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HARRAN üııivensirısi rıp rırüırrsi aciı- naoyoı_o.ıior KuRULAcAK çoK
sıRAtı DEDEKrönı-ü siı_cisnynRLı rorvıocReri rırıııix şnRırııerursi
KoNU: Bu şartname kurumumuzun ihtiyacı olan multidedektör bilgisayarll tomo8rafı (MDBT) cihazı

asgari teknik özelIiklerini ve diğer ilgili hususları kapsar, Üretici firma önerilen cihazın üretiminin halen
sürdüğüni,], imalatı durdurulma5ı dirş[]nL]len vei/a kullaı]ılmış biü 5ıstpm onermedığııı kabul eder.

sisTEMiN nııın üruiıe ı-rni

1, Tarama ünitesi ve dedektörsistemi

2. X-lşln jeneratörü Ve tüpü

3, Hasta masasl

4. 8ilgisayar sistemi Ve operatör konsolu

5. iş istasyonu Ve arşiv sistemi

5. otomatik enjeksiyon pompası

7. Aksesua rla r

8. Kurulum

9. Denetim Ve m uayene

10. Ga ranti Ve servis

11. Diğer hususlar

sisTEMiN ANA üNiTEtERiNiN DETAYLı TANlMLANMAsl

1. TARAMA ÜNiTEsi VE DEDEKTöR sisTEMi

1. Gantri açıklığı en az 70 (yetmiş} santimetre çaplnda olacaktır.

2. Gantri öne ve arkaya doğru en az t 30'(otuz derece) eğim (talt) yapacaktlr-

3. Gantri tarama alanl (Fieldofview) farklı değerlerde seçilebilmeli Ve maksimum taİama
alanı çapı 50 cm'den az olmamalıdır. Sistem her türlü masa hlzl Ve pitch değerinde 50
Cn] FoV cjeğertl)l ot 5tt,klenlelIdıı

4. Gantride pozisyonlaı],üa ıçın lazer lşlklandlrma si5temi Ve operator ile hastanIn
haberleşmesini sağlayan interkom sistemi içermelidir.

5. sistemde optimum alçak ve yüksek kontrast rezolüsyonunu sağlayacak şekilde Katl Hal
(solid state) özelliğinde ultra hızlı yaplda stellar Veya Nano Panel Elıte Veya Gemstone
clarity olarak isimlendirilen dedektörler bulunmalıdır. Detektör|er ].28 kesit özelliğini
sağlamak amacı ile en a2 64 adel slra detector mimarisinde vo en az 64 veri toplama
kanallna (DAs] 5ahip olacaktlr Dedektdr her blr 360 derecelik donüşte en a2 128 kesit
alabilmelidir.

6. Sistem rekonstrüksiyon al8oritmalarl ayrlntlll açlklanacaktlr.

7. seçilebilen kesit kalınlığı değerleri Volumetrik tarama ve helikal tarama modlarl için
ayrl ayrl belirtilecek ve mimimum kesit kallnhğl belirtilen modlarda en faz|a 0.625
mm olacak, farkh kesit kalınlığı değerleri de seçilebilecektir. sistemdeki en ince kesit

esitle r a lın m a lıd ır,
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8. 350-1ik (üçyüz altmış) (full rotasyon) tarama için en kısa tarama zamanı en fazla 0.4
(sıfır noktadört) saniye olacaktlr. Tarama süreleri farkll değerlerde seçilebilecektir.

9. 360 derece bir rotasyonda Z aksında aksiyal tarama metodunda kapsama alanı en
az 38 mm olaca ktır.

10. sistem en az 80 saniye süresince kesintisiz spiral tarama yapabilmelidir. spiral tetkikler
istenilen pozisyonda Ve multispiral olarak yapllabilmeli ve sistemde anatomiye has

örnek tarama protokoİleri bulunmalıdır. sistemin spiral pitch değeri belirtilmeli ve

istenilen değere ayarlanabilmelidir.

11. Sistem,real-time olarak ön-arka ve lateral, oblik skenogram çekebilmelidir.
sistemin tarama mesafesi en az 160 cm olmalıdır.

12. EKG dalgaformu gösterimi gibi fonksiyonlar için gantri üzerinde Veya yanlnda LcD
display sistemi bulunmalıdır.

13. Gantri üzerinde X- lşını on/off ışığı bulunmalıdır.

14. Multidedektör sistem bir 350"'Iik rotasyonda en az 128 kesit alabi|melidir.

15. Gantri ti|t ayarl, gantri Veya operator konsolundan yapllabilecektir.

16.Acil durumda Ve tehlike anlarlnda 8antri Ve masa hareketini durduracak bir emniyet
anahtarı (emergency off 5witch) gantri veya hasta masasl üzerinde bulunacaktlr.

u. Foküs-dedektör mesafesi belirtilecektir.

ı8.6antry hlzll taramalara imkan verecek şekilde 360"continous Rotate-Rotate s|ip

Ring/Spiral teknolojisine sahip olmalldlr.

19. sistem, arşiv amaçll göruntü transferi ya pllabilmelid ir. Sastemin saniyede
gerçekleştirdiği projeksiyon sayısı belirtilmelidir.

20. sistem, real-time olarak ön-arka, lateral, oblik skenogram çekebi|melidir. Maksimum
skenogram uzunluğu belirti|melidir.

