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çoK
slRALI DEDEKrönı-Ü siıciseyını_ı rorvıoenerİ rexırix şıRrıııarvıesi
KoNu: Bu Şartname kurumumuzun ihtiyacl olan multİdedektör bilgisayarlı tomografi (MDBT) cihazl
as8ari teknik özelliklerini ve diğer ilgili hususları kapsar. Üretaci firma önerilen cihazın üretiminin halen
sürdüğünü, imalatl durdurulmas| düşünülen veya kullanılmış bir sistem önermediğini kabul
eder,
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sısTEMiN ANA üNıTELERıNiN DETAYtl TANlMtANMAsl
1.

TARAMA ÜNıTEsi vE DEDEKTöR sisTEMı

1.

Gantri açıklığı en az 70 (yetmiş) santimetre çaplnda olacakt|r.

2.

Gantri öne Ve arkaya doğru en az t 30" (otuz derece) eğim

3,

Gantri tarama alanı (Fieldofuiew) farklı değerlerde seçilebilmeli ve maksimum tarama
alanı Çapı 50 cm'den az olmamalıdır. sistem her türlü masa hızı Ve pitch değerinde 50
cm FoV değerıni desteklemelidİr.

(talt)

yapacaktır.

4. Gantride pozisyonlama için lazer ışıklandırma sistemi ve operatör ile
haberleşmesini sağlayan interkom sistemi içermeIidir,

hastanın

5. sistemde

optimum alçak ve yüksek kontrast rezolüsyonunu sağlayacak
şekilde katl Hal
(solid state) özelliğinde ultra hızlı yapıda stellar veya uFc veya Nano panel Elite veya
Gemstone clarity olarak isimlendirilen dedektörler bulunmalıdır. Detektörler 128 kesit
özelliğini sağlamak amacl ile en az 64 adet sıra detector mimarisinde ve en a2 64 veri
toplama kanallna (DAs) sahip olacaktlr. Dedektör her bir 360 derecelik dönüşte en az
128 kesit alabilmelidir.
sistem rekonstrüksiyon algoritmalar| ayrıntılı açıklanacaktır.

6.
7. seçilebilen kesit kallnllğl değerleri volumetrik tarama ve helikal tarama modlarl

icin

ayrl ayrı belirtilecek ve mimamum kesit kalınlığı be|irtilen modlarda en fazla o.6)i
nim ofacak, farklı kesit kaıınlığı değerleri de seçilebilecektir. sistemdeki en ince kesit
kalınlığında 64'luk kesitler alınmalıdır,
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8.

360-1ik (üçyüz altmış) (full rotasyon) tarama için en klsa tarama zaman| en fazla 0.4
(slflr nokta dört) saniye olacaktlr. Tarama süreleri farklı değerlerde seçılebilecektir.

9.

360 derece bir rotasyonda z aksında aksiyal tarama metodunda kapsama alanı en
az 38 mm olacaktır.

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 protokolleri bulunmalıdır. sistemın spiral pitch değeri belirtilmeıi ve
istenilen değere

11.

aya rla na bilme lid ir.

sistem, real-time olarak ön-arka Ve lateral, oblik skenogram
çekebiImelidir.
sistemin tarama mesafesi en az 160 cm olmalıdlr.

12. EkG dalgaformu gösterimi gibi fonksiyonlar için gantra üzerinde veya yanında
LcD

display sistemi bulunmalıdır.

13. Gantri üzerinde X- lşını on/off ışığı buIunmalıdır.
14. Multidedektör sistem bir

360"Iik rota,yonda en az 128 kesİt alabilme|idir.

ı5. Gantri tilt ayarl, gantri Veya operator konsolundan yapılabalecektir.
16. Acil durumda

ve tehlike anlarında gantri ve masa hareketini durduracak bir emniyet
anahtarı (emergency off switch) gantri Veya hasta masasl ü2erinde bulunacaktlr.

u.

Foküs-dedektör mesafesi belirtilecektir.

18.Gantry hlzh taramalara imkan verecek şekilde 36o"'continous Rotate-Rotate slip
Ring/Spiral teknolojisine sahip olmalıdır.

19.

sistem, arşiv amaçlı görüntü transferi yapılabilmelidir. sistemİn
gerçekleştirdiği projeksiyon sayısı belirtilmelidir.

saniyede

20. sistem, real-time olarak ön-arka, lateral, oblik skenogram
çekebilmelidir. Maksimum

skenogram uzunluğu

be

lirtilme

lid ir.

2. x_lşlN JENERATÖRÜ VE TÜPÜ

a.

Röntgen jeneratörünün gücü en az 80 kw oımahdlr. Jeneratörün mA ve kv
çallşma
bölgeleri belirtilecektir. Minimum-maksimum gerilim değerleri; 80-14O kV, minimummaksimum aklm değerleri; 20-650 mA'i sağlayabilmelidir. Pedıatrik yaş grubu için önemli
olan düŞük mA seÇeneği, teklifte belirtilecektir. Sistem, slip-ring özelliğine uygun
ça|ışacak
yüksek frekanslı jeneratör içermelidir. Eşdeğer ifadeler kabul edilmeyecektir.

b.

Röntgen tüpü çift foküslü olacaktlr Ve foküs büyüklükleri belirtilecektir.

c.

Röntgen tüpü anod ısı kapasitesi en az 8.0 (sekiz nokta sıfır) MHU olmalıdır.

d.
e,

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

f.

sistemde tüpün ulaştlğl kesit saylslnln veya çalışma saylslnln veya sürenin

sistemde tüpün aşlrl ısınma durumunda, tüpü koruyan ve kullanıcıyı uyaran koruma
sistemi bulunmalldlr. Bununla ilgili detaylI açıklama yapılmalıdır.
izlenebileceği sayaç bulunmadır.

