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AĞRİ DEVLET HASTANESİ
ionın cixızı KuLLANıMı

rexııIx şARTNAtsEsl

A. GENELŞARTLAR

1. Firmalar şartnamede adı ve miktarı belirtilen kitlerin tamamına teklif verecektir.
2. Kurulacak cihazlar, iş bitim tarihi itibarı ile 10 yaşını geçmemelidir. Bu durum

cihazlann imalat tarihi ve seri numarasını gösteren cihaz üretim belgesi ile
muayene esnasında belgelendirilecektir ve laboratuvara sunulacaktır. Aynca
kurulacak olan tüm cihazların üzerinde cihazın Uretim tarihi (gün/aylyıl), üretim
yeri, kalibrasyon tarihi (gün/aylyıl) ve kalibrasyon geçerlilik süresini belirten bir
etiket bulunmalıdır.

3. Yüklenicinin kurduğu sistemler halen üretiliyor o|malıdır. Üretimi durdurulmuş
olan cihazlar ihaleye katılamazlar. Cihazın halen üretiliyor olduğuna dair belge
ihale dosyasına konulacaktır.

4. Cihazlar, yüklenici tarafından kurumun göstereceği yere ücretsiz olarak
kurulmalı, cihazların kapasitelerine uygun kesintisiz güç kaynağı (UPS)
yüklenici tarafından sağlanmalıdır.

5. Cihazların kurulması, yerleştirilmesi ve çalışması için masa, çalışma tezgahları
ve alt yapı değişikliğine gereksinim duyulursa, söz konusu giderler ve
malzemeler, laboratuvar standartlarına uygun olarak yüklenici tarafından
ücretsiz olarak üstlenilmelidir.

6. Laboratuvar veya cihazların yer değiştirmesi durumunda gerekli tadilat ve
taşınmayla ilgili tüm işlemler de yüklenici firma tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu işlem için hastaneden herhangi bir ücret talep edilemez.
7. yüklenici firma, sözleşme yapıldıktan sonra en geç ,t0 takvim günü içerisinde

tüm cihazların labolatuvar kurulumunu gerçekleştirip, tüm kontrollerini
yaptıkan sonra aktif olarak çalışır şekilde teslim edecekir. yüklenici

iarafından laboratuvar cihazlarının kurulumunu müteakip idarece muayene
kabul işlemi yapılacaktır.

8. Yüklenici firma, onerilen cihazlar için, cihaz kullanım ve servis el kitapçıklarının
orijinallerini ve kullanıcıya yönelik olarak hazlrlanmış Türkçe ıehberlerini

ve'rmelidir. Bu rehberde ğaıışha prensibi ve çalışma basamakları, kalibrasyon

ve kontrollerin çalışılmasl, öhekbrin çalışılması, hasta girişi, sonuçların rapor

uiçimınae basıımajı, cihazın günlük ve periyodik bakımlarının zamanı ve nasıl

ya'pııacağı, problemlerin tesğti ve gizümü için gerekli algoritmalar açık ve

i,"i"§il,iiı'. bil ile anlatılmalıdır. Firma ayrıca parametrelerin yaş ve cinsiyete

ğöre'normal referans aralıklarını ve birimlerini gösteren dökümanı da kuruma

teslim etmelidir.
s, irihazıar, hastanelerde var olan Hls (Hospital lnformation System) ve LlS- 

(L;;;r"ürry lnformation System) otomasyon s.istemine entegre olabi|mesi için

her türlü donanıma sahip öhalıdır. Cihailar sistem üzerinden istenen testleri

görüpçallşmalıvesonucunsistemüzerindenraporedilmesinisağlam.alıdır,
ğonrcuh 

-a6anmı 
tamamen otomatik otarak gerçekleşmeli, kullanıcı

müdahalesinegerekolmamalıdır.Cihazlarınotomasyonsistemine

"ni"gr"ryon, 
için gerekli tüm bilgisayarlar, aksesuarlar, Veri aktarıml

y;i;iiĞi iiın öereiıı olan ara yazılimlar ile donanımlar yüklenici tarafından

ücretsiz olarak sağlanacaKır.
ıo.cinazıarla ilgili eğitim, yüklenicinin eğitim sertifikalı yetkili görevlileri tarafından

verilecektir. 
- Eğiım sırasında harĞanan kit, sarf malzemeleri yüklenici
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tarafından sağlanacaktlr. Eğ.itim, hastane rutin hizmetini aksatmavacakşeki|de, laboratuvar sorumlu-ları' a"n-"tırino",' iıgill uzmanın-'|j ji:i"vllIgisayıda elemana, istenilen .ur"o"- u-"i"i.ii'olarak verilecektir. Histanelaboratuvar sorumlularının. 
.u_ygun gördüğu-uJiıi aralıklarla bu eğitim|ertekrarla nacaktır. Bu sart tekıit -ao.v"""na] il; t#il;; ti"#lt :rji'':;*belgelendirilecektir.

1 1 , Teklif edilen cihazlar, sözleşme süresince yüklenicinin ücretsiz garantisialtında o|malıdır. Kitlerin^kullan,ıo,g, .ur"_'uoiriö n", türlü bakım, onar|m ve
Yeoe| . q9l9a ihtiyaçları yııkle-nici- firmİ-"Lratnoan ücretsiz olarakgerçekleştirilecektir.

12,cihazda kullanılacak tüm solüsyonlar, orjinal kalibratörler ve kontroller,diluentler, her biri test sayısının v"zo' tJ,iai olacak miktarda laboratuarsorumlusunun onay verdği ve.cihazın çrı,şara,n" uygun disposible idrartüpleri ