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12 KANALLI EKG CIHAZI TEKNIK $ARTNAMESI

1. Cihaz hem EKG cihazi olarak hem de sayet ileride istenirse opsiyonel spirometre basligi ile birlikte

kardiyopulmoner testlerde kullamma uygun bir cihaz olmalidir.

2. Cihaz lEC/EN 60601-1-2 standardma uygun sekilde test edilmjs, kabul edilebilir limitlere ve lEC/EN

60601-1 standartlan gereklerine uygun olarak tasarlanmis ve uretilmi$ olmalidir.

3. Cihazin giri$ empedansi 50 MQ'dan buyuk, ortak isareti bastirma orani 105 dB'den buyuk ve DC

ofset gerilimi ise ±400mv"tan buyiik olmalidir.

4. Cihazin Class I, Type CF, FDA ve CE uyumluluk belgeleri olmalidir.

5. Cihazda defibrilator desarjmdan etkilenmeyecek koruma devresi bulunmahdir.

6. Cihaz en son teknolojiye gore mikroislemci kontrollu olarak uretilmis, EKG sinyalinin analogdan

dijitale fevrim orani en az 24 bit c.6zunurlukte ve ornekleme orani en az 20.000 brnek/saniye

olmalidir.

7. Cihazin kaydedici hizi 5- 12.5- 25- 50 ve 100 mm/sn. olarak ayarlanabilmelidir.

8. Cihazin AC parazit filtresi en az -20db ve 50/60 Hz. olmalidir.

9. Cihazin kas filtre degerleri en az -3db ve 25- 35 Hz. olmalidir.

10. Cihazin bazal cizgiden kayma filtresi en az -3db ve 0,1 Hz. olmalidir.

11. Cihazin aleak geciren filtre secenekleri 40 Hz, 100 Hz, 150 Hz olmali ve kapatilabilmelidir.

12. Cihaz uzerinden EKG sinyal genligi 2.5, 5, 10, 20 mm/mV ve otomatik (I ile aVF derivasyon

araligmda: lOmm/mV, VI ile V6 derivasyon araligmda:5mm/mV) olarak kullanici tarafindan

se^ilebilmelidir.

13. Cihazin iizerinde en az 7 inij buyuklugunde ve 800 X 480 piksel ^ozunurluge sahip, geni^, tam

dokunmatik, renkli ve TFT ozellikli bir LCD ekrani olmalidir.

14. Kullanici cihazm meniilerine ve fonksiyonlarma hem cihazin dokunmatik LCD ekranindan hem de

donrne ve basma ozelligine sahip navigasyon dugmesi ile kolayca ulasabilmelidir.

15. Cihaz uzerindeki dokunmatik TFT/LCD ekranin kalibrasyonunun bozulmasi durumunda yetkili

servis cagirmaya gerek kalmaksizm, kullanici tarafindan kalibrasyonu kolayca yapilabilmelidir.

16. Cihaz Turkc.e menu ile isletilmeli ve ayni zarnanda goklu dil se^enegi bulunmalidir.

17. Cihaz 12 kanal EKG'yi ayni anda ve gercek zamanda monitorize edebilir ve tumlesik termal

yaz/cismdan A4 ve mektup foririatlarinda kayit fiktisi almabilir ozellikte olmalidir.
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18. Cihazm ana ac/lis. ekrani, kullanici tercihine gore dosya ybnetim, is listesi ybnetim, EKG cekim ve

Spirometre ekranlarmdan biri ile acilacak sekilde kullanici tarafmdan ayarlanabilmelidir.

19. Cihaz ekrani uzerinden hasta kimlik no, nabiz, gecerli tarih, kaydedici hizi, EKG genligi, harici bagli

aygitlar ile giig durumu takip edilebilmelidir.

20. Acil durumlarda cihazm acilmasi ile birlikte tek bir tu§a basilarak EKG cekilebilmelidir.

21. Sinyal kalitesinin kontrolii icin temassizhk yapan veya kopan baglanti elektrotunun hangi kanal

oldugunu cihaz ekraninda bir hata mesaji ile birlikte kullamciyi gbrsel ve isitsel olarak

uyarabilmelidir. Cihaz kalp pill sinyallerini algtlayabilmelidir.

22. Cihaz QRS senkron sesi verebilmeli ve ekran uzerinde nabiz sayisini gosterebilmelidir.

23. Termal yazici ciktismdaki traselerin kalitesi ince, normal ve kalm olarak kullanici tarafmdan

secilebilmelidir.