DUsAK

F.İİlt6i
oıll &şıanl
] | \. 225a
, . nrr ı^ ılrra.77riı
Tlp

Yıd.Doç

2

oü

;*#*,

,.6flMd,Jau

Haıa|

uürAa*

!,r lrt!ırat, ffirİc
,RffiiA8o.

T€ld tlo: 1ar35

3. HASTA MAsAs|

a. Masanln tüm

hareket özellikleri belirtilecektir. Masanln tetkik mesafesi kafa tutucu ile
birlikte en az 160 cm olmalıdır.

b. Masanln taşlyabileceği maksimum hasta ağlrlığl en

c.

az 200 kg olacaktlr.

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

d. Hasta masasının hareketle.inin elektronik doğruluğu 200 kg ağırlıkta

t

(artı/eksi) 0.25
mm'den fazla olmayacaktlr. Masa, spiral hareketler için sürekli iler|eme yapma olanağına
sahip olacaktır. Ma5a hareketlerinin hızı seçilebilir olacaktır.

e. Elektrik kesilmesinde veya acil bir durumda hastayl gantri içinden çlkarabilmek
masanın manuel olarak serbest b|rakılabilmesi mümkün olacaktır.

için

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 sabit|eme amacıyla
kullanılmak üzere çeşitli kalınlık ve uzunlukta bant ve kayışlar, çene ve alın bant ve
kayışları, sünger destekleme yastıkları, bebeklerin masadan düşmesini önleyecek koruyucu
(infant cradle) baş desteği, çene, kol, diz, bacak desteği, uzun ve kısa vücut bantlarl, omuz
tutucu, omuz düşürücü aksesuarlar cihazla birlikte verilmelidir.

g.

Hasta masaslnln yere inebildiği minimum yükseklik belirtilecektir,

4. BiLGiSAYAR sisTEMi VE oPERATöR KoNso[U

a. Spiral tarama fonksiyonları teklifte

ayrlnt|lI olarak belirtilecektir. cihaz tek (single), eğimli
(tilted}, çoklu (multiple), iki yönlü (bi-directional) ve birleştirilmiş (combined} spiral tarama

yapacaktlr.

b. Sistemde önceden programlanmış hazır programlar bulunmalı ve protokoller bir tuşa
basılarak rahatça seçilebilmeldiri. sistem, yeni program ekleme-yapabiıme seçeneği
sunmalldlr.

c. sistemin

ana bilgisayarı 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 amaçlı görüntü
transferi yapabilmelidir. Sistemin bilgisayar yapısı mikroişlemcileri topIam hard disk
kapasitesi, hafıza bellekleri (RAM) belartilecektir. sabit disk hafızası görüntü Ve rawdata
temelinde ayrl ayrl belirtilecektir. Ayn| anda tarama, rekontrüksiyon, resim görüntüleme,
film basma, program planı ve arşiv|eme işlemleri kesintisiz olarak yapılacaktlr. Konsol,
gerçek çok işlemli (multitasking) özellikte olacak ve hasta taraması yapılırken diğer
işlemlerde yaVaşlama olmayacaktır.

d. Rekonstrüksiyon matriksi

512x512 olarak seçilebilmelidir.

e. Bilgisayar sisteminin rekonstrüksiyon

htzl ayrlntlh olarak belirtilecektir. Rekonstrüksüyon

hızı, 512 x 512 matriks görüntüler için 22 görüntü/sn'den az olmayacaktır.

f.

sistemin spatial yüksek rezolüsyon Ve alçak kontrast rezolüsyonu sayısal olarak
belirtilecektir. Sistemin yüksek kontrast rezolüsyonu yüksek modda en az 16 lp/cm
olacaktlr.
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g. sistemin spatial hagh-resolution (yüksek rezolusyon) rezo|üsyonu ve cTDl değerleri

belirtilecektir. cTDl dozlarını çekim sırasında veya sonrasında sistem monitörize edecek ve

bu dozlar ekrandan izlenebilecektir.

h. sistemde kontrasth tetkıklerde enjeksiyon sıraslnda kontrastln maksimum yoğunluğunun
yakalanmasını sağlayacak özel|ik (Sure start, carebolus, bolus trackin8, smartperp v.b.
adıyla tanımlanan) protokoller/programlardan

i.
j.

biri bulunacaktır.

Görüntüler, sistem diskinden veya arşivleme için kullanılan üniteden
çağrllarak tekrar
izlenebilecek ve üzerinde görüntü işleme ve analizler yapılabilecektir.
Sistem, 16 imaja kadar aynı anda görüntüleyebiıecektir.

k. sistemde hastanln alacağı radyasyon dozunu azaltan
buIunacaktlr_

en

az

aşağ|daki yazılım lar

otomatik akım seçim programl ve çekim esnaslnda mAs değerini hasta ölçülerine göre
ayarlayan ve dozu azaltan dinamik doz modülasyon protokol/program, pediatrii ve
erişkinler için ayrı ayr| tarama programları bulunacaktır.

l.

sistemde 'filter back projection' yöntemine ek olarak doz düşürme amaçll geliştirilmiş
AsiR-V Veya ADMlRE Veya sAFlRE Veya lDosE4 Veya AlDR3D olarak ad|andırılan iteratif
rekonstrüksiyon tekniklerinden ilgili olanı, firmanln elindeki en gelişmış versiyonu
şeklinde
tekIif edilmelidir.
m. sistem BT Floroskopi yapabilme özelliğine ve donanımına sahip olmalıdır. Gantri odaslnda
tavan monteli ya da özel sehpasında en az 19 inç LCD/LED monitör, el kumandası ve ayak
pedalı teklif edilecektir. En az 8 imaj / saniye hızında floroskopik görüntüler
elde
ed ile bilecekt ir.

