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Di$ HtKiMLiĞi rıizııırrıni rrizııır ı.ı-rıvıı rrxxix şınrxıır.ıusi
] K-A.Lt]\l

t. K.ALE}l uiş üıi,ri rtxxix şıRrxeuısi
Diş liniti aşağıda Lıelinilen 6 (alıı) bölüınden oluşacak ve tamamı aynı firmanın üretimi olacaktır. Üniıler re
üzeı,indeki cihazlar 2 iki ıl. lar ise |0 on ıl rantili olınalıdır
\o }lalzemenin Adı

Hasta Koltu tl|-r T

_l

6

ledar i '|'ablası

Kre uar Grubu
Rellekt('r

ak Pedalı
Hekinı Taburesi
Peria ikal rönt + Fosfor Plak Cihazı
panoramik ve
Cihazı

Sefalometrik Röntgen

1.1. Ekıc t,ıcliııileıı cihazlar 36(otuz aItı ) a},lık süreyle kiralanacaktır sözleşme her ne suretle olursa olsun les
edilnıe>i duruıııtıııda veıa sonu erıı,ıesindeıı sonra ekte belinilen cihazlar yüklenici tarafından hastanemize ücreısiz
bırakılacaktır. Yüklenici sözleşmel,i imzalarken yukarda belirtilen( l- Hasta Koltuğu |7 adet, Tedavi Tablası l7 adet.
Kreşuar Crubu 17 adet. Reflektör l7adet, Ayak Pedalı l7adet, Hekim Taburesi 30 adet) cihaz ve malzeınevi
hasıanı:nıize ücıetsiz bırakacağına dair taahhümame imzalayacaktır. Ekte belirtilen Tıbbi Cihazların. arızalarının
gıılerilnıesi ile sözleşme süresince yg!9fuglç4_ğgli!_teknik servis hizmeti ücretsiz verilecektir ve yerinde korulucu
[ııkııı rc kılibrasrtınları flrılra tarafindan yapılacaktır. Bakım onarım işlem|erinde her türlü yedek parça ve bakım
ollaIıllı(lillı rltılalı cilıazlarıı,ı n6kili ve benzeri durumları firma ücretsiz yapacaktır.
1.2. Yiiklenici Yılda 2 (iki) defa Cihazların koruyucu bakımını yapacaktır.
1.3. Sözleşnıe 1,ürürliiğe girdiği andan itibaren yüklenici idaremizin uygun gördüğü alanlarda kurulumu sağlal.acak
ve ilgili biriıne sorunsuz bir şekilde tam çalışır durumda teslim edecektir cihazlann arızalanması durumunda ilgili
firmal a laks. ınail. telefon ı,e benzeri iletişim araçlarıyla firma yetkili elemanlarına ulaşım sağlandıktan sonra en geç
24 saaı içeresinde cihaza ınüdahale edilecek arza giderilecektir. Bu süre zarfında arza giderilmemesi duruııuııda
idareııize razılı olarak gerekçesi bildirilecek ve idaremizin gerekçenin değerlend irilmesine göre işlem ıahsis
edilecektir. Cihazların arızalaııınası durumunda ve bakım onarımda her tür|ü yedek parça yüklenici tarafından
ücretsiz karşılaıracakıır.
l.{. Balını \e onarım servis hizmeti sonucunda yapılan iş ve işlemler firma tarafından düzenlenecek bir bakımıservis
belgcsi ile ilgili biriın soruınlusuı,ıa bildirecektir. Her bakım onarımdan sonra sağlık bakanlığı kalite Standarıları
geı'eği kalibrasrcıı,ı gereken cihazları olması durumunda 1,üklenici kalibrasyon|arl herhangi bir ücret talep enneden
iicrelsiz rapacak gerekli kalibrasyon sertifikasını ve cihaza yapıştırılmak üzere kalibrasyon etiketlerini ilgili birim
sorııınlusıına tesIinı edecektir. Bu işleınlerin sonunda bu konuda gerek sağlık bakanIığı kalite standartları ve gerekse
ilırili üııcıztııtıı çihazlarla ilgili belinilen ölçümler eksiksiz yapılacak çalışır bir vaziyetıe ve hasta ve çalışan
giiıcnIiğiııi risk o ltı şturına1 acak şeki|de ilgili birime teslim edilecektir.
1.5. Bıkıııı ıc scı-ris hizıııeli sırasında, sözleşme konusu cihazların tamir ve onarım için hastane dışında bir 1ere
giitiiı,iilnıcsinin geıekli o|duğu duruın|arda, firma gerekli izin ve onayı almak zorundadır. Bu nakil işlemleri firına
taratlndan ücretsiz 5,apılacaktır.
1.6. lşin siiresi sözleşıne iınzalandıktan sonra 3(üç) yıldır.
t.7. Bakıın onarıın süreçlerinde iş sağlığı ve güvenliği ilgili her türlü kazada oluşacak tazminat ve mahkeme harç|arı
1iikl.rıici tarafından karşılanır. Bakım onarım sırasında ve istihdam edilen personelin iş kanunun gereklik|erine
u.\gun oIaı,ak iş sağlığı re gür,enliği ile i|gili her türlü iş ve işlemler yüklenici tarafından ücretsiz yapacak gerekli
eı,rak diıkiinı lerin i idaremize sunacaktır.
1.8. Cihazlarııı Bakıııı onarımı, kalibras1,onıı yapılıp birim sorumlusuna tesliminden sonra bakım ve onarını eksikliği
vela lıııasııdan dola},ı hasta güvenliğinde olıışabilecek her türlü tazminat ve mahkeme harçları d6hil olmak iizere
yükleı icil,e aittir.
!.9.Ekte belirtilen malzemelerin kıralama süresince (36 otuz altı ay) en az ilkokul mezunu ll (on bir)
persırnel istihdam edecektir. Bu on bir personele çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından belirlenen
asgari ücrel olarak 36(otuz altı ) a}, boyunca ödeme yüklenici tarafından yıpılacaktır. Bu ödemeler personelin
adını :rçılnıış banka hesap numaraiarına her ay, otuz altı ay boyunca her ayın t(bir) ile l0(onu) arasında
ptrsıınelin ıtlına ıçıImış banka hesap numaralarına yatırrlacıktır,
1.10.lslihdam edilen personelin yol ücretleri Şanlıurfa büyük şehir belediyesi tarafından belirlenen raviç
bede| iiıcrinden işe gidiş geliş ücrelleri her ar üklenici larafindan karşılınacak personelin maaş bordosunda
her ar belirıileceklir. yenıek kurumumuz fından karşılanacaktır. Ayrıca istihdam edilen personelin iş
elbiseleri sözleşme s ıl bir pant (pantolonlar: alpaka kumaştan
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kaliıeli kunıaşıan İşçilik hatası olmavan, rengi idare tarafından belirlenecekıir. Önce numune konırı.ıl
ıeşki'|ıtıpa sunulacak uygun görülmcsi durumunda personele tutanakla teslim edilecek teslim tutanaklırı
hiznıtı ılıırı birimine ıeslim cı!ilecektir.) bir gömlek ( gömlekler 1,üzıle elli polvesaer r.üzde elli panıuk
oranında imal edilmiŞ kumaŞlan olacak, sol üst krsmında bir adet cep olacaktır.) bunlarla beraber bir adeı
kenıer siizleş me.s ü re si bo.ı,unca her vıl verilecektir.
1,1l.\ iiklcnici lslihdam edilen personelin sosyal sigorta primlerini her ay ve 36(oıuz altı) a} bo}.unca
merztıttııı urgun bir Şekilde ilgili kuruma yalınlacak ve sigorta döküm cetvellerini her ay idaremİze ve iıgiıi
konıisı onlara sunacaktır.
1.12.\ üklenicin Hcr aYın hak ediş ödemesinde personele maaş ödemelerini yapıldığı maaş bordosu, personel
deranı Puanıajlarl, sigorta pirim döküm cetvellerini, Bankaya yatan peı§onel maaşlarının maaş mikıarını
göstercn banka dekırntlarını, idaremize sunıcaktır.
1.1J.Pcrsonel seÇimi iŞ kur üzerinden gelen personel kurumumuzca oluşturulacak olan konıisr,«rnca
belirleneceklir.
1.1{. \'iiklenici tarafından Her personel için bir özIük doyası oluşturulacak bu tlosyada personelin sağlık
raPoru, sabıka sicil kal'dı, okuI mezuniı,et diploması, iş güvenliği ile ilgi|i ğitim ve işİemlerin gösterir
er rııklırı r e htnzeri er.rıklırı bir dosya halin«le idaremize sunacaktır.
,l5, ( alısnıı Soslal (iürcnlik tsakanlığı taralindan 6 (altı) ar-da bir yapılan asgarl ücrea zam farkı sözleşme
üresi bovunca r'üklenici firma tarafından karşılanacak ve pe.sonel a1,1ık maaş bİrdolarına yansıtılacaklır.
l6, SözleŞme süresince Pıılikliniğin başka bir vere taşınması söz konusu olduğunda söİleşmede bclirtilenılztnx r e cihau ların denlonıajı, tı§lnmasr ve montajı r,üklenici firma ıarafından ülretsiz yapılacaktır.
l].\\ l \ Kı )l lt (;t (FO lÖY)
l Elckırik ı]r()ıoftı ilc clektroınekanik sistemle hareket etmeli, sessiz ve titreşimsiz olmalıdırf Kt,ılıtılr nıtlıorıı ].l D('V ile çalışan özelliğe sahip olmalıdır.

