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MERKEzi MoNiTöR ;iSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Merkezi monitör sistemi hasta bilgi yönetimi ve merkezi monitör özelliklerini içermelidir.
sistemde hasta parametreıerine ait dalga formlarl, alarmlar, Vs. değerleri hastabaşt

monitöründen alarak görüntülerne özellik|eri olmalldlr.

2. Tek bir sistem üzerinden ı28 yatağa kadar takip mümkün olmalıdır.

3. Kurulum için gerekli olan yazlhm temin edi|ecek olup, kurulum Ve aktivasyon yükleniciYe
aıt olacaktır. Merkezi 'ıstasyon v. hastabaşı monitörlerinin bağlantıları için gerekli olan
tüm altyapl (PC, Kablolama, hub ls.) kuruma ait olacaktlr.

4. Merkezi sisteme aynl anda 128hastabaşl monitörü bağlanabilmelidir. Merkezi sistem tek
ekranda 32 hastabaşl monitörü, çift ekranda 64hastabaşl monitarüne ait bilgileri (dalga

şekiıleri ve ölçülen değerler) aynı anda iı|eme olanağına sahip olma|ıdır.

5. Otomatik kayıt yapabilme özelliği bulunmalıdır. Alarm oluştuğu andan 10 saniye öncesi ve

10 saniye 5onrası kaydedilmelidir

6. 240 saatlik trend bilgilerini izlem€ olanağı bulunmalldlr.

7. Merkezi monitör sistemi 44 boyutunda kağlt kullanan yazıcılardan çıktı Verebilmelidir.

8. istenildiğinde herhangi bir hastabaşı monitörünün tüm kana| bilgileri merkezi konsol
ekranlnda iz|enebilmelidir.

9. Hastabaşl monitöründe gerçekleştirilen fonksiyonların büyük bir kl§ml merkezi konsoldan
da yapılabilmelidir.(Derivasyon ve kazancı değiştirmek, alarm ve parametre ayarı yapmak,
durum eğrileri gö2lemek, tansiyonu şişirme gibi}

10. Kaytt alma işlemi herhangi bir anda merkezi konso|dan Veya sisteme bağh hastabaşı
monitörlerinden gerçekle§tirilebilmelidir.

11. Çlktl üzerinde dalga şekilleri, ölçü!en değerler, tarih saat bilgi5i, yatak numaras|, hasta adl,
protokol numarası ve alarm kayıt durumunda alarm nedeni bulunma|ıdür.

12, Sisteme bağlı hastabaşı monitörllırinde verilen alarmların tamamı merkezi konsoldan da
görs€l (renk kodlu) ve sesli olarak l2lenebilmelidir.

13. Merkezi sistem ile hastabaşl İnonitörleri standart yerel ağ (tAN} ile birbirlerine
bağlanabilmelidir-opsiyonel olarak kab|osuz bağlantlyl desteklemelidir.

14. Full disclosufcmodunda helhangi bir hastaya ait geçmişteki (maksimum 72 saat önceki}
trase ve ölçülen değerlerin tamaml görüntütenme|idir . 72o adet olay kaydını

saklayabilmeli, 72o adet tansiyon ölçümünü hafızaya alabilmeli Ve 50.000 hasta bilgisini

saklayabilme!idir.

15. Merkezi monitörden hasta ismi, hasta cinsiyeti, hasta tipi (Yetişkin, Çocuk, Neonatal)

Hasta Yaşı ve Kilosu, Protoko| Numarasl, Yatiş Tarihi Ve Hasta ile ilgili Rapor bilgileri

giril€bilmeIi, değiştirilebilmelidir.

16. Merkezi monitörden tüm alarmlar iki dakika boyunca geçici olarak susturulabilmelidir.

17. Merkezi monitörün kullanlm dili Türkçe dahil çoklu dil desteğine sahip olmalıdır.

18. Merkeıi monikir, hastabaşı monitörler, ite kablolu veya kablosuı olarak

haberleşebilmelidir.

us lI:, t1!ilcl:;

A.içi]kal
aiıni, l(avlt

İi,|ı..:;l
Gül9

H



,

ŞAR l.I DELici KEsici cERRAHıAMAçtl MoToR sisTEMi TEKNiK şARTNAMEsl (s sERisi}

.1. 
cerrahimotorlar hem büyük, hem küçük kemik ceırahjsinde kullanılabilir o|malldlr.2. ce.rahi motoİla, ve ekleri pa5lanmaı materyalden yapılmlş o'malıdlr.3. l(eicj ve delici motorlar ayrl ayİ| kUIlanllabilir olmalldır,

