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r. sEDiMENTASYoN citttzt rrxxix ozpl,Lirlrni
l.l Teklif edilecek cihazrn saatteki numune yiikleme kapasitesi en az 100 adet olmahdrr.

1,2 Cihazatekteknumuneyi.iklemesiyaprlabilmelidir.
1.3 Cihazayeniyiikleme yaprlmasr esnasrnda cihann durdurulmaslna gerek olmamaltdr.

1.4 Cihazrn sonuglan WESTERGREN metoduyla uyumlu veya benzeriolmahdrr.

1.5 Cihaz en fazla 30 dakikalrk gahgma ile hem 30 dakikahk hem de 1 saatlik iki farkh sonug

verebilmeli, EDTALI ti.ipten gatrgan cihaz 1 saatlik sonucu 20 dakikada verebilmelidir.

1,6 Cihaz numunenin seviyesini kontrol etmeli, kabul edilebilir arah[rn drgrndaysa bunu bir mesaj

ile kullanrcrya bildirmel id ir.

1.7 Cihazda gahgma direkt kendine ozel sitratlr veya EDTA'lt ttplere altnan tam kan ile
yaprlmahdrr.

1.8 Cihann barkot okuyucusu olmalrdrr.
1.9 Kurulacak cihaz hastane otomasyon sistemine ba$lanabilir 6zellikte olmahdrr.

1.10 Cihazrn harici veya dahili printen olmalrdrr. Bu printerdan gerekti[inde hasta test sonuglan,

kontrot ve kal ibrasyon b i I gi leri ahnabi lmel idir.

l.ll Cihazlabirlikte 5 adet manuel dlgiim sehpasr ve dijital gdstergeli 2 adet laboratuar galar saati

verilecektir.

2. KULLANILACAK CLTII.iZA,AiT GENEL HUKTJMLER
2.1. Cihann kurulmasl srrasrnda montaj yerinin haztrlanmast, tefrigi, cihaztn hizmet sunuma hazr

duruma getirilmesi igin gerekli di.izenlemeler yi.iklenici tarafindan sa[lanacakttr. Hizmet siiresi

boyunca l-aboratuvar veya hastanenin herhangi bir yer de[igikli[i olursa cihaz transferlerini ve bundan

dolayr do$acak maliyeti ytiklenici firma kargrlayacakttr.

2.2.Firmi; laboratuvara cihazlann ve sistemlerin (bilgisayar vs.) elektrik kesintilerinden ve voltaj

de[iqikliklerinden etkilenmemesi igin cihazlarla birlikte cihazrn galtqmastnt en az 15 dakikahk stire ile

tariamlayacak regtilator ozelli[i de olan gtig kaynapr bulunduracaktrr. Giig kaynafirnrn en az3 ayda bir

bakrmrnin yaprlmasr ve kaydrnrn tutulmasr sa[tanacaktrr. Yiiklenici tarafindan. idarenin kontrol

teskilatrna vazrh olarak 
-bakrmrn 

vaprldrErna dair belge sunulacaktrr. Giig kayna[l ile ilgili
ak,gii9kayna$rndaarnameydanagelmesihalindeilgiliteknik

servisi ile hrzla irtibata gegerek 12 saat iginde arvah giig kayna[r tamir edilecektir.

2.3. Qalgrlan testte, gtvenilir sonug (do[ru ve tutarh, diigiik %CV'li) ahnamadr[rna karar verilir ise;

laboratuvar uzmanlnln onaylayaca[r yeni cihaz kurulacaktrr.