2. x_|şlN JENERATÖnÜ vı rÜpÜ

a. Röntgen jeneratörünün 8ücü en az 70 kW olmalldtr. Jeneratörün mA ve kV çahşma
bölgeleri belirtilecektir. Minimum-maksimum gerilim değerleri; 80-140 kV, minimum-

maksimum akım değerleri; 20-600 mA'i sağlayabilmelidir. Pediatrik yaş grubu için önemli
olan düşük mA seçeneği, teklifte belirtalecektir. sistem, slip-ring özelliğine uygun çalışacak
yüksek frekanslıjeneratör içermelidir. Eşdeğer ifadeler kabul edilmeyecektir.

b, Röntgen tüpü çift foküslü oıacaktür ve foküs büyüklüklcri belirtilecektar,

c. Röntgen tüpü anod ısı kapasitesi en az 8.0 (yedi nokta sıfır) MHU olmalıdlr.

d. Tüpün anodunun ısı atım oranı en az 1.6 MHU/dakika olmalıdır.

e. sistemde tüpün aşlrl ısınma durumunda, tüpü koruyan ve kullanıcıyı uyaran koruma

sistemi bulunmalıdır. Bununla ilgili detayll açıklama yapılmalıdır.

f. sistemde tüpün ulaşt|ğl kesit saylslnln veya çalışma saylsln|n veya sürenin
izlenebileceği sayaç buiunmadır.
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a. Masanln tüm hareket ö2ellikleri belirtilecektir. Masanın tetkik mesafesi kafa tutucu ile
birlikte en az 160 cm olmalıdır.

b. Masanln taşlyabileceği maksimum hasta ağlrllğı en az 20o kg olacaktlr.

c. Hasta masaslnln her türlü hareketi operator konsolundan veya gantri üzerinden manuel
olarak yapılabilecektir. Masa hareketleri sayısal olarak görüntülenecektir.

d. Hasta masastnln hareketlerinin elektronik doğruluğu 200 kg ağırlıkta 1 (artl/eksi) 0.25
mm'den fazla olnıayacaktır. Masa, spirai hareketler ıçin siirekli ilerlen]e yapma olanağına
sahip olacaktır. Ma5a hareket]erınin hıll seçilebilir olacaktlr.

e. Elektrik kesilmesande veya acal bir durumda hastayI gantri içinden çıkarabilmek için
masanln manuel olarak serbest blrakllabilmesi mümkün olacaktlr.

f. Masada hastalarln stabilize edilmesine yardımcı olacak aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir;
değişik tetkikler için aksiyel ve koronal baş tutucuları ayak altı hasta minderi, uzun hasta
minderi (ve iki adet yedeği), çeşitli ebatlarda minder ve yastlklar, hasta 5abitleme amacıyla
kullanlImak üzere çeşitIi ka|ınlık ve u2unlukta bant Ve kaylşlar, çene Ve alln bant ve
kayışları, sünger destekleme yastlklarl, bebeklerin masadan düşme5ini önleyecek koruyucu
(infant cradle) baş desteği, çene, kol, diz, bacak desteği, uzun ve kısa vücut bantları, omuz
tutucu, omuz düşürücü aksesuarlar cİha2la birlikte Verilmelidir.

g. Hasta masaslnln yere inebildiği minimum yükseklik belirtilecektir.

4. BitGisAYAR sisTEMi VE oPERATöR KoNsoLU

a. spiral tarama fonksiyonları teklifte ayrlntllı olarak be lirt ilecektir. Cihaz tek (single), eğimli
(tilted), çoklu (multiple), iki yönlü (bi-directional) ve birleştirilmiş (combined) spiral tarama
yapacaktır.

b.Sistemde önceden programlanmış hazır programlar bulunmalı Ve protokoller bir tuşa
basılarak rahatça seçilebilmeldiri. 5i5tem, yeni pro8ram ekleme-ya pabilme seçeneği
s unma lıd ır.

c. sastemin ana bilgisayarl yüksek işlem hızına sahip, en az 500 GB sabit diskli ve en az 8 GB
hafızaya sahip olmalıdır. sistem cD-R/DVD'ye Veya cD writer'a arşiv amaçll 8örüntü
transferi yapabilmelidir. Sistemin bilgisayar yapısı mikroişlemcileri toplam hard di5k
kapasitesi, hafıza bellekleri (RAM) belirtilecektir. sabit disk hafızası 8örüntü Ve rawdata
temelande ayrl ayrı belirtilecektir- Aynl anda tarama, rekontrüksiyon, resim görüntüleme,
falm basma, program planl Ve arşivleme işlemleri kesintisiz olarak yapllacaktlr. Konso|,
gerçek çok işlemli (multitasking) özellikte olacak Ve hasta tarama5l yapılırken diğer
işlemlerde yaVaşlama olmayacaktlr.

d. Rekonstrüksiyon matriksi 512x512 olarak seçilebilmeIidir.

e. Bilgisayar sisteminin rekonstri]ksiyon hızı ayrıntılı olarak belirtilecektir. Rekonstrüksüyon
hızı, 5'I2 x 512 matriks Börünıuler içln 22 görantü/5ü)'den az olmayacaktlr.

f. sistemin spatial yüksek rezolüsyon Ve alçak kontrast rezolusyonu sayısal olarak
belartilecektir. sistemin yüksek kontrast rezolüsyonu yüksek modda en az 16 lplcm
olacaktlr.

g. sistemin spatial high-resolution (yüksek rezolusyon) rezolüsyonu Ve cTDl değerleri
belirtalecektir. cTDl dozlarlni çekim sırasında Veya sonraslnda sistem monitörize edecek Ve

bu dozlar ekranda n izIenebilecektir
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h. sistemde kontrastlı tetkiklerde en,ieksiyon slrasında kontrastın maksimum yoğunluğunun

yakalanmasln| sağlayacak özel|ik (Sure start, carebolus, bolus tracking, smartperp V.b.

adıyla tanımlanan) protokoller/program|ardan biri bulunacaktır.

i. Görüntüler, sistem diskinden veya arşivleme için kullanllan üniteden çağrılarak tekrar
iz|enebilecek ve üzerinde görüntü işleme ve analizler yapılabalecektir.

j. sistem, 16 imaia kadar aynl anda görüntüleyebilecektir.

k. sistemde hastanın alacağl radyasyon dozunu azaltan en az aşağıdaki yazılımlar

bulunacaktır.