n. sistemde, görüntü büyütme (zoom) ve anotasyon (görüntü üzerine yazl yazma) işlemleri
yapllabilecektir.

o. sistemde görüntü işleme esnaslnda görüntü üzerinde alınan ikı nokta araslndaki mesafe ve
açl ölçülebilecektir.

p. sistemde en az 18" boyutunda, en az 2 (iki) adet (128ox1o24matriks
çözünürlüğe sahip)
LcD monitor bulunmalıdır.

q. Ana bilgisayar, mouse

i|e kontrol edilebilir nitelıkte ikon tabanlı 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

3.o opsiyonlarının tümü
teklif edilmelidir. Hasta girişini ortadan kaldlran ,worklist,

uyumlu olmalıdır. D|coM

(Send/Query/Retrieve/worklist)
iş listesi opsiyonu verilmelidir.

s. sistemde en az aşağldaki yazılımlar bulunacaktır. Bu yazılımların tüm komponent
özellikleri Ve donanım parçaları eksiksız o|arak VeriIecektir.

.
.
o

Real Time Multiplanar Rekonstrüksiyon (MPR)

Maksimum ve Minimum İntensite Projeksiyon (MlP ve MinlP)

Üç boyutlu görüntüleme (3D) (MPVR, Vo|ume Rendering, Shaded surface display vb).
Bu programda hazır bulunan protokoller sayesinde 8erçekleştirilen 3 boyutlu
8örüntüler farklı organ veya do ku ile iIişkilendirilip anatominin 1 boyutlu ortamda
detaylı görünümü sağlanacaktır.
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Görüntü değerlendirme (dansite, mesaJe, açl, alan, Volüm
ölçümü, büyütme Vb. gabi),
işleme (pencereleme, filtreleme vb. gibi) ve anotasyon
1gordntıi üzerine yaz| ya,ma)
işlemleri yapllacakttr.
Post prosesing işlemleri ve pencereleme yapılabilecektir.
En

az üç değişik yapıyı ayrı ayrı filtreleyebilen (örneğin akciğer, yumuşak
doku, kemik

gibi farklı yapıları} filtreleme programı olacaktl
r.

sistemde otomatik olarak kemiklerin ayrı|masınl
sağlayacak program ana konsol veya
istasyonunda (AutoBone, Bone Remove vb) nulunacakİr.

'ş

sistem inme protokolleri için geliştirilen beyin perfüzyon yapabilmelidir.
sistemde cBv,
cBF ve MTT gibi kantitatif görüntü ve olçı;m parametreleri
ve analizleri ile birlikte
görüntüler buiunmalıdır.
Sistemde kardiyak BT fonksiyonu bulunmalı;
ayr|ntıları ile açıklanmahdır. Kardiyak
anjiografi çalışmalarında hastaya verilen doz miktarı
belirtilecekİir.

Sistemde kardiyak anjiyo çalışmaları aksiyel veya
spiral modda tüm kalp için
balmelid

ya plla

.

ir.

sistem kardiak arter çalışmaları için gerekli en yeni
tüm yazılım ve donanımı
içermelidir. Bu amaçla: sistemde prospektif ve
retrospektif EkG tetiklemeli tarama

teknikleri bulunmalı, koroner

.

ı

.
,
o

.

anjiografı

ve

kalsiyum

,1,ol.r.

Sistemde ana konsolde ya da iş.jstasyonunda kardiyak
anjiografi çalışmalarında aksiye|
veya helikal tarama modu kullanllarak hastaya verilen
dozun %50-80 oranlarlnda
azaltılarak firmalarda Step & Shoot, Sure Cardio
Prospective, Snapshot Pu|se vb. gibi
değişik isimlerle adlandırılan doz azaltlm yaz,lım, mevcut
olacak, çallşma prensibi
ayrıntıll olarak açıklanacak ve örnek klinik
teklifde
çalrşmalar
sunulacaktır.

sistemde beyin çalışmalarında kullanılmak üzere nöro paketi
buIunmalıdır. Acil
vakalarda beyin perfüzyonu ile anjiografi
çallşmasl stenoz, oklüzyon, ıvv ya oa ttımoi
değerlendirmesinin yapılabildiği, kan akış- hacim haritasının
hesaplandığı beyin
perfüzyon ça|ışması

ya pıla

bilmelid ir.

Dental planlama yazılımı, ana konsol veya iş istasyonunda
verilmelidir.

cTDl (computed Tomography Dose lndex) do,larl belirtilecektir.
cTDl dozıarlnı çekim
slrasında veya sonrasında sistem monitörize edecek
Ve bu dozlar ekrandan
izlenebilecektir.
sistemde görüntülerinin ardarda otomatik olarak görüntülenmesini
sağlayan cine modu
bulunacaktır.

Görüntü değerlendirme (dansite, mesafe, açl, alan,
volüm ölçümü, büyütme vb. gibi),
işleme (pencereleme, filtreleme vb gibi) ve anotasyon (görüntü
tt t6v|u||'u u'ğ'lılc
tır"rin" y.r,
Yilzl y.ir.j
Yazma'
iŞlemleri

.

BT

|"tİ.l
yapılabilmelidir. kardiyak ölçümler ve uygulamalar
(kardiyak software) hastanln artan
ya da düzensiz olan kalp..atım hızlarında da
çaİışma yapabilecek şekilde destek
uygulamalarına sahip olabilmeli ve sistemle bu 'çalışmalarda
elde ejilen ;";;;;;;
rezolüsyon değeri en fazla 83 milisaniye olmalıdır.
kaidiak çalışmalar için gerekli EkG
monitörü teklife dahil edilmelidir. Firma arıtmi
ve yüksek kalp hızlnda n" gıüi
çö.(jrıui
önerdiğini ayrıntılı olarak açıklamalıdır.

yapılabilmelidir.