2.4. Cihazlaln HByS (Hastane Aitgi vonetim Sistemi) entegrasyonu Sa[hk Bakanh[r idari ve Mali

igler Daire Bagkanl[rnrn 19.08.20i0 tarihli ve 12992 sayrh 2010/61 sayrh genelgesinde belirtilen

hiikiimler do[rultusunda yapllacaktrr.
2,5, Cihazlar hastane oiornuryo, sistemine ba$lanmaya uygun olmalrdrr. Cihazlann laboratuvar

bilgisayar otomasyonuna (LBS) ve hastane bitgisayar otomasyonuna (HBS) ba[lanmasr igin gereken

trei ttiitti donanrm yiiklenici firma tarafindan iicretsiz kargrlanacaktrr. Bu amagla laboratuvarlara

verilecek bilgisayarlar en azCore 13 iglemcili, en az2 GB RAM kapasiteli olmaltdrr'

2.6,Cihazlain iiruge kaydr olmahdrr. Teklif edilecek olan cihazlann UBB kapsam drgr olmasr

halinde cihaztn kapsam drgr oldu[u belgelendirilecektir
2.7. Teklif edileclk cihazlar l0 yagrndan ktigiik olacaktrr. Hizmet si.iresi iginde l0 yagrnr dolduran

cihazlar tekn ik kriterlere uygun c i h azlarla de[i gtiri lecektir.

z.g. it ut" komisyonu g"."t-ii gordi.i[i.i takdirde ihaleye katrlan firmalardan testlerin delerlendirilece[i

2 gi.inliik demonitrasyin istelieUitir. Demonstrasyon igin gerekli her tiirlii gider firmalar tarafindan

kargrlanacakttr.
Z.g. Cinailarrn orijinal kitapgrklannda belirtilen periyodik bakrm ve kalibrasyon gizelgeleri cihaz

kurulumunda laboratuarlara teslim edilmetidir. Periyodik bakrmlar ve kalibrasyonlar gizelgedeki

zamanlarda fi rma teknik servis eleman lartnca yapr lmahdrr'

2.10. Cihazlar, i9 katite kontrol ve istatistik programrna sahip olmalrdrr.

2.11. Cihazlar analizlere devam ederken, tetkikleri tamamlanmtq hasta raporlan yazrcrdan

alnabilmelidir. Kalite kontrol ve Levey-Jennings grafikleri gtiriilmelidir. Kontrol sonuglan on-line

olarak hastane bilgi iglem sistemine aktarrlabilmelidir. Cihaz hastane bilgi iglem sistemine kalite

kontrol sonuglalni aktarmaya uygun de[ilse cihaza ek bir bilgisayar sistemi ve gerekli yazirm
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kurularak kalite kontrol sonuglannrn elektronik ortama aktarrlmasr firma tarafindan iicretsiz olarak
sa!lanacaktrr.

3. CIHAzDA KULLANILACAK KiILtrR, REAKTiFLER VE SARF MALzEMELERI
ilr ilcir,i cnNrl HUxUvrr-nR:

3.1. Teklif edilecek "tiipler" birlikte teklif edilen cihaz ile tam uyumlu kullanrlabilir olmah, bu durum
tUp prospektiislerinde belirtilmelidir. Ttp kutularrnrn iizerindeki etiket i.izerinde son kullanma tarihi,
seri numarasr ve saklama kogullan belirtilmelidir. Uygun kogullarda saklanmasrna ra[men miadr
dahilinde bozulan tiipler yenisi ile defiiqtirilecektir.
3.2. Firma, cihaz ve testlerle uyumlu galrgabilecek gerekli olan ttm sarf malzemesini standartlara
uygun gekilde sa[layacaktrr. Laboratuvar uzmanr tarafindan uygun gdri.ilmeyen (standartlara
uymayan) veya uygun kogullarda saklanmasrna ra[men miadr dahilinde bozulan malzeme tespit
edilirse, firma uygunsuzlu[u tespit edilen sarf malzemelerini geri alarak, laboratuvar uzmanrnln uygun
gordti[i.i sarf malzeme leri n i tem i n etmek I e y0ki.i m I iid iir.
8.3. Qahgrlacak testin analitik performansrnrn degerlendirilmesi amactyla NCCLS/CLSI
krlavuzlannda belirtildipi gekilde tekrarlanabilirlik, bias ve metod kargrlagtrrma testlerinden biri veya

birkagr yaprlacaktrr. Her test igin yontem perfonnansr delerlendirmesinde Westgard'tn ydntem karar

gizelgesi kullanrlacak ve testlerin iyi performans (Total Kabul edilebilir hatantn 1/3'iinden az)

gostermesi gerekecektir. Muayene komisyonu bu kriterlere gore cihaz kabuliinii yapacaktrr. Qahgma

srrasrnda olugacak tiim masraflar yi.iklenici firmaya ait olacaktrr. Bu galrqmalar hizmet siiresi igerisinde

laboratuvar sorumlusunun gerek gdrmesi halinde tekrarlanabilecektir. Kriterlerin kargrlanmamasr

durumunda laboratuvar uzmanr cihaz depigimi isteyebilecektir.