otomatik akım seçim pro8raml Ve çekim esnasında mAs değerini hasta ölçülerine göre

ayarlayan Ve dozu ala1,1an dııiamik doZ modülasyon protoko i/pıogram, pediatrik Ve

eri5kinler için ayrı ayrı taraına pro8rdınları buluııacaktır

l. sistemde 'filter back projection' yöntemıne ek olarak doz düşürme amaçll geliştirilmiş

AsiR-V Veya ADMlRE Veya lDoSE4 veya AlDR3D olarak adlandırılan iteratif rekonstrüksiyon

tekniklerinden ilgili olanl, farmanln eIindeki en gelişmiş Versiyonu şeklinde teklif edilmelidir.

m. sistem BT Floroskopi yapabilme özelliğine Ve donanlmlna sahip olmalıdır. Gantri odaslnda

tavan monteli ya da özel sehpasında en az 19 lnç LCD/LED monitör, el kumandası ve ayak

pedall teklif edilecektir. En az 8 imaj / saniye hızında f|oroskopik görüntoler elde

edilebilecektir.

n. Sistemde, görüntü büyütme (zoom) ve anotasyon (8örüntü üzerine yazl yaıma) işlemleri

yapılabilecektir.

o. sistemde görüntü işleme esnaslnda 8örüntü üzerinde allnan iki nokta ara5lndaki mesafe ve

açl ölçülebilecektir.

p. sistemde en az '18" boyutunda, en az 2 {iki) adet (1280X 1024matriks çC'zünürlüğe sahip)

LCD monitor bulunmalıdır.

q. Ana bilgisayar, mouse ile kontrol edilebilir nıtelikte ikon tabanll olup, tüm tarama işlemleri,

Veri Ve görüntü transferi ile dökümantasyon işlemleri yapılabilecektir. Konsolda bir adet

alfanümerik klavye ve bir adet mouse bulunacaktır.

r. Sistem DlCoM 3.0 uyum|u olmalıdır. DlcoM 3.0 opsiyonlarının tümü

(Send/Query/Retrieve/worklist) teklif edilmeladir. Hasta girişinı ortadan kaldlran 'worklist'

iş listesi opsiyonu verilmelidir.

s. sistemde en az aşağldaki yazılımlar bulunacaktır. Bu yazılımların tüm komponent Ve

özellikleri ve donanım parçaları eksiksiz olarak Verİlecektar.

. Real Time Multiplanar Rekonstrüksiyon (MPR)

ı Maksimum Ve Minimum intensite Projeksiyon (MIP Ve MinlP)

o Üç boyutlu göruntüleme (3D} (MPVR, Volume Rendering, Shaded surface display vb).

Bu programda hazlr bulunan protokoıler sayesinde 8erçekleştirilen 3 boyut|u

görüntüler farkIl or8an veya doku ile ilişkilendirilap anatominin 3 boyutlu ortamda

detaylı 8örünümü sağlanacaktır.

. Görüntü değerlendirme (dansite, mesafe, açl, alan, Volüm ölçümü, büyütme vb. gibi),

işleme (pencereleme, filtreleme vb, gibi) ve anotasyon (görüntü üzerine yazı yazma)

işlemleri yapllacaktlr.

Post prose5ing işlemleri Ve pencereleme yapllabı|ecektir
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tn az üç değişık yapıyı aVrı ayr! f ilt re le yebileı1 (örneğin akciğer, yunruşak doku, kemik
gibi farklı yapılarl) filtrelenle progran]l olacaktür.

Sistemde otomatik olarak kemiklerin ayrılmasını sağlayacak program ana konsol veya iş

istasyonunda (AutoBone, Bone Remove Vb) bulunacaktır.

sistem inme protokolleri için geliştirilen beyin perfüzyon yapabilmelidir. sistemde cBV,
CBF ve MTT gibi kantİtatif görüntü Ve ölçüm parametreleri Ve analizleri ile birlikte
görüntüler bulunmalldır,

sistemde kardiyak BT fonksiyonu bulunmalı; ayrlntllarl ile açlklanmalldlr. Kardiyak
anjiografi çalışmalarlnda hastaya Verilen doz miktarl belirtilecektir.

sistemde kardiyak anjiyo ça|lşmalar| aksiyel veya spiral modda tüm kalp için
yapılabilmelid ir.

Sistem kardıak arıer çallşmalarl için gerekli en yeni tüm yazılım ve donanımı
içermelidir t]l] anla!Ic: sisı,eı]lde püospektit Ve retrc5pcktı[ !KG tetiklemeli tarama
teknikIeri ıı.litlnıılııiı. kolonCr lJI aü]jıogratı Ve kalsiyuın skorlama çekimi
yapllabilmelidar. Kardiyak ölçünller ve uygulamalar (kardiyak software) hastanln artan
ya da düzensiz olan kalp atlm hlzlarlnda da çalışma yapabi|ecek şekilde destek
uygu|amalarına sahip olabilmela ve sistemle bu çalışmalarda e|de edilen tempora|
rezolüsyon değeri en fazla 83 miıisaniye olmalldlr. Kardiak çalışmalar için gerekli EKG

monitörü teklife dahil edilmelidir. Firma aritmi ve yüksek kalp hızında ne gibi çözümler
önerdiğini ayrıntılı olarak açıklamalıdır.

. sistemde ana konsolde ya da iş astasyonunda kardiyak an.jiografi çalışmalarlnda aksayel

veya helikal tarama modu kullanılarak hastaya verilen dozun %50-80 oranlarında
azaltllarak firmalarda step & shoot, Sure Cardİo Prospective, snapshot Pulse vb. gibi

değişik isimlerle adlandırılan doz azaltım yazılımı mevcut olacak, çalışma prensibi

ayrlnt|ll olarak açıklanacak Ve örnek klinik çahşmalar teklifde sunulacaktır.

. sistemde beyin çalışmalarında kullanılmak üzere nöro paketi bulunmahdlr. Acil
vakalarda beyin perfıızyoııı, ili,.iı,Jı08rafi çalışınası Sterıo1, oklirzycn, AVM ya da tümör
değerIendirı,ılesirıin yapıiabildiği, kan aklş hacim haritasıııın nesaplandığı beyin
perfüzyon çalışması ya p ıla bilm e lid ir.

