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LARıNGosKoP sı:Tı TEKN ıK şARTNAM Esı

1. LaringoskoPun lŞlğl fiberoptik lifler tarafınİ an taşınarak uca yakın kısımdan aydtnlatma yapmalıdır.
2. Bladeler tek parça olmalı ve lehimlenmiş e.ılem yerleri butunmamalı böyIelikle blade bütüntüğü
sağlanmalıdır.

3. Bladeler çengel tipi o|arak taklmall ve sap;aki özel yuvaya oturan bilyalı sistem olmalıdır.

4. 8lade sapa oturduğunda ayd|nlatma ampu!ü otomatik olarak yanmaı ve btade çlkartıJdlğ|nda,
otomatil( olarak sönmelidir.

5. Bladelerin üzerinde marka ismi, blade morieli ve numarası, blade imatat materyali, CE işareti,
otoklavlanabilir derecesi, pastanmaz çelik kalite numarası silinmeyecek şekilde yazıll olmalıdır.

5. Bladeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmah ve 134 oc derece slcakhkta yaklaşlk 4ooo kez
otoklaVanabiımeli Ve bu özellik katalog üzerinde gösterılebilmelidir.

7. Bladelere, Etilen oksit Ve buhar otoklavı za.ar vermemelidir.

8. Handle ü2erinde marka ismi, cE işareti, lari ,ıgoskop 
çalışma voltajı ve ampuI tipi si'inmeyecek

şekilde yazılı olmalldlr.

9. Teklifveren firmantn TsE Hizmet yeri yeteriilik Belgesi bulunmaıl ve teklif verdiği cihazln adl ve
markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde butuımatıdır.

10. Teklif edilecek cihaz imatat ve fabrikasyor, hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında
olmalıdır_

11. Teklif veren firmanln tıbbi cihaz yönetme iği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut
dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeıiği kapsamında tıbbi cihaz satış, rek|am ve tanıtım
yönetmeliği gereğince satış merkezi yetkİ belgesine sahip olmalldlr. Bu yetki betgesi ihale dosyasında
sunulmahdtr.

12.Pediatrik Laringoskop seti ile birlikte verilrr esi gereken bladeler:

00 numaralı Miller Tlp Blade ( 70 mm x 47 mrl )

. 0 numarall Miller Tip Blade ( 80 mm X 57 mİı )

. ]. numarall Miller Tip Blade ( 104 mm x 82 n m }

. 2 numaralı Mi|lerTip Blade ( 155 mm x 132 ,.nm )

Yetişkin Laringoskop seti ile birlikte verilmesi l;ereken bladeler:

.0 numaralı Macintosh Tip Blade (81 mm x 58 mm )

" 1 numara|ı Macintosh İp Blade ( 95 mm x 73 mm )
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PULSE METRE / SPoz lSPco ciHAZl.ARl, oKsiJEN SATURASYONU oLÇÜMciHAzI yETişKiN ,ARMAK sTAND.rRT iışıNeaiı-ın rE«Nır §ınrNiııriıl. pulseoksimetre cihazı kandaki oksijen ;aturasyonunu ve nabız olçtımıi yapabilen dijital
öIçünı cihazı olmalıdır.
2. Pulseoksimetre cilıazı parnıak tipi olm; lıdır.
3. Cihazın ekranında Sp02 ve nabız saytsI aynt anda izlenebilıııelidir.
4, Cihazın satürasyon ölçünı aı,alığı %35 - %1oo aralığında olnıalı, %7O - %l00 aralığında
ölçüm hassasiyeti *2 olmalıdır.
5 Cihaan n_abız 

Q|cüm aralığı 30 _ 24O b1 m olmalı, ölçüm hassasiyeti *2 olma]ıdır.
6. Cihazın ekranı iki farklı yönden izleneİ ilir olmalıdır.J Cihaz 2 adet AAA alkalin pil ile en az 50 saat sürekli çalışaliinıelidir.
8, cihaz pil ömürünü korumak için işlem ,,apılmadığı takiirje s saniye içinde oıomatik
kapanmalıdır,
9. Cihaz üzerinde batarya güç inclikatörüo malıdır,
l 0. Cihazın ebatları 56x27x28nıın(a5) oIıııaIıdır,
l l. Cihazın ağırlığı batarya dahil en fhzla iOg olmalıdır.
I2. Cihazın geniş ve kotay okunabilir renl. li LCD ekranı olııalıdır.
l3. Cihaz ile birlikte taşıma kılıfı ve askı ı erilmelidir.
l4 Pil değişimi dışında herhangi bir sen,iı ve kalibrasyon gerekmemelidir.
l5 Ithalatçı veya satıcı firı,ııanııı 't'SE Hizınet Yeri Yeierlilik Belgesi olmalı ve bu be|gede
ilriinün adı ve nıarkası belirtilmelidir,
l6 C]ihazların bakınıı ve kullanın,ıı i|e ilg li eğer orijinal dilindc kullanım kılavuzu varsa bu