8.4. Laboratuvar sorumlularr gerekli gdrdiikleri takdirde firmalann test igin belirttifii referans

arahklannrn onamr veya kendi referans arahklarrnrn belirlenmesi igin gerekli gahgmalarr yapacaktrr.
Firma bu galrgmalar srrasrnda kullanrlacak tiim malzemeleri (kit, kontrol, kalibratdr, sarf vb.) iicretsiz
olarak temin edecektir.
8.5. Yiiklenici, cihaza uygun her ttrlii sarf malzemesini (kalibratcir, kontrol ttipii, yrkama ve temizlik
soliisyonlarrnt, yaztct ka[rtlarr, yaztct kartuglan, ya u geritleri, ,A4 ka$rdr, si.irekli form, toner, vb.)
orij inal amtalaj larr i geri s inde safilamahd r r.

8.6. KALIBRASYON: Cihazda gahgrlan testlerin kalibrasyonu cihann prosediiriinde dngdriilen
d<jnemlerde mutlaka yaprlacaktrr. Ayrrca laboratuvar uzmanrnrn gerekli g<irdti[ii durumlarda ve
6ngrirdii[i.i slkhkla da kalibrasyonlar yaprlacaktrr. Kullanrlan kalibratdrler cihazla tam uyumlu
olacaktrr. Etiket iizerinde son kullanma tarihi, seri numarasr ve saklama koqullarr belirtilmig olmahdtr.
Firma tutanak ile uygunsuzlugu tespit edilen kalibratorleri ve ilgili di[er sarf malzemelerini geri alarak
yerine laboratuvar uzmanrnrn uygun gdrdii[i.i tipte olanlartnl temin etmekle yiikiimliidi.ir.
8.7. i9 KALITE KONTROL: Finna cihaza uygun ig kalite kontrol gtnde en azbir kez ve enaz2
seviye galtgrlacak gekilde, aynca gereken durumlarda daha da fazla olmak kaydryla laboratuvar

uzmanlntn talepleri do[rultusunda temin etmek ve laboratuvartn kullanlmlna, sunmak zorundadlr.

Bunun igin gereken ig kalite kontrol materyalleri ve di$er sarflar ihtiyacl kargrlayacak miktarlarda
laboratuvarda bulundurulacaktrr. Kullanrlan materyaller cihaz ve kitlerle tam uyumlu, kapalt, orijinal
ambalajrnda olacaktrr. Etiket iizerinde son kullanma tarihi, seri numarast ve saklama kogullan
belirtilmiq olmalldrr. Firma tutanak ile uygunsuzlu[u tespit edilen i9 kalite kontrol materyallerini ve

ilgili di[er sarf malzemelerini geri alarak yerine laboratuvar uzmanrnrn uygun gdrdii[ii tipte olanlarrnr

tem in etmekle yiiktim I i.idtir.

8.8.S<izlegme siiresince, kullanrlacak tiiplerin ve sarflann miatlartntn gegmemig olmast sa[lanacaktrr.