. Dental planlama yazlllmı, ana konsol veya iş istasyonunda verilmelidir.

. cTDl (computed Tomography Dose lndex) dozları belirtilecektir. cTDl dozlarln| çekim
sırasında Veya sonraslnda sistem monitörize edecek Ve bu dozlar ekrandan
izlene bilece kt ir.

. sistemde görüntülerinin ardarda otomatik olarak görüntü lenmesini sağlayan cine modu
bulunacaktlr.

. Görüntü değerlendirme (dansite, mesafe, açı, alan, volüm ölçümü, büyütme vb. gibi),

işleme (pencereleme, filtreleme Vb gabi) ve anotasyon (görüntü üzerine yazl yazma)

işlemleri yapılabilmelidir.

. sistemde artefakı azaltma yazılımı mevcut olacaktır,

. sistemde beyin haricindeki bölgelerde kullanmak üzere vücut perfüzyon çekimi ve

analizine yönelik protokol ve yazllımlar mevcut olacaktır. Bu uygulamalar ana konsolda

ve/Veya iş istasyonunda bulunmalldlr. 5
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Sistemde dual ener.ji veya single ener.ji modunda çalışan; kemik ve komşu dokuları
destekleyerek implant görüntülemede metal artefaklarının elimine edilmesini sağlayan;
farklı firma|arda "SEMAR", "o-MAR", "MARS" Veya "Dual Energy Metal Artefact
Reductaon Sofware" gibi adlarla isimlendirilen metal artefakt azaltma yazılımı olacaktır.

Sistemde ana konsol VeYa iş istasyonunda en az Böbrek ve Gut analizi içın dual enerja
uygulamaları bulunmalıdır.

Anatomi Ve kemik dokusunun barbirinden ayrllmaslnı sağlayacak, önceden programlanmlş

Üç boyutlu görüntüleme (3D) (Volume Renderin8, Shaded surface display vb). Bu
programda hazır buIunan protokoller sayesande gerçekleştiralen 3 boyutlu görüntüler farkh
organ Veya doku ile ilişkilendirilip anatominin 3 boyutlu ortamda detayh görünümü
sağlanmalıdır. Dokulara transparan özellik vererek altındaki organlar görülebilmeli. Real
Time Multiplanar Rekonstrüksiyon (MPR), Multiplanar (multi projeksiyon) Volüm
Rekonstrüksiyon / Renderin8 (MPVR}, Maksimum (MlP ve) ima;lar elde edilebilmeli.

Otomatik ve/veya nıanut l organ vo]uın hesaplaı,ııa organ 5pestfik renklendirme
proBraıİ]Iarl [ı ıı lı.ı ıı.ı; ı l,t lr

5. ış isTAsYoNu VE ARşiv sisTEMi:

1. sistemle birlikte ana konsoldan yazlllm Ve donanım olarak bağlmslz çallşabilen, server_claent
teknoıojısi ile eş zamanlı 3 (üç) kullanıcıyı destekleyen ileri düzey iş istasyonu donanım dahil
Verilecektir. Aşağlda tarif edilen tüm yazlllmlar her iş istasyonundan eş zamanlı kullanllabilir lisansa
sahip olacaktlr.

2. iş.istasyonu en az d!rt çekardekli işlemciye, en a2 8 GB RAM'e sahip olmalıdlr, 3D çalışmalar için
gerekli maksimal performansı sağlayacak en üst düzey ekran kartl olma]ldlr, Toplam'hard disk
kapasitesi (image ve sistem) en az 500 GB olmahdır.

3. iş istasyonunda en az bir adet 21 inch 1280 x 1024 görüntüleme matriksine sahip renkli ekranlı
LcD Ve monitor bulunacaktlr. Teklif edilen iş istasyonuna ajt dökümanlar teklifle bjrlikte Verilecektir.

4. iş istasyonu bilgisaya11 en a7 2.5 GHz ,şlemcıli, bir adet quad core xei)ıı yap|da olacaktır, Aynı
anda rekonstruksiyon yapılan kesit sayısı teklitte belirtiIme lidır.

5. iş istasyonlanna veya server'a ihtiyaç halinde yedekleme amacıyla harici hard disk usB ara yüzü
ile bağlanabilmelidir. iş istasyonlarında veya server'da görüntüleri kaydedebilme amaçlı DvD ve cD-
R optik yazıcı bulunmaİıdır. Hasta 8örüntülerinin kaydl ile birlikte görüntülerin başka bilgisayar|arda
kolayca izlenebilmesini sağlayan (viewer) yazılımıda aynl seansta optik ortama ıayıt ediĞbilhelidir.

6. Görüntüler iŞ istasyonlarında veya server'da hareketli film olarak oynatı|abalmeli ve sunumlarda
ku|lanılmak üzere AVl ve/veya TlFF veya JPEG veya BMP veya PNG vb. 8örüntüler olarak bilgisayar
ortamlna a kta rl la bilme lid ir.

7. iş istasyonlarındaki konsollardan görüntüleri arşivleme sistemine transfer edebilme, arşivleme
sisteminden geri çağırabilme işlemleri kesintisiz olarak yapılabilmeli ve tüm seçenekleriyle filmleme
ve arşivleme 5istemi ile bağlantılı olarak film basabilme özelliği bulunmalıdır.

8. iş istasyonları diğer CT sistemlerinden görüntü aktarlp postprocessing işIernleri yapılabilmelidir

9. iş istasyonları tün] ış|eıİ]lcrl uç t]ülleme 8o,e iapabiImeıi, ancak 2amana grJrt 4D kalp ve diğer
organlarda 8öruntuleme yapllabllmela Ve hareketli or8anlarl 8ö runtuleyebılmeIidir.

