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yENiDoGAN igirue TARAMAST tgin reoae oroarusrix
euisyon vE oroMATix aaR cirazr ganrnauesi

1. Cihaz, yenidogan igitme taramasr testlerinden TEOAE ve ABR testini yapmak tizere
tasarlanmrg olmahdrr.

2. Cihazrn ABR testi igin degerlendirme metodu; grifl.ilto adrrlkL ortalama alma ve gablon
eSlestirme yontemi olmahdrr.

3. Cihazrn ABR testi igin, empedans duyu sinyali; 1 kHz kare dalga olmaldrr.

4. Cihazrn ABR testi igin, empedans test aralrqr; 1 ila 99 kohm olmalrdrr.

5. Cihazrn ABR testi igin, kabul edilen empedans; 12 kohm dan kUCLik olmahdrr.

6. Cihazrn ABR testi igin, klik oranr; yaklagrk 80 Hz olmalrdrr.

7. Test islemi srrasrnda, cihazrn ekranrnda; istatistiksel grafik, testin devam sUresi, EEG
seviyesi, ABR saptama olasrhdr ve empedans seviyesi gdr0ntri lenmelidir.

8. Cjhaz, tek kullanrmhk hidrojel elektrotlarla kullanrlmahdrr.

9. Cihaz, ABR testi 6ncesi uyaran kontroli.inii otomatik olarak yapmahdrr.

10,Cihaz, test 6ncesi empedans kontro[i yapmah ve elektrotlann empedans ve balans
deOerlerini sayrsal olarak g0sterebilmelidir.

11.Test islemi srrasrnda elektrotlann empedans degerleri periyodik olarak test edilip ekranda
gosterilmeli ve bu empedans kontrolu srrasrnda uyaran sinyali devam etmelidir.

12. Test iglemi srrasrnda, elektrotlann badlantrsrnda problem olursa, cihaz ekranrnda,
badlantrnrn kotLi oldugu, uyan mesajr olarak gOr0nmelidir.

13. Cihazrn TEOAE testi igin deoerlendirme metodu; g0r0ltu aorrlkh ortalama alma ve dnemli
sinyal tepe noktalan ydntemi olmaldrr.

14. Cihazrn TEOAE testi uyaranr; do!rusal olmayan klik srralamasr geklinde olmaldrr,

l5.Cihazrn TEOAE testi uyaran seviyesi; 70-84 dB SPL ( 45-60 dB HL ) seviyeleri arastnda
olmaldrr.

15. Cihazrn TEoAE testi klik oranr; yakla$rk 60 Hz olmalrdrr.

17. Cihazrn TEoAE testi frekans aralor; 1.5 kHz ile 4.5 kHz arasrnda olmahdrr.

18. Test islemi srrasrnda, cihazrn ekranrnda; istatistiksel dalga bigimi, dlgiim ilerlemesi, TEOAE
tespit diizeyi ve giirUltu seviyesi ve artefakt oranr yi]zde olarak 96rU ntulenmelid ir.

79. Cihaz, TEOAE testine baglamadan once otomatik kalibrasyon yapmalrdrr.

20.Cihaz, test sonuElannr, "GEeTi" / "KALDI" veya "NET CEVAP" / "NET CEVAP YoK" olarak
verebilmelid ir.

21. Test sonucu ekranrnda; tarih, saat, kulak ydnri, istatistiksel dalga bigimi ve TEOAE sonucu
gdrrilebilmelidir.

22. Cihaz,n Probunun sokUlUp takrlmasr ve temizli0i kolay olmahdrr. Prop fonksiyonlannrn
do$rulu{u kullanrcr tarafrndan kontrol edilebilmelidir.
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23.Cihazrn g6vdesine monte edilmig dahili bir test kavitesi olmalr, buradan probun drizgtln
galrgtr!r test edilebilmelidir.