'{. Uelicl motor (5(+-)mm) kanü|lü Ve motor 8ücü en az 1sow o|malldlr.5. Delicımotor devir saytsIminimum 1oooRPM olmalldIr.6. Kericj rnotor o5cilIatin8 frekan5| en az 16000 osc/min. olmalldlr.7, 8atarya şarj ünjtesi ay.| oImal|dlr Ve tityum iyon öıeltikli olmalIdlr.8. sinemde .iacopsjack Ve anahta.larl bulunmalldlr.9. sıstem alüminyum sterilcase İçerisinde o|maIldır. sterılizasyona 8iremeyen çanta ile teklifedilmemelidir.
10' cerrahı motorlaıın tüm bataryalaıı lityum iyon öıellikte, 3oooMa 8ücünde ve maksımum 60

İ:lİ"j:j:lr:i "rilecek 
özellikte olmalIdIr. sistemde 2 batarya b'ulunmalıdır. Nikel batarya

ı1. cerrahi motorIar ı34 derecede otoklaw'da steril edilebilmelidir.

12. Uluslarara5l 8eçerti kalite ve cE belgelerıne sahip olmalldır.

13, cefrahi motor sağ ve sol yönlerinde çallşabilmelid jr, Motorun devar yönü elcek üreıinden
değjştirebilmelidir.

14. Tüm deljci aparat|ar dri||/ reame.1,5mm den başlay!p 8mm'e kadar uyumlu o|mal|dır.

15. cerrahi motorun bataryalan kolay sökülüp takllabilir olmalldlr.

16. cerrahi motorla beraber en az 3 adet sawing kesici blçak olmahdır. Halluks Valgus vakaları

içİn uy8Un kesici blçak bulunmatıdır.

ı.ı,l xıı-ııc

^:E:f,;ı*:::,::;,,.

'ıc,5.r.tt!i

iJ::,.;.
0İı.,;)

ııl,Uıiıi.lT;:

j, 
^! 

iİ.n. |E,rol İrr !r..

(,

Ha9tane 5ü

"ı'
İi

a

arı u İt,, xüdl,u



SlcAKLlK öıçüıı ciHAzıRnı, ıııoııı ir,ıveziv / lNFRARED HASTA

sıcAKLıK öıçüv cirıazı rt«ııir şRnrııeıırsi
t-Ateş ötçer tene temas etmeden,belli bir mesafeden(yaklaşık 2,3 cm} vücut sıcaklığını ahndan,

boyundan anlnda hassas dijital olarak ölçmelidir.

2-Ateş ölçer, ölçüm aralığını kızıl ötesl ışınla ayarlayabilme özelliğine haiz olmahdır.

3.-Ateş ötçer, astm helgesine sahip olmattdır. (§tvı. katı yiyeçeklar ve oda stcaktığıl ötçum aratGt 1-55

olmalıdır.

4-Ateş ölçer, vücut slcakllğl ölçümü için Yayd|ğl infrared ışınlarının göze zararl olmamalldl,,

s-Ateş ölçer, otomatik Veya manuel kalibrasyon tizelliğine sahip olmalıdır.

6-Ateş ölçer, vücut sıcaklığı alın ölçüm aralığü 34,042,5 oC olmalıdır.

7_Ateş ölçer diğer kullanımlarda (sıvl, katl yiyecekler ve oda sıcaklığı ) ölçüm aralığı 1-55 olmalldIr.

8-Ateş ölçer LcD ı§ıktı düital ekrana sahip olmaltdür ve aydıntatma öıelliğitaşlmalıdtr.

9-Ate§ ölçer hastane ve klinik|erde denenmiş olmalldlr.

10-UBB kaydı olmalıdlr.

1l_Ateş. ötçer, Medikat sınıflandırmada "class lfa tübi ciha2 "olarak test edilmiş olrna]lür.

12-Ateş ötçer, 2 yltllk garanti belgesine haiz olmalldlr.

13-Ateş ölçer iıe Türkçe kullanım kılavuzuve aa boyutunda, 1,5Vpil Verilmelidir,

14-cihazın ağırlığı en fa2ta 120 gr (Piller dahil) olmalıdır.