10. iş istasyonu,8örüntü arşivleme ve iletişim s'stemleri 'PAcs'uyumlu olacak Ve DlcoM 3.o (Digital
lmaging and communacations in Medicine 3.0 (üç nokta sıfır)) standartını destekleyecek Ve DlcbM
3.0 ile ilgili tüm yazılım ve donanımlar verilecektir.

11. İŞ istasyonunda en az aşağıdaki uygulamalar yapılabljmelidir: Bu yazılımların tüm komponent ve
özellikleri Ve donanlm parçalarl eksiksiz olarak Verilecektir.
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protokollere sahip kemik yaplsl aylrlm programl (Bone Removal, Bone Extract Vb. gibi)
bulunma|ıdır.

sistemde üç boyutlu ve/veya volüm rekonst rüksiyo n u yapılmış olan imajlarl, ham data
olarak çekimi yapllan kesitler ile eşleştirebilen ve üç boyutlu gorüntülerdeki ilgili kesit
bilgilerini 2 D olarak 8ö5terebilen kesit eşleştırme programlolmall.

Koroner arterlerde, kalsiyum skorlaması, koroner BT anjiografi yapılabilmeli. Tek tuşla
koroner ağaç otomatik olarak oluşİ urula bilmeli Ve üç ana koroner arter sistem tarafından
otomatik olarak isimlendirilebilmelidir.

Kardaak fonksiyoİ,ı analizlerı yapllabilmeIi ve bu analizlerden end diastolik Volüm, end
sistolik volüm, stroke volüme, kardiyak ereksiyon fraksıyon, kardiak output, body surface
area, cardiak input, stroke indeks, kardiyak andeks, sol ventrikul Volum curve, myokardial
mass (myokardiyal duvar kalınlığı) hesapla nabilmeli ve grafiksel olarak
görüntülenebilmelidir. Kardiyak fonksiyon analizleri yapılırken sol Ventrikül tespit işlemİ
cihaz taraftndan otomatlk olarak yapı|malı, zaman kaybına sebep olunmamalıdır.

Kardiak çaltşma modu koroner arterlerde stent içi analiz ıçin uygun olmalı ve stentin açina
allnan gOrüntülerde net olarak gösterebilmelidar.

Kardiyak modunda plaklarln kalsifikasyon seviyelerinin farklı renklerle otomatik olarak
raporlamasını yapan pIak inceleme pro8raml olmalı ve fibröz, kalsifiye plaklarl lümen'den
aylrt edebilmelidiİ. Görüntülenen plaklarln kuantifikasyonunu yapmak amacıyla renkli plak
kuantifikasyon programl (Plaque lD, Sure Plaque, lVUs VlEw, Cardiac Plaque Analysis vb.
gibi) verilecektir

lş istasyonunda veya ana konsolda ana konsoldan allnan 3D ve/veya 4D görüntülerinin akut
inme vakalarında zamana bağll olarak otomatik görünlülenmesi ile CBt, cBV, MTl(ortalama
geçiş zamanı), sonııçlarının eş 2an]anll rerlk haritalarl ile kantiıaıit oiarak 8österilebildiği Ve
değerlendirilebild iği 3D ve/veya 4D Neuro benzeri ileri uygulamalar olacaktır,

Anjiografi ya da üreterografide olduğu gibi, seyri doğrusal oImayan yapllarln, seyri boyunca
tam 8örüntülenebilmesi için, programlar olmalu seçilen damarın segmentasyonu otomatik
olarak yapllabilmeli, onogonal cross-section'la rl gösterilebilmelidir. Bu fonksiyon koroner
ve periferik damarlara uygun olmahdır. Damar ölçümleri tam otomatik olarak
ya pılabilmelidir.

Trakea, kolon ve damar gibi yapılarln sanal endoskopi işlemleri ya plla bilmelidir (sanal
bronkoskopi, sanal kolonoskopi gibi).5anal kolonoskopi ile kolonun çaft kontrast baryumlu
grafiye özdeş sanal görüntüleri elde ed ilebilmelidar,

iş istasyonu üzerinde kolon nodül analiz yazılımı olmalı, pro8ram sayesinde seçilen
poliplerin Volümleri Ve dansıteleri otomatik olarak ö|çülebilmeli, hastanln geçmiş tarihdeki
çekimleri ile yenı tarihdeki çekimler karşılaştlrabilmeli, bu karşllaştlrma sonucunda polip'e
ait büyüme, küçülme Vb 8ibi bi18ileri verebilmelidir. Tümör ve nodüllere ait parametrelerin
(boy, genişlik Vb.) olçL]lnresini sağlayacak üç boyutlu küçük hacjm anall/ programl (3D Small
Voıume Analysis vtı ) verilect,xtir

Gelişmiş karaciğer analiz paketi ile sağ/sol lob ve vasküler yapllar ile tümör
segmentasyonları yapılabilmelidir. Bu yazılımla hepatik vasküler yapı gelişmiş olarak
incelenebilmeli, arteryel Ve venöz fazlardan allnan görüntüler üst üste konulabilmelidir
(füzyon) veya hepatik ve portalvenler aynl anda gösterebilmelidir. Bu yazl|lm istekli firmada
bulunmuyorsa aynl8aranti koşullarına 5ahip olmak kaydıyla dışarıdan da temin edilebilir.

Her fazın 8örüntülenmesi için tek bir klikle kardiak se8me_ntasyonu yapllacak, aynl zamanda
otomatik olarak göğüs kafesinin ayrılması sağlanacaktlr. Uç ana koroner arter 5i5tem sistem
taraflndan otomatik olarak isim lendirilecek otomatik koroner ağaç 8örüntülemesi, ostial
morfoloji değerlendirmesi için damar Börüntülenme5i yapılacaktIr.

Akciğer nodüllerinin 3 bovutlu hacmini hesaplayan nodül analiz programl olacak ve bu
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program ile eski ve yeni tetkikler otomatik kıyaslanacak, nodül hacmi ve büyüme yüzdesi
otomatik olarak hesaplanacaktlr.

iş istasyonu PAcs, Rıs ve HlS'e bağlanabilmeli bu nedenle DlcoM-3.o iletişim protokolünü
tİim kÖmponentleri (send/receive, query/ retrieve, basic print, HlS/RlS) standartına
uymalıdır) ile içermelidir ve bunlar sisteme dahil edilmelidir.