5

sistemde artefakt azaltma yazlllml mevcut olacaktlr.
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sistemde beyin haricindeki bölgelerde kullanmak
üzere vücut perfüzyon çekimi ve
analizine yönelik protokol ve yazılımlar mevcut
olacaktlr. eu uyguıamaıar ana konsolda

ve/veya iş istasyonunda bulunmalıdır.

dual enerji veya

single enerji modunda çalışan; kemik ve komşu
lo':T9"
dokuları
destekleyerek implant görüntü|emede metal artefaklannın
elimine edilmesini sağlayan;

farklı firmalarda "SEMAR", "o-MAR", "MARs" Veya
"Dual Energy Metal Artefact
Reduction

sofware" gibi adIarla isimlendirilen metal artefakt
azaltma yazllıml olacaktır.
sistemde ana konsol Veya iş istasyonunda en az Böbrek
ve Gut analizi içİn dual enerji
uygulamaları bulunmalıdır.
5. iş

isTAsYoNu VE ARşlv sasTEMı:

1, sistemle birlikte ana konso_|d€n yazılım ve donanım
olarak
teknolojisi ile eş zamanlı a (i;ç). kuilanıciyı ;";klil;;-i.;i bağıms|z çalışabilen, server_client
düzey iş istasyonu donanım dahil
verilecektir, Aşağıda tarif edilenlıi. yar,ıiriiai t eiiilit.ivonrno"n
eş zamanlı kullanılabilir lisansa
sahip olacaktlr.
2. iş istasyonu en az dört çekirdekli işlemciye, en
az 8 GB RAM'e sahip olmalıdır. 3D
çahşmalar için
8erekli maksimal performansı sağ9la^c9ı< in iist oıizey '- Ğ;;'oi;;iliil.
-'
r""rğiri''ıl|"ro'
o,rı
kapasitesi (image ve
'
sistem) en az 50Ö GB

olmalıd,r.

"k;;"

3, iŞ istasyonunda en az bir adet.21 inch l28o x lo24 görüntüleme
matriksine sahip renkli ekranlı
LcD Ve monitor bulunacaktır. Teklif edilen iş ıstriyonrnİİİİİİİtır.nıa.-

teilitı" 6irii[" ,"iiili"ıti,.
4. iş istasyonu bİlgisayarı en az 2,5 GHz işlemcili, bir adet quad
core Xeon yaplda olacaktlr. Aynl
anda rekonstruksiyon yapılan kesit sayısı t"İllttu U1,1İ.tilrliaİl
5, iş istasyonlarlna veva serve/a ihtiyaç halinde yedek|eme
'r"rvJ,'o;;;;ü;üİ";i
amacıyla harici hard disk usB ara vüzü
ile bağlanabilmelidir. ii istasyonlannj, i,ev,
L'.r_
R optik yazıcı bulunmalıdır. Hasta görüntüieri"i" İ"rJ,İl"
bi;i;,te görüntülerin başka bilgisayarlarda
kolaYca izlenebilmesini sağlayan (vi-ewer) yazİİımı aİ;y;;r;;;;İ.
optik ortama kayıt

(;r;;;;ıı;;";;;ölt

edilebiImelidir.

6,

Görüntüler iŞ istasyonlarlnda_.veya server'da hareketli film olarak
oynatllabilmeli ve sunumlarda
TıFF veya :ıec veya aÜn v"v. prıc ,u]İoı.ı:"tiıb;;;;"k

İ;;y.,

i*:Ti'#1i;il.rfx!y#veya

7- iŞ istasyonlarlndaki konsollardan görüntüleri arşivleme sistemine
transfer edebilme, arsivleme
si5teminden geri çağırabilme işlem|erT kesintisi, oı.iaı
vap,ıaoiır;ii;"
;ç;;;tiilirh"iıi,ii!."
ve arşivleme sistemi ile bağlantılı olarak film basabilme bzİllİğİ
nuıunmalıaır.

i;;

8. iş istasyonları diğer cT sistemlerinden görüntü aktarlp postprocessing
işlemleri yapılabilmel|dir

9. iş istasyonla,n tüm işlemleri üç düzleme göre yapabilmeli, ancak.
zamana 8öre 4D
- kalp
-' ve
'- diğer
-'
organlarda görüntüleme yapılabiLmeli ve naĞketıioiganıa ri gbiüntüleyebilmeİdir.
10. lş istasyonu, görüntü arşivleme Ve iletişim sistemleri 'PAcs'uyumlu
olacak ve DlCoM 3.0 (Digital
lmaSing and communications in Medicine- 3.o (üç nokta sİf|;İ)
stbndartını aeste1ıeyeceı< ve ölöbv
3.0 ile ilgili tüm yazılım ve donanımlar verilecekİir.
11.,iş, istasyonunda en az aŞağldaki.uygulamalar yapılabi|melidir:
Bu yazılımların tüm komponent Ve
özellikleri ve donanım parçaları eksikİiz olarak ve'rilecektİr. - -"'

.

Üç boyutlu. görüntüleme (3D) (Volume

shaded surface disp|ay vb). Bu
organ Veya doku ile ilişkilendirilip anitominin- 3' boyi.ıtlu o.tamja itıitiniıiı"i'i.rı,ı,
aeİayı, iiıru"Jrti
sağlanmalıdır. Dokulara iransparan özellik verereİ aıİıiıdaıı organıaİ
c-ü-ı!biİ.lli.'İ".ı
-pr;rksÜ;i-.;;Ü.
Time Multiplanar Rekonstrüksiyon (MPR), ııaultıpianar (m;lti
.Rendering,
Programda hazır bulunan pıotokoller sayesinde gerçÖİleştırllen 3 boyutiu

Rekonstrüksiyon / Rendering 1vnün1, Maısimum
ırohim DUSAN
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otomatik Ve/Veya manuel organ Volüm hesaplama, organ spesifik renklendirme
programları bulunacaktır.