1s-cihazln kalibrasyonu yapllmlş Ve kalibrasyon belgesi yanlnda olmalldlr,

16_ıhaleyi kazanan firma, hastane isteğine göre en az ylıda bir kez cihazlartn kalibrasyonunu,

kalibrasyon yapma yetkisinğ sahip bir kuruluşa yaptlrarak etiket ve sertifikalarınl sunacaktlr,

17_Garanti içerisinde cihazların her arızası için onarım süreterinin 15günü aşma5l halindeaynı nite!ik

ve özellikte yeni bir cihaz temin edilecektir.

18-Cihazların belirtilen doğrulukta ölçüm Yapmaylşl cihaz çallşlyor ol5a da anza olarak kabul

edilecektir.

3 defa aynt arlzayl vermesi Va da 6 defa arlzaIanmasl halinde

eden değiştirilecektir.
19-Aynl cihazIn garanti süresi içerisinde

söz konusu cihaz yenisi ile koşul belirtm

2o-cihazlarln basit ar12alarlnln veya yazll

birime eğitim Verilecektir.

21-En son numunelerle değerlendirilece
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22-Programlanan alt ve ü5t limiti aşan durumlarda sesli ve görsel ikaz vermelidir.

23_Klinik çallşmalar neticesinde 93/42 EEC medikal ürün protokolüne göre be18elendirilecek insan

üzerinde kullanlm için ruhsatlandlrllacaktır.

24- Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYs ismi kul!anılmalıdır

25-Ürünün irsaliyesinde Ve faturaslnda UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

25- Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeteri cevaplayarak şartnameye uygunluk belgesi

hazırlayacaktır. Teknik şartnamede istenilen ö2elliklerin hangi dokümanda 8örülebileceği

be|irtilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karş|laştlr!ld|ğlnda herhangi bir farklılık bulunursa

firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

27- Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri numaralarl

yazacaktır.

28_ Firma cihazı Biyomedikal depo sorumlusuna teslim edecek Teknik şartnameye uymayan bir

durum olursa geri iade yapılacaktır.

1 cihazlarln baklmı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde kullanım kllavuzu varsa bu kılavuz

ve Türkçe kullanlm kllavuzu cihazln kurulduğu birimde sorumlu kişiye teslim edilmelidir.

2 cihazlarln servts kılavuılaıı (cihazın mekanik, eıektrik ve elektronik devre Şemalarınl iÇeren

servis manueli) Klinik Mühendislik Hizmetleri birimine teslim edilmelidir,

1 cihazlar en a2 2 ylı garantili otmalldlr ve en az 10 yll yedek parça teknik servis hizmet garantisi

bulunmalıdır. Garanti süresi boyunca periyodik bakımları kulıanlm kltavuzunda belirtildiği gibi

yapılacaktır. (2 ayda bir)

4. Ytiıkleniciye anza bildirimi günde 24 (yirmi dört) saat, haitada 7 (yedi) gtin ve tüm

bayram, resmi tatiı günleri esasına göre resmi yazl, telefon veya faks yoluyla

yapılabilmelidir. Anza bildirimi telefon ile 24 saat boyunca yapılabilir olmalıdır,

5.Anzabildiriminiizleyen24(yirmidÖrt)saaıiçerisindelıbbicihazamüdahale

edilecelıir. Bu sure mesai dışı zaman|aıda ve resmi latil günlerinde 48 (kırk sekiz)

saattir. Anza çözümü 36 saatten fazla otması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan

geçici bir cihaz bıralolacakİır.

6.Garantisüresiiçinde,herbirsistemVecihaziçinyl|llkçallşmavekullanılabilirlikölçümüenaz

% 95 |% 95 up-tıme} olma|ldlr. Buna göre her bir sistem ve cihaz, lo 95 likup-time o,anı ile

yllhk olarak (yaklaşlk s765 saat lik bir periyodu ifade eder) en fazla 18,2 gün (yak|aşık 438

saat} çaltşma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir, Buna göre sistemler; eğer bir yıl

ıçerisinde arlza veya diğer etkiıer nedeniyle I8.2 eij den daha az (% 5 down-time) hizmet

veremezler ise bu sürenin bakım-onarım , süresi mesine erek yoktur. Ancak, yllllk
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olarak 18.2 günü aşan süre kadar bakım_onarım zamanına iki kat süre eklenecektir ve bu

sürede cihaz bak|mlarl ücretsiz olarak ya pılacakİr.Down time süresl arızanın llrmaya

biıdtriImesiyle baştayacak, onarlm tamamlanlp slstemln faa| halde teslim edilmesl lle sona

erecektir. istisna parçanın hastane idaresi taraflndan temin edildiği hallerde yedek parça

ihtiyaclnlnidareyebildiriımesiileyedekparçanlnteminedilerekyükleniciyeteslimedilmesi

araslnda geçen süre down time olarak sayllmayacakttr, Ancak lstisna parça allmtnln

yüklenicl firmada kaldığı durumda(resml siparlş firmaya ulartıktan sonra)lo gün sonra

down tlme başlar.