6. çiFr KAFAtl oToMATiK ENJEKsiYoN PoMPAsı (iKi ADET)

a. cahaz son teknoloji ürünü. bilgisayar kontrollu, sayısal 8öste18eli ve program lanabilir

olacaktlr.

b. Cihaz, şırıngalı modellerdeherbiri en az 200 mlkapasiteli iki adet sart nitelıkli şlrlnga içeren

çift kafalı bir yapıya sahip olmalıdır.

c. cihaz, taVana monte Ve ya mobil edilen şekİayle tekIif edilecektır

d. Enieksiyon, hem kontro] panelinden hem de hasta yanlndan başlatlla bilmelidir.

e. cihazda kontrast maddeyi Vücut lslslnda tutan özel lsltlcı tertibatl veya ısı muhafaza

termosu bulunmalıdır.

f. Bir enjeksiyon pro8ramlnln yapılmasının sonunda aşağıdaki en.ieksiyon parametreleri cihaz

saylsal panosu üzerinden otomatik olarak oku nabilmelid ir.

. Injekte edilmiş bulunan gerçek volum

. Gerçek enjeksiyon hlzl

. Gerçek baslnç

. kalan volüm

. E njek5iyon sü resi

. Toplam hasta Volümü

7. AKsEsuARtAR

a. Hasta transferinde kullanılmak üzere bu konu için geliştirilmiş tekerlekli koltuk (1 adet)

b. Yangın alarm sistemi yüklenaci tarafından sağlanmalıdır.

c. Kurşun (koruyucu) önlük ve tiroid koruyucu: 6 (a|t|) 'şar adet, vücudu önden saran,

antimon malzemeden yapılmış (0.5 mm kurşuna eşdeğer koruma yapan), hafif ve

katlanmaya karşı klrılmaz o|malı. Birer adet uygun çelik asklllk ve çoklu askılık.

d. Kurşun (koruyucu) gözlük: 6 (altl) adet

e. Tomografi çekim odaSlnda kullanllmak üzere en az 1adet aşağıdaki özelliklere sahip

hastabaşı monitörler bulunmalldır. Hastabaşl monitorlerin özelıikleri:

. Monitör transport özellikte olmall, istendiğinde hasta başlnda kullanılmaya elverişli
yapıda olmalıdır.

. Monitörde en az hastanln kalp atlm hlzl-HR, EKG, sPo2 Ve NıBP parametreleri

izlenebilmeli ve bu parametreler cihaz ekranı üzerinde sayısal olarak okunabilmelidir.
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. cihazda saturasyon parmak probu bulunmalı ve koldan tansiyon ölçümü
ya plla bilmelid ir.

. Monitörler en az 10.4 inch LCD boyutlarlnda relıkli ekrana sahip olmalıdır ve

çözünürlükleri en az 1024x768 olmalıdır.

. Monitörler defibrilasyona karşı korumalı olmalıdlr. EkG sinyali kalp pi|i uyarılarından

etkilenmemelidir.

. Monitörler en az 12o dakikalık yeterliliğe sahip dahili, tekrar şar.i edilebilen bataryaya

sahip olmalıdır, Elektrik kesilme|erinde ve hastayı bir yerden başka bir yere naklederken

hasta bilgileriniıl illennleslnde hr,rhanga bır kayıp olmamalıdır,

f. sistemle birlikle tün] kalibrasyoıı ayarlarını yapabılecek fantom kltl Verilecektir.

t. sisteman arlzaslnln tespitinde gerektiğinde üretici firmanln uzaktan erişimine izin verecek

ADsL modem, firma taraflndan sağlanacaktlr.

h. Yüklenici, Acil Servis'te gösteriıecek yere kuruıacaktlr. Şu anda kurşun|ama ve diğer

kullanım koşullarına sahip o|an bu bölge, yüklenici farma taraf|ndan önceden

değerlendirilip, cihazın kullanımına engel durum olup olmadığı yönünde bilgi sahibi

olmalldlr. ilgili fırma, sistemin Türkaye Atom Enerjisi Kurumu'nun radyasyon güvenliğine

ilişkin ilgili yönetmelİk Ve standartlarlna uygun olarak kurulmaslnl, lisa nslanmastnl, ortamIn

soğutulmasını-havalandIrllmaslnl Ve sistemin ideal koşullarda çallştlrllmaslnl temin edecek

şekilde gerekli hazırhk ve düzenlemelerin yapılmasından sorumludur. 8u işlemler için
kurumdan hiçbir ücret talep etmeyecektir.

i. Kontrol ünitesi ile çekim odası arasında TAEK mev2uatına göre en a? 120x100 mm kurşun

cam konulmalld lr.

i. Hastanenin 8östereceği trato ile sisteman kurulacağı bölge ara5ındaki kablolandlrma işlemi

hastane taraflndan yapılmamış ise veya hastane taraflndan yapılan kaplolandırma işlemi

yeterli değilse, çağdaş kablolama standardlarlna uygun olarak yapllması, yüklenicİ firmanın

so ru m lu luğu ndad lr.

k. kontrol ünitesi ve rapor odaslnda kullanllmak üzere hastane bil8i 5istemiyle ilişkiyi

sağlayacak sistem gereksinim lerani karş|layacak HD göruntü rezolüsyonuna sahip ekran,

hız, disk ve ram özelliklerinde birer adet bi|8isayar sistemiVerilecektir.

