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ANKARA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimliği

.
Sayı : E-72300690-949
Konu : Zeyilname (5 Kalem Tıbbi Sarf

Malzeme)

ZEYİLNAME

Hastanemiz tarafından 28/01/2021 tarihinde Saat:10:00'da yapılması planlanan
2021 Yılı Çocuk Hastanesi 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme İhalesinde;

*İhale listemizin 1. kalemi olan Nazal Yüksek Akış Kanülü İnfant malzemesinin 6.
maddesi; “Kanüller infant hasta gruplarında 1-20 Litre/Dakika akış aralığında kullanıma
uygun olmalıdır.” şeklinde,

*İhale listemizin 3. kalemi olan Nazal Yüksek Akış Kanülü Pediatrik malzemesinin
6. maddesi; “Kanüller pediatrik hasta gruplarında 1-25 Litre/Dakika akış aralığında
kullanıma uygun olmalıdır.” şeklinde,

*İhale listemizin 5. kalemi olan Nazal Yüksek Akış Seti Pediatrik malzemesinin 8.
maddesi “Nazal Yüksek Akış Seti 1-8 lt/dakika veya 2-25 lt/dakika akış aralığında
çalışabilmelidir.” şeklinde, 12. maddesi; "Alınacak her 50 (elli) adet set için 1 (bir) adet nazal
yüksek akış cihazı kullanıma bırakılacaktır. Setlerle birlikte kullanıma verilecek nazal yüksek
akış cihazı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır.

*Cihaz yoğun bakım ve poliklinik ünitelerinde yetişkin, pediatrik ve yenidoğan nazal
CPAP ve trakeostomi uygulamalı hastalarda yüksek akış değerlerinde nem terapisi
uygulamalarında kullanılabilecek özellikte tasarlanmış olacaktır. İhtiyaç varsa cihazda
enfeksiyon riskinin önlenebilmesi için gerekli dezenfeksiyon malzemelerinin tamamını firma
vermelidir. Cihazın bakım ve kontrolleri her ay düzenli bir şekilde firma tarafından ücretsiz
yapılmalıdır.,

*Cihaz nazal high flow terapi özelliği aktif iken cihaz üzerinde menü içerisinden
havayolu solunum gazı sıcaklığını, oksijen oranını, akış miktarını görüntüleyen LCD ekranı
olmalıdır.

*Cihazın üzerinde 1 adet döner encoder veya tuş takımı bulunmalı bu sayede menüler
arasında kolayca ayarlama yapılabilmelidir. Sesli alarmlar susturulabilmelidir, cihazın
kullanım kolaylığı için alarm susturma düğmesi bulunmalıdır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden c2ac0e1c-95af-4079-a5eb-382d6cdcff9f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



.

Üniversiteler Mah. No:1 Bilkent Çankaya /ANKARA Bilgi için: Elvan KOÇAK

Telefon: Faks No: 0312 552 99 78 TIBBİ SEKRETER

e-Posta: elvan.kocak@saglik.gov.tr İnternet Adresi: http://ankarasehir.saglik.gov.tr/ Telefon No: (0 312) 552 60 00

*Cihaz bir oksijen kaynağına bağlandığında entegre hava sistemi yardımı ile 1
L/dakika-40 L/dakika aralığında veya 2-60 L/dakika aralığında ayarlanabilir olmalıdır.
Hastaya verilecek gaz akışındaki oksijen %21 ile %100 arasında ayarlanabilir olmalıdır.

*Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin verilmesini sağlayabilmelidir ve ayrıca
hastaya uygulanan nemlenmiş ve ısıtılmış havanın ısısı cihaz üzerinden ölçülebilmelidir.

*Hastaya uygulanacak gaz sıcaklığı 31 (otuzbir) C ve 37 (otuzyedi) C aralığında set
edilebilmelidir. Bu sayede tüm hasta gruplarında etkili bir şekilde kullanıcının istediği
sıcaklıkta kullanılabilmelidir.

*Yüksek akış nemlendirici sisteminde istenilen oksijen fraksiyonu oksijen sensörü ile
ekrandan anlık olarak takip edilebilmelidir.

*Yüksek akış nemlendirici sistemi hasta devresi ve nazal kanül olmak üzere
disposable malzemelerden üretilmiş olmalı ve her hasta sonrası kolayca değiştirilebilmelidir.

*Cihaz hasta ve sistem güvenliği açısından alarm parametrelerine sahip olmalı
özellikle ısı, sıvı ve gaz akışında oluşabilecek olumsuzluklarda sistem kullanıcıyı uyarma
özelliğine sahip olmalıdır. Cihazın tüm alarmları sesli ve ışıklı olmalıdır. Alarm durumunda
alarm nedeni ekranda görünmelidir. Bu sayede kullanıcı alarmın kaynağını tespit
edebilmelidir.

*Cihazda aşağıdaki aksesuarlar bulunmalıdır.

Oksijen giriş hortumu

Askı Kolu

Güç Kablosu

Ayaklı sistem sehpası yada stand" şeklinde değiştirilmiştir.

Yukarıda yapılan değişiklikler nedeniyle, İdari Şartnamenin 13.3. maddesine istinaden
ihalemiz aynı saatte yapılmak üzere 08/02/2021 tarihine ertelenmiş ve İdari Şartnamenin 26.3.
maddesinde yer alan Geçici Teminat Mektubunun geçerlilik tarihi 07/07/2021 olarak
değiştirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederim.

e-imzalıdır.
İhale Yetkilisi

Uzm. Dr. Süha ŞEN
Koordinatör Başhekim Yardımcısı
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