7. cihazlarln garanti süresi boyunca periyodik baklm ve onarlmı orıinal kullanım kılavuzunda

be|irtildiğişekildeveyinebelirtilen5ürelerdeyüklenicifirmataraflndanyaptlrllacaktlr.

8 cihazlar ile birlikte fabrIka çıhş kalibrasyon raporlarl klinik Mühendislik Hizmetleri birimine

teslim edilecektir.Ayrlca kalibrasyon etiketleri cihazlara yaplştlrllmlş olmahdlr,Bu etiket

içerisinde Kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi bilgileri mut|aka olmalldır,

9 Faturalarda Veya fatura ekinde tes|im edilen cihazlarln marka, mode| Ve seri numaralar|

yazacaktlr.

!o Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeIeri cevaplayarak Şartnameye uygunluk belgesi

haılrıayacaktır.Teknikşartnamedeistenilenözelliklerinhangidokümandagörülebileceği

belirtitecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanlarl ile karşllaştlrıldlğ|nda herhangi bir farklılık

bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktlr, Kurum istediği taktirde cihaz demosu

isteyebitecektir. Teknik özelliklerde belirtiIen özellikıere firma uymuyor ise firma

değertendirme dlşl blraktlacaktlr.

11. satlcl firma, cihazlarl ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları i|e ça|lşlr

durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma taraflndan

karşılanacaktır.

12. ihaleyi alan firma, cihazlarln kullanımına ilişkin kendi eğitilmiş persone|i taraflndan idarenin

belir|eyeceği sayıda personele yine iy'arenin belirteyeceği gün Veya günIerde ücretsiz eğitim

verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri persone|i tarafından kayda alınacaktır,

13. ihaleyi alan firma, cihazların bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile cihaz açlllş

kalibrasyonuna ilişkin t€knik servis eğitimini kendi eğitilmiş personeli taraflndan idarenin

belirleyeceği sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gün veya günlerde ücretsiz eğitim

verecektir. gu eğitim Klinik Mühendislik Hi2metleri personeli taraflndan kayda alınacaktlr,

14.Alınacakürün,tıbbicihazyönetmeliğinin3.madde(o}bendigereğincetanl,teşhisve/veya
tedavi amaçlI kullanllacaktlr.

5. yüklenici firma taraflndan teklif edilen cihazın 
'Türkiye ,ilaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi

1

Bankasında (TiTU8B) ya da üT5 kaydl bululi*ı ?ildır ve bu d rumu ihale dokümanla rı
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içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu T|TUBB ve MKYS'den

kontrol edilir.

17. ciha2la llgiliyapllacak tüm işlemlerde MKYs ismi kullanılmalıdır.

18. Bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlarında künye

numarasl doldurulacak alan olmatıdır ve işlemi yapan personel taraflndan bu alan

doldurulmahdır.

19. yüklenıci firmadan satış yeri yeterlilik belgesı istenecektir. yüklenici fırma ibraz etmediği

takdirde cihaz kullanılmış olsa bile teslim edilecek ve hiçbir hak iddia edemeyecektir,
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16. Kapsam dl5l olan cihazlar için 'Tlbbi cihazlarla Ilgili Mal Ve Hizmet Atımı işlemleri"

konulu genelgenin 2.4. maddesigereğince satln alma süreci tamamlanmadan malzemenin

imalatçl veya ithalatçısl taraflndan Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak

TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanllğlna bilgi Verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek

ürünler için f'irmalar ihale öncesiflde gereken görüş almayl Ve bilgi iletimini

tamamlamalıdır.) Alınan görüş yazls| satın alma dokümanlarına

eklenmelidir. maddesinin eklenmesi gerekmektedir. Ürünün irsaliyesinde Ve faturaslnda

UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.Ayrıca marka model ve seri numarasl

yazılmalıdır.istenilenler faturatarda oımadlğl takdirde fatura geri gönderilecektir.


