
ÇİFT KANALLI İNFÜZYON POMPASI 
TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihaz intra venöz, enteral ilaç uygulamalarına, torba ve cam şişelerle uygulamaya uygun 
olacak şekilde kullanılabilir olmalıdır. 

2. Cihazın değerlerinin iyi anlaşılabilmesi için SSD tip ekrana olmalıdır. 
3. Cihazın dili Türkçe, kullanımı pratik ve kolayolmalıdır. 
4. Cihaz en fazla 200x118x205mm ölçülerinde olmalıdır. 
5. Cihaz, firma bağımsız uluslararası standartlara uygun infüzyon pompa setleri ile 

kullanılabilmelidir. 
6. Cihazın taşınmayı kolaylaştırmak adına taşıma kulpuolmalıdır. 
7. Cihazın infüzyon standına sabitlenmesini sağlayacak holder sistemi olmalı, istenildiğinde 

sökülebilmelidir. 
8. İnfüzyon pompası 220V-50 Hz. şebeke gerilimi ile çalışabilmelidir. 
9. Cihazın şarj özelliği olmalı ve dâhili bataryası ile 25 ml/saat hızla en az 5 saat çalışabilmelidir. 
10. Cihazda, elektrik kesildiğinde batarya otomatik olarak devreye girmelidir. 
11. Cihaz kompakt olmalı ve tüm sensörleri cihaz içerisindebulunmalıdır. 
12. Cihazda infüzyona ara verilmeden ml/saat modunda infüzyon hızı değiştirilebilmelidir. 
13. Cihazda, 0,1 – 9999 ml arası giden hacim (volüm) ayarlanabilmelidir. 
14. Cihazda bolus ve purge 1-1200 ml/saat arası ayarlanabilmelidir. 

15. Cihaz KVO değeri 1 ml ile 5 ml arasında 0,1 artırımlar ile yapılabilmeli ve 
istenildiğinde kapatılabilmelidir. 

16. Cihaz 2 sıvıyı birbirine karıştırmadan hastaya gönderebilmeli, gerektiğinde tek 
pompa olarak da çalışabilmelidir. 

17. Cihazda üzerinde iki kanalın işlem tuşları ayrı olmalıdır. 

18. Cihazın ağırlığı taşıma kolaylığı sağlaması için en fazla 2.750 gr. olmalıdır. 

19. Cihazda Türkiye’de sıkça kullanılan IV set markaları kalibre edilmiş olmalı ve kurum kullandığı 
setleri değiştirirse, bunlarında kalibrasyonu yapılmalıdır. 

20. Pompada serbest akımı engelleyici mekanizmalar bulunmalıdır. 
21. Cihazda infüzyon yönü dikey olmalıdır. 
22. Cihazda oklüzyon alarmı, hava alarmı, kapı alarmı, düşük batarya alarmı, uyarı alarmı ve 

teknik alarmlar bulunmalıdır. 
23. Cihaz şebeke cereyanına takılı değil iken batarya seviye göstergesine sahip olmalıdır. 
24. Cihazda düşük batarya, sistem arızası gibi ön alarmlar mevcut olmalıdır. 
25. Cihaz dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı ve kolay sıvı geçirmemelidir. 
26. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır. 
27. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında 

olmalıdır. 
28. 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. 


