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DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAMl.

l. pnniıpi KAL FoSFoR pLA K Tz\RAy lC- ıSı(sI1 Ns()R)

l-Ağıziçi göriintti alıı-lııııda liısliıı, plakltır kııI|ııı,ıılıııiılıclır

Z-Cihazbilgisayara Etlıcrııcı karlı i.izcriııtleıı [-ııığlaı,ıı-ııalıdır.

3-S istem günışığında kıı l l aıı ı l ı-ııiı l ıcl ı r.

,1-Sistem içindc fiıslbr 1ılakIaıdiıki qiiı,iiııltııii ıılıııı r,e raz.ılıı-ı,ııi aktııı'ıııı l'İı 1ııı'arıcı

bulı-ını-ıralıdır

5-Fosfbr plaklar iı-ıce" esırek vc lra[-ılosiız tılııııılırlır

6-Sistemde çocuk/çocıık ısırtı-ı,ıa/retişkiıı/l,etişliiı,ı ısıı,tı-ııa o[ı,ırak ''r-.''. .l(iı't liırklı boYda fbsfbr

plak buluıımalı.okliızal çekiııleı, cle r apı[abilıı,ıcliclir.

7-Fosfor plaklar rx rc[.)ç,(lK ] lx] lı-ııı,ıı I]N l}[l\'[]K 27x_54ıııııı tılı,ııııl. cı-ı ız 4 f'arklı ebatta

olnıalı ve idareıiiı-ı [ıelirlcrcccği ;.ıı_let rc l-ıtırtıltı 1tıl-ıIııııı l00 (1'i.iz-) ııtlcl ıeı'ilıı-ıelidir.

8-Fosfbr plaklarııi otoıııatik tıı,ıııııı_ı.tıktıtıııı \,c si|ıııc siiı,csi toplaı'ııtlıı ]] :ıı tlcı-ı az- olıııalıdır.

9-Fosfor plaklarııı çöz_iini.iltirliikleri cn az l() l1,ı ı-ıııı-ı t,ılıı,ıalıdır.

1O-Fosfor plaklarıı-ı pixcl l-ıtııııtLı "cıı az 2 1-ıixcl t-ıtırtıttıı olııp.seÇilclıiliı ,'lııılılıdır- Görüıntü

çözünültirlüği.i eıı az- l,{ tıit t,ılııııı|ıclır.

l1-Teknik şartı-ıaıııeııin l6.7 .ıııı,ıı.lclcsiııtlc l-ıcliı,ıilcıı Ftısfbr plaklıiriı tı\!tlil . ıığıza girnredeıı

önce içine yerleştirileccği tıç [-ı(iliiıııi.i \alııştıü,Ilııı,ıılı sır,ı geçirıııcz lıiı'şckil.ic kaPatılabilir

plastik hijyenik kılılları btılıııııııa|ıdıı,. I}ıı 1-ılııl,ııliıı,içıiıı l00()0() (\'iizl-ıiıı)ııt]ct. iclareııiıı

belirleyeceği boyııtlarda kı lı l' ı,crileccktiı,.

l 2-Fosfor plaklarııı aktil' alaı,ıı %ı l ()() tılı-ı-ıal ıı-lıı,.

l3-Fosfor plaklar 1ıozis1,oııIaııclırı-ııa ııpaı,cl lcı,i ilc lıirtikte kııllaııılalıiliı'tlIlılıılıdıı'.

l4-Fosfor plakların lıi.jvenilı t,ıir şckıltlc içiııclc clıığılıı,ııclaıı kı-ılliıı-ıııı-ı;.ı lıııu ıi',,lırıık dtırabileceği

bir plak kutusu bı-ıltıı-ıı-ııal ıdır.

l S-Fosfor plaklar tekrar tek rar k tı l l aıı ı la[ıi l ıı,ıc l i d i ı,.

l6-Fosfor plak seıısöı-lcriı,ı tiıı,aı-ııa işlcıı,ıi tarıı\ ıcı\ a ı,crildiği zııI]ıaıl ilıiılci [ıir iŞleıııe gerek

kalıııadan başlaı-ııalı tarı_ırıcı tarııllı-ıtlırıı rıızılıı,ıııı g(irıiııtii ııktarıı'ıl riıl'ıı1..1ıl,ı.ıı-ı Soııra taraıllanııl

yapıldığı bölıııede tıttıı-ııirtik tll;.ırık cI clcğl-ı,ıcılcıı siliııııleliclir.t-ıir stıııı'lılıi eekilı'ıc lıazır lıale

gelırıelidir.

l7_Tarayıcı belirli bir siire çalışııızıtlaıı açık kılclığıırda otoırıatik olaı'ali l\lıillıüımzılıdıı'.

