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Otomatik Timpanometre Teknik Şartnamesi

1. Cihaz timpanometri, refleks, refleks decay, ref|eks latency ve östaki tüp fonksiyon testlerini,
yapabilmelidir.

2. Cihaz 10" renkli LCD ekrana sahip olmalıdır
3. Tek bir ekranda sağ ve sol kulak timpanogramları ve refleks ölçüm sonuçları

görü ntü len ebilm elid ir.
4. Cihazda hazır test protokolleri bulunmalıdır. Kullanıcı istediğinde kendi test protokollerini

oluşturabilmelid ir.
5. Timpanom€tri testı;

a. Cihazın prob ton frekansları 226 Hz, 678 Hz, 8OO Hz ve 1OO0 Hz olmalı ve bu prob ton
frekansları ile timpanometri yapılabilmelidir.

b. Cihazın prob ton şiddeti 85 dB SPL olmalı ve otomatik Kazanç Kontrolü (AGC) ile bu
değer farklı kulak kanalı büyüklerine göre sabit tutulabilmelidir.

c. Cihazın, kulakta ufak bir hava kaçağı olsa bile testin yapılmasını kolaylaştıran süresiz
hava akış özelliği olma|ıdır.

d, Timpanogram normatif değer penceresi kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
e. Timpanogram istenirse Y (Admitance),B (Suseptance) veya G (Conductance) olarak

çizdiriIebilmelidir.
f. Hava pompas| adaptif hız kontrol sistemine sahip olmalı ve bu sayede düşük pompa

hızında elde edilebilen yüksek çözünürlüklü timpanogram grafiği daha hızı elde
ed ilebilm e lidir.

8. pompa hem manuel hem de otomatik olarak kullanılabilir özellikte olmalıdır.
h. Pompa hız standart test için; +2OO daPa ile -4OO daPa arasında olmalı, istenirse +4OO

daPa ile -600 daPa aralığında test yapılabilmelidir.
i. Herhangi bir pompa arızasına karşı basıncın -75O ile +55O daPa aralığının dışına çıkması

durumunda cihaz basınç tahliyesi yaparak kulak zarının zarar görmesini önlemelidir.j. Basınç hız aralığı; 50, 100, 250 daPa olarak seçilebilmelidir.
k. Cihazın compliance değeri 0.1 ml ile 6 ml arasında olmalıdır.
l. Östaki Tüp Fonksiyon testi sağlam, perfore kulaklarda ve patulous östaki tüpünde

yapılabilmelidir.
6. Refleks Testi;

a. Cihazda slnlrslz test protokolü bulunmalı, kul|anıcı istediği kadar refleks testİni tek bir
test protokolü altında oluşturabilmeli, farklı isimler altında kayıt ederek İstediğinde
oluşturmuş olduğu protokolIeri geri çağırarak test yapabilmelidir.

b. Cihaz refleks testlerini manuel ve otomatik olarak yapabilmelidir,
c. Refleks arttırım şidder 1ve 5 dB'lik adımlar şeklinde seçilebilmelidir.
d. Cihaz otomatik olarak reflek tespiti yapabilmeli ve tespit eşiği sayısal olarak

aya rla na b ilmelid ir.
e. lpsilateral test frekansları 500 Hz, 1000 Hz, 2OO0 Hz, 3OOO Hz,4000 Hz şeklinde

olmalıdır.
f. istenirse beyaz gürültü (wB), yüksek geçiren gürültü (HP Noise), a|çak geçiren gürültü

(LP Noise) ipsilateral uyaran olarak kullan ılabilmelidir.
g. lpsilateral uyaran şiddeti 105 dBHUa kadar çıkabilmelidir.h. lPsilateral uyaran şiddeti cihazın AGC kontrol devresi sayesinde refleks uyaranlarının

kulak kanalı hacmindeki değişiklikler göre otomatik olarak ayarlanabilmeli ve bu sayede
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cihaz doğru uyarım yapabilmelidir. Bu özellik istenildiğinde devre dışı bırakılabilir
olmalıdır.

i. Kontralateral uyarımda test frekans|arı 250 Hz, 500Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz,
4000 Hz, 6000 Hz ve 8000 Hz arasında olmalıdır.

j. Kontralateral uyaran şiddeti 120 dBHL'a kadar çlkabilmelİdir.
k. Reflek grafikleri ekranda yan yana veya ayrı ayrı görme imkanı olmalıdır.

Prob Sistemi;
a. Probun kulağa doğru yerleştiği ve testin o andaki durumu cihazın üzerindeki ışıklı
komutlardan kontrol ed ilebilm elid ir.
b. Prob üzerinde testi otomatik başlatma ve kulak seçim butonu bulunmalıdır.

YazlcU

a. Cihaz ile birlikte harici bir termal yazıcı verilmelidir.
b. Harici termal yazıcının kağıt genişliği 78 mm olmalıdır.
c. Cihaza istenildiğinde doğrudan bir mürekkep püskürtmeli yazıcı bağlanabilme|idir.

Cihazın havayolu tarama odyometre özelliği olmalıdır.
Teklif edilecek cihaz hastanedeki mevcut cihaz aksesuarlarına uygun olmalıdır.
Cihazın HDMl çıkışı bulunmalı ve istenildiğinde bu çıkış sayesinde timpanometre cihazı harici bir
ekrana bağlanarak ekranı paylaştırılabilmelidir.
Cihazın en az 500 hastayı kayıt edebilecek tümleşik hafızası olmalı ve istenildiğinde test
sonuçları cihazın hafızasına kayıt edilebilmelidir.
Cihaz portatif olup kolaylıkla taşınabilmelid ir.
Cihazla birlikte 1adet DD45 Başlık, 1Adet Transducer, 1set prob ucu verilmelidlr.
Cihaz istenildiği taktirde bir yazılım vasıtasıyla bir bilgisayara bağlanabilmelidir.
Cihaz her türlü fabrikasyon hataya karşı 2 (iki} yıl süre ile garantili olmalıdır.
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