--} Kolıtlğun rediikıörlü motorU +/- % l0'luk voltaj değişiminden etkilenmemelidir.
1.4 Kolıuk "Z;' tliza5,n olmalıdır.
1.5 Kolıuk ergonomik olmalıdır.
1.6 Kohuk döŞemesi hijyenik olması açısından dikişsiz, tek parça, kolay temizlenebiIir olmalıdır.
1.7 Koltıık döŞemesinin ayak ucunda ekstra koruma sağlamak için İoltuk bütünlüğünü bozmayacak şekilde kolay
değiştirilebilir. şeffaf ikinci bir ınalzeme iIe kaplı olmalıdİr.

.8 kolııık harcket halinde iken tek bir tuş hareketi ile ara pozisyonlarda durabilmelidir.

.9 Kıılııık iizcrinde pilot lambalı şalter dliğmesi olmalıdır.

. l0 Kolıuk iizı.rinde koltuk devrelerini kontro| edecek sigorta olmalıdır.

.l l Kıılıuk tck tuşa dokunmak sureti1,|e başlangıç konumuna dönebilmelidir.

.l2 Kolıtık. ıetiıeri önearkala,eaşağıla/1ukarıyakolayIıklahareketenirilebilınelidir

. l3 Teıil er çiii maf'sallı olııalı ve çocuk hastalar için kolay|ıkla ayarlanma|ıdır.

. I-1 Kolıukla sıkışııalara karşı en az iki verde eınniyet düzenekleri olmalıdır.
, l j Kolııık ıiiı ılg ıtatiği r e paıça standardı bakımından alüminlum olmalıdır.
l6.Koltıığun harekeıleri: sınlığı öne/arkaya yatınna ve oturma yerini yukarı
ı,ı,ıalıdıı.

kaldırma./aşağı indirme şek|inde
t'lI

1.1 7 Ktılluk en
alabilnıelidir.
l,l8 Kolruk hareket sistemi elektronik devrelerle yapılmalıdır.
l . ] 9 EIelrik. har a .'e su bağlantıları koltuğun fiziki yapısı içinde ön kısmında olmalıdır.

ız 3 progranılanabilir hafızaya sahip olmalıdır. Hekim istediği pozisyonu kolaylıkla haf'ızala

1.20 [Jnitin monte edildiği yüzeye karşı dengesini koruyabilmesi için manuel
gerektiğiııde 1,erc dübel iIe sabiılenebilmelidir.
l .l l Kolıııgun sabit sol koI dayama kolçağı olmalıdır.
l .22 Kıılıuğa gerektiğinde hareketli sağ kolçak takılacak yeri olmalıdır.

dengeleme ı,idaları bultınmalı.

2. lLD..\\,I t NiTtSi (['NiT TABLFTi)
2.1 Ljniı ııbleıi pı,ıeun,ıatik sistemle çalışmalıdır.
2.2 i]niı ıableti beş nıodüllü olup. bu modüller öne/arkaya hareketli kamçılı tip olmalıdır.
2.j Lniı ıableti tizerindeki ııodüllerden bir tanesi en az 3 fonksiyonlu hava_su spreyi, bir tanesi haıalı moior \e bir
taııesi de ]lıl alı sçaler iılıııalıtlır. Diğer nıodüller aeratör başlığı ve ışıklı cihaz bağİantısı için ul,gun olınalıılır,
2.'l Üniı ıableıi iizerinde ınodül bagİantı honumları kolayca tİıizlenebilir ve silikon olmalıdır.
2.5 '[ ablcl iizc
atı labilııclid iı,

ıinde enstriiırraı'ı ları n oturduğu bölüın silikon 1apıda olmalı ve kolaylıkla yerinden çıkarılıp ot()kla\a

2.6 Tablet iizerinde otoru sağa./sola çeV buton oImalıdır
2.7'l-ablcı ve bardak doldu ntrol eden butonlar olmalıdır
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2.9 Tablet iizerinde kdltuk hareketleri kontrol eden ve ha fızaya alan butonlar olmalıdır.
2..I0 l-ıblet iizeı,iııde reflekıör açma/kapama botunu olmalıdır.
2.1 l Tablet alıında hareketli aleı tepsisi olmalıdır.
2.12 DıŞ iiniıleri iizerinde aşağıda adetleri ve teknik özellikleri belirtilen kalemler bulunmalıdır

2. l2. l t]l_EK lRiKLi MiKRoMoToR (LED) ( 3 ADET )a) Bakıın gerektirıneyen kömürsüz yapıya sahip olma|ıdır.
b) Al arlanabilir LED ışıklı olmalıdır ve ışık şiddeti l0-38 k|ux arasında ayarlanabilir olmalıdır.c) lçlcn sıılu sisteme sahip olmalıdır.
d) Elektrikliolmalıdır.
e) Ürün PıtılesYonel kul|anım için tasarlanmış olmalıdır, Genel diş hekimIiğinde ve endodonıik tedavide çalışmayauygun olnıalıdır.
f) Pnönıatik ıe elekıromekanik sistemler ile uyumlu çalışbilmelidir.g) !'iiksek hız ve ıork da titreşimsiz mükemmel kontrol sağlayan "smart|ogic" sistemine sahip olmalıdır.h) saaı ),önüne ve saat yönünün tersine rotasyon yapabilmi ozelligine sahip olmalıdır.i) KulIanım kolaylığı açısından dönen bağlantı hortumuna sahip olmalıdır.j) Der ir hızı I00- 40.000 rpm aralığında olmalıdır.
k) Torku ııaksimum 3.5Ncm olmadır.
l) Ses seıiyesi 53 dBA'dan az olmalıdır.
m) 94 gr'dan ağır o|nıamalıdır.
n) Hara tiiketiıni l0 Nl/dak'dan fazla olmalıdır.
o) !goılo1i|ı olınası reel yorgunluğu yaratmaması için en fazla0 2l çapında ve 73.5 mm,den büyük olmaınalıdır.p) l_]5 'C buhar otoklar ında steril edilebilir olmalıdır.
q) Paleı iÇeriğinde kliniğinizde bulunan ünite monğ yapılabilmesi için, mikromotor ile birlikte hortum ve devreekipııanlırı olııalıdır.
r) 9j,]]./ EEC Aırupa direktiflerine uygun olmalıdır.