Sistenrde oto optiırıizasvoıı (ız_clliği tılı-ıp tar;.ıı-ıııı stıı-ırasıırdıı Parlaklık re l.iııııı'ııst 3-19-

otonatik olarak ayarlanal-ıiliı,t-ılıııalıciıı,. t)i.jitııl giirıiııtıiler gri 1tııılaı'ııı iile.ıl ttlıllaı'ın ideal

dağılımı,artit'akt teınizleıııc.görtiııtii kcskinle şlirıı-ıc gibi fonksiYoılliırı tlütılı-ı

ile yapabilmektedir.Ayrıca prograııl otoıı"ıatİk k()ııtrast ayarı.fİltrelcıl)c.ılC!li

görüntü,odaklaına.btiytitı-ııe.ilgili alaııı kcsıııc.giirtiııtiiııiiır bir kısır'ııılI ll\ ll'll

ııtik optimizasyon
ıti l'



çalışma,görüntüyü kaydetme.görtintliyti ters çeı,İrıııe ayna özellİğİ oltıştııı,ııııı.hİstogram ve

kemik yoğunluğu belirlenıe.traırsf'er etrne ve görtintü alnıa.Wİndows r azıcılardan baskı alma

fonksiyonları mevcut olmal ıdır.

l 8-Yazıl ım yükselti lebi lnıe ( ııpgrade) özel l iği ııe sahip olmal ıdır.

l9-Sistem AC ve DC ağıziçi röııtgc,ıı cilrazları ile ııyumlu olmalıdır.

2}-Cihazda fan sisiteırrine (soğııtnıa sİsteıııİııe) İhtİyaç dı-ıyulıııaıııalıclıı'.

2l-Cihaz220y,50Hz +1-2.5 Hz.Şehir cereyaııI ile çalışmalıdır.Şehİr ccı,cr anındakİ +%l5 ve

-o/o20 dalgalanmadan çal ı şnıa l ı d ı r.

Z2-Cihazile verilecek üretici firıııay,a ait ori.jiııal lisaııslı yazılını. racl1,oltı|i iletişim

standartlarına sahip olırıası açısıııdaıı: DICOM 3.0 ı,,eya Listü versi1,,tııılııı'ıı ışağıda belİrtİlen

özelliklere haiz bir şekilde ı-ıyuıırliı olıııalıdır. l]ıı Iıusrıs belgelencliı'iIn-ıclidir.

22-|- Hastane otomasyoııu başta olmak üzere diğeı,DICOM sisteııılcrle lııberleşmek İÇİn

V ification

22-2-Gört\ntüleri vel,a diğer c,ıb.je leri 1rapor ı [-ı) PACS'a veya İş istııs\()ııtııııı gijııderınek İÇİn

DICoM Storaqe

22-3-Cihazdan elde edileıı göriintiileriı"ı Dl('()\1 Yazıcılara(Kı-ırı.ı Lıızcı, \'ıızıcı) gönderİlİp

film baskısı alınması için DICOM Print

22_4-Görüntüleme cilıazlarınııı lıastaııııı deta1, bİlgİlerİnİ ve belİrlenıııİş ı'iıııclevularını

çekmesini sağlayaıı.tekrar ve yiııılış bilgi girilnıesiıri eırgelleyeıı D('()\,1 l}asic WorkliSt

Management

22-5-|ş istasyonuırı_ııı ob.iclcrin listcsiı-ıi bı.ılıı,ıısıı,ıı ı,c l'ACS'daıı çckıııcsiııı sığlayaır DICOM

Ouery / Retrieve

23-Cihazberaberinde verilecek olaıı yazılını seıy,esiııde eıı az aşağıda t'ıclirtilcıı iŞlemler

kı-ı l l anı c ı l ar tarafl ııcliıı-ı 1,a p ı l a [-ı i l ı,ıı c l i tl i r.

