
 
SIRT ÜNİTELİ ACİL OKSİJEN SOLUNUM TAKIMI 

 
 Solunum takımı içerisinde 2 adet 3 litre 200 bar kullanım basınçlı ve hafif 

alüminyum alaşımlı özel medikal oksijen tüpü olacaktır. 
 Solunum takımı içerisinde bulunan tüpler üzerinde imalatçı firma, dolum basıncı, 

ISO ve CE normları silinmeyecek şekilde gömme yazı özelliğinde yazılı olacaktır. 
 Solunum takımı içerisinde bulunan tüplerin adet olarak boş ağırlığı 4 – 4,5 kg. 

arası olup üzerinde 1 adet vizyon entegre regülatörleri ve medikal oksijen soketi 
bulunacaktır. Ayrıca tüpler üzerinde bulunan regülatöre monteli manometre 
olacaktır. 

 Solunum takımı içerisinde bulunan tüplere montajlı entegre regülatörde oksijen 
çıkışı 0’dan 20 lit./dak. kadar kademe ayarlı (her ayar rakamlı olarak görülebilecek 
özellikte) olacaktır. 

 Solunum takımında çok yönlü tedavi başlığı olarak 2 takım 4 adet oksijen çıkışı 
bulunan multiflow başlık 1 adet soket, 1 adet sonda olacaktır. 

 Solunum takımında 2x5 metre antistatik yapıda medikal oksijen hortumları olacak 
ve bunun yanında 1 adet soket, 1 adet sonda verilecektir. 

 Solunum takımı 570x350x270 mm. ölçülerinde su geçirmez PVC üzerine floresan 
yansıtmalı ve kaplamalı çantası ile birlikte verilecektir. Çanta üzerinde vatkalı 
omuz askılıkları ve taşıma kulbu bulunacak ve ayrıca içerisinde multiflow tedavi 
başlığı ve bunların konulduğu 2 adet fermuarlı cep, ilaveten kullan at 
malzemelerinin konulacağı taşınabilir bir torba ve 2 oksijen hortum takımı koyma 
yeri bulunacaktır. 

 
 
 
 
 Diğer Hususlar : 
 İstekliler;  acil solunum takımının en az 2 (iki) yıl garanti kapsamında olduğuna ve 

10 (on) yıl süreyle yedek parça, servis hizmeti sunacaklarına dair yazılı 
taahhütnameyi ihale aşamasında vereceklerdir. 

 İstekliler bu ürünle ilgili olarak; imalatçı ise imalatçı olduğunu veya mümessil ise 
mümessil olduğunu veya yetkili satıcı ise yetkili satıcı olduğunu ihale aşamasında 
ve evrak bazında ibraz edeceklerdir. 

 İstekliler teklif ettikleri ürünlere ait; ISO ve CE belgesi ile, tanıtım broşürü, katalog 
ve bunun gibi tanıtıcı dokümanları ihale aşamasında sunacaklardır. 

 İstekliler firma sistemi çalışır halde, montaj ve kullanma eğitimi vererek teslim 
edecektir. 

 
       