2.12.], KlRMlZI KUŞAK ANGLDRUVA TEKNİK ŞARTNAMESİ ( 3 ADET )

a) \lakrom(rtor devrini t:5 oranında (amırarak) iletmelidir.
b) lınplantoloji. endodonıi. cenahi ve tedavi alantannda çalışmaya uygun olmalıdır.c) lşıksız olınalıdır.
d) içıen sulu çalışma sistemine sahip olmalıdır.
e) Pushbutıın (anahıarsız frez değiştirme) sistemine sahip olmalıdır.f) 1.6 nım çaplı aeretörfrez|eri ile kullanıma uygun olmaİıdır.
g) 6 spıc1,Ii Joğutına sistemine sahip o!malıdır.
h) Tıkanınaları engellemek için, soğutma sistemindeki hava ve su çıkışları tek bir kanaldan değil, ayrı ayrı

kanıl lardan vapılınalıdır.
i) Hasıa ıiiı ı'nliği iÇin- kat'anın ısınmas|nI engelleyen anti-ısttma emniyet sistemine sahip olmalıdır.j.; llızlı. ralıaı rt hassas lrez kiliıleme sistemine sahip olmalıdır.
k) Ağız ka\ iıc:,indcki ınayilerin başlığa girmesini engeileyen non-retraction valfsistemine sahip o|malıdır.l,) .\ğız lılkasıl:daki bölgelere kolay,erişilebilirlit sağlamal< için doğru açı sistemi ile tasarlanmlş o|malıdır.
m) Ternıal dezenfektöre dayanıklı olmalı ve l35 oC buhaı otoklavında steril edilebilir olmalıdır.n) lSO 3964 ile uyumlu E ıipi bağIann sistemine sahip olmalıdır.

2. l2-j.l,tlRBiN (lşIKLl) TEKNiK ŞARTNAMESi( l7 ADET )

seı,aın ik rulnıan lı olııalıdır.
lşıklı t tlalojen Ampul) olmalıdır ve ışık şiddeti l0 klux'den az olmamalıdır.
Kullaıııın kolaYİığı iÇin Unifixkapling sistemine sahip olmalıdır ve bu kapling 4 girişli midwest bağlantıya uygun
olı,ııalıdır.
Push-buttonfrez kilitleme sistemine sahip olmal ıdır,
Ona bülüklükte kafa yapısına sahip olmalıdır.
2xj delikli soğulına sistemine sahip olmalıdır. Soğutma sisıemindeki hava ve su çıkışları tek bir kanaldan değil.
avrı aı,rı kanallardan ı,apılmalıdır.
( ılış gi]eii en az ]7 W o|nıalıdır.

a)
b)
c)

d)
e)
t)

nl
i)
j)
k)
|)

l)ilıııııç lıızı j J0.000 rpııı ı./ t) llllaılüı Ild lı,

r arasıııda olmalıdı
fhzla olma|ıdır
şünü engellel,en s anti-retraksiyon) sahip olmalıdır

Ç alılıııı har a basıneı
l laı ı ıiikeı inı i

K jıli lı llle
]j ıınr ygun oImalıdır.
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m) Kafa çapı 'l2.6 mm, kafa boyu l4,5 mm'den fazla olmalıdır.
n) Türbinin uzıınluğu | 1,5 cm'den uzun o|mamalıdır.
o) Ses seviyesi 59 desibelden fazla olmamalıdır.
P) ]2(),000 rPnı'de dahi herhangi bir vibrasyon oluşmasını engelleyen ve mükemmel balans sağlayan frez kilitlemesisıı:ıııiııc sıIıip olınalıdır.
q) Hati!. 5ağlan \ e tilreşimsiz ıılnıalıdır.
r) ('alışıııı c,sııasında el \orgunluğu yapmaması için 78 gr'dan ağır oImamalıdır.sJ Kola.ı sıerilizas\ oıı için pai[üzsliz bir gövdeye sahip olmalıdır.t) Tennal dezenf-ekıöre dayanıklı olmalı ve l35'c buhar otoklavında steril edilebilir olmalıdır.u) Giinliik bakıın uYgulaına|arında yağlama işleme isteğe bağlı olarak l.ut, yug 1r", yrğİj ,.yu .pr.y halindeki yağ

ku llan ılarak 
_r apılabilir olmalıdır.

"l lik_'] iÇeriğinde aeratör baŞlığı ile birlikte l kartuş gres yağı ve yağlayıcısı ile sprey temizleme aparatı olmalıdır.w) CI- llcleesi olnıalıd ır.

2.12..+.(i\iTE \4ONT,E KAViTRONTEKNiK ŞARTNAMES( l7 ADET )

a) Ünite monte olmalıdır.
b) Işıksız olmalıdır.
c) Uhrasonik sisıemle çalışmalıdır.
d) Cihazın çalışma frekans aralığı 28 - 36 kHZ olmalıdır.
e) Cilıız ıiıresinı genliği 4-200 gm aralığında olmalıdır.f) (ilıız (ü, l \\ - l0 \\' güÇ aralığında kullanılan tedavi alanına uygun olarak ayarlanabilmelidir.g) El ParÇası titan\ umdan imal ediImiş olmalıdır ve ön b6İıımde uuıun"n t;İanvr. amplifikatör daha iyidekoııtanrinası,on için el parçasından ayrı|abilirolmalıdır.
h) El paı,çası sanil,ede 30.000 kez vuruş yapabilmelidir.
i) Titreşiın a5arı unit alak pedalı ile yajılabilmelidir.
J) Ozel bir deı re i|e u}gulanan Yükiı takip ederek yükün anması durumunda derhal sistemi dengeleyerek hangi giiç

r e nıod' da olufsa olsuıı sabit gliç kullanımı sağlİyabiIme|idir
k) Scaling, Perio, Endo. Cerrahi ve Restoratif olm-ak üzere 5 farklı tedavi alanında kullanıma uygun olmalıdır.|) Kiıli sıı_r ıı içiııe çekerek orada bloke eden bir sisteme sahip olmalıdır.
m) ('alıŞnıa konforu aÇıslnda1 

.eJ. 
parç.asının ağırlığı 55 gr'dan, uzunlugu ll0 mm,den fazla olmamalıdır vekablosıından kolaylıkla ayrılabilmelidir.

n) El parçası l]4 "C'de otoklavda steril edilebilmelidir.
o) Cihaz üzerinde marka, model ve üretici firma bilgileri belirtilmiş olma|ıdır.
P) El ParÇası r e kart i|e birlikte 

.3. 
adet standart uç,-uç anahtar, sterilizasyon kutusu, montaj için gerekli parçalar veuçlaı,ıı aşınnıasının kontroI edilebileceği uç kartı verilmelidir.

