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AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
Patnos ilçe Devlet Hastanesi

k o n u  HASTANEMİZ DOĞUMHANE BİRİMİNİN İHTİYACI OLAN NST CİHAZI ALIM İŞİ 08.06.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

r^yiehmet DfM İR

TEKLİF MEKTUBU
SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 

(KDV HARİÇ)
TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 NST CİHAZI 1 ADET
TOPLAM

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 12.06.2018 SALI GÜNÜ SAAT 11:00'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

g FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

g MALZEMEYİ VERECEK FİRMA EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE MALZEME İLE BİRLİKTE FATURAYI HASTANEYE GÖNDERCEK GECİKME
DURUMUNDA (7 İŞ GÜNÜ) FATURA İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


ANTEPARTUM FETAL MONİTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ (TEK US TEK TOCO)

1. Teklif edilen cihaz ultrason transduser ile fetal kalp atım hızını, Toco transduser ile de 
uterin aktiviteyi ölçüp, nümerik olarak ekranda görüntülemelidir.

2. Teklif edilen cihaz eksternal fetal monitörizasyon ölçümlerinde muayenehane, klinik 
ve hastane ortamında gebelik ve doğum esnasında kullanıma elverişli olmalıdır.

3. Teklif edilen cihaz üzerinde standart olarak 4 adet soket bulunmalı, istendiğinde 
sadece ikinci ultrason probu satın alınarak ikiz bebek takibi yapılabilmelidir.

4. Teklif edilen cihazla opsiyonel olarak temel maternal parametrelerin (MECG, N1BP) 
takibini yapmak mümkün olmalıdır.

5. Teklif edilen cihaz ileride istendiğinde fetal merkezi sisteme ve kablosuz fetal 
telemetri sistemine bağlanmalıdır.

6. Teklif edilen cihaz 6.5 inç renkli TFT ekrana sahip olmalıdır. Taşıma esnasında ekranı 
tamamen geriye yaslamak veya açılandırmak mümkün olmalıdır.

7. Kağıt bitmesi gibi durumlarda gerçek zamanlı basılamayan traselerin daha sonradan 
son 3 saatlik çıktısını almak mümkün olmalıdır.

8. Teklif edilen cihazda standart olarak bulunan Fetal Movement Profile özelliği ile 
antepartum uygulama esnasında büyük fetal vücut hareketleri otomatik olarak 
algılanmalı ve kağıt üzerine kaydedilmelidir.

9. Teklif edilen cihaz üzerinde taşıma kolu olmalı, cihaz gerektiğinde bir hastadan 
diğerine kolayca taşmabilmelidir.

10. Teklif edilen cihazda demo modu bulunmalı, cihazın özellikleri harici bir cihaza gerek 
duyulmadan kolaylıkla öğrenilebilmelidir.

11. Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak batarya eklenebilmeli ve en az 3 saat çalışma 
süresi olmalıdır.

12. Cihazda maternal pulse ölçümü mümkün olmalıdır.

13. Cihaza opsiyonel olarak NST (non-stress test) özelliği eklenebilmeli ve belirli süre 
içerisinde meydana gelen accelerasyon, decelerasyonların sayısı rapor halinde çıktı 
almabilmelidir.

14. Teklif edilen cihazın transduserleri yüksek sinyal algılama kapasitesine sahip olmalı, 
cihaz üzerindeki herhangi bir sokete takıldığında, cihaz otomatik olarak hangi 
transduser olduğunu algılayarak ölçüme başlamalıdır.

15. Cihazda kullanılan ultrason transduserin ultrason frekansı en fazla 1 Mhz, ultrason 
sinyal aralığı 3.5pVpp ile 350pVpp olmalıdır. Toco transduserin ölçüm aralığı 400 
ünite, sinyal aralığı ise 0-127 ünite olmalıdır.



16. Cihazda birden fazla transduser kullanıldığında, transduserler üzerinde mevcut mavi 
transduser bulucu LED ile hangi tranduserin hangi ölçümü aldığı kolayca 
belirlenmelidir.

17. Cihazda 3 farklı tipte alarm özelliği olmalı, ayarlanan limitler aşıldığında cihaz; Sesli 
alarm tonu vermeli

Ekranında alarm mesajı yazılı olarak çıkmalı 
Alarm veren ölçüm değeri yanıp sönmelidir.

18. TOCO baseline ayarlaması tek tuşla yapılabilmeli, baseline'ın O'ın altına düşmesi 
otomatik olarak kompanse edilmelidir.

19. Cihazın entegre termal kaydedicisi bulunmalı, kaydedici hızı isteğe göre 1,2 veya 
3cm/dk olarak ayarlanabilmelidir.

20. Cihazın ekranında sinyal kalite indikatörü görüntülenmeli ve transduserlerin sinyal 
kalite algılama seviyesini göstermelidir.

21. Cihazın ekranı emniyet açısından kilitlenebilir özellikte olmalı, kullanıcı harici ekranın 
değiştirilmesi önlenmelidir.

22. Cihazda opsiyonel olarak ikiz gebelik takibi özelliği mevcutsa, fetal kalp atımlarının 
birbiriyle veya anneninkiyle karışmasını önlemek amacıyla, cihazda Cross Channel 
Verifıcation özelliği bulunmalıdır. Aynı kalp atımı birden fazla transduser tarafından 
algılandığında ekranda uyarı vermelidir.

23. Hasta monitörizasyonu esnasında ekrana hastanın durumu ile ilgili menüden kısa 
notlar girmek mümkün olmalıdır.

24. Cihazın entegre klavyesi ile hasta adı, soyadı gibi kimlik bilgileri cihaza 
girilebilmelidir. İstendiğinde cihaza harici klavye ve mouse bağlanabilmelidir.

25. Cihaz ekranında algılanamayan veya ölçüm alınamayan FHR yanında bir indikatör 
belirmeli, böylece gereken durumlarda ölü fetus monitörizasyon riski en aza 
indirilmelidir.

26. Teklif edilen cihazın ekranında hasta adı, soyadı, tarih, saat, ölçülen tüm fetal ve 
matemal parametreler görüntülenmeli, ayrıca monitörizasyon süresini gösteren NST 
zaman sayacı bulunmalıdır.

27. Cihaza opsiyonel olarak LAN/RS232 arayüz kartı eklenebilmelidir. Cihaz LAN 
bağlantısı ile Fetal Merkezi Sisteme ve gerekli güncellemeler için PC’ye 
bağlanabilmeli, RS232 çıkışı ile cihaz fetal merkezi sisteme bağlanabilmelidir.


