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DEMİRBAs K SARTNAME

LPERİAPiKAL FosFoR PLAK TARAY ıcısl(SENSöR)

l-Ağıziçi görilntü alımında fosfor plaklaı kullanlmalıdır

2-Cihaz bilgisayara Ethemet kartı iizerinden bağlanmalıdır.

3-Sistem günışığında kullanılmalıdır.

4-Sistem içinde fosfor plaklardaki görüntüyü alan ve yazılıma aktararı bir tarayıcı
bulunmalıdır

iFosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır

GSistemde çocuk/çocü ısırtma./yetişkirı/yetişkin rsırtma olmak iizere dört farkh boyda fosfor
plak bulunmalı.okluzal çekimler de yapılabilmelidir.

7-Fosfor plaklar EN KÜÇÜK 2 l x3 l mm EN BÜYÜK 27x54mm olmak en az 4 farkIı ebatta

olmalı ve idarenin belirleyeceği adet ve boyutta toplam l0 (yiiz) adet verilmelidir.

8-Fosfor plaklann otomatik tarama,okuma ve silme siiresi toplamda 12 sn den az olmalıdr.

9-Fosfor plaklann çöziinülürliikleri en az l0 lp/mm olma|ıdır.

l0-Fosfor plaklann pixel boyutu ,en az2 pixe| boyutta olup ,seçilebilir olmalıdır. Görüntü

çöziinüliırlüğü en az 14 bit olmalıdır.

1l-Teknik şartnamenin l6.7 .maddesinde belirtilen Fosfor plaklara uygun , ğıza girmeden

önce içine yerleştirileceği uç bölümü yapıştınlarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilir
plastik hijyenik kılıflan bulunmalıdır. Bu plakalar için l00000 (Yiizbin) adet, idarenin

belirleyeceği boyutlarda kılıf verilecektir.

l2-Fosfor plaklann aktif alanı %l00 olmalıdır.

l3-Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

l4-Fosfor plaklann hijyenik bir şekilde içinde dağılmadan kullanıma hazır olarak durabileceği

bir plak kutusu bulunma!ıdır.

lS-Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir.

l6-Fosfor plak sensörlerin tarama işlemi tarayıcıya verildiği zaman ikinci bir işleme gerek

kalmadan başlamalı tarayıcı tarafindan yazılıma göriintii aktanm yapıldıktan sonra taramanrn

yapıldığı bölmede otomatik olarak el değmeden silinmelidir,bir sonraki çekime hazır hale

gelmelidir.

l7-Tarayıcı belirli bir siire çalışmadan açık kaldlğlnda otomatik oıarak kapanmalıdır.

sistemde oto optimizasyon özelliği olup tarama sonrasında parlaklık ve kontrast 3_ l9-
otomatik olarak ayarlanabilir olmalıdır. Düital görüntiiler gri tonlann ideal tonlann ideal

dağılım,artifakt temizleme,görüntü keskinleştirme gibi fonksiyonlan otomatik optimizasyon

ile yapabilmektedir.Ayrıca program otomatik kontrast ayan,filtreleme,negatif
gö ama,büyütm e,ilgili alanı kesme,görüntünün bir kısmını ayırTna ve iizerinde
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çahşma,görüntiiyü kaydetme,görüntüyü ters çevirme ayna özelliği oluşturm4histogram ve

kemik yoğunluğu belirleme,transfer etme ve görüntü alma,Windows yazıcllaıdan baskı alma

fonksiyonlan mevcut olmalıdır.

18-Yazılım yiikseltilebilme (upgrade) özelliğine sahip olmahdır.

l9-Sistem AC ve DC ağıziçi röntgen cihazlan ile uyumlu olmalıdır.

20-Cihazda fan sisitemine (soğutma sistemine) ihtiyaç dul,ulmamahdır.

2|-Cihaz220Y,50Hz +1-2.5 Hz,Şehir cereyanı ile çahşmalıdır.Şehir cereyanındaki +%l5 ve

-Vo20 dalga|anmadan çalışmalıdır.

zz-Cihaz ile verilecek tiretici firmaya ait orijinal lisanslı yazılım, radyoloji iletişim

standartlanna sahip olması açısından; DICOM 3.0 veya üstü versiyonlara aşağıda belirtilen

özelliklere haiz bir şekilde uyumlu olmahdır. Bu husus belgelendirilmelidiı.