24.Cihazla elektrot kablosunun drizgtjn galrgtr!r test edilebilmelidir. Bu iglemi yapabilecek bir
test aparatr cihazla birlikte verilmelidir.

25. Prob ucuna takrlan ear tip, yumugak olmalrdrr.

26. Cihaz; portatif, ergonomik, elde tagrnabilir olmalrdrr.

27.Cihaz ayarlannda, lisan segeneli olarak "TURKQE" olmalr ve cihaz Turkge kullanrlabilmelidir.

28. Cihazrn en az 7x5 cm ekranr dokunmatik, renkli, LED rgrklr ve TFT olmalrdrr.

29. Ekran rgr!r ayarlanabilir olmalrdrr.

30. Cihazrn kullanrmr dokunmatik ekran tlzerindeki tuglar vasrtasryla olmalrdrr.

31. Cihaz 250 hastanrn bilgilerini ve 500 test sonucunu belle$inde saklayabilmeli ve
istendiIinde ga$rrrlabilmelidir.

32. Kullanrlan bellek Yo olarak cihazrn ekranrnda goruilebilmelidir.

33. Cihaz, belle!i tamamen dolmadan rince kullanroyr uyarmalrdrr.

34. Cihazdaki hasta bilgileri ve test sonuglarr program aracrlr$r ile bilgisayara aktarrlabilmelidir.

35. Verilerin aktarrmr USB port tizerinden yaprlmalr, aktarrm igin gerekli kablo ve aparatlar,
cihazla birlikte verilmelidir.

36. Hasta bilgileri tek olarak veya toplu halde silinebilmelidir.

37 . Cihaz, aksesuarlarrnrn yerlegtirilip tagrnabilece[i, orijinal tagrma gantasryla beraber
verilmelidir.

38. Cihaz ana rlnite ile Sarj edilebilmelidir, bagka herhangi bir ara kabloya ihtiyag
duymamalrdrr.

39. Cihazda 1 dakika sure ile iglem yaprlmadrirnda otomatik standby moduna gegerek kendini
korumaya almalrdrr.

40. Batarya durumu cihazrn ekranrndan takip edilebilmeli, cihazla test yaptlamayacak seviyeye
indi$inde uyarr vermelidir.

41. Cihazda garj edilebilir ozellikte Li-ion tip batarya kullantlmaltdtr.

42.Cihaz tam dolu pille 8 saat gahgabilmelidir.

43.9arj cihazr, 220 Yolt, 50 Hertz gebeke gerilimine uyumlu olmalr ve gevirici adaptcir setiyle
birlikte verilmelidir.

44.Cihaz,galrgrr vaziyette ve kalibre edilmig olarak teslim edilmelidir.

45. Cihazda saat ve tarih fonksiyonlarr olmalr, bu fonksiyonlartn formatlart de!igtirilebilmelidir.

46. Cihazda herhangi bir hata oldulunda ekranda "Hata Mesajr" belirmeli ve bu mesaj hatantn
nereden kaynaklandr$rnr belirtmelidir.

47.Bir etiket yazrct veya bir bilgisayar aracrlrIryla sonuglar yazdtrtlabilmelidir.
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48. Cihazlarrn FDA belgesi olmalrdrr.

49.Cihaz, CE Belgeli ve Trbbi Cihaz Ydnetmeli$ine (93/42/EEC Medical Device Directive) uygun
olmalrdrr.

50, Cihaz, EN 60645-7, fip 2 igitme yolu ile uyarrlan potansiyeller ve EN 60645-6, Tip 2
otoakustik emisyonlar standardrna uygun olmalrdrr.

51. Cihaz ttim fabrikasyon hatalara kargr en az 2(iki) yrl srire ile garanti altrnda olmalrdrr.

52. Cihaz bir ay deneme sr.lresi ile birim tarafrndan test edilmelidir.

53. Cihazrn trim kurulumu yaprlrp kullanrma hazrr hale getirildikten sonra teslim edilmelidir.