l. Gantri odasl, kontro| odasl ve müştemilatının boyanmasl, şartellerin konulması, ana pano

yapllmasl, ortamln aydınlatması ve kablo çekilmesi dahil bütün elektrik işleri Ve uy8un

inşaatl ile gantri odasl, kontrol odasl Ve rapor odaslnln çalışmaya uygun şekilde
düzenlenmesi lbüro tipi 8 (sekiz) adet tekerlekla koltuk, konsol odasl için 1adet masa ve 1

adet kanape, kontrol odasl ve rapor odaslnda kullanllmak üzere inventer kompresörlü iki

adet 24,o0o kapasitede split klima dahill yüklenici firma taraftndan yapllacaktlr. Gantri

odasına en az 2 adet 24.000 kapasitede splat klima veya 1 adet 48000 kapasitede salon tipi

klima konulacaktır. UPS odasına en a2 2 adet 24.000 kapasitede split klima Veya en az ].

adet 48.o0O kapasitede salon tıpi klima konulacaktlr.

m. Hasta giriş kaplsl dlşlna "Giri|mez" yaz|sl Ve x_lşlnl ekspojuru sıras|nda yanarak sistemin

aktif olduğunu gOsteren lamba konulmalıdır.

n. Gantri odasına açllan hasta giriş ve kontrol ünitesi kaplları açıldığlnda x-ışını ekspojurunu

otomatik olarak durduran koruyucu 5i§tem kurulmalıdır.

o. Kesintisiz 8üç kaynağı (KGK): Tamamen boşalmış aküleri şa r.i ederken yükü de besleyebilen,

dolu aküleri tampon şarjlnda tutabilen, Tomografi sistemi ile uyumlu en son teknolo.jili

mikroişlemci kontrollü kesinti5iz güç kaynağı olmalıdır
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KGK, şebekede elektrik kesalmesi halinde tüm sistemiVe bi18isayar ünitelerini en az

15 dakika çallşabilir ve 8T çekimi dahilher türlü iş|em yapabilir halde tutabilecek
güç kapasitesine 5ahip olmalıdır.

Elektrİk kesintisi olduğunda, sıstem kullanlc|yı uyararak durumdan haberdar

olmasını sağlayacak ışık ya da sesli uyarana sahip olmalıdır.

KGK, monoblok bir yapıda olmalıdır.

sistemin lm mesafeden yaydlğl gürültü < 70 Db(A) olmalıdır.

standart RS 232 veya RS 422 çıkışl ile Pc'lerle bağlantı kurulabilmelidir. KGK daki

tüm bilgi|er ekrandan izlenebilmelidir. MlB standardl kullanılarak sNMP protokolu

ile bir TcP/lP network'e bağlanabilmelidir.

KGK sisteminin Veriüüll tan] yijkte ell az %94 olİıalıdır.

Şebeke girişi 3 faz r notr, AC 380 V t %20 8erilim Ve 50 H2 ı 7o5 frekans toleransl
slnırları içinde kaldlğl müddetçe cahaz kesintisiz on-line çallşmasına devam

edebilmelidir.

Akü|er en az 5 yll ömür beklentili tam bakımsız kuru tipte olacaktır.

Akü uluslararası standartlardan birisine uygun olacaktlr. Yüklenici KGK'da

kullanılan akülerin standardl Ve markasınl belirten be|geyi mıJayene komisyonuna

sunacaktlr. Akümülatorlerin teslim tarihi ale imalat tarıhj aras|nda en fazla 150

günlük bir fark olacaktır.

sistem, idarenin göstereceği yere gerekli uygun kapasitede soğutucusu Ve

müştemilatl ile birlikte kuruIacaktır.

BöLüM-c: KSESUARLAR, DÖKÜMA NTASYON VE KAYlT GERECIERİ:

c-1. 1(bir) adet entegre DVD kaydedici Verilecektir

c-2. 1 (bir) adet siyah/beyaz Video Verilecektir.

c-3.3 (üç) adet 3 lead EKG kablosu verilecektir.

BöLüM-D: MoNTAJ, EĞiTiM. GARANTi:

D_ı. cihazlar orjinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle

kullanılmamış olacaktır.

D-2. satıcl firma cihazın kullanımıve analiz yöntemleri i|e ilgili gerekli olan eğitimi her cihaz için görevli

2 öğretim elemanlna 2 8ün sLire ile cihal başılrda V€recektir.

D_3. Cihaz, problarl da dahil malzeme Ve işçi|ik hatalarlna karşl için en az 2 (iki) ylI garanti olacak ve bu

garanti üretici Ve Türkiye temsilcisi Ve Varsa yetki verilen satlcl firmalar taraflndan Verilecektir.

Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.

D_4. Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle ücreti karşllığında yedek parça sağlamayı

üretici Ve temsilci ve Varsa yetki Verilen satlcl firma taahhüt edecektir, cihalIn monta.il ücretsiz
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8. KURutUM

a. Yüklenici firma hastane idaresine yazılı olarak cihazl kurmaya başlayacağı tarihi bi|direcek, sisteman

kurulacağı kapalı yer, Hastane idaresi tarafından kuruluma uygun ve boş olarak yüklenici firmaya teslim

edilecektir. cihazln teslim süresi, idari şartnamede belirtildiği üzere sözleşme imzalanmasına takiben 90

takvim günüdür. ihale öncesi firmalar cihazın konulacağı yerde gerekli keşfi yaparak tekliflerini buna

göre vereceklerdir. Montaj sırasında gerekli tavan, taban, duvar, duvarlarındaki kablolama ve kanal

işlemleri yüklenici firma tarafından, standartlara uygun olarak, kullanıcı birimin istediği şekilde
yapllarak sistem çallşlr halde teslım edilecektir. Kurulum (projelendirme Ve kurulum ücretleri yüklenici

firmaya ait olmak üzere) yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

b. Satıcı firma, cihazlarl ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile ÇalıŞır

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

karşılanacaktır. yer teslimi yüklenici firmaya belirlenen tarihte yapılmadığında cihaz idareye sandık

teslimi yapllacak, bu teslim yüklenici firmanln monta.i sorumluluğunu ortadan kaldlrmayacaktlr. Türkiye

Atom Enerjisi Kurumundan ruhsat allnmasl ile il8ili gerekebilecek her t!rlü belge (taahhütname,

uzmanlık belgesi, lisans başvuru fornıu hastane idaresi tarafından Verjlecektır), bedel Ve lisanslama

koşullarl, yüklenici firma taraflndan sağlanaCaktlr.

c. Yer hazırlığı belirtilen şekilde yapIlacaktır.

