
YOĞUN BAKIM VENTİLATÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Ventilatör yoğun bakım ünitelerinde pediatik ve yetişkin hastalarda kullanıma uygun 
olmalıdır.

2. Cihazın çalışması için gerekli olan tıbbi gazların (oksijen, tıbbi hava) sağlanması merkezi gaz 
sisteminden sağlanacaktır. Cihazın oksijen ve hava giriş basınçları 2 – 6 bar arasında 
olmalıdır. Tıbbi hava girişinde (cihaz girişinde) yağ ve suyu tutabilecek şeffaf hazneli filtre 

bulunacaktır

3. Cihazdaki değer ve grafiklerin detaylı görülebilmesi için 1280x800 yüksek çözünürlükte en az 
12’’ dokunmatik ekranı olmalı ve opsiyonel olarak en az 22’’ harici ekran bağlantısı 
yapılabilmeli, veriler, grafikler iki ekran üzerinden izlenebilmelidir.

4. Cihaz 220 V. 50 Hz. frekansta şehir cereyanı ve elektrik kesilmelerinde en az 120 dakika şarj 
edilebilir dâhili güç kaynağı ile çalışabilmelidir.

5. Ventilatör aşağıda belirtilen modlarda çalışmalıdır.

 Hacim Kontrollü Ventilasyon (VCV)

 Hacim Kontrollü Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (V-SIMV)

 Bi-Level Pozitif Basınçlı Ventilasyon (BiPPV)

 Havayolu Basıncı Tahliye Ventilasyon (APRV) (BiPPV I:E inversion birlikte)

 Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP)

 Konvansiyonel Hacim Tabanlı Ventilasyon (Yüksek Soluk Hızı ile birlikte HF-VCV)

 Basınç Kontrollü Ventilasyon (PCV)

 Basınç Desteği (PS)

 Hacim Kontrollü Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (P-SIMV)

 Volum Hedefli Basınç Kontrollü Ventilasayon (PCVT)

 Volum Hedefli Basınç Destekli Ventilasyon (PSVT)

 Non Invaziv Ventilasyon (NIV)

 Adaptive Ventilasyon ( AdVent)

 Apnea Backup
 Orantılı Ventilasyon ( ProVent )

6. Tidal volüm yetişkin hastalar için 50-4000 ml, pediatrik hastalar için 10-600 ml arasında 
ayarlanabilmelidir.

7. Cihazın ventilasyon frekansı 1-120 solunum/dakika arasında ayarlanmalıdır.
8. I:E oranı en az 1:10 ters I:E oranı en az 4:1 arasında ayarlanabilmelidir.
9. Basınç desteği yetişkin hastalarda 0-100 cmH2O, pediatrik hastalarda ise 0-80 cmH2O 

arasında ayarlanabilmelidir.
10. Oksijen konsantrasyonu %21-%100 arasında ayarlanabilmeli ve tek tuş ile %100 oksijen 

verikebilmelidir.
11. PEEP/CPAP seviyesi en az 0-50 cmH2O arasında ayarlanabilmelidir.
12. Inspirasyon süresi en az 0.1-48 sn arasında ayarlanabilmelidir.
13. Cihazda standart olarak hastanın SpO2 takibinin yapabilmek mümkün olmalıdır.
14. Cihazda hastananın ECG, CO2, NIBP, TEMP vital parametreleri opsiyonel olarak 

izlenebilmelidir.



16. Ventilatör basınç ve akım tetikleme sistemine sahip olmalıdır. Cihazın akış hassasiyet aralığı 
en az 0,2-20 lt/dk. arasında ve basınç tetikleme hassasiyet aralığı en az 0,1 - 20 cmH2O 
arasında ayarlanabilmelidir.

17. Cihaz monitör parametreleri;
Basınç Monitörizasyonu: Ppeak, Pmean, Pplat, Pmin, PEEP, AutoPEEP, PEEPtot, Pes, Ptr, 
PO-1
Hacim Monitörizasyonu: Vti, Vte, Vtispont, Vtespont, MV, MVSpont, MVSpont%, Vleak, 
Vleak%, MVleak, MVleak%,
Zaman Monitörizasyonu: Saat, Tinsp, Texp, I:E Oran, RCexp
Akış Monitörizasyonu: Finsp, Fexp, EEF
Grafiksel Monitörizasyon: Havayolu Basıncı/Zaman, Havayolu Akışı/Zaman, Tidal
Hacim/Zaman, Basınç/Hacim Döngüsü, Akış/Hacim Döngüsü, Basınç/Akış Döngüsü

18. Cihazın oksijen sensörü miatlı malzemeden yapılmış olmamalı ve kalibrasyon 
gerektirmemelidir.

19. Cihazla birlikte 1 adet 5 tekerlekli, sepetli, nemlendirici askısı ve en az 3’lü priz sistemi 
bulunan trolleyi olmalıdır.

20. Cihaz ile birlikte ventilasyon hortumunu doğru şekillendirebilmek için askı kolu olmalıdır.
21. Cihazda dahili bellek bulunmalı, alarm kayıtları, servis kayıtları izlenebilmelidir.
22. Cihazda standby modu, ekran kilidi, freze modu olmalıdır.
23. Cihazda inspirasyon – ekspirasyon hold yapılabilmelidir.
24. Cihazda manuel nefes verilebilmelidir.
25. Cihazda; Havayolu basıncı, Tidal hacim, Dakika hacmi, total nefes hızı, oksijen 

kontsantrasyonu, PEEP ihlali, Apnea zamanı, kaçak ile ilgili ventilasyon alarmları 
bulunmalıdır.

26. Cihazda; AC güç kaybı, Düşük batarya, yüksek/düşük giriş basınçları, sensor hatası ve teknik 
alarm kodları ile ilgili alarmlar olmalıdır.

27. Cihaz ile birlikte verilmesi gerekenler:
1 adet taşıma arabası sepetli
1 adet Flow sensör
2 adet Hasta devresi
1 adet Hortum askı kolu
SpO2 probu

28. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
29. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.
30. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti 

kapsamında olmalıdır.
31. 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.