23-1-Manuel ve kadeı-ııe li bti1 titıııc(zotıı-ııiı-ıı: )

23-2-Beraber ve a},rı olıııı.ık ıizcı,c ] scçcııckli I\()ıılı,ııst ve parlaklık ıırıııı

23-3-En az5 ayrı gri skalıı k()ıltrıst tt,ııılaıı-ıısı

23-4-Görtinti.i reı-ık l eı-ıd i rı ı-ı c

23-5-Görüntii kal i brasy,oıı ıı

23-6-Yoğunl ıık ölçi"iıı-ı ıi

23-7-Görüıııtii çevi rııre

23-8-Görüntii iizeriı-ıc n()t \ i.ı7ıııiı r c iş;.ıı,ct ktır ı-ıııı

23-9-Negati f görıintii eldc ctı,ııc

23-10-Görtiııtü iizeriııdc ıııcsat'c iilçiiı,ııti.ıçı iilçıııc

23-1 l -Görüntü üzeri ırde i ııı p[ıııı t ıııt,ıclc l l eı-ııcs i 1 ılıabi lıı-ıe

Çocuk



23_|2_Clhazın aşağıdaki özelliklcrc salıip Wiııc]tııl,s işletinı sisteııılcri iIc ıırtıırılı-ı yazılımı ve

donanımı bulunmalıdır. Bı_ı doııaırını tizerindc cıı ıız i5 işlemci.2gb Iliıııl ı c l l-b Hdd

olmalıdır.Bu donanım üzeriııde lisaırslı wiııclous xp pro sp3 tr işletiııı sistcııli olmahdır, Bu

donanım firma taratjndan karşılaıınıalıdır.Yazılıııı ile (HastaneBilgi\'(iııcıiıı-ıSistemi)

entegrasyon u en az l50 kullanıcılı görüiırtüleıı-ıcvc olaırak vermeliclir.l It]\'S otomasYonuna

enteğrasyon için gerekli dosvalar vc twaiıı clrivcr dosyaları idareıriıı hilgi iŞleın servisine

teslim edilecektir.

23_13_Entegrasyon; Hastaııe 1,az.ılııırı ile cihaz lıeraberinde verileır },'tızılııı'l tıraslnda oluP

entegrasyon sayesinde kullaırıcılaı,çekileır görtiııt[ilere hastane otoıllaS\ tlıltı iizerinden

uıaşabiımeli, radyoloji tekırisl,cni çekiııı işleı-ııi içiıı tekrar lrasta kal ilıı'ııı iIltil aÇ

duymamalıdır.

23_|4_Cihaz beraberinde vcrilccek 1,,azılıııı ilc lıastaııe cıtoıııasyorl vlızılııııı (llBYS) arasındaki

görüntü arşivlennresi ve si,ırgtılaıııa r,.b ile ilgili cı,ıtcgrasyoııı-ı yiiklcııici riı1'lıcaktır,( Firma

hastanemizdeki bütün bilgisay,arlara görüntti işlen-ıe yazllımlarıırı kı,ırlıııık ztırLındadır ,ayrlca

hastane otomasyonuna entegrasvollLt sağlayarak kurı.ııırdaki büttin bilgısiııarlardan röntgen

görüntüleri izlenebilir olı.ııalıclır..llBYS kliııik ıııodültindeki aral'tizticll hilStanın röntgenine

başka yazılıma gerek kalrııadaıı çağırılabilnreli ve cihaz ile verilecek rızılııı-ı iizerinden

hastayı bularak görünttiyti açıııal ıclır,

23_15-yazılını. nrevcı_ıt kı.ıllaı-ıılaıı lıastalraııe t-ıilgi 1,önetinr sisteıııi ilc cıııcü]ı'e olabilmeli ve

tüm terminallere destek verc,hilnıelidir,

24- Fosfor plakların lıiiyenik oltrrak tiışınnıası|ıı sağlayaıı ve pozisi,oııliıııtlırııra ve çekim

anında,çekim esnasıııda hastaı]ııı bastırıldığıı-ıda z_ırrar görmemesi içiıı liıslilr plak sensore

uyguıl özel kaıtoıı plak koriıl,rıcrıları olırıalıc,lır.ktıı,ı"ıyı.ıculardan toPlaııı r.l()00(x,Bin)tane

,.riı...t olup adet dağılııııı cihaz teslin]iııc|c idiırcce belirleı,ıecektir.

