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EFORLU EKG SiSTEMi,tEKNİK ŞARTNAMESi

A. GENELŞARTLAR
Istekliler.

l. Teklif edilecek Efor Test Sistemi üretici firmanın en üst yazılımı olmalı ve bunu teklif

dosyasında taahhüt etmelidir.

2. Keııdilerine ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik Belgesi" ve Sanayi ve Ticareı Bakanhğı'nın

"Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"ni,

3. Teklii ettikleri ürün T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) tarafından

onaylandığını belirtir belgeli ve firma koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale

esnasında sunmalıdır.

B. TEKNİK ÖZELLiKLER
l. Sistem bilgisal,ar kontrollü olmahdır.

2. Cihaz 220+Vol0 V ve 50+%3 Hz gerilim ile çahşmalıdır.

3. Cihaz en az |2 (oniki) kanal eforlu EKG testlerini vapmalıdır.

4. Cihaz PC tabanh, monitörii, klavye ve mouse ile beraber dört hareketli tekerlek içeren bir

tinite olma]ıdır ve aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

o Sistem bilgisayarı (en az INTEL İ5 serisi işlemcili. en az 4 GB Ram. en az l TB
HDD. ekran en az 1920x1080 çözünürlükte ye en az 22 nc LED ekran, Klavye
Türkçe Q donanınrına sahip olmalıdır)

. Lazer yazıcı

. Treadmill (koşu bandı)
ı Dinamik Kan Basınç Monitörü

5. Cihazda elbr testi esnasında gerçek zamanh en az 3 (üç), 6 (aln), 12 (oniki) lead EKG

dalga tbrmları izlenebilmelidir.

6. Hastaya ait ad. y-,aş, cinsil,et, kilo. boy gibi çeşiıli bilgiler cihaza girilebilecektir.

7. Testin herhangi bir anında sistolik ve diastolik kan basınç değerleri girilebilmelidir..

8. Cihaz kola1, kullanımlı olmalı, tüm tbnksiyonlan mouse ile kumanda edilebilmelidir.

9. Cıhaza treadmill, opsiyonel olarak ergometrik bisiklet ve dinamik kan basıncı monitörü

bağlanabilııeli, bağlanaı-ı bu cihazların hepsi senkronize çalışabilmeli ve iki taraflı bilgi

alışverişi 1,apabilmelidir.

l0. Ekanda. hedef kalp hızı ile anlık hasta kalp hızı. ME'|S değeri, egzersiz ı,e stage süresi

a1 nı anda izlenchilecekt ir.

1l. Ekranda traselerin dışında. sistolik ve diastolik kan basıncl değerleri, anlık ST değeri,

anlık treadnıill bilgileri. proıokol bilgileri, S'I ölçülen mcdian kompleks göriintüsü

izlenecektir. . ..\ ıl'\ ...
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l2. Cihazda ST seviyesi değerlendirmesi yapılabilecektir.

13. Cihazda E ve/veya J noktalan otomatik ve/veya manuel olarak, QRS dedeksiyonu ve

analizi için otomatik ve/veya manuel olarak lead seçilebilecektir.

14, Cihaz, efor testini otomatik veya manuel olarak uygulayabilecek, programında en az 8

(sekiz) değişik protokol yüklü olacak, kullanıcı da gerektiğinde en az l00 adet protokol

yaratıp cihaza yükleyebilecektir.

15. Sistemde hastanın önceki ölçiim sonuçlannı görmek miimkiin olmalrdrr.

16. Sistem iizerinden hastaya bağlanan elektrodlann empedansı ölçülerek test edilebilmelidir.

Bu özellik sayesinde yanlış elektrod yerleşimi Veya temasslzlık tespit edilebilmelidir.

l7. Cihazda ekran geçiş hızı 25 mm/s olarak ve hassasiyeti 5, 10, 20 mm/mV olarak

ayarlanabilmelidir.

18. Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her lead için standart ömekleme en az

4000 (Dört bin) ömek/saniye olacaktır, pacemakerlı hastalann takibinde de her lead için

ömekleme en az 4000 (Dört bin) ömek/saniye olmalıdır.

19. Cihazla birlikte verilecek treadmill en az 200 (iki yiiz kg) ağırlık taşıma kapasitesine, en

az 140 (yilzkırk) cm yiirüme alanrna sahip olacaktır.

20. Treadmill, en az 2 beygir güciinde dijital kontrollü motora sahip olacak, en az Yo0-25

arasında eğirn ayarlamasına ve en az 0-15.4 km/saat arahğında siirat ayarlamasına imkan

verecektir.

2l. Sistemle birlikte, güç kesintisi durumunda ya da voltaj oynamalannda donanım ve yazılım

bütünlüğiiniin zarar görmemesi amacıyl4 en az 15 dakika destekleyecek yeterli güçte

kesintisiz güç kaynağı veıilmelidir

22. Cihaz hasta raporlannı daha sonradan incelenmek veya çıkU alabilmek için kendi

hafizasında saklayabilmelidir.

23. Cihaz sistemden kaynaklanan arızalan ekanda mesajla belirtecektir.

24. Evenı kaydı yapılabilecektir.

25. Sonuç raporunda kullanıcı ve hastaya ait istenen tüm demografik bilgiler yer alacaktır.

26. Raporlarda testle ilgili tiim bilgiler mevcut olacaktır.

27. Kullanıcı yorumu rapora girilebilecektir.

28. Sistemin program giincelleştirilrnesi CD-ROM aracılığı ile kolayca gerçekleştirilebilecektir.

29. Rapor formatlannın ve hangi rapor saylalannn basılacağ kullaıucı tarafindan seçilebilecektir.

30. Sistem tüm testleri full-disclosure kayıt altrna almalı ve bu kayıtlan ileriki bir zamwıda

görüntüley ebilmek üzere ha
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fizasına kaydedebilmelidir.
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31. EKG grafikleri bilgi kaybı olmadan parazitıen arıııdırılması için sistemin gelişmiş bir

filteleme sistemi olmalıdır. Kaliteli EKG trasesi alabilmek için sistemde aşağıdaki

fi ltreler bulunmalıdır;

. Alçak geçiren filtre

. 50 veya 60 Hz seçilebilir line filtreleri

ı kas artifak filtresi (kas titreşimleıinden kaynaklanan gürültüleri engelleyen

filtreler)

. Tabanhattı düzeltme fi ltreleri bulunmalıdır.

32. Cihaz ileride istenildiğinde PACS sistemelrine DICOM formatında veri gönderebilecek

yapıda olmalıdır.

33. Efor test süresince ekranda;

. Uygulanan protokol, Egzersiz aşaması, Stage süresi, Toplam test süresi,

ı Hız, eğim,

o sistolik ve Diastolik kan basıncı (kullanıcı tarafından girilen veya otomatik olarak

kan basınç monitöründen okunan değer)

. METs. Kalp atımı, Hedef kalp atımı

o Hasta adı, kayıt nosu. uyan mesajları ve saat parametreleri görüntülenmelidir.
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