24. Cihaz en az 200 adet hastanm EKG cekimini kendi belleginde saklayabilmelidir. Bellekteki EKG

blcumleri cihaz uzerinde standart olarak yerlesik ve aktif olan USB cikislan kullanilarak harici USB

belleklere aktanlabilmelidir.

25. Cihazda standart olarak Ertskiri, Cocuk ve Yeni dogan hastalarm EKG cekimlerinde HR, PR, QRS,

QT/ QTc ve PRT eksen blcumlerinin yam sira, otomatik yorumlama ozelligi bulunmahdir.

26. Cihazm otomatik oleum ve yorum dogrulugu hasta simulatbru ile test edilecektir.

27. Cihaz aritmi takibi yapabilrneli ve yorumlayabilmelidir.

28. Cihazda 5 dakikalik 12 derivasyon EKG verisi icin DISCLOSURE ozelligi bulunmal/dir. Kullanici

dokunmatik LCD ekran uzerinde parmagini yaklasik 3 saniye basili tutarak Disclosure

penceresine gecis yapabilmelidir.

29. Cihaz standart olarak uzun siireli aritmi takibi icin en az 3, 5 ve 10 dakika sureli ritim takibi

yapabilrneli ve aritmileri otomatik olarak tammlayabilmelidir.

30. Cihaz kalbin otonomik fonksiyon durumunu degerlendirmek amaci ile standart olarak non-

invaziv Kalp HIZI Degis.kenligi (HRV) blcebilmeli ve kalp hizi degis.kenliginin zaman ve frekans

bagimli otomatik analizini de yapabilmelidir.

31. Cihaz hastane agma bagli olan Worklist ve PACS sunucularma standart olarak kablolu ve

opsiyonel olarak kablosuz sekilde baglanabilmelidir.

32. Cihaz ag baglantisi icin HL7 ve DICOM 3.0 protokollerini destekleyen, kendi icinde gomulu bir

yazilima sahip olmah ve hicbir ucretli sjfre gerektirmeksizin kullanilabilecek bu yazilim sayesinde;

i. Cihaz hastane agma standart olarak kablolu ve opsiyonel olarak kablosuz baglanirken IP,

Subnet Mask ve Gateway konfigurasyon bilgileri hem manuel olarak girilebilmeli hem de

cihazm kendisi bu bilgileri hastane agmdan otomatik olarak alabilroeroi
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ii. Cihaz uzerinde bulunan ag ayarlan menusunden cihazin kendisine ve hastanenin Worklist ve

PACS sunuculanna ait IP, AE-Title, Port ve Modality DICOM bilgileri girilebilmeli ve baglanti

olup olmadigi yinc ayni ayar menusi) vasitasi ile kullanici tarafmdan kolaylikla test

edilebilmelidir.

iii, Cihaz hastane agina bagli olan Worklist sunucularma, Hastane Bilgi Yonetim Sistemlerinden

gonderilecek, hasta kimlik bilgilerini de iceren is listelerini, otomatik veya manuel olarak,

kendi ekranma cekebilmeli ve ekran uzerinde gosterebilmelidir.

iv. Kullanici duruma gore cihaza gelen is listelerini Giinluk, Dune ve Yarma ait ve Haftallk olarak

menuden kendisi secebilmelidir.

v. Kullanic: cihazin kendi LCD ekrani uzerine du§en is listelerinden, hastanm kimlik bilgilerinin

tekrar girmeye gerek kalmaksizm, sadece ilgili hastayi secerek isleme basjayabilmelidir.

vi. isjemin tamamlanmasi ile birlikte veri transfer! yapildiktan sonra ilgili hasta kaydi cihazin {5

listesinden otomatik olarak dusrneli ve cihaz tekrar Worklist ekranma geri donus.

yapabilmelidir,

vii. Verilerin, PACS sunucusuna transfer! sirasmda sayet hastane agmda bir sorun olursa, cihaz

otomatik olarak gonderilemeyen verileri kendi bellegine almali, agdaki sorun giderildikten

sonra tek tu§la verileri tekrar PACS sunucusuna gonderilebilmelidir,

viii. l§ listelerinin cekilmesi esnasmda hastane agmda bir sorun olusmasi ve is listelerinin

cekilememesi durumunda, cihaz otomatik olarak is, listelerini tekrar cekmeyi deneyebilrneli,

bunun suresi ve tekrarlama sayisi kullanici tarafmdan ayar menusunden ayarlanabilmelidir.

ix. Cihazdan PACS sunucusuna transfer edilen veriler, sayet arzu edilirse kullanici tarafindan

cihaz ayar menusunden, cihazin kendi bellegine de kaydedilebilecek sekilde

ayarlanabilmelidir.

x. Cihazdan PACS sunucusuna gonderilen DICOM goruntu dosyasma ili§kin very JPG, PDF ve

BMP formatlarmda en az uc format olarak cihazin ayar menusunden secilebilmeli, her bir

format icin Hounsfield Skalasma gore Window Width ve Window Center pencereleme

ayarlan cihaz uzerinden deg/5tirilebilmelidir.

xi. Cihaz kendi bellegine kaydedilen verileri standart olarak MFER, XML, JPG, PDF ve DICOM

formatlannda en az 5 farkli formata cevirebilmeli ve harici olarak kaydedilebilmelidir.