) üı. Tt (,ill

l. Kapsül amalganrlarııı karıştırılıırası işleıııiı-ıclc ktıllaıııma uygLııı tılıı-ııılıtlır,

2. koiuyucu biiönleııı olarak kapsüıl karıştırıcı kısınr özel bir kapaklı l,ıiilıııc

3. içerisinde yer almalıdır.

4. Karıştırma süresi O ile 30 saııil.e arasıııdıı ırarlanabilir olınalıdıı'. ,\r:.ıı'[ıı-ıan karıŞtırına

süresi dijital ekraııda göri-iln-ıelidir,

5. cihazın zamangösteı:gesi cli.iital olnralı ve geriye kalan süreyi göstcrıı]elidir,

6. Karıştırma frekİnsı aatiraaa 4()00 1 ı/ 5()) titreşinı yapmalıdır,

7. Sessizçalışmalıdır.
8. clhazçalışırken kaymaslı,ıı öırleı-ııek için 4 acleı lastik pabuç olıııaılıtlır,

g. Programlanan süıreni ı-ı soırı_ınc]a ıııak i ne cıto ıııııt i k olarak durnıal ı cl ı r,

l0,Kapsülanıalgamatör.caıııi),oıı«.ııııerr,b..gibikapsüllerikarıştıratıllıııcsiiçiırkarıştırma
çatalı olmalıdır' ı .. .:-.: t:_.^^.-.^..- ^.ı, ,..,.,...oi aihqı teknik verileri

ı l. öihazın alt kısmında iirctici t,irııraıııı-ı aclı. ıııcı-ışei. cihazın serı nLııııiıı,ıısı ve

1-azla tıl ııııııııııl ıdır

FakİİbsiH.

yazılı olnralıdır.
ı z. bıçtııeri 2 l 0x2O5x,l 20 ıııııı, deıı bii1 iik.. ağı ı,l ı ğı 3. l kg,daı-ı

s. npnx Öı,Çnnı.i E,NDoDON,tiK MiKR()MOTOR
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,

l. Cihazda apexlocater vc cı-ıdcırltıııtik ıııtıtt,ır [,ıir aradaı olnralı. istcııilıligiı'ııle her iki özellik

ayrı ayrl kullanılabilıırelidir.
2, Cihaz hem kuru |ıeıı,ı yaş kanallarcla çalışabilmeli. apexIociılcı' ırı-ıatomik aPeX 'i
ölçmelidir.
3. Cihazın teknolojisi elektro ıııanyetik dalga döıitiştimüne salrip olıııalıdır.
4. Apexlocater göstergesi clört fhrklı reııkte olı-ıp sesli uyarı yapabilnıcliclİr.

5. cİhazreciproİmodunda 1'arklı ıı-ıarkalarııı cğeleriııi kullanma iıııkııı-ıı tla vermelidir.

6. Cihazdijiİal ekrana sahip oln,ıalı ve kı-ıllaııılaıı eğelerin tork vc f()tiıs\ııı-ı değerleri her bir

açılı eğe için ekranda görıiııi-ir olı-ııalıdır.
7. Clhazda ni_ti ege kı.ıllaııılnıalı r,e eı-ı az |0 adet eğe değeri (bilgisi ) cihaz hafizasında

kayıtlı olmalıdır, istenildiğinde kııllaıııcı l5 adet eğe değeriıri cillazlı ııııınııel olarak kayıt

edebilmelidir.
8. Cihazretreatment işlenıi yapabilınelidir.
g. Clhaztek bir tuş 'la otaınatik geri döı-ıtiş ( oto reverse ) İşlemİ ),aü-ııl-ıİlıııclİdİr.

