhangi bir düz 

zemin üzerine konarak kullanılabilir olmalıdır.  
14. Cihazda oluşan bütün alarmlar resimli ekranda gösterilmeli ve sesli olmalıdır.  
15. Alarm butonuna basıldığında alarm sesi susturulabilmelidir. 

 
16. Cihaz ile birlikte hasta devresine uygun 1 adet ısıtıcı tel ara kablosu ve 1 adet ısı 

probu verilmelidir.  
17. Cihaz Aşağıdaki alarmlara sahip olmalıdır.  

· Düşük ısı  
· Yüksek Isı  
· Isıtıcı tel hatası (İnspiryum ve Expiryum açık ve kısa devre hatası)  
· Isı probu hatası  
· Flow  
· Su Bitti  
· Tabla Sensör hatası 

 
18. Düşük ısı ve yüksek ısı alarm limitleri cihaz üzerinden ayarlanabilir olmalı veya cihazın 

ayarlanan ısısından ± 2oC derece olmak üzere otomatik ayarlanabilmelidir.  
19. Cihazın çalışabileceği ortam sıcaklığı 18 °C ile 27 °C olmalıdır.  
20. Cihazın saklama sıcaklık değeri -20 °C ile 60 °C arasında olmalıdır.  
21. Cihazın Çalışma Voltajı 220 V 50 / 60 Hz. olmalıdır. 
22. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır. 
23. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.  
24. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti 

kapsamında olmalıdır.  
25. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, 

vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam 
ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki 
belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. 