9. DENETiM VE MuAYENE

a. Cihazlarln kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon taraflndan yapılacaktır. Kontrol Ve

muayenede, şartnamede islenilen ve teklifle belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol edilecektir.

Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol Ve saylml yapllacaktlr.

b. Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazlarln teknik özelIikleri Ve performan5lna ilıŞkin testlerin

yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaklardır. Kabul ve

muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcl firma sorumludur.

c. Satlcl firma fabrikada yapllan en son testlere ait raporlarl (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine

teslim edilecektir. Garanti süresa, cihazln teknik şartname koşullarına uygun, çalışır durumda

tesliminden itibaren başlayacaktlr.

10. GARANTi VE sERVi5

a. Alımı yapılan sistemin tüm baleşenleri Ve çevre elemanlarl her türlü üretici hatalarına karŞı en az 2

(iki) y|l süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım (tüp dahil, sarf malzeme hariç) garantisine ve 2 (iki) yll

sonunda en az 8 (sekiz} yıl süre ile ücreti karşlhğlnda yedek parça ve baklm garantisine sahip olacaktlr.

Garanti süresi boyunca cihaza %95 uptame garantisi Verilmelidir. cihaza tamamlyla hasta alınamaması

durumunda ciha2 down sayıtacaktır. Cihazın çalışmadığı günler için %95 uptime garantisi Verilmelidir.

b. yüklenici firma, garanti sonrasında talep edeceği yıllık bakım,servis bedelini sunmalı, bu bedel

toplam cihaz bedelinan en fazla parça hariç Yo4, parça dahil ( X_ışını tÜpü, prob Ve dedektör hanç) %8'ini

geçmemelidir. cihaz teklif bedelinin Türk Liras| olmasI durumunda teklif bedeli ihale tarihindeki Merkez

Bankası döviz alış kuru üzerinde dövize çevrilerek bulunan döviz bedeli üzerinden ilgili oranlar

kullanılarak bakım onarım fiyatlarl hesaplanlr Ve tekrar merkez bankası 8üncel dÖviz allŞ kuru üzerinden

Türk Lirası na çevrilerek i|gili bedeller belarlenir.

c. yüklenici firma,8araı,üti sonrasıııda tl]m ı]arçalar dahil {tüp dahiI) yıllık bakıırı ve onarım bedeli, ihale

bedelinin %13'untı geçmenıeIıdır

d. Döviz bazında fiyatlandırı|mış yedek parça listesi, sdzleşme imzalanmadan önce Verilecektir. istekıi ve

imalatç|/ithalatçl firmalar tarafından ayrl ayrl otmak ü3ç.(g]8aranti süresinin bitiminden sonraki en az 8
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yll için; yedek parça, tüp, kalibrasyon, servis bakım-onarlm, teminine yönelik yazılı bel8eler sözleŞme

imzalanmadan önce verilecektir.

e. Garanti süresi ve daha sonra yapılacak olan garantili baklm Sozleşmelerinde oluşabilecek arızalara

arlza bildiriminden itibaren me5ai gün Ve saatleri içerısinde, en geç 24 saat açerasinde müdahale

edilecek. Zamanında müdahale edilmemesi durumunda,geçen her fa2la gün cihaz bedelinin %0,02'si

(onbinde iki) oranında cezai müeyyide uygulanacaktlr. yedek parça 8erekıneyen durumlarda,

müdahaleden en geç 48 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir. Zamanında her Şeyi ile

çahşlr Vaziyette te§lim edilmemesi durumunda, geçen her fazla 8ün cihaz bedelinin %0,02'si (onbinde

iki) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır. Yedek parça gereken durumlarda bu süre 4 iş gününü,

yurtd|şlndan parça siparişigerektaren arlzalarda 10 iş gününü geçmeyecektir. Geçen her fazla gün cihaz

bedelinin %0,02'si (onbinde iki) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır.

f. Garanti süresi boyunca her üç ayda bir yüklenlci taraflndan yapılacak koruyucu bakım, idarenin

belirttiği tarih Ve saate uyularak ücretsız olarak yaplImalldlr.

11. DiĞER HusUSLAR

a. Firma tarafından kurulacak cihaz ile ilgili bu şartnamede belirtilen ve belirtilmeyen teknik özelliklerle

ilgili bilgilerin yer aldlğl dokümanlar (operalionmanual, servis manual Vs. (Türkçe kullanım klavuzu da

dahil olmak üzere) cihazın çallşlr teslima slraslnda Verilecektıa.

b. Cihazın kontrol Ve muayenesi belirlenen muayene komisyonu tarafından yapllacaktIr. Muayene iÇin

gerekli olan cahaz, personel Ve diğer giderler firmdya ait oIacakİır Mtlayeılc L,snaslnda veya cihazın

taşlnmasl esnaslnda oluşabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici fjrma soıuınludur.

c. Yüklenici firma kuracağl cihazln hangi marka, model Ve tıp olduğunu belirterek şartname
maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelerini

teklifle bir|ikte mutlaka Verecektir. Bu uy8unluk belgesi, firmanın antetli kağldlna yazılmış olacak, firma

yetkilisinin imzasl Ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Şartname uygunluk belgesinde

Verilen cevaplar firmanln Vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs Veya katalo8|a.ln hangi sayfa

şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak, or.jinal doküman üzerinde açıklanarak şartname maddesi

yazılıp işaretle belirtilecektir.

d. cihazın kurulacağı odanın radyasyona karşı kurşun kalınlığı (kurşun cam dahil) 4mm olarak revize

edilecek ve TAEK standartlarlna göre yapllacaktır.
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