l0. Cihaz tek bir tı"ışla apical 1,avaşlaıııa y,apabilnıclidir,

1 1. Cihazın tızerinde ci'hazın dogrıı ölçLinl yapllğııil destekleyeıı calll-ırıısl t)ı] tuŞu olmalıdır .

|2. Cihazın angulduruvası 6: lters açı sisteıııiııe salrip olmalı : isteııildiğinde 1 : 1

angulduruva ile de kul laııı |abi l i r ol ıııal ıd ı r,

l3. Cihazın tork değeri 2O -500 g/cnı ; rotas!,Oı1 devri -200-2000 rgnı iır;.ısıı-ıda olmalıdır.

l4. cihazaistenildiğinde reciprocal liareket ııl,ıgrade edilebilıı-ıelidir.

15. Clhazpedalla veya pedalsız çalışabilırreliclir,
16. Cihaztataryalı oİup batary,a şaı,j haliııdcvkcn hastada işlem y'apılı['ıiliııir oln-ıalıdır.

|7 . Cihazın inputdeğeri : l 00_240v 0.8_o4. a ( 47 _63hz) olmalıdlr.

l8. Cihaz 15 dk hareketsiz kal<lığıııda kapaııabilnıe özellİğİne salıİp tılıııiılıclır.

l9. Cihazın içerisinde l ac]et eğc tı_ıttıcı_ı lablo bir adet duclak klipsi. iki iıclct eğe tutucu uÇ.2

adet dudak klipsi olmalıdıı,.
20. Cihazın ağırlığı 1.1 kg ıııı" dış ebat ölçiileride 209 x 89x 93 n-ıııı geçıııenıelidir,

4.AERATÖR CİHAZI

") Prrt b-t* fiez değiştirnre sisteıı-ıiııe salıip olırıalıdır.

b) Tamamı paslanmaz çelikten iiretilırıiş olıııalıdır

c) 1,6 mm çaplı 25 mn] ı_ızı.ııılı_ıkta fl,ezlerle çalışn-ıaya Llygull olmalıclıı"

d) En az 330.000 d/d oln-ıalıdır

e) Minimum l6W çıkış gücti olııalıdır,

D Kafa çapı maksiınııılı l2.2 nıırı oln-ıalıdır,

g) Rulmanlı sistem olı,ııal ı. rı.ıl ıı-ıaııları seraı1ı i k cıl ıı\al ıdır.

h) I(afa içerisine geri enıişi eırgelleyen l-ıi_|yenik kafa sistenıine salıip tllıııalıdlr,

i) 2.5 * 2.8 bar arasında ile çalışabilıııelidir
j) Maksimum hava tüketinii 30-50 Nl /dk t,ılııralıdır,

1.1 Üç spreyli soğutı-ııa sistenıiııe sahilı olıı-ıalıilır. dakikada en az _5() ıııl stığııtııra suyu

verebilmelidir.

l) Ses seviyesi 65 dBA f'azla olıııaırralıdır

m)Kolaytutuşiçinpürüzsiizyi.ize1',esalıipcılıııarlıcİır
n) çalışma Basıncı . Maksiıııı.ıııı ılıotor güıcii. ıı-ıaksinıunr lıava tliketiıı'ıi r c ses seviYesi

değerleri bağınrsız bir iiııiversite tara{lırc]aı,ı raporlandırılmalıdır,

o) l35 C buliar otoklavıııda steril eclilel-ıilı,ııt,liclir ve bıı özellik baŞllğııı iizcriıide

silinmeyecek şekilde bir sinıge ile belirtilıııe lciir,

H



.. 'ir

p) Termal dezenf,ektöre da5,anıklı olııııılıclıı,hıı iizcllik başlığın iizcriııtle siliıınıeYecek Şekilde

bir simge ile beliıtilnıcldir.
q) 3 delikli bordeıı direkt bağlantıl,a uygtııl tllıııalıdır. clıip lıavası içiı'ı tlclik bulunmalıdır

r) Başlığın üzerinde Avrupa Medikal Aygıt [-lretirıı Direktiflerine Lı\gtııl ıılcluğunu gösteren