Anatomi ve kemik dokusunun birbirinden ayrılmasını sağlayacak, önceden programlanmış
protokollere sahip kemik yaplsl ay|rlm program| (Bone Removal, Bone Extract Vb. gibi)
bulunmalıdır.

sistemde üç boyutlu ve/veya volüm rekonstrüksiyonu yapılmış olan imajlarl, ham data
olarak çekimi yapllan kesitler ile eşleştirebilen Ve üç boyutlu görüntülerdekl i|gili kesit
bilgilerini 2-D olarak gösterebilen kesit eşleştirme programı olmalı.

Koroner arterlerde, kalsiyum skorlaması, koroner BT anjiografi yapllabilmeli. Tek tuşla
koroner ağaç otomatik olarak oluşturulabilmeli Ve üç ana koroner arter sistem taraflndan
otomatik olarak isimlendirilebiImelidir.
Kardiak fonksiyon analizleri yapılabilmeli ve bu analizlerden end diastolik volüm, end

sistolik volüm,stroke volüme, kardiyak ejeksiyon fraksiyon, kardiak output, body surface
area, cardiak input, stroke indeks, kardiyak indeks, sol ventrikül Volüm curve, myokardial
grafiksel olarak
mass (myokardiyal duvar kalınlığı) hesaplana bilmeli
görüntülenebilmelid ir. Kardiyak fonksiyon analizleri yapılırken sol Ventrikül tespit işlemi
cihaz taraflndan otomatik olarak yapılmalı, zaman kaybına sebep olunmamalıdır.

ve

Kardiak çalışma modu koroner arterlerde stent içi analiz açin uygun olmalı ve stentin içini

allnan görüntülerde net olarak gösterebilmelidir.

Kardiyak modunda plakların kalsifikasyon seviyelerinin farklı renklerle otomatik olarak
raporlamaslnl yapan plak inceleme programl olmall Ve fibröz, kalsifiye plakları lümen'den
aylrt edebilmelidir. Görüntülenen pıaklarln kuantifikasyonunu yapmak amacıyla renkli plak
kuantifikasyon programı (Plaque lD, Sure Plaque, |VUS VlEW, Cardiac Plaque Analysis vb.
gibi) Verilecektir
iş istasyonunda Veya ana konsolda ana konsoldan allnan 3D ve/veya 4D görüntülerinin akut
inme vakalarlnda zamana bağlI olarak otomatik görüntülenmesi ile CBF, CBV, MTl(ortalama

geçiş zamanı), sonuçlar|nın eş zamanlı renk haritaları ile kantitatif olarak gösteralebildiği ve
değerlendirilebildiği 3D ve/veya 4D Neuro benzeri ileri uygulamalar olacaktlr.

Anjiografi ya da üreterografide olduğu gibi, seyri doğrusal olmayan yapıların, seyri boyunca
tam görüntülenebilmesi için, programlar olmall;seçilen damarln segmentasyonu otomatik
olarak yapılabilmeli, ortogonal cross-section'ları gösterilebilmelidir. Bu fonksiyon koroner
Ve periferik damarlara uygun olmalldlr. Damar ölçümleri tam otomatik olarak
ya pıla

bilme lid ir.

Trakea, kolon Ve damar gibi yapıların sanal endoskopi işlemleri yapılabilmelidir (Sanal
bronkoskopi, sanal kolonoskopi gibi). sanal kolonoskopi ile kolonun çift kontrast baryumlu
grafiye özdeş sanal görüntüleri elde edilebilmelidir.

iş istasyonu üzerinde kolon nodül analiz yazılımı olmalı, program sayesinde

seçilen
poliplerin volümleri Ve dansiteleri otomatik olarak ölçülebilmeli, hastanln geçmiş tarihdeki
çekimleri ile yeni tarihdeki çekimler karşılaştırabilmeli, bu karşılaştırma sonucunda polip'e
ait büyüme, küçülme vb gibi bilgileri verebilmelidir. Tümör ve nodüllere ait parametrelerin
(boy, genişlik vb.) ölçü|mesini sağlayacak üç boyutlu küçük hacim anaıiz programl (3D Small
Volume Analy5is vb.) verilecektir.

ile sağ/sol lob ve vasküler yapllar ile tümör
yaplIabilmelidir.
Bu yazIllmla hepatik vasküler yapl gelişmiş olarak
se8mentasyonları
incelenebilmeli, arteryel Ve venöz fazlardan alınan görüntüler üst üste konulabilmelidir
(füzyon) veya hepatik ve portalVenler aynl anda gösterebilmelidir. Bu yazılım isteklifirmada
bulunmuyorsa aynı garanti koşullarına sahip olmak kaydlyla d|şarıdan da temin edilebilir.
Gelişmiş karaciğer analiz paketi

7

Her fazın görüntülenmesi için tek bir klikle kardiak segmelıtasyonu yapılacak, aynı zamanda
otomatik olarak göğüs kafesinin ayrılması sağlanacaktır. Uç ana koroner arter sistem sistem
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taraflndan otomatik olarak isimlendirilecek otomatik koroner ağaç görüntülemesi, ostial
morfoloji değerlendirmesi için damar görüntülenmesi yapılacaktır.
Akciğer nodüllerinin 3 boyutlu hacmini hesaplayan nodül analiz programl olacak ve bu
program ile eski ve yeni tetkikler otomatik kıyaslanacak, nodül hacmi ve büyüme yüzdesi
otomatik oIarak hesaplanacaktır.
iş istasyonu PAcs, Rls Ve Hls'e bağ|anabilmeli bu neden|e DlcoM-3.o iletişim protokolünü
standartına
uymalıdır) ile içermelidir ve bunlar sisteme dahil edilmelidir.

tüm komponentleri (send/receive, query/ retrieve, basic print, HlS/RlS)
5. çiFT

KAFAtl oToMATiK ENJEKsiYoN PoMPAsl (iKi ADErl

a, cİhaz son teknoloji ürünü, bil8isayar kontrollü, saylsal göstergeli ve programlanabilir
olacaktır.

b. Cihaz, şırıngalı modellerdeherbiri en az 200 mlkapasiteli iki adet sarf nitelikli şırınga içeren
çift kafah bir yaprya sahip olmalıdır.

c.

cihaz, tavana monte Ve ya mobil edilen şekliyle teklif edilecektir.

d.