Hizmette kullanrlan tiiplerin ve sarf malzemelerin miatlannrn gegmig olmast halinde bu ti.ipler ve sarf
malzemelerinin hig biri kullanllmayacak olup bu konuda tiim sorumluluk (mali, idari ve hukuki)

firmaya aittir.
8.9. Cihazlartn artza durumunda artzantn firmaya bildirilmesinden en ge9 3 saat iginde ilgili teknik
servis tarafindan arnaya miidahale edilecek ve24 saat iginde cihazr galrgrr duruma getirecektir. Cihaz
onanlamadr[r takdirde 72 saat igerisinde yenisiyle defiigtirilecektir. Bu siire zarfinda, gallgrlamayan

testlerin Iaboratuvar uzmanrnrn onaylayaca[r bir laboratuvarda gallgrlmast ve sonuglartn laboratuvar

tarafindan tanlmlanmrg olan sonug verrne zamantna g6re yetigtirilerek otomasyon sistemine kaydr

fi rma tarafindan sa$lanacaktlr.
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8.10. Temin edilemeyen tiip veya sarflar, uygun olmayan kontrol ve kalibrasyon de[erleri nedeniyle

testin gahgrlamadrpr durumlarda lrasta sonuglarrntn gecikmesine neden olmayacak gekilde

numunelerin laboratuvar uzmanlnln onaylayaca[r bir laboratuvarda gahgrlmasr ve sonuglann

laboratuvar tarafindan tanlmlanrnrg olan "sonug verme zamantna gdre yetigtirilerek otomasyon

sistemine kaydr firma tarafindan sa[lanacaktrr. Ancak drg laboratuvarda gahgrlan toplam test miktarr

stizlegme siiresince her bir test parametresinin sozlegmede belirtilen toplam saylslnln %o5'ni

gegmeyecektir.
8.11. Firma teklif ettihi cihaztn morka. model ve saatteki htunt belirtmelidir.

4. HizvrrriN vUnUrUlMESi il,B il,cil,i crxnl, nUrUvrr,nn
4.1. EGiTiM VE PERSONEL
4.2.Firma sistemde yer alacak cihaz igin TURKQE haztrlanmrq gi.inliik kullanrm rehberi sunacakttr.

Bu rehber agaprda belirtilen bilgileri igermelidir
a) Qahgma prensibi Qalrgma basamaklan (kalibrasyon, kontrollerin gahgrlmast, drneklerin

gahgrlmast, hasta bilgileri ve sonuglarrn deferlendirilmesi).
b)Giinliik ve periyodik bakrm gizelgesi.

4.3. Firma tarafindan, laboratuvarda galrgacak kurum personeline bir gi.inii teorik, bir giinii uygulamalt

olmak iizere en az 2 (iki) giin cihazlarrn kullantmr hakklnda e[itim verilecektir. Firma, e$itimi
tamamladlktan sonra epitim alan personele e[itim sertifikasl verecektir.

5. CiHAZLARIN KURULUMU, GARANTISi VT BAKIMI
5.1. Cihaz iiretici firma veya distribiitor firmanrn teknik elemanlan tarafindan iicretsiz olarak monte

edilerek, kalibrasyonlan ve rutin denemeleri yaprlmtg, iqler vaziyette teslim edilecektir.

5.2. Cihazlann laboratuvarlarda kullanrldrlr siire boyunca, sistemlerin her tiirlii tamir, baktm ve parqa

de[igtirme iglemteri iicretsiz olarak firmaya aittir. A)trmtfu bakm program ilgili idarenin kontrol
'r. A 'n bu be

edilecektir. Bu program asa{tdaki bilgileri icermelidir :
a) Koru.vucu bakmda yapilacak islemler,

b) Yedek malzeme listesi
c) Koruvucu bahm aralrklart
d) Arua halinde basvurulacak tele.fon, -faks, caEn. cep telefonu numaralart

5.3.
kadar garantili oldu1u belge lenece ktir.
5.4. Aina durumunda, anzanrrr firmaya bildirilmesinden sonra en geg 3 saat iginde arvaya m0dahale

edilecek ve 24 saat iginde cil"tazr gatrgrr duruma getirecektir. Cihaz onaylanmadr[r takdirde 72 saat

igerisinde yenisiyle deIi gtiri lecektir.
5.5. 'acak ci, kitin

sunacakttr.
S.O. g, F.tnamede belirtilmeyen hi.ikiimler konusunda idari gartname ile 'hizmet igleri genel

gartnamesi' hiikiimleri gegerlid ir.
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