kılavuz ve Türkçe kullanım kılavuztı tihazın kurulduğu birimde sorumlu kişiye teslim
ed iInıelidir

cihazların servis l«ılar,ıızları (:ihazın nıekanik, elektrik ve eleklronik devre

şemalarını içeren servis nıanııeli kIinik MühendisIik llizmeıleri biriınine teslim
ed ilnıelidir_

l. cihazlar enaz2 yıl garantili olüıral,dır ve en az |0 yıl yedek parça teknik servis hizmet
garanıisi bulunmalıdır. Garanti süresi boyunca periyodik bakımları kuI]anım

kıiavuzunda be|inildiği gibi yapıla< aktır. (2 ayda bir)

2. \'ükleniciye arıza bjldiriııi laiinde 24 (yiııni d(ın) saar, haftarla 7 (yedi) gun ve tum

bayraın, resı-ııi tatil günleri csasıi]a göre resnıi yazı, tele{bn veya faks yotuyla
yapı labilmelidir, Arıza biIdirimi ıel:fon ile 24 saaı bo.,ıınca yapılabilir olmalıdır.

3. Arıza bildirimini izleyeıı Z4(yirııi dö.t) saat içerisinde tıbbi cihaza müdahale

edilecektir. Bu süre nıesai dışı zarıanJarda ve resni tatit günlerinde 48 (kırk sekiz)
saattir Arıza çöziirnü :i6 saalten t'a: la oInıası halincie cihazın yerine aynı görevi yapan

gcçici bir cihaz bırakılacaktıı.

4- Garanti süıesi içinde, her bir sisten ve cihaz için yılIık çalışma ve kullanılabilirlik
ölçiimii en az o/o 95 (ol, 95 ııp-ıinı ı) olmalıdır. Buna göre her bir sislem ve cihaz, Yo

95 likı-ıp_t inıe oranı i lil< bir periyodu ifhde edeı) en

J'iı ]a i8
o%gxşJ tın*

lc yıllık olarak (yakIaş:k 8765 saat
/

1asık +1Şrg;ş;: ş|ffııa ve liııllııı ıın d ışı orvn-ıinıe) kalabilir
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Buna _uöre sistemter, eğcr bir yı içerisinde arıza veya diğer eıkiler nedeniyle l8.2
_qtinden daha az (yo 5 down-tinıt) hiznıet vereıııezler ise bu stirenin bakım-onarım
stiresine ekiennıesine gerek yoktıır. Ancak, yıllık olarak l8,2 günü aşan süre kadar
bakım-onarım zamanına iki kat süre eklenecektiı, ve bu sürecle cihaz bakımları
ücretsiz olarak yapılacaktır. Doıı,;ı tiıne §üresi arız:ıııtıı firnınya bilrlirilınesiyle
başlnyacnk, onarıııı tnıırıııılınıp sisıenıin fınl hnlde tcslinı edilnıcsi ile sona
erccci(air. İstisna parçanın hastaıe idaresi tarafindan ten.ıin edildiği hallerde yedek
parça ihtiyacının idareye bildiritn esi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye
teslim edilmesi arasında geçen s(iı: doıı,n riıne olarak sayılnıayacakıır. Ancak isaisnı
parça alınııııııı yiiltlcnici [iruı<|ı liı|rlığı tlııııııntla(resııi sipariş firmayı
ıılnştıl(tnn sonra)l0 giin sonr:ı dcrvn tinıe başlar.

5, cihazların garanti süresi boyuncı periyodik bakıın ve onarımı orijinal kullanım
kılavuzunda belinitdiği şekilde ve yinc beliniten sürelerde yüklenici firnıa tarafindan
yaptırılacaktır.