Enjeksiyon, hem kontrol panelinden hem de hasta yanlndan başlatılabilmelİdir.

e. Cihazda kontrast maddeyi Vücut lsls|nda tutan özel |s|tıcl tertibat| veya ısı muhafaza
termosu bulunmahdIr.

f.

Bir enjeksiyon pro8ramının yapılmasının sonunda aşağıdaki enjeksiyon parametreleri cihaz
saylsal panosu üzerinden otomatik olarak okunabilmelidir.

.
.
.
.
.
.
7.

Enjekte edilmiş bulunan gerçek vo|üm

Gerçek enjeksiyon hlzl
Gerçek baslnç
kalan volüm
Enjeksiyon süresi

Toplam hasta Volümü

AKsEsuARlAR

a.

Hasta transferinde kul|anılmak üzere bu konu içİn geliştirilmaş tekerlekli koltuk (1 adet)

b. Yangln alarm sistemi yüklenici taraflndan sağlanmalıdır.

c. Kurşun (koruyucu) önlük ve tiroid

koruyucu:

6 (altı) 'şar adet, Vücudu önden

saran,

antimon malzemeden yapllmlş (0.5 mm kurşuna eşdeğer koruma yapan), hafif ve
katlanmaya karşı kırılmaz olmalı. Birer adet uygun çelik askılık ve çoklu askılık.

d.

Kurşun (koruyucu) gözlük: 6 (altı) adet

e. Tomografi çekim odasında kullanılmak üzere en az 1 adet aşağ|daki özelliklere sahip
hastabaş| monitörler bulunmalldlr. Hastabaşl monitörlerin özellikleri:

.

Monitör transport özellıkte olmall, istendiğinde hasta başında kullanllmaya elverişli
yapıda olmalıdır.

l,?d.
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Monitörde en az hastanln kalp atlm hızı-HR, EKG, SPoz ve NlBP parametreleri

izlenebilmeli ve bu parametreler cihaz ekranı üzerinde sayısal olarak okunabilmelidir.

cihazda saturasyon parmak probu bulunmalı
ya pıla

.
.

f.

koldan tansiyon

ölçümü

Monitörler en az 10.4 inch LcD boyutlarlnda renkli ekrana sahip olmalıdır ve
çözünürlükleri en az 1024x768 olmalıdır.

Monitörler defibrilasyona karşı korumalı o|malıdır. EkG sinyali kalp pili uyarılarından
etkile

.

ve

bilme lid ir.

n m

eme lid ir.

Monitörler en az 120 dakikalık yeterliliğe sahip dahi|i, tekrar şarj edilebilen bataryaya
sahip olmalıdır. Elektrik kesilmelerinde ve hastayı bir yerden başka bir yere naklederken
hasta bilgilerinin izlenmesinde herhangi bir kayıp olmamalıdır.

sistemle birlikte tüm kalibrasyon ayarlarını yapabilecek fantom kitiVerilecektİr.

g. Sistemin arlzastnln tespitinde gerektiğinde üretici firmanın uzaktan erişimine izin Verecek
ADSL modem, firma tarafından sağlanacaktır.

h. Yüklenici, Acil servis'te gösterilecek yere kurulacaktır. Şu anda kurşunlama ve diğer
kullanım koşullarına sahip olan bu bölge, yüklenici firma taraflndan önceden
değerlendirilip, cihazın kullanımına engel durum olup olmadığı yönünde bilgi sahibi
olmalıdır. il8ali firma, sistemİn Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun radyasyon güVenliğine
ilişkin ilgili yönetmelik ve standartlarlna uygun olarak kurulmasını, lisanslanmas|n|, ortamın
soğutulmaslnl-havalandırılmasını Ve sistemin ideal koşullarda çallştlrılmaslnl temin edecek

şekilde gerekli hazırlık ve düzenlemelerin yapılmasından sorumludur. Bu işlemler için
kurumdan hİçbir ücret talep etmeyecektir.

i.

Kontrol ünitesi ile çekim odasl aras|nda TAEK mevzuatına göre en az 120x100 mm kurşun
cam konulmalıdır.

j.

Hastanenin göstereceği trafo ile sistemin kurulacağı bölge arasındaki kablolandırma işlemi
hastane taraflndan yapılmamlş ise veya hastane tarafından yapılan kaplolandlrma İşlemi
yeterli değilse, çağdaş kablolama standardlartna uygun olarak yapılması, yüklenici firmanın
sorum luluğundadır.

k. kontrol ünitesi ve rapor odasında kullanılmak üzere hastane bilgi sistemiyle ilişkiyi
sağlayacak sistem gereksinimlerini karşılayacak HD görüntü rezolüsyonuna sahip ekran,
hız, disk ve ram özelliklerinde birer adet bilgisayar sistemi verilecektir.

l.