2. l2,5.1Şl\Ll DOl_GLj CiHAZı ( |7 ADET )a) Ü niıc ı]]()ırtc ()lıııalıdır.
b) Alünıin\ unı göı desi olmalıdır.
c) El parçası üzerinde açına-kapama ve menü seçimi işlevlerin, yapan 2 adet buton bu|unmalıdır.d) E| ParÇası üzerinde 4 adet led gösterge bulunmalı've bu gdstergelerden seçilmiş olan |uİ,şru roau ve cilıazınaçıkkapa|ı olına duruınu takip edilebilmelidir.
e) Hızlı. Titreşiııli ve Kademeli olmak üzere 3 farklı ça|ışma modu olmalıdır.O Ht,r j sn'dc bir sesli uvarı ı,erme özelligine sahip oİmaİıdır.
g.l L iirı., lı;ızır t,ılduğıınıı gösıeren Led ve sesli uyaİı sistemine sahip oImalıdır.
h),t20-,l80nmdalgaboylarındagörünürmaviışıkyaymateknolojisinesahipolmalıdır.
i) lşık roğunluğu l250_2000 (+%l0) mWcm, olmalıdir.j) Güç kal,ııağı 24 VAC olmalıdır.
k) El.parÇası kablo uzunluğu maksimum 3 m olmalıdırve istenildiğinde el parçası kab|osundan ayrıIabilmelidir.l) Işık çubuğu l34 "C'de otoklavda steril edilebilmelidir.
nı) Cihaz lll ParÇası üzerinde seri numarası ve üretici firma bilgileri silinmeyecek şkilde belirti|miş olmalıdır.

2. ]2.6 llA\,,,\Ll \liKRoMoToR TEKNiK ŞARTNAMESi ( l7 ADET )
a) 'lanıanıı 

paslanmaz çelikıen üretilmiş o|malıdır-
b)
c)
d)
e)
r)

s)

dclıllibtırden bağlantı r,cva 4 delikli nıidwest bağlantı içi
Diişiil hlzda. \ üksek tork sunan çalışma sistemine sahip
L.zun önıürlii ku
lşıksız ıılnıalıdıı.
l lar alı ıılıııalıdır

llaııını sağIavan seraınik stator sistemi i

ğ.lınOn

n döner hızlı bağlantı sistemine sahip olına|ıdıı.
lıdır.
atılmış olmalıdır.

lç ]]il

ob,]esc.No]795

A.D

trlhip oinıalıdır D

a

r



h) Hafil've sağlanı ofnıa|ıdır.
i) l).iııııı., lıızı j000-]0.000 rpın arasında olmalıdır.
J, L\() l(16] ile tı_rııınltı E tipi bağlanıı sislemine sahip olmalıdır.
k) Tcı'ınal dezent'ektöre dayanıklı olmalı ve l35 "C b;har otoklavında steril edilebilir olmalıdır.|) \ltıorun iizerinde CE iŞareıi, seri numarası, marka ve menşei silinmeyecek şekiıde yazılı oİraı,a,..

2.12.7 \1^\,i KLlŞAK ANGLDRUVA( l 7 ADET )

Vikronıotor devrini l: l oranında (aynı hızla) iletmelidir.
lşıksız olırralıtlır.
lçıcn sııltı çalışına sisıeıniııe sahip olınalıdIr.
Pıı,,lıbııııon (aııahtarsız lrez değiştirme) sistemine sahip olmalıdır.
l)(inııe hızı 60 - 40.000 rpm arasında olmalıdır.

fl 2._i5 nııı çaplı aeretörfrezleri ile kullanıma uygun olmalıdır.g) 3 spreyli soğutma sistemine sahip olmalıdır.
h) Tıkanınalan engellemek iÇin, soğutma sistemindeki hava ve su çtkışları tek bir kanaldan değil, ayrı al,rıkanallardan r apı lmalıdır.
i) l]ısta 3iilenliği iÇin. kafan ın.ıslnmasını engelleyen antiısıtma emniyet sistemine sahipolmalıdır.j) llızlı. ıııIııı re lıassıs ti-ez kiIillenıe sistemiİe sahip olmalıdır.
k1 Agız kııı itesinde}ii mal'ilerin başlığa girmesini enğelleyen non-retraction va|fsistemine sahip otmalıdır.l) Ağız arkasındaki bölgelere ko|ay erişİüebilirlik sagİamak için doğru açı sistemi ile tasa.lanmİş olmal,dır.
Tı ,H"y] _dı'_*fektöre dayanıkll olmalı ve ı35 'C buhar otoilavlnda steril edilebilir olmalıdır.n) lSo 3961 ile uyumlu E tipi bağlantı sistemine sahip olmalıdır.

2.12.8 MONi,l,ÖR ( l7 ADET )

l Kreştıır b|ıı_ğtı iizerinde aırralgaıı ve katı atık tutucu sistemiolmalıdır.
3 lstcııildiiinde teıniz su için veya dezent'ektan için kullanılabi|ecek plastik depo bağlantı yeri olmaIıdır..1 .Asistan böliinııi üniı göldesine a_r,rı bir kol iIe bağlı olmalıdır.
5 .\ıiıtaıı biiliinıii iizerinde Lreşuar yıkayıcı. bardalİ do Id urucu buloniarı olmalıdır.
6 Asistan bijlüıııü üzerinde cerrahi aspiratör içiır ince ve kalın 2 adet honum olmalıdır.
7 ı\sistan böliiınii 90. hareket edebilmelidir.
8 Haııa lolıığu (o) pozis1'onuna geldiği zaman cerrahi aspiratör otomatik olarak kendini temizlemelidir

4. REFl.t:K'tÖR
4.I Reılck(ör kreşııar bloğu i|e aşağı yukarı harekeı etmelidir.
4.2 Rel']ektör kendi ekseni etrafında l80. dönebilmelidir.
4.3 llas_ıa kolıuğtı ti,ikairme pozisyoııuna geldiğinde refleklör ışığı otomatik olarak kapanmalıdır.
4,4 Retleklör 22,000 lux, 36.000 lux ve 40.0b0 lux olmak ııze-re ı fartlı ,"uiy"a" uyu.lrnuuİİen ışık şiddetine sahipolırıalıdır-
4.5 Reflekför iizerinde ışık şiddeti ayarının yapıldığı 3 aşamalı düğme olmalıdır.
4.6 Ref"lektör ıedavi ünitesinden de kumanda idileuiırr"iiair.
4.7 llell!.ktijriiıı lUtlna saplara ktıla;-ca sökülebilir v lava girebilir olmalıdır.

aç ılına lıtiır
iiklirnıc pozisyoı)ıından sonra onumuna geldiği zaman reflektör otomat olarak ıckrar

4.9 RQ|t! lışabilnıesi için soğuk \e alOlf.] ue
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.1.8 Hısıiı kolıtığtı ı

3. Kltt,Şt .\R
3,1 KreŞılar bltığu (inite nıonte olmalıdır, onunla birlikte aşağı/yukan hareket ettiği gibi hekim ve asistaD çalışmasınıko|al lık ıaşınıası açısından kendi ekseni etrafında da yatay İıJeketli olmalıdır.
3.2 Kreşuar çanağı seramikten imal edilmiş olmalıdır.
3.3 Kreşuar çanağı l80" hareketli olmalıdıİ.j"l krL,tuar çınağı hiçbir alet kullanmadan kolayca sökülüp temizlenebilmelidir.
3.5 Kreşuar çaııağı otoklaı,a girebilınelidir.
3,6 KıcŞuaı'ı lkanıa Çubuğu ve bardak doldurma çubuğu kolaylıkla yerinden çıkarılıp temizlenebilmeIidir.
3.7 Bardak doIduı.ucu sistenıinin zaman ayarlayıcısı oImalıdıİ.
3,8 Ilasta 

.koltuğu ıükürme Pozisyonuna g"lalgina", herhangi bir düğmeye basılmasına gerek kalmdankreşuarotomatik 1ıkaına konumuna geçmelidir.
3.9 Kreşuar bloğu üzerinde cerrahi aspiratör filtre sistemi olmalıdır.
3.I0 Enıiş lıonıımları kolaylıkla sökülebilmelidir ve takı|abilir olmalıdır.

l|,H.R.
A.D
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rebilınelidir



4.10 Reflektör ampulüiıalojen iğne bacaklı olmalıdır.
4.1 l ttcn§ ısısı .1700 oK olmalıdır.
4.i2 llcllcltör ampulu eır az l7 volı - 90 wat gücünde olmalıdır.

5. AYAK PI]DA1-1
5.1 Alak pcdalı pneuınatik sistem olma[ıdır.
5.3 Hasıa kolıuğunun bütün harekeıleri i|ave ayak pedalı ile kontrol edilebiImelidir

2. KA1-1]\,l
2.1 PERiAPiKAL RÖNTGEN CiHAZI TEKNiK ŞARTNAMESİ

iı) ( lıııı l Tip [} :ınılıııda ırlnıalı r,e ağız içi periapikal röntgen çekimi için ulgun olmalıdır.

b) Koıır ısiıoııel Iilnı. dlital görüntülenıe ve fosfor plak teknoloj ilerinin tümü ile u),umlu çalışabilınelidir.

c) 1e k bir diiğn,ıe. ile konrensilonel filmden dijital sensöre geçebilmelidir.

d) Riiı]tgen başı 4ınA ve 8mA güçlerinde olmak üzere çift anod tungsten tüpe sahip olmalıdır. 60Kv ve 70Kv

tılıııık iizeı,e ] tiıı,klı akını seçeneği olınalıdır.

e) llijırıgcıı bit)ı giiç \r, alını seçeııekleri hekim taralından seçilebilir olmalıdır.

l) l{i,ılı:,cıı bı.ı ](ı()' diiılebilıı1,1idir.

g) K,ııı ıilindiı,ik 1apıda oln,ıalı ıe 3lcm 1l2") - 20cm (8") 2 f'arklı seçeneği bulunmalıdır.

h) t,ı,kal \Poı ().jIl]n] olıııalıdır.

i1 I oplaıı filırasl on 2 nrnı Al olmalıdır.

.j1 l tılıl \Potlan l İ] nıesat-ede ıotal radvasyon sızınıısı 0,25 mGy/saat'den fazla olmamalıdır.

kl \|ikıi,i;Icıııei koıılriıllü ı,ılnıalıdır.

l) 0.1)]sıl ile j.]sn arasında ışıırlan-ıa süresi zaman ayan yapılabilmelidir.

m) Kı,ınırol paneline sahip olıııalıdır.

n) Koı]lrol paneli dokıınnıatik olmalıdır.

o) lçL bir koıııı-()l l)aneli ile 2 adet dc röntgen cihazı kontroI edilebilir olmalıdır.

p) t)iiııiıl rc ıııal,.ıg çekinıler için aıaılanabilir olnıalıdır.

q) l ilıııi çckilecek olın biilgc koı,ıtrol paneliııden işaretleırerek çekiın butonu vasıtası ile çekin işlcınirapılnıalıdır,

İşaııtlcııcıı btilgenin oıoınaıik ıraı(ışın siiresi) dosajı dijiıal ekranda rakanısal oIarak belirıneIidir- ()lonıatik

çıl\iıı) ışıı1 Jiirclcri *,- tuşları1 la değiştirilebilirolınalıdır.

r) Ktıllır ('ekiıııc uı qun olarak öne-arka),a ve aşağı-yukarı hareket edebilir olmalıdır.

sı Kııl]ıı, iııcııileıı riikseklikte dıırııasını sağlal,an bir yay mekanizmasına sahip olmalıdır. Kol eklem verleri özel

bir kıpık iIe iz,ıIe ı",dilıniş t,ıIııralıdır.

t) R('ıütgcıl riip ağırlığı 5.5kg'dan ı,e ıoplam ağırlık da 25kg'dan fazla olnıamalıdır.

u) Dııvara ınonle olmalıdır.

\) 4lcnı(l6.]"), 82.5cm(32,5") ve l l0cm(43,5") olmak 3 farklı kol uzunluğu seçeneği olmalıdır. Tercih

cdilcıı kiıl tızuırluğıııra göre l43cm-2l2cm uza

Yd
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FaİülIesi

'8i ir olmalıdır.

6. HEK|M TABURESi
6.1 Döşcmesi hasta koltuguyla aynı renkte olmahdır.
6.2 Döşenıe dikişsiz. anatomik ve kolay temiz|enebilir olmalıdır.
6.3 En az hareketli beş ıekerliği olmalıdır.
6..l Anıorı isiirlii otnıalıdır-
6--5 Sırılık kısııı _] thrklı pozis1,onda ayarlanabilir olmalıdır.
6.6 Biı,kol 1ardın,ıııla 1,ükseklik ayarı yapı labilmelidir.



2.2 DiJiTAL FoSFoR PLAK GöRIJNTüLEME siSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi

Sistem bir adet tarayıcı ve değişik ebatlarda fosfor plaklardan oluşmalıdır,

Ağız içi görüııtii alımında fosfor plaklar kullanılmalıdır.

Fost'tıı plaklar ince. esnek ve kablosuz olmalıdır.

Sisıeın giinışığında kullanılabilir olmalıdır.

J farklı bolda fosfor plak bu|unmalıdır.

[:,,ışti,r plaklaıııı ebatları 22x3 lınm.24x4Omm,3lx4Imm ve 27x54mm olmalıdır.

Fostiıı plaklarııı arka viiZtlnde tarayıcıya koIaylıkla tutrnasını sağlayan mlknatıs tutucu olmalldır.

I'ııslirr plıklar pozisl onlandırma apareyleriyle birlikte kullanılabilir o|malıdır.

Taral,ıcının lazer teknolojisi ile çalışan nümerik taram4 görüntüleme ve fosfor plakların silme özelikleri olmalıdır

Tarayıcı fosfor plaklardaki görüntüyü almalı ve yazılıma aktarabilmelidir.

Fos|or plaklardaki göriintü hem tarayıcı üzerindeki ekrandan hem de biIgisayar ekranından görülmelidir.

Cöriintiilcr bilgisa_v-ar onamında rahatllkIa saklanıp diğer kullanıcılara gönderile bilmelidir.

'[anır ıcı bilgisayara doğrudan Ethemet kablosu ile bağlanabilmelidir.

2.

,.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

l0

ll

lj
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l5. Cihazın görünıü işleme programl çoklu kullanıcılı network versiyonu olmall, hasta veritabanı bulunmalı ve

göriintülere limitsiz sayıda kullanıcıdan ulaşılabilmelidir.

l6. Taral ıcı tbsfor plakları otomatik olarak görmesi için bİr hareket sensörü ile donatılmıŞ olmalıdır.

l7. farıır ıe ı iizc,riııdeki ekran ı-ardımı ile tarama işlemi takip edilebilmelidir.

|8_ 1aıınıa csnasında: lbslbr plak|arın içeri alınması ve boyutunun tanımlanması, taram4 görüntüIeme. bilgisaYara

girriintıi} ii ileııe. foslbr plağı yeniden kullanım için hazır hale getirme(silme) ve fosfor plağı ç|kanma iŞlemleri

otomatik olarak yapı lmalıdır.

l9. Taralıcı ça|ışır vaziyette bulunduğu sürece en son tanınan görüntü hafızada saklı kalmalıdır.

20. l-ünı AC \e DC rönigen cihazlarıyla uyum|u olmalıdır.

2l. 1-ostiır plaklaı,l tarama süresi 4,3 - 7,5sn arasında olmalıdır.

22. Cörüntü çözünürlüğü l4 bit olmalıdır.

23. Fosİor plaklarln ıeorik çözünürlüğü l4,3 lp/mm, gerçek çözünürlüğü l0 lp/mm olmalıdır.

24. 1_osfor plakların teorik çözünürlüğü ite gerçek çözünürlüğü arasındaki rakamsal farklılık, görüntü kalitesinin

ytiksek. tarama süresinin kısa otması ve kullanıcıya hem zaman kazandırması hem de daha net görüntü sunmasl

ıçııındııı ııı in inıuıı oraı,ıda t,ılmalıdır.

25. lro>liı. plal sensöf ilc görüntü edinimi. minimum 0,02 sn. maksimum 3,2 sn. lik zamanlarda yapılabilınelidir.

26. Cihaz 240V. 50/60Hz ile çalışmalıdır.

27. Fosfor plakların çözünürlüğü yüksek, piksel boyutu 35pm - 64pm olarak 2 farklı değerde ve seçilebilir olmalldır.

28. Fosltır plakların ağza girmeden önce içine yerleştirileceği plastik, uç böltimü yapıştınlarak sıvı geÇirmez bir

şek i lde, kapatılabi len hijy,enik kıl ıfl arı olmalıdır.

29. llcr liısIiı,plak bolutuna ul,gun hijyenik kılıfçeşit

30. Fostbr plakların akıif alanı 0%l00 olmalıdır.

3 ]. 1-ostiır plaklar için hijyenik. dağılmadan saklan
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lmalıdır

tA
utusu bulunmalıdır.
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\\ ) l:(' (ü,-] .l] EE(' d irekt iflı",rine göre üretilmiş olmalıdır.

İ) j]0,2]0.'240 V ve 50/60 Hz Alternatif akım ile çalışmalıdır.



j2. Fosrilr plıkların hıj1,.,nik olaral ıaşıırınasınl sağla)an Ve koruyarak ömrünü uzataır karton özel plak kılıfları

'o1ıııılidır.

33. P lak larl n c ihaza 1 erleşı irilmes inde plak lara zarar verecek herhangi bir zorlama olmamalldlr.

j-l. 1-o,,liıı, 1,ıIıklar tckraı kullanılabilnıe özelliğine salrip oImalıdır.

3 j. Tırı1 ıcı belli bir siirı", çalışınadığında otomatik olarak kapanmalıdır,

36. larınıa soıırasında parlaklık Ye kontrast otomaİik olarak ayarlanabilıneli, dijital görüntüler. gri tonlarlıl ideal

dağılımı. artithkı tenıizleme, görüntü keskinleştirme gibi fonksiyonları otomaıik olarak 1apabilmelidır. 1oıl

opı in] i/a:,) on iizelliği olmalıdır.)

j7. (,ilııızııı [.eralıeıinde r cıiteeck olaı,ı 1,azılıın sal,esinde en az aşağıda belirtilen İşlemler kuIlanıcılar taraflndan

r ıpılabilıııe lid iı.

ı. !lantıel bii\ iitmc (Zootning) \e),a görüntii bü},ıiİıne

tı. ()ıtın,ıaıik r e ı,ıanuel kontrast ve parlak|ık a5,arı

ç, (;ijliintıivii kal,detnıe

(i. GöIlintii re ı,ıklendirıne

c. 6öriitıtii kalibrasl onu

l. \ üğuı) lılL ölçünıü

g. (iıiri,intti çer iı,nıe

h. Göri.intü üZerine not } azma Ve işar€t koyma

i. \cgatif giiıüntii elde etme

i. (lijriiü)tii iizerinde ınesaf'e ölçümü ve açı ölçme

k. (ji'[aintti) ü tranJl'er ctlne

l. İnı planı kiitüphanesi buluırııralı

ııı. İnı pIaııı planlaıııası 1apabilnıe

j8. ('ilıız cl'ıııtları ]()jr]]6r,.l l lıııırr'den (,/- 5) biiyük olmamalıdır,

J9 .\gıı,lığı (r.j kg'dan Iıızla olnraınalıdır.

40. }linimunı Bilgisayar GereksinimilNTEl Core i3 veya üstü işlemci3.3GHz 4 GB RAM 500 cB - l TB

l laxl,.liskDVD ()kul ucuWindorvs 7 Professional 64 bitEkran karrı Paylaşlmlı veya Paylaşımsız olabilir, (Önerilen

pır lışınılı) l)al laşıınlı (Cihaz tizerinde harici ekran kanı 1,ok. Ana karl üzerinden ÇalıŞıl or. )Monitör |8.5" - ]{)..

tı lab ilir
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DiJ iTAı. PANORAMİK&SEFALOMETRİK RÖNTGEN CİHAZI TEKNiK ŞARTNAMESI

Dijital Panoramik Röntgen Cihazı aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır,

Cihuz ]]0- ]]0 Volı 50/60 Hz şehir cereyanı ile çalışmalıdır ve şehir cereyanını t %l0'luk değişimi

ktınıpanse edebilecek otomatik voltaj regülatörüne sahip olmalıdır.

X_|.a) jeneratörii yüksek trekanslı, sabit gerilimli, mikro işlemci kontrolIü olacaktır.

Cihaz;

Dijital panoramik ve sefalometrik sistem

Sefalonıetrik çekim modülü bulunmalı

edilebilir olmalıdır.

ihe bağ
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lı olarak istenilen yöne (sağ-sol) ınonte
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- Panoramik&Sei'alometrik sistemde mobil dijital sensör bulunmalıdır,

Panoramik&Sefalometriksistem,tekveçiftsensörkullanımınaaçıkolmalıdır.

_ panoramik görüntüleme için. CCD sensör kolaylıkla sefalometrik üniteden çıkarı|abilmeli. Panoramik

iiniteye takı larak kullanılabilir olmalıdır.

_ sefalostat üç ayrı pozisyona sahip olmalı, istenilen sefalometrik pozisyon için çevrilmek suretiyle

görüntü edinimi sağlanabilmeli ve eş zamanlı olarak LcD paneı üzerinde istenilen alan aktif hale

getebilmelidir.

4. Cihazın tüp voltajı minimum değeri en az 54 Kv (+2), maksimum değeri en fazla 84 Kv (+2), olmalıdır, 2'

şerli kademelerle ayarlanabilir olmalıdır.

5. Cihazın tiip akımı minimun değeri en az 4 Ma(+l), maksimum değeri en fazla 14 Ma (+l) olmalıdır, l, erli

},adeııelr,rle ay,arlanabilir ohnalıdır.

6. Cihazın odaklanması (focal spot) en fazla 0,5x0,5 mm olmalıdır,

7. (,ihazın SlD (Source iınageDistance) panoramik çekimde en fazla 50 cm, Sefalometrik çekimlerde en lazla

l 7l cm olmalıdır.

8. (,ihaz en az 3 (üç) ınm alüminl,uma (Al) eşdeğer toplam filtrasyona sahip olmalıdır.

9. Panoramik çekim süresi en az2,5 (+%!O) saniye, en fazla l6 (*%l0) saniye, Sefalometrik çekimlerde çekim

süresi en az 9 (+% | 0) saniye, en fazla l5,6 saniye olmalı ve çekim programına göre değiŞebilir olmalıdır.

l0. (,ihazdan elde edilecek görüntünün radyolojik detaylar açısından kaliteli olması için, sensör piksel bo)'utu en

thzla 48 pm, görüntü piksel boyutu en fazla 96 pm olmalıdır,

l l . CCD Sensör çözllnürlüğii 4,5 lp/mm olmalıdır.

l 2. C ihazdan elde edilen görüntüler l6 bit olmalıdır.

l 3. MagnifikasyonkonstaDt oranı panoramik görüntüde en fazla l ,2 (+0,05), Sefalometrik görüntiide en fazla l , l

(.0.05) olmalıdır.

1.1. Paıoraıııiksensöraktifgörüntüalanı6,144xl46mmveSefalometriksensöraktifgörüntüalanı6.1zl4x22Imm

tılnıa lıı.lı r.

l5. Panoramik görüntü alanı l4x30 cm ve Sefalometrik görüntü alanı 2lx30 cm olmalıdır.

|6.Cihazınaşağı.yukarıvesağa-soIahareketleribağımsızmotorlarileolmalıdır.

l7. Cihazın sahip olduğu tiipün f^zla kullanılıp aşırı ısındığı durumlarda cihaza kalıcı zarar vermemesi açısından

kendiııi bIoke edip, gerekirse otomatik olarak çekim, engelleme soğutma sistemine sahip olmalıdlr,

l8. cihaz çekiınler arasında standart bek|eme süresi dışında soğumasr için beklememeli, iki çekim arasındaki

beklcıne süresi 3 dakikayı aşmamalıdır.

t9. Kuruınun hasta kapasitesi göz önünde bulundurularak. günliık (8 saatlik mesai süresi içinde) en az l00 adet

panoramik film çekebilmelidir. cihaz ıslnma ve buna benzer nedenlerle fonksiyon dışı kalmamalıdır,

]0, llastadan göriintli edinimi. hasta hazırlık, giriş ve çıkış pozisyonu olmak üzere 3 aşama sonrasında elde

cdilçbitiı.oln.ıalıdır le bu aşamalar dokunmatik LcD panel üzerinden takip edilebilmelidir.

] l. (,ihaz al nalı sisleın içerıneli ve pozisyon sabitliğini hasta buradan takip edebilmelidir.

Hasta koııumlaınası için kılavuz 3 nokıadan lazer ış ağı (Midsagital, frankfon ve cuspid) bulunmalıdır

\ e hasta başl J noktadan (Çene Dayanağı, lslrtma Çu 2 Şakak Dayanağı) sabiılenmelidir

e
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2]. Sethloın!ırik çdkimlerde, naison pozisyonlandırma ile, hasta uygun ve sabiı pozisyonda tutularak farklı

s"ıfalon,ıetrik görüntüler elde edilebilir olmalıdır,

] 1. ( illız sclalolııetril çekiınlerde 1iiksek 1,umuşak doku görselleştirme özelliğine sahip olmalıdır,

]j. Selhlonıetrik çekiınlerde, düşük radyasyon maruziyeti açısından kullanıcı tarafından alan slnırlandırılmasl

1 apı|abilir olııalıdır.

26. Cihazile görüntü, hasta ofururken ya da ayakta pozisyonda iken alınabilme|idir, Bunun için cihazın röntgen

tiipii ve sensörünün bulunduğu blok sütun üzerindeki elektrikli motor yardımıyla dikey olarak tekerlekli

sandallcde ot[raıı lıastalarln görüntüleri kolayca alınabilecek şekilde aşağl inebilmeli Ve ayakta duran

hastaların görünlülerinin alınabilmesi için yukarı çıkabilmelidir,

27. cihazda hasta pozisyonlandırma bloğuna montelenmiş, bağımsız komputerize dokunmatik LcD panel

btılıınnıalıdır. Bu panel aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır;

. (,ckilıl paranıetı.cleri olan kl,, mA değerleri, çekim programlarlna hükmeımeli ve panel ekranında

göı,i'ılııı.,li, istendiğinde kuınanda edilerek değiştirilebilmelidir,

_ Hata ve yardım kodlarını, çekim varyasyonlarını, çekim sürelerini gösterebilmeli ve kumanda

edebilııeIidir.

, l-{asıa morfolojisine uygun seçilmiş çekim parametrelerine göre, hasta radyasyon doz maruziyeti

giiı,iilc,hi lnıel idir.

- |)aııel. l.ıastaııın koııumlanması için gerekli lazer rehber ışıkları ve diğer tüm parametreleri video desteği

ite göstermeli ve operatörü yönlendirebilmelidir.

- U - V - Kare şeklinde farklı çene yapılaıı seçilebilmelidir.

- Sistemin güvenIik, kurulum ve kalibrasyon ayarları yapılabilmelidir,

l,rpt,ıstııc stııtında clde e<lilen son görüntü ekranda görülebilmelidir,

28. ()perııi.ıriin hasta),ı pozis) onlandınnası ve çekim parameırelerinin ayarlanmasından sonra, hastanın sabit|iğini

ka1 bctnıenıesi için bir dtizenek bulunmalıdır.

29. Tiinı çekiın parametreleri cihaz üzerinde bulunan dokunmatik LCD ekıan üzerinden kontrol edilebilmeli Ve bu

l,cD ekran kullanım kolaylığı açlsından istenilen yöne hareket ettirilebilir olmalıdır.

J0. Kullanıına hazır cihaz aksesuarlarının saklanması için, hasta pozisyonlandırma bloğu üzerinde kaPaklı

ıaklaıııa bölnıesi bulunınalıdır.

] l, Cihaz harekeıli Ye sabit olmak üzere 2 adet şutlama butonuna sahip olmalıdır. istege baglı olarak her ikisi de

kullan ıIabilmelidir.

Taşıma esnasında, cihaz ve sensör güvenliği açısından cihaz içerisinde güvenlik pimleri bulunmalıdır, Bu

giircnlik pinıleri çıkarılınadan cihaz akıif hale gelmemelidir.

( ihiız ktıııılıııırıı şırasııırla tercil,ıen hasta girişi, sağ ve sol taraftan olacak şekilde konumlandırılabilnıelidir,

t]una bağlı olarak lazer konunrlandırnıa yönü de değiştirilebilir olmalıdır,

Hasta pozis! on landırma bloğu üzerinde bulunan kontrol butonları, kullanım kolaylığı açısından operatör

]2

taraİndan sağ r,e sol taraftan kontro

( jh:ız. lıasıa konunılaııdırma ve ex

ı siıır al scs

l edilebilir olma|ıdır

posure sÜresi nca hasta güvenliği ve operatörün kullanın,ı kolallığı

.JotA1
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j6 ()tt,nıaıiİ.,ıara(,\SC 1Adranced SpinalCompensation) sistemine sahip olma|ıdır. Bu özellik salesinde bor ıın

..,ıı ıırlırıııııı cı lu şıurabileceği görüntü bozukluğu elimine edilmelidir.

]7 ( ihazııı_ tiinı çekinı palaılretre leriıı i dokıınınatik LCD panel üzerİnden görüntülenebilnıeli. }.onrrol

ı".dilebilmeli. değiştirilebiIıneli ve çekiın ile eş zamanlı otomatik olarak bi|gisal,ar ekranına aktarılabilmelidir.

j8. ()zcllikle kıırkulıı lııstalar için. radl,asl,tın }a}n]akslzın çekim siıniilas1,onu yani demoınodu buluırnıalıdır.