6. Cihazlar i|e birlikte fıbrilrn çı,tış lralibrıs1,on t.aporlırı Klinik Nlühendislik
Hizmetleri birimine teslinı edi ecektir,Ayrıca kalibrasyon etiketleri cihazlara
yaptşıırllınış olmaIıdır.Bu etiket i;crisinde I(alibrasyon tarihi, son geçerliIik ıarihi
bilgileri mutlaka olmalıdır

7, I'alııralarda veya fhtrıra ckiııde eslinı edileıı cilıazların nıarka. model ve seri
ıııınıaraIarı yazacaklır.

8, Teklifveren firma ıeknik şartname,leki nıaddeleri cevaplayarak şannameye uygunluk
bclgesi hazı rlayacak t ı r. Teknik şaıtnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda
g(irtilebiIcceği belirtilecekıir. Bu cı,,vaplar orijinal dokümanları ile karşı laştırıldığında
herhangi bir farkIıtık buluııtıısa l'irn;r değerlendirnıe dışı bırakılacaktır. kıırum istediği
taktirdc cihaz demosu isteyebilecek ir. Teknik özelliklerde belinilen özelliklere firma
uymuyor ise firma değerlendirme dı;ı bırakılacaktır.

9. satıcı firma, cihazları ücr.tsiz olar,l( monte e<lecek ve ıüm ınalzeme ve aksesuarları
ilc çaIışır duruırıda ıesliıı edecckıiı. Montaj için gerekli ı.iıı nıaIzenıe vc nıasraflar
fi rı,ııa tarafıııdaıı karşı|aııacakrır

l0, ihıleyi alan firma, cihazların kullaı.ınıına ilişkin kencli eğitilmiş personeli taraf|ndan
idarenin belirleyeceği sayıda person:le yine idarenin belirleyeceği gtın veya günlerde
ıicreısiz eğitim verecektir. Bu eğitim klinik Mühendislik Hizmetleri personeli
ıarali ııda n kayda alı nacakl ır,

ll. İhalcyi alan ilrma, cihazların bakın.ı v o sı aıızaların giderilınesi ile cihaz açı|ış
lı brasyonuna ilişkin t ini kendi eğitilmiş rsoneli tarafindanus DoĞAN Hastane5i lIıAkç .-l
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idarenin belirleyeceği sayıda pcr:onele yine idareniıı belirleyeceği gün veya günlerde
ücreısiz eğitim verecektir. Bu

taraf'ından kayda aIınacaktır.

eğitinı Klinik ]r4iihcndislik Hizmetleri personeJi

l2. Alınacak ünin, tıbbi cihaz yöneınıeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis
ve,/veya tedavi aınaçtı kullanılaca| ıır

lj. \'üklcnici firma taraf|ndan teklif ıdilen cihazın'l'ürkiye iIaç ve Tıbbi Cihaz UIusa|
Bilgi Bankasında (TİTUBB) ya ıla UTS kaydı bıılunnıalıdır ve bu durumu ihale

9*::T|r" içerisinde belgeleııe idir, Tekliledileıı cihazın UBB bilgisi doğruluğu
TITUBB ve MKYS'den kontrol e,iilir

l4. Kapsam dışı o|an cihazIar için .Tıbbi Cihazlarla llgili 1,1al ve Hizmet Alımı
İşlenıleri" konulu genelge nin 2.4. nıaddesi gerğince satın alma süreci
tamamlanınadan malzemeniıı iınalatçı veya ithalatçısı taraf.ından Türkiye İlaç ve']lbbi Cihaz I(urumundan gör iş alınarak .tKHI( Mali Hiznıetler Kunım
Başkanlığına bilgi verilecektir,.([ u duruııda ıeklif edi|ecek ünlnler için firmalar
ihale öncesinde gereken görüş a| :ıayı ve bilgi iletinıini tanıamlamalıdır, ) Alınangörüş yazısı salın alma dokıinıan|arına eklennıelidir.
nıaddesinin eklenmesi gerckıııekı :d ir, Ürünün irsaliyesinde ve faturasınrla uBBkodu ibaresi belirtilııelidir. A ,,rıca nıarka nıodcl ve seri numarası
yazılmalıdı r. İstenilenler fhttıralardi. olmadığı ıakrlirde fhtura geri gönderilecektir.