Gantri odasl, kontrol odasl Ve müştemilat|nln boyanması, şartellerin konulması, ana pano
yapılması, ortamln aydlnıatmasl ve kablo çekilmesi dahil bütün elektrik işleri ve uygun
inŞaat| ile gantri odası, kontrol odasl Ve rapor odasının çalışmaya uygun şekilde
düzenlenmesi [büro tipi 8 (sekiz) adet tekerlekli koltuk, konsol odası İçin 1 adet masa ve 1
adet kanape, kontrol odası ve rapor odasında kullanılmak üzere inventer kompresörlü iki
adet 24.ooo kapasitede split klima dahil] yüklenici firma tarafından yapılacaktlr. Gantra
odasına en az2 adet 24.ooo kapasitede split klima veya 1 adet 48000 kapasitede salon tipi
klima konulacakt|r. UPs odasına en az 2 adet 24.000 kapasitede split klima Veya en az 1
adet 48.ooo kapasitede salon tipi klima konulacaktlr.

m. Hasta giriş kapısı dışına "Girilmez" yazlsl ve x_ışını ekspojuru sırasında yanarak sistemin
aktif olduğunu gösteren lamba konulmalıdır.

n.

Gantri odaslna açılan hasta giriş ve kontrol ünitesi kapıları açıldığında x-ışını ekspojurunu
otomatik olarak durduran koruyucu sistem kurulmalıdır.
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o. kesintisiz

güç kaynağl (kGk):Tamamen boşalmış aküleri
şarj ederken yükü de besleyebilen,

dolu akü|eri tampon şarjında tutabilen, Tomografi sistemi ile uyumlu en son teinolojiıi
mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olmalıdır.

o

kGk, şebekede elektrik kesilmesi halinde tüm sistemive bilgisayar ünitelerini en
az
15 dakika çalışabilir ve BT çekimi dahilher türlü işlem yapabilir halde tutabilecek
güç kapasitesine sahip olmalıdır.

.

Elektrik kesintisi olduğunda, sistem kullanıcıyı uyararak durumdan haberdar

olmasını sağlayacak ışık ya da sesli uyarana sahip olmalıdır.

o
.
,

KGK, monoblok bir yapıda olmalıdır.

sistemin 1m mesafeden yaydığı gürültü

<

70 Db(A) olmalıdır.

standart Rs 232 Veya Rs 422 çlklşl ile PC'lerle bağlantl kurulabilmelidir. KGK'daki
tüm bilgaıer ekrandan izlenebilmelidir. MlB standardl ku|lanılarak sNMp protokolu
ile bir TCP/lP network'e bağlanabilmelidir.

o
o

KGK sisteminin verimi tam yükte en a2 %94 olmalldır.

Şebeke girişi 3 faz

+ nötr, Ac 38ov t %2o gerilim Ve 50Hz!YoS frekans
toleransı
sınırları içinde kaldlğ| müddetçe cihaz kesintisiz on-line
çalışmasına devam

edebilmelidir.

.
ı

Aküler en az

5 yll

ömür beklentili tam bakımsız kuru tipte olacaktır.

Akü uluslararasl standartlardan birisine uy8un olacaktlr. yüklenici

kGk'da
kullanılan akülerin standardı ve markasını belirten belgeyi muayene komisyonuna
sunacaktlr. Akümülatörlerin teslim tarihı ile ima|at tarihi arasında en fazla
15o
günlük bir fark olacaktır.

sistem, idarenin göstereceği yere gerekli uygun kapasitede 5oğutucusu
müştemilatI ile birlikte kurulacaktır.

Bötü M-C: AK5ESU

LAR, DöKÜ MANTA5YoN VE KAY|T GE RECtERİ:

c-l.

1 (bir) adet entegre DVD kaydedici Verilecektir.

c-2.

1 (bir) adet

c-3.3

(üç) adet

Ve

siyah/beyaz Video Verilecektir.

3lead EKG kablosu verİlecektir.

B öıürvı-o: rvıoııı
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D-1. Cihazlar orjinal ambalajında teslim edilecektir
kullanılmamış olacaktır.

Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlik|e

D-2. satıcl firma cihazın kullanımı ve analiz yöntemleri ile ilgili gerekli olan eğitimi her cİhaz için görevli
2 öğretim elemanlna 2 gün süre ile cihaz başlnda Verecektir.

D-3. Cihaz, Probları da dahil malzeme ve işçilik hatalarına karşı için en az 2 (iki) yıl
8aranti olacak ve bu

garanti üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından verilecektir.
Garanti süresince bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.
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D-4. Ücretsiz garanti bitiminden sonra en az 8 yll süreyle ücreti karş|hğlnda yedek parça sağlamayl
üretici Ve temsilci Ve Varsa yetki Verilen satlcl firma taahhüt edecektir. cihazln monta,il ücretsiz
yapllmalldIr.
8. |(uRUtuM

a. Yüklenici firma hastane idaresine yaz|lI olarak cihazl kurmaya başlayacağı tarihi bildirecek, sistemin
kurulacağı kapalı yer, Hastane İdaresi tarafından kuruluma uygun ve boş olarak yüklenici firmaya teslim
edilecektir. cihazln teslim süresi, idari şartnamede belirtildiği üzere sözleşme imzalanmaslna takiben 90
takvim günüdür. ihale öncesi firmalar cihazın konulacağı yerde gerekli keşfi yaparak tekliflerina buna
göre vereceklerdir. Montaj sırasında gerekli tavan, taban, duvar, duvarlarındaki kablolama ve kanal
işlemleri yüklenİcİ firma tarafından, standartlara uygun olarak, kullanıcı birimin istediği şekilde
yapılarak sistem çalışır halde teslim edilecektir. Kurulum (pro.jelendirme Ve kurulum ücretleri yüklenici
firmaya ait olmak üzere) yük|enici firma tarafından yapılacaktır.

b. satlcl firma, cihazlar| ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır
durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından
karşllanacaktır. Yer teslimi yüklenİci firmaya belirİenen tarihte yapılmadığında cihaz idareye sandık
teslimi yapllacak, bu teslim yükIenici firmanın montaj sorumluluğunu ortadan kaldlrmayacaktlr. Türkiye
Atom Ener.iisi Kurumundan ruhsat allnmas| ile ilgili gerekebilecek her türlü belge (taahhütname,
uzmanlık belgesi, lisans başvuru formu hastane idaresi tarafından Verilecektir), bedel ve lisanslama
koşulları, yüklenici firma taraflndan sağlanacaktlr.
c. Yer hazırlığı belirtilen şekilde yapılacaktır.