33. Cihazin uzerinde standart olarak 2 adet USB, RS-232C, LAN ve harici baglanti girisleri bulunmahdir.

34. Talepedilmesi durumunda cihazda ilave biryazihm veya guncellemegerektirmeksizin uluslararasi

standartlara uyumlu herhangi bir opsiyonel USB girisli barkod okuyucu kullanici tarafmdan cihaza

kolayca baglanabilmeli ve kullanilabilmelidir.

35. Cihaz uzerinde yerlesik olan fonksiyon tusfanndan tek bir tusla, islem sonrasinda kullanici

tarafmdan sadece tek bir tusa basilarak EKG cekimi ayni anda hem cihazin dahili bellegine

kaydedilmeli hem dahili termal yazicismdan kagit ciktisi almabilmeli hem de PACS sunucusuna

veri transfer! yapabilmelidir. Bu ozelliklerden arzu edilen her biri ayn ayri kullanici ayarlar

menusunden ayarlanabilmelidir.

36. Cihaz uzerinde rulo tip termal kagit yuvasi olan, minimum 200 dpi cozunurlukte, A4 ve mektup

boyutunda baski yapabilen dahili bir termal yazici bulunmahdir.

37. Cihaz hem olcekli hazir termal kagit hem de herhangi bir kirtasiyeden kolaylikla temin edilebilen

duz beyaz termal faks kagidi kullanilabilmelidir. Duz beyaz termal faks kagidi kullanilmasi

durumunda, cihazin kendisi kagit uzerine olcekleme yapabilmelidir. Bu ozellik kolayca kullanici

tarafindan cihazin ayar menusunden ayarlanabilmelidir.

38. Cihazin agirhgi yakla$ik 4 Kgolmali ve kullanict tarafindan kolayca ta$mabilmesi icin cihaz uzerinde

bir ta^ima sapi bulunmalidir.

39. Cihaz degi$ken sebeke gerilimlerine karsj 100-240VAC arasi sebeke elektngi ile 50-60Hz ^ebeke

frekanslannda ve batarya ile de cahsabilmelidir.

40. Cihaz dahili Lithium-ion tip H.lV-2600mAh kapasiteye sahip tarn sarjli batarya ile normal

kullanimda, yaklasik 200 adet EKG cekimi yapilabilecek sekilde en az 3 saat veya dahili yazici

kullanilmaksizm surekli olarak 6 saat cahsabilmelidir.

41. Batarya ile kullanim esnasmda kullanici batarya sarj durumunu tarn, yarim, dusuk ve bo? olarak

ekran uzerinde bulunan gostergeden takip edebilmelidir.

42. Cihaza ait yeni yazilimlar gelistirildikce, bu yeni yazilimlar internet uzerinden, Cicretsiz ve cihaz

uzerinde bulunan USB girislermden fl^sh bellek ile kullanici tarafmdan kolayca guncellenebilir

olmalidir.



43. Cihaz ile birlikte asagidaki aksesuarlar standart olarak verilmelidir:

s J^adet hasta EKG kablosu

S ^adet kol ve bacak mandal elektrodu

s J^adetgogus puar elektrodu

S f£)adet rulo tip termal kagit

s 1 adet guc kablosu

S ladetJel

44. Cihazin CE belgesi bulunmalidir.

45. Cihazin Ulusal Bilgi Bankasma kaydi bulunmahdir.

46. Cihaz uretim ve is^ilik hatalanna karsi 2 yil, garanti sonrasi ucreti karsiligmda yedek par^a i?in 8

yil sureyle garantili olmahdir.

47. Ithatatfi veya satici firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmahdir.

48. Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi, vucut

disinda kullanilan tibbi tani cihazlan yonetmeligi kapsammda tibbi cihaz satis, reklam ve tanitim

yonetmeligi geregince sati$ merkezi yetki belgesine sahip olmahdir. Bu yetki belgesi ihale

dosyasmda sunulmahdir.