I5. Cihazla ilgiIi yapılacak ttim işlemlı:rde N,lKYS isnıi kullanılmaIıdır.
l6, Bakım, onarıııı yada yapılan diğer şleınlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında

künye numarası doldurulacak alaı olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu
alan dolduru|malıdır

l7, yüklenici firmadan satış yeri yeıerlilik beIgesi istenecektir, yüklenici firma ibraz
etmediği takc.lirde cihaz kullanıln ış olsa biIc teslını etlilecek ve hiçbir hak iddia
cdenıeyecekt ir.
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TEKNiK öznı-ı-i«ırR

BmEK l,r\Rl,|S l rııxxix ŞARTNA]VıEsi

] Z0 kg kapasiteli olmalıdır. 5 gram ıassiyetle çalışmatıdır2. Enaz2 yıl garantili olmalıdır,
3, Cihaz bozulduğunda 2 gün içinde ınüdahale edilmelidir.4, lhaleyi kazanan firma, hastane isteğine göre en az yılda bir kez cihazların

kalibrasyonunu, kalibrasyon yupr"a yeikisine sahip bir kuruluşa yaptırarak etiket ve
senifi kaIarını sunacaktır,

5 Garanti içerisinde cilıazların heı arızası için onaıım sürelerinin l5 günü aşması
halinde aynı nitelik ve özellikıe yeni bir cihaztemin edilecektir.6 cihazların belinilen doğnılukta öl ;üm yapnıayışı cihaz çalışıyor olsa da arıza olarak
kabul ed ilccek t ir

7, Aynı cihazın garanti süresi içeri;inde 3 defa aynı ınzayı vermesi ya da 6 defa
arızalanması halinde söz konusu ci'ıaz yenisi iIe koşul belirimeden aeğşiir;ıecettıi8, Cihazların basit arızalarının ,"ya yarİl,m sistenıi ile ilgili dıızeltilJbİlecek hataları
konusunda teknik birinıe eğitim veı İlecektir

9. Firına cihazı Biyııınedikal depc sorumlusuna teslim edecek Teknik şannameyeuynıayan bir durum olursa geri iadt yapılacaktır.
l0 Faturalarda veya fatura ckinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri

numaraları yazacaklır.

l l, Teklif veren firma teknik şanname.Jeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk
belgesi hazırlayacaktır, Teknik şa;,tnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda
g(irülebileceği belirı ilecekt ir. Bu ct vaplar orijinal dokünıanIarı ile karşı Iaşrırıldığında
herlıangi bir farklılık bulunursa firn a değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l2, Malzeme ile ilgili yapılacak tüm iş|ı,m|erde MKYS ismi kuIlanılmalıdır
l3. Unintin irsaliyesinde ve faturasıncla UBB kodu ibaresi belinilınelidir
l 4. Dijital olınalıdır.
l5, Bebeğin ölçüm sırasındaki hareketleri ölçtim değerini etkilememeli
l6, Terazinin ekranı aydınlatmalı LCD :ipinde olmalıdır.
l7 Tanım ağırlrğını gösıergede dondun,bilmeIi ve okuma kolaylığı sağ|ayabilmelidir.
l8. En son yapılan tanımı görmek için tafıza tuşu olmalı.
19 220 volı şehir şebekesi ilc çalışabiln eti.Adaptörü ile beraber verilmeli.
20. Şarjlı pil ile çalışabilmeli,
2l. -Düşlik pil ve enerji uyarısı verebilreli.
22, Otomotik kapanıııa özelliği olmalı
2j. Dara alabilmeli ve otomatik sıfırlam ı yapabilnıelidir.
24. Cihazın ağırIığı 4-8 kg ırasında oln-alıdır,
25, Adapıöni ve yeniden şarj cdilebiIir ç illeri cihazla birlikte verilmelidir.
26.']'anının ağırlık birimi kg/Ib otmalıdir.
27. Olçıne kapasitesi lOOg_2Okg. arasınt a olmalıdır,
28. Aynı. zamandı boy ölç(inrü yapmal. için;taıtıya bağIı l5O cnı uzunluğunda mezura

olmaIıdır.

^2? 
Talı şarj edilebilir pil ile çalışabilme ii ve cihazın yanında adaptöni ile verilmelidir.