22-1- Hastarıe otomasyonu başta olmak üzere diğer DICOM sistemlerle haberleşmek için
DICoM verification

22-2-Görüntüleri veya diğer objeleri (rapor vb) PACS'a veya iş istasyonuna göndermek için
DtCoM Storage

22-3-Cihazdan elde edilen görüntülerin DICoM Yazıcılara(Kuru Lazer Y azıcı) gönderilip

film baskısı ahnması için DICOM Print

22-4-Göriintüleme cihazlannln hastanın detay bilgilerini ve belirlenmiş randevularını

çekmesini sağlayan ,tekrar ve yanlış bilgi girilmesini engelleyen DICoM Basic Worklist

Management

22-5-iş istasyonunun objelerin listesini bulmasını ve PACS,dan çekmesini sağlayan DICoM
Ouerv / Retrieve

23-Cihaz beraberinde verilecek olan yazılım sayesinde en az aşağıda belirtilen işlemler

kullanıcılar tarafindan yapılabilmelidir.

23-l-Manuel ve kademeli büyütme(zooming)

23-2-Beraber ve ayn olmak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayan

233-En az 5 ayn gri skala kontrast tonlaması

23-4-Göriintii renklendirme

23-s-Göriintii kalibrasyonu

23{-Yoğunluk ölçiimü

23-7-Göriinti,i çevirme

23-8-Görüntü tlzerine not yazma ve işaret koyma

23-9-Negatif göriintü elde etme

23-10-Görilntü iizerinde mesafe ölçiimü,açı ölçme

23-1 l-Görüntü üzerinde implant modellemesi yapabilme
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23-t2-Cihazn aşağıdaki özelliklere sahip Windows işletim sistemleri ile uyumlu yazılımı ve

donanrmı bulunmalıdır. Bu donanım üzerinde en az i5 işlemci,2gb Ram ve l Tb Hdd

olmahdır.Bu donanım iizerinde lisanslı windows xp pro sp3 tr işletim sistemi olmahdır. Bu

donanrm firma tarafından karşılanmalıdır.Yazılım ile (HastaneBilgiYönetimsistemi)

entegliısyonu en az l50 kullanıcılı görüntülemeye olanak vermelidir.HBYS otomasyonuna

entegriısyon için gerekli dosyalar ve twain driver dosyalan idarenin bilgi işlem servisine

teslim edilecektir.

23-13-Entegrasyon; Hastane yazılımı ile cihaz beraberinde verilen yazılım arasında olup

entegnsyon sayesinde kullanıcılar çekilen görüntiilere hastane otomasyonu üzerinden

ulaşabilmeli, radyoloji teknisyeni çekim işlemi için tekrar hasta kaydına ihtiyaç

duymamahdır.

23-|4-C|haz beraberinde verilecek yazılım ile hastane otomasyon yazılımı (HBYS) arasındaki

göriintii arşivlenmesi ve sorgulama v.b ile ilgili entegrasyonu yiiklenici yapacaktlr.( Firma

hastanemizdeki bütiin bilgisayarlara görüntü işleme yazılımlannı kurmak zorundadır ,aynca
hastane otomasyonuna entegrasyonu sağlayarak kurumdaki bütün bilgisayarlardan röntgen

görüntiileri izlenebilir olmalıdır..HBYS klinik modüliindeki arayüzden hastanln röntgenine

başka yazılıma gerek kalmadan çağınlabilmeli ve clhaz ile verilecek yazılım üzerinden

hastayl bularak görünttiyü açmalıdır.

23-1.5-Yaz|1ım, mevcut kullanılan hastahane bilgi yönetim sistemi ile entegre olabilmeli ve

tiim terminallere destek verebilmelidir.

24- Fosfor plaktann hijyenik olarak taşınmasını sağlayan ve pozisyonlandırma ve çekim
anında,çekim esnasında hastanın bastırıldığında zarar görmemesi için fosfor plak sensore

uygun aizel karton plak koruyucuları olmalıdır.koruyuculardan toplam x.1000(x.Bin)tane

verilecek olup adet dağıhmı cihaz tesliminde idarece belirlenecektir.

PERiAPiKAL RÖNTGEN CİHAZİ
1. class 1 Tip B sınıf ve ağız içi periapika| röntgen çekimi için uygundur.

2. Tüp gücü Ve akım seçenekleri hekim taraflndan seçilebilir.

3. cihaz RVG sistemine upgrade edilebilir.
4- Tamamen dijital duvara monte sistemdir.
5. opsiyonel RVG cihazı için kablo bağlantllar| orijinal olarak cihaz İçerisinde hazlr olmakta Ve

dışarıdan görünmemektedir.