CE O2g7 işareti. seri ııı"ııııarası. i.iretiııı yılı. ıırarka ve meşei siliırı-ııcrccck Şekilde Yazıllı

olmalıdır. Gerek dı.ıyı,ılursa ıııalzeıııc vc stok clenetiıı-ıi iÇin iizeriııtlc lilıı'c kod barkod

(dotmatrix) sistemi bul ı-ıııı-ııııl ıd ı r

i«n Olt N s()(; l,!lAı,l KN İK |,Ni5.HA

l. Tamamı paslaırırraz çcliktcı,ı ıirctilıııiş tılııialıtlır,

2.2_3 delikli borden bağlaı-ıtı rcıa 4 c]clikli ıııiclw,est bağlaııtı içiıl il(iı'ıer l-ıızlı bağlaırtı

sistemine sahip olıııal ıdı r.

3. Düşük hızda.yiiksek ttırk stıı,ıaı-ı çalışıııa sİstcı,ııiııe salıİP cılı'ııalıtllı.

4. Uzun ömürlii kııllaııııı,ı sağlariııı scrııı,ı-ıik slıtoı,sİsteı-ııİ İlc cloııatılıııl) ıılıı'ııılıdır,

5. Işıksız olnıalıdıı,.

6. Havalı olnıalıdır.

7. İçten soğutnıa sisteıııiııc sahi;ı tılıııalıclıı"

8. Hafif ve sağlanı olıı-ıalıdır.

g. Döıınıe hızı 5000_20.0(X) rpll] al,asll1tla tılıııılıtlır.

10. ISO 3964 ile ı"ılıı_ıııılıı lı til,ıi bağlııırtı sistcıııiııc sıılıip olıııırlıc]ıı"

1l.Ternıal dezent,ekt(;rcdaraıııklı tılı,ııalı \,c l]5 o('bı-ıl-ıar tıttllıllırııltlı.ı steril edilebilir

olnralıdır.

l2. Motorun üzeriırde (lI işareti. scı,i ııtııııirrası. ıııarka ve ıııeıışei siliıiıııerccck Şekilde Yazılı

olmalıdır,

6.PERiAPı KA ı. RöN,|,(] E\ (,ı H,\7.1

1-Cihaz 22OV.50 Hz, şehir cereyanı ile çalışmalıdır,

2-Cihazmobilolmalıvedörttekerleğiüzerindehareketetmelidir.

3-Cihazın focalspot boyutu 0,8 mm x 0,8 mm olnıalıdır,

4-RVG sistemine uyumlu olmalıve şutlama Zamanl0,01sn, adımlarla 0,06 3,20 saniyelerarasında

aya rla nabilmelid ir.

S-Radyasyonkaçağıenfazlalmetremesafedeenfazla20.30Mr/holmalıdır,

6-Cihazın tüp voltajı en az 65 kVp, olmalıdır,

7-Cihazın tüp akımı en az 8 mA, olmalıdır,

8-Cihazın total filtrasyonu 1,5-2 mm,Al, olmalıdır,

9_cihazln timeri dijital sistem olmall vc çe kim sı_ıreleri timer üzerinde belirıılıııış illıııalıdır,



lO-Rontgen başıyatay olarak 360 derece dönmelidir ve cihaz üç ayrı teleskopik bağlantı kolu ile

birbirine bağlantılı o|acak,kollar hijyen yönünden düz,pürüzsüz ve metaIden olmalıdır.Kollar en az 40

cm. ve hastanın sağ ve sol tarafına uzanabilir özellikte olmalıdır.

ll-Hareketliel kumandası en az 3 metre spiral kab|olu olmalıdır.

l2-Cihazda başlığın fazla ısındığı zaman başlığı koruyucu bir devresi olmalıdır.

13-Cihazda radyografilerin hem sesli hem de ışıklıyapıldığınıgösterir ikaz lambası olmalıdır.

14_Cihazın kon uzunluğu en az 11cm.,çapı6 cm. ve konik şekilde olmalıdır.

15- Teklif ile birlikte Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınan "bakım,onarını ,kurulum"Lisansı

Belgesinin sunulması zorunludur.
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