30. 4 adet pille çalışmalıdır.
ükn. Dr.
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l

ANNE sÜTÜ SAĞMA clHAzI şARTNAı\IESİ
l. Cihaz bebgk emnıc riıminc yakın bir şekildc anne göğsündcn sılt sağımtna imkanveren klinik tipi bir pompa oln.ıılıdır. 6vğŞ9|!v!lı

2. Cihaz ıamamen kapalı sisıem olmalı 
_ 
vakum pistonu aırne bebek emniyeıi ve hijyenaçısından pompanın içinde oImalıdır. V"k; İ;;;;;, ;;İ jrİgOrui....llair.

' :il:ia;: 
vibrasyonsuz çatışrna özt lliği, cihazın vakuın gücü en a2 240 nlmHg

4. Ağnsız ve rahal sağım uygulanılabilir olmalıdır.
5. Cihaz olası bir eIektrik kaçağına karşı lDtş cephesinin komple plaslik olması i|e)
6. kullanıcı güven|iği aç|sından tamaıncr izolc cdilmiş olnıalıdır.
7. Cihoz önündc iki adcı süt sagma giriş _ycri olma|ıdır. Ciıiş ycri üzeıin<tc bir adct tıpaolma|ı islenildiğindc ıck sct kullanıIab Imelidir.

8. Cihaz laşına kolaylığı açısından ağırlı !ı 2 kg geçıncmelidir.

9. Cihaz {izerindc açma kapanıa düğmesi olmalı vc bir.ıdet vakum ayar düğmesiolmalıdır.

j.o. Koıay taşınmast için üsı ıarafıa tutma }:ri olmalldtİ.

11. Kullİnıcı gtlvenliği açısından cihazıı altında bir adeı dışarıdan değişıirilcbilecck
clckırik si8onası olmalıdlr.

l2. Nuınunc denendikten sonra uygunluk v-.riJccekıir_

l3. l000 (bin) adet süt sağma §et inin ücreısiz olarak vcrilmesi gerğknıektcdir
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12 KANAL YORUMLU EKG CİHAZ| TEKNİK ŞARTNAMESİ
' kc*l1;Hili::l1"J:lil"J,"#]-,opr( sesör kontrollü imal edilmiş olmall Ve her açtldlğlnda

2. cjhazda otomatik, manuel ve ritim kayı:modlan o|malıdır.
3, cihaz portatif olmalıdır.. Hem şebek-ı cereyanı hem de dahili batarya ile çahşabilmelidir.Taşınabilirlik açısından batarya cihaz iç".i.lnu unturr"-o1.1l,a,r.
4, cihaz şebeke elektriğine ba_ğJandığınca kendi kendinı şarj edebilen üniteye sahip olmalıdır.ciha:ın şarj ünitesi aynı zamanda t"m u"t".yrı"n"şai eoecek hem de cihazın çalışmasınısağl.ıvacak güçte olmalıdır, ayrı bir şarj,:ihazı veya 

"J"oİOr'u'nr'r", Ouymamalıdır.

' ,}:'*_ll'j:,i7J:'Şl'j;]1l,:" ar ıyüz, sD Kart girişi, networking ve biı'itransferi için Rs_45

6, cihazda EkG sinyalini manuel veya otorratık olarak dökümünü yapabilecek yazıcı bulunmalıdır.7, yax., (printer) termal tip olma]ı, katlaı.ıall termal veya rulo kağıda yazabilmelidir. cihaz hiçbir
İiiİl?,,ir]ilJ;,!'İli}J: r:iliİfx ",J;, 

,i,,", ),lr-","" .in", 
, 

lı. ,v,..l,],l;;;;";.,r"

' ;l'il:ffi:ı 
marka bağımlı olmamal 210|30 boyutlarında rulo kağıda grid çiz8isini kendisi

9. Kay|dedicien az 2OOdpi (8dot) yoğunlukt: kayıt yapabilmelidir.

"'I11';'' İ1';l1;;ilffiln Smm/sn, 6,:5 mm/s, lomm/s, 12.5mm /sn,2'mm/sn 50 mmlsn

" :İ§:İ Jl}:tüdltj 
EKG sinyalleri operatör tarafından I,25 mm/mv ve 2,5 mm/mv,a

12, Kendi bünyesinde bulunan termal yaz|cl( an 12 kanal EKG dalgasını aynı anda kaydedebilmelidir.Yazıcıdan alınan çıktıda derivasyonlann 
",ll".İ 

rinv.ll" İİİllİtl y"za,.,lmrl,a,..
13' ciha:ln hata indikatörü olmah, çıkan veya veri almayan elektrod ekranda uyarı vermelidir.* 

il:L:n,;*roj 
İŞareti ve nabl2 saylsl t kranda görülebilmeli, oRs sesi Vermeli Ve bu ses şiddeti

15' cihaza hasta adı, soYadl, kayıt numarası, ,,aşı, boyu kilosu ve cinsiyet gibi bllgiler cihaz üzerindekiklavyeden girilebilme|idir ve bu girile" r-.]ı"'i,L]ıLrı iiii"rŞruna" görüıebilmelidir.