9. DENETiM vE MuAYENE

a. Cihazların 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 sayımı yapılacaktır.
b. Kabul Ve muayene sırasında firmalardan cihazlarln teknik özellikleri ve performansına ilişkin testlerin
yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaklardır. Kabul ve
muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıc| firma sorumludur.

c.Satıcı firma fabrİkada yapılan en son testlere ait raporlarl (kalite kontrol belgesi) muayene heyetine
teslim edilecektir. Garanti süresi, cihazln teknik şartname koşullarına uygun, çalışır durumda
tesliminden itibaren başlayacaktlr.
10. GARANTi VE sERVis

a. Alımı yapılan sistemin tüm bileşenleri ve çevre elemanları her türlü üretlci hatalar|na karŞı en az 2
(iki) yll süre ile ücretsiz yedek parça ve bakım (tüp dahil, sarf malzeme haraç) garantisine ve 2 (iki) yıl
sonunda en az 8 (sekiz) yıl süre ile ücreti karşılİğlnda yedek parça ve baklm 8arantisine 5ahip olacakt|r.
Garanti süresi boyunca cihaza %95 uptime garantisi verilmelidir. cihaza tamamlyla hasta alınamaması
durumunda cihaz down sayılacaktır. Cihazın çalışmadığı günler için %95 uptime garantisi verilmelidir.

b. Yüklenici firma, garanti sonraslnda talep edeceği yıllık bakım-servis bedelini sunmall, bu bedel
toplam cihaz bedelinin en fazla parça hariç %3, parça dahil (Xrşlnl tüpü, prob Ve dedektör hariç) %s'ini
geçmemelidir. cihaz teklif bedelinin Türk Lirası olması durumunda teklif bedeli ihale tarihindeki Merkez
Bankası döviz alış kuru üzerinde dövize çevrilerek bulunan döviz bedeli üzerinden ilgili oranlar
kullanılarak bakım onarım fiyatları hesaplanır ve tekrar merkez bankası güncel döviz alıŞ kuru üzerinden
Türk Lirası na çevrilerek ilgili bedeller belirlenir.
c, Yüklenici firma, garanti sonrasında tüm parçalar dahil (tüp dahil) yıllık bakım ve onarım bedeli, ihale
bedelinin %10'unu geçmemelidir.
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d. Döviz bazında fiyatlandırılmlş yedek parça listesi, sözleşme imzalanmadan önce Verilecektir. istekli ve
imalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı olmak üzere garanti süresinin bitiminden sonraki en az 8
yıl için; yedek parça, tüp, kalibrasyon, 5ervis bakım-onarım, teminine yönelak yazılı belgeler sözleşme
imzalanmadan önce verilecektir.

e. Garanti süresi Ve daha sonra yapılacak olan garantili bakım sözleşmelerinde oluşabilecek arızalara
arlza bildıriminden itibaren mesai gün Ve saatleri içerisinde, en geç 24 saat içerisinde müdahale
edilecek. Zamanında müdahale edilmemesi durumunda, geçen her fazla gün cihaz bedelinin %0,02'si
(onbinde iki) oranlnda cezai müeyyide uygulanacaktlr. Yedek parça gerekmeyen durumlarda,
müdahaleden en geç 48 saat sonra sistem ça|lşlr durumda teslim edilecektir. Zamanlnda her şeyi ile
çalışır vaziyette teslim edilmemesi durumunda, geçen her fazla gün cihaz bedelinin %0,02'si (onbinde
iki) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır. Yedek parça gereken durumlarda bu süre 4 iş gününü,
yurtdışından parça siparişi gerektiren 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 yüklenici tarafından yapılacak koruyucu baklm, idarenin
belirttiği tarih ve saate uyularak ücretsiz olarak yapllmalıdır.
11. DiĞER Hususı-AR

a. Firma taraflndan kurulacak cihaz ile ilgilİ bu şartnamede belirtilen ve belirtilmeyen teknik özelliklerle

ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar (operalionmanual, servis manual V5. (Türkçe kullanım klavuzu da
dahil olmak üzere) cihazın çalışır teslimi sırasında verilecektir.
b. Cihazın kontrol Ve muayenesi belirlenen muayene komisyonu taraflndan yapllacakt|r. Muayene için
gerekli otan cihaz, personel ve diğer giderler fİrmaya ait olacaktır. Muayene esnaslnda veya cihazın
taşlnmasl esnasında oluşabilecek her türlü kaza ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

c. Yüklenici firma kuracağı cihazın hangi marka, model Ve tip olduğunu belirterek

şartname
maddelerine sırasına göre tek tek ve Türkçe olarak cevap verilen şartnameye uygunluk belgelerini
teklifle birlikte mutlaka Verecektir. Bu uygunluk belgesi, firmanln antetli kağ|dlna yazılmış olacak, firma
yetkilisinin imzası ve firma kaşesi belgenin her sayfasında bulunacaktır. Şartname uygunluk belgesinde
verilen cevaplar firmanın vermiş olduğu ori.iinal doküman, prospektüs veya katalogların hangi sayfa
şartnameye uygunluk belgesinde yazılacak, orjinal doküman üzerinde açıklanarak şartname maddesi
yazlllp işaretle belİrtilecektir.

d. Cihazın kurulacağı odanın radyasyona karşı kurşun kalınlığı (kurşun cam dahil) 4mm olarak revize
edilecek Ve TAEK standartlar|na 8öre yapllacaktlr.
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