6. opsiyonel olarak daha sonra ilave edilen RVG sensör, x-ray jenaratörü ile haberleşerek gerekli

miktarda enerjiyi sensöre ilettikten sonra otomatik olarak enerjiyi kesen ve bu sayede hastanln fazla

doz alımını engelleyen ileri seviye bir teknoloji ile {ACE Teknolojisi) donatllmlştlr.

7. opsiyonel olarak eklenebilen RVG sensörü, X-ray tüpü tarafından hazırlanan

2.KAPSÜL KARIsTtRMA ciHAZI.

1. Kapsül amalgamlann kanştınlması işleminde kullanıma uygun olmalıdır,
2. Koruyucu bir önlem olarak kapsül karıştıncı kısım özel bir kapakh bölme

3. içerisinde yer almahdır.

4. kanştrrma süresi 0 ile 30 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan kanştırma

siiresi dijital ekranda görülmelidir
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5. Cihazın zaman göstergesi dijital olmalı ve geriye kalan süreyi göstermelidir.

6. Kanşhrma frekansı dakikada 4000 (+/_ 50) titreşim yapmalıdır,
7. Sessizçalışmalıdır.
8. Cihaz çalışırken kaymasını önlemek için 4 adet lastik pabuç olmalıdır.
9. Programlanan siirenin sonunda makine otomatik olarak durmalıdır.
l0. Kapsül amalgamatör, cam iyonomervb... gibi kapsülleri karıştırabilmesi için kanştırma

çatah olmalıdır.
1ı. Öihazın alı kısmında üretici firmanın adı, menşei, cihazın seri numarz§ı ve teknik verileri

yazılı olmahdır.
lZ. Ölçneri 2tOx2O5xl20 mm'den büyük, ağırlığı 3,1 kg'dan fazla olmamalıdır,

3. APEX ÖLÇERLi ENDoDoNTiK MiKRoMoToR
r Cin-du apexlocater ve endodontik motor bir arada olmalı, istenildiğinde her iki özellik

ayn ayn kullanılabilmelidir.
i. iih- h". kuru hem yaş kanallarda çahşabilmeli, apexlocater anatomik apex ,i

ölçmelidir.
3. Cihazın teknolojisi elektro manyetik dalga dönüşümüne sahip olmahdır,

4. Apexlocater göİtergesi dört farklı renkte olup sesli uyarı yapabilmelidir,

5. Cihaz reciprocmodunda farklı markalann eğelerini kullanma imkanı da vermelidir.

6. cihaz dij iial ekrana sahip olmalı ve kullanılan eğelerin tork ve rotasyon değerleri her bir

açılı eğe için ekranda görünür olmalıdır.
ı'. ciıiaa ni+i ege kullanılmalı ve en az lO adet ege değeri (bilgisi ) cihaz hafızasında

kayıtlı olmalıdır, iĞnildiğinde kullanıcı 15 adet eğe değerini cihaza manuel olarak kayıt

edebilmelidir.
8. Cihaz retreatment işlemi yapabilmelidir.
g. cihaz tek bir tuş ,la otamatik geri dönüş ( oto reverse ) işlemi yapabilmelidir.

l O. Cihaz tek bir tuşla apical yavaşlama yapabilmelidir,

l 1 . cihazın izerinde cihazın-doğru ölçüm yaptığını destekleyen calıbrasyon İ].ışu.olmalıdır ,

12. Cihazın angulduruvası 6: lters açı sistemine süip olmah ; istenildiğinde l : 1

angulduruva ile de kullanılabilir olmalıdır.
ııl Cihazın tork değeri 20 _500 g/cm ; rotasyon devri _200_2000 rgm arasrnda olmalıdlr .

|4. Cihazaistenildiğinde reciprocal hareket upgrade edilebilmelidir,

l5. Cihaz pedalla veya pedalsız çalışabilmelidir,
16. Cihaz ilataryatı jup batarya şarj halindeyken hastada işlem yapılabilinir olmalıdır.

l7. Cihazın inputdeğeri : 100-240v 0.8-o4, a ( 47 ,63hz) olmalıdır,

18. cihaz ı5 di haı;ketsiz kaldığında kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.

İs. Cih-,. içerisinde l adet eğJ tutucu iablo bir adet dudak klipsi, iki adet eğe tutucu uç,2

adet dudak klipsi olmalıdır.
İO. Cin-,n uğ,rhğı 1 .1 kg mı, dış ebat ölçüleride 2O9 x 89x 93 mm geçmemelidir,
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