" ;ff'İİ-,'j*'"1,'Jİ:li,jl"rrf;}]}t€,,nı anda iııenebiıme.ini oıanakıı kııan en az 7 inç

ı7, cihaz ekranlnda en az hasta..kimlik no, Iayıt şekli, kalp atlml, elektrod durumu, saat, bataryadurumu, kağıt hızı, genıik ve filtre i|e iır,İı ı ıeıı"rl;|r;;lı,d;..
18. Hata mesajlan ekrandan izlenebİlmelidir.
19, cihaz üzerinde EKG kontroıüne yö.nelik er az açma/kapama, uyut/uyandır, otomatik çekim, elleÇekim, kağlt hızı, büYüklük. kopyalama, fiı,."l";";;;;;;;iru,r", ,*o formatlarına giriş, hastabi18ilerine girme fonksiyonlarını yapan tuşl tr bulunmalıdır,
20' cihaz üıerinde hastaya ait bilgileri kolayc; giri|ebilecek alfanümerik bir k|avye bulUnmalldlr. TektuŞ yardtmı ile gerektiğinde bllgiler ekrana ı!l."lıai., 

- ' -"-' -

":;iili:rix:r:l1il"",,l',,ll""ı programı bı lunmalı, 12 derivasyonlu EKG için morfoloji Ve ritim

22, cihazda fabrika ayarlar|na dönüş için ''defaJlt'' modu buIunmalıdır^
23. Cihazda 5oo adet di8ital EK

veriler geri çağrılabilmeli, i

İun,,s ooĞeıı-

G çekimi depc
nceIeg

le ,$
aşlnll

lama özelliĞi olmaIıdlr. Cihazın hafızasına kaydedilen
fxltlclya göndeı.ilebilmeli Ve UsF Veya sK kart i|e,t-illthüHı -- ,/

-u"



herhangi bir bilgisayarda açılabilmelidi..

' :;fijil;TfH#ffff: *:"j:ola 
ak EKG,yi h"f,,".,n, kaydedebilmelidir. Hafızaya kaylt için

25, Cihaıda AC filtre (on,off), EMG filtre (25Hz,35Hz,45Hz}, DFT filtre (0.05Hz,0.15Hz,0.25Hz,o.5Hz)Lowpas filtre 3OOHz-75Hz arasında en ,. a lJrnİa" 
",l'"İ"n"Uil."liair.26. ortak Mod Reddetme oran| (CMRR) 11 ;d8 'den büyük olmahdır.

27. Ciha2da QRS se5 şiddetini ayarlama öze liği olmalıdır.
28. Hasta kablosu standart ta.

i,ı"v"oii.lti"lıra" 
";:irJ'il; J;":LIlLA*,Aü,AVf,V1 

,v2,v3,v4,v5 ve V6 derivasyonlarınl

29, Derivasyon ucu seçimi otomatik veya elIe kumandalı olmalıdır.
enterferansından ve defibrasyondan etkilenmeye karşı koruyucu devreler

31, Cjhaz tam dolu şarjda en a2 4 saat sürek imonitörizasyon veya 1,5 saat sürekli yazdlrma Veya 3oosayfa EKG raporu yazdırabilmelidir. a",u y" 
"n 

i"ri"i lr.*"'o'"', halegelmelidir.
32, cjhaz Türkiye genelindeki sebeke 

_gerilin 
ıne uygun olacak ve şebeke gerilimindeki değişmeleri enaz g61O kompanse edecek jüzenege sahi) olma|ıdır.

" I:!L""İl.',İJiha: 
isteğe bağlı olarak.lındığı taktirde opsiyoneı oıarak bir software ile pc,ye

34. cihaz hastada aritmiyi kaydetmelidir vey, ı otomatik olarak dedekte etmelidir.

"' :lİİlJ:ffijik modda Çekim u:unluğu 10-24 sn arasında operatör tarafından

'" ::İİ:ffii#ğruluğu ve güvenirliği aç sından her kanal için örnekleme en a2 saniyede 16000

37, cihaı kolay taşınabilmesi için bir tutma kc luna sahip olmalıdır ve ağırlığı en fazla 4.5 kg o|malıdır.38. Cihazın frekans aralığı 0.05 - 3OO hz arasıı dadır.
39. cihaz classl,Type CF defibrilatör korumas na 5ahiptir.

30. Cihazda Frekans
bulunmalıdır-

5tınesl

ılO. İleride talep edildiğinde ''EK6 Yönetin
özelliklerde olacaktır.
. sistem kab|olu ve kablosuz olarak Lar ve wifi başta olmak üzere bir taraftan cihazlarla diğer

protokolü kullanarık HBYs/PAcs ile çift yönlü haberleşip bilgi akışı

sistem DlcoM Protokolü ile hasta bigilerini HBYs/PAcs sisteminden alma|ı, i|gili
gönderebiImelidir.

taraftan DlcoM

sağlamalıdır.

Cihaz ekranında iş listesi üzerinden s-,çim ile hasta demogra
HBYs/PAcs sistemine ve EKG veri yöne:im sistemine kablolu ve
cihaz ekranlnda iş listesi aizerinden s(çam ile HBY5/PACS siste
bilgilerini a|mall ve çekilen EKG HBYS/P \CS sistemine il8ili hasta
Cihaz|ar öze|likle Acil durumlarda bark ıd okuyucu veya manue
EKG çekimi yapılabilmeli, daha sonr: taIep ile çekilen EKG
Eşleştirilen EKG vefisi HBYs/PAcs sistenl'ne iletebilir.

nus DoĞn N

sistemi" kurulabılmelidir. sistem en az aşağıdaki

ciha2lara

fik bilgilerini otomatik o|arak

kablosuz olarak aktarmalıdır.

minden hastanın demografik

klasörüne gönderilmelidir.

l lD 8iriş sayesınde hasta için

dosyası eşleştirilebilmelidir.
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cihaz ekranlnda lş listesi üzerinden :eçilen EKG çekimleri Yapülabitmeli, aynl zamanda acil

durumlar için iş llstesi haricinde de EKıi çekimi yapabilmek mümkün olmalıdır,

ÇekiIen EKG otomatik olarak EKG cil" azı ve sisteme kayıt edilebilir, Sistem blr taraftan bu

kayıtları ham veya değaştirilebilir formatta hafızasında saklayabilir, diğer taraftan

Encapsulated PDF dosyası şeklinde HB /5/PACS aktarabilme|İdir,

5istemde ham veya değiştirilebiIir formatta arşiVlenen veriler yeniden değerlendirme,

hesaplamaya ve yorumlamaya uygun olmalıdır, yapılan değişiklikler sistemde

saklanabilm elidir.

EKG Cihazı, EKG Yönetim sistemin; bağlamak için opsiyonel WiFi özelliği olmalıdır, bu

sayede kablo kanşıklığının önüne 8eçilmiş olunacaktır,

Aynı marka sistem ile uyurr iu EKG Cihazları EKG Yönetim Sisteminden

izIenebilmelid ir.

sistemden alınan veriler hastanenin .lBYs firmasl tarafından ilgili yerlere gönderilecektir. Bu

verilerin işlenmesi HBYS firması tarafı ]dan 8erçekleştiril€cektir,

sistemin kUrulacağı bilgisayar sisteıli temini, Kablolu/ kablosuz altyapl işlemleri hastane

taraf lndan gerçekleştariıecektir.

41. Cihaz kağıdında çıktı olarak görülen değe ler en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

. isim

. Boy

. Yaş

. Tarih

. lD numarası

. Fİltreler

. saat
o cinsiyet
. Kilo
. EKG çekİmine llişkln yorum kısmı

42. cihazla birıikte verilecek aksesuar listesı

. Her cihazla beraber bir adet güç <ablosu

. Her cihaz|a beraber bir adet 10 t çlu EKG kablosu

. Her cihazla beraber 6 adet 8öğü , puarı,4 adet kol-bacak elektrodu

. Her cihazla beraber bir adet yazıcı kağıdı

. Her cihazla birliktğ bir adet Lı,b: ttery

ı Her cihazla birlikte elektrostatik boyall, tekerlekll ve kab|o askılı taşıma sehpası

43. Garanti özellikleri

cihaz ve malzemeler üretim ve işçilik h ıtolarına karşı 2(iki) yıI garanti kapsamında olmalıdlr,

Ilıl,ıl
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Kombine Elektroterapi Ultrason Cihazı Teknik Şartnamesi

1, Cihaz 22o v / 50 Hz şehir şebekesi ile çalışmalı +/- %Io voltaj değişikliklerine uyumluolmalıdır.
2, cihaz birbirinden tamamen bağımsız dört kanal elektroterapi, bir kanal ultrason

ü n itesinden oluşmalıdır.
3, cihazın çıkış kanalları birbjrinden bağımsız çalışma|ıdır. istenildiği zaman ultrasonprobundan da elektroterapi çıkışı a lınabilmelij ir.4. cihaz ekranı, kullanım kolaylığı açısından renkli dokunmatik ekran olmalıdır.5, Tedavi esnasında ayarlanan parametreler cihazın renkli dokunmatik ekranındagörülmelidir.

cihazın tedavi zamanı 0-60 dk arasında ayarlanabilmeli, tedavi bitiminde cihaz akımıotomatik olarak kesmeli ve sesli uyarı vermelidir.
kullanım kolaylığı açısından cihazın dil seçenekleri arasında Türkçe de olmalı vekolayca ayarlanabilmelidir.

8, cihazın polarite ayarl elektrotların yerlerini değiştirmeden yapılabilmelid ir.9. cihazda akımın kolay to|ore edilebilmesi içın cı ve cv modları olmalıdır.
10, Cihazda en az Galvanik akım (kesikli-sü retıi1, raradlk akım, Trabert 2-5, iki kutupluenterferans, dört kutuplu enterferans, TENS (asimetrik, simetrik, burst), Russian,mikroakım, monofazik kare. dalga (rectangular) puls, monofazik üç;"n ;;Ü"(trianguIarpuls), yüksek voltaj, Diadinami[ ,t,. 1vr,or,cP,LP,RS) akımlarınıiçermeIidir.

11 !i|", en az 3 akımı ardışık olarak uygulamaya imkan sağlamalıdır.
12, Cihaz elektrodiagnoz amacıyla ku llan ıla bilmeli, r"oba., kron"kri hesabı yapabilmeli,kuvvet/zaman eğrisi çizebilmelidir.
13, cihazda sık karşılaşılan hastalık|ara ait en az 80 adet hazır tedavi programı olmalı vebu programların nasıl uygulanacağı kullanıcıya resimli ve yazıll olarak cihaz ekranındagösterilebilme lid ir.
14, cihazda kullanıcının kendi protokollerini kaydedebi|mesi için en az 20 adet boş hafızayer almalıdır.
15. c|haz ultrason uygulaması sırasında kesikli uygulamalarda en az 3 W/cm2, sürekli
_ _ uygulamalarda en az 2 W/cm2 çıkış gücüne sahi-p olmalıdır.
16, Cihazın u|trason probları isteğe bağlı olarak 1 ve 3 MHz'de çalışabilecek özellikteolmalıdır.

1] !iIazın ultrason başlığı ergonomik, duş tipi başlık olma|ıdır.
18, cihazda ultrason temas indikatörü bulunmalı, temas bozulduğu zaman cihaz isteğe
_ _ !ığ|,olarak sesli ve ışıklı uyarı vererek tedavi zamanını d urdu rabilmelidir.
19, cihaza aynl anda iki farklı boyda ultrason başlığı takllabiIme|i, hangi başlık istenirse
_ cihaz menüsünden seçilerek kolayca kulla nılatilİıellair.
20, cihaz imalat ve fabrikasyon hata|arına karşı 2 yıl ücretslz, 1o yıl ücreti karşılığındaservis ve yedek parça garantili olmalıdır.
21, Cihazda elektrot test etme özel|iği olmalı, cihaz takılan aksesuarı otomatik olaraktanımalıdır.
22. cihazla birlikte verilecek aksesuarlar

6

7



. 4 adet lastik elektrot Ve süngerleri. 4 adet elektrot kablosu

. 4 adet elektrot sabitleme kayışı. 1 adet en az 4 cm2 ultrason probu
o 1 adet güç kablosu
. 1 adet Türkçe kullanım kılavuzu