]9. t ıl,iıu l,.ııı,,ı,:ııııik t]r(\ltilii tlc:

Sııııilırı pınoı,anıil

- Ç'ocuk panoraıır ik

- Ce lişın iş 1onogonal) paııoramik

- §cgmental (bölgesel) panoramik

lj iıcıı iııg

, Latcra lt!,ııı poroınand ibu ler (TMJ) Sağ-Sol. Açık-Kapalı çekimleri yapılabiImelidir,

, SeIıltınıetrik ( t],onıal)

- Scliıloıııeırik (lateral sol. laıeral sağ)

, ('arpus (el bilek) (opsi)onel)

]t), ()ıııçJcn l)r()graürül1üıııııış 5 adet thrk|ı çekim prograınına (Slandan pan. Çocuk Pan. geliŞnıiŞ Paıı.

\cj.ııııeı]ıalpaıı. biıeıı ing. |'l\1J ) sahip olınalıdır.

,l ] ( i]]ı/ılr pırıle lindeıı ıek bir konıut iIe çocuk moduna geçilebilmeli ve cihaz çocıık ınoduıra urgtın 0,'ü,30

tıran ıııda radlaslon dozunu düşü rebiln,ıe lidir.

]]. ( ihaz^ cölıintünün bilgisalar ekranına alındığı, hiçbir film. kaset, banyo gerektirmeyen. CCD teknolojisine

sahip. d i.jiıal sisteırı olınalıdır.

1], ( ihız \()mpakt \apüda olnıalı. çok rer kaplaınamalı r,e durara monıe olmalıdır.

-t,l. ()psılonel olarak 1cre n,ıonte özelliğine sahip olmalıdır.

_l5, ( ihaz iizeriııde acildrırııınlarda cihazl tanamen durdurmak amacı ile acil durum butonu bulunmalıdır.

_16, ( ihazdaı eldc eclilen görıintüler Ethemet teknolojisi sayesinde Network sistemindeki bilgisaYara

[,ıağlıııılıi lııel i \ c koııtıol edilebilnıelidir.

,l7. ( ihı/]iı billikı!, ijlcl rıiiriilııii işlenıe ve hasta takip progranll ierilıneli. kullanım kolaytığı re serr is bütiinliigii

iııııııı ilç.ırijınıI cilıaz ilç arnı ııarkadrr re alııı firınala ait olmalıdır.

.l8 ( iha,,ııı aşağıdaki özellikleıi sahip orijinal yazılımı buluı,ıınalıdır:

- \laııuel re kadcııeli biiyüıme (zooming)

- Bcraber \ e) a a\ rı olınak üzere 2 seçenekli kontrast ve parlaklık ayarı

(jiif iiılıii renklend irrü]e

. ('),,cı tllıı.elcl il!- giili.intü},ti kesk in leştirn]e. pürüzsüZleştirıne. görünıüde oluşabilecek kuınlU ciil(ilrıii\ ii

r ok eınıc

(jiiİiill1ii\ ii ,lığ-ıol. 1aıa1 -dike) çer irme

I ztııılıık r e açı ölçünrü },apn]a

(i(rrtillıii ıj1.Iiıle işarcı kol nıa- lrot )tzllla
\u!ıaıil' c.iiriinıii eldc etıı,ıe

j l) kıılıırııııı ııı !2ulııııa

l-arklı tbrııa n (BMP/JPG/TIFF/GlF/PN 3 farklı formatla görüntü}, ka) detıı-ıe
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aa
- l1asıa dos;-asına hastanın fotografını ekleyebilme

' +9] \iazllınl çoklu kullanıcılı görünıülemeye olanak vermelidir. Yazılım, Network uyumlu olmalıdır ve linıiısiz

kullanıcı bilgisayarına bağlanarak sisıemdeki tüm bilgisayarlardan görüntülere istenildiği zaman bakılabilir,

network kullanıcılar| görüntü üzerinde istedikleri şekilde oynamalar yapabilmelidir,

50, yazılımın garanti süresi içerisinde gerekirse güncelleyebilme (upgrade) özelliğine sahip olmalıdır,

5l. \'azılınıın kullanıın dili 'fürkçe olmalıdır.

52. (,ihaz ile lerilecek iiretici firmaya ait orijinal lisanslı yazılım, radyoloji iletişim sıandartlarına sahip olması

açısıırdaır. DICOM ].0 ı,e TWAIN uyuınlu olmalıdır,

53. DicomPatientCd (hasta CD' si) hazırlanabilir olmalıdır,

5-1, Cihaz orijiııal ambalajında, yeni ve kullanılmamış olmalıdır,

5j. isıekli firmanın T.c. sanayi Bakanlığı tarafından onaylanmış Hizmet yeterlilik Belgesi bulunmalıdır,

Cihızla l}irlikte Verilecek Bilgisayar Mininınurn Sistem Özellik|eri:

İşlenıci En az : lnıelCore |3 2120 3.3 GHZ
Ram En Az: 4gb (2GBx2) DDR3 1333 mhz UDIMM - noneec

Harddisk en az : 500 GB sata 7200 lst hdd

Ekran karıı en az:NvdıaGeforce 3l0 hp 5l2 mb

Etherneı ara} iizü eıı az: lntel R 82579 gigabit Eıhernet

Seriıl pııı en ız : l (rııı boaı,tl)

Po\\erJ[lPPl} cı ız : ]80 W

Sli.ıılır cı az : lpcıexpress x l slot - | pcıexpress x 16 slol

Cd - Dı tl<lriı ı, cıı az : Saıadvd roın - f)vdrecordable

İşlerinı Sisteııi : Wıııdorrs 7 Hoıııe Preınıum 64 Bıt OS

\'.\7-11-1}l:
('ihızıı aşağıdaki özelliklere sahip Windows işletim sistemleri ile uyumlu Türkçe dil desteğine sahip 1azılınııll

Dl('( )\1 \',Jri!

btılıınnıalıdır,
h. lııc!ırasroır: Hastaıre )azıl|nıı ile cihaz beraberinde verilen yazılım arasında oluP entegrasYon saresinde

kııl laİııcıİar çekilen görüntülere hastane otomasyonu üzerindeı ulaşabilmelidir,

c. Cihaz beraberinde Yerilecek yazılım araclıgı iie idarenin belirlediği bütün bilgisayarlara ronıgen görtintiileri

izleıebilir olmalıdır. HBys'klinik modül-ündeki ara yüzden hastantn röntgenine başka l'azılıma gerck

kaümadan çağırılabitmeli ve cihaz ite verilecek yazılım üzerinden hastayı bularak görüntüyü açmalıdır,

d. L]ihaz iıe ieiiıecek ori.linaı ıisaniıı yazılım, rajyoloji itetişim standartlarına sahip olması açısından: DlCoM

],0ıeıı iiııii ıersilonlara aşağıda bilirtiıen özeliiktere haiz uygunluk belgesine süip olmahdır,

l lı.ıın,-, t,ttııııas) iın b:İşta olınak iİzere diğer DICOM sisıemterle haberleşmek için

ıeitt ıoır

0ürtintiilcri ıcla diğer objeleri 1rapor vb) PACS'a ıela iş istasyonuna göndermek için

DlCOM_§ığagt
crioraun.ıa" ediIen görüntülerin DlCoM yazıcılara(Kuru Lazer yazıcı) gönderilip film

baskısı alınması için
DICQMltio!

-ctırıintllı.r," cihazlarınıı.ı hasıanın detay bilgilerini ve belirlenmiş randevularını Çekmesini

sağlılaıı .tckrar rc 1anlış bilgi girilınesini engelleyen
Dl( () \4 llasic \\ cırk li\ı \laİasenıcnt

S'dan çekmesini sağlayanİş istasıt,ıntınun objelerin listesini bulmasını ve

D!ea]4 _auçırı,Rs!d§!ı

P
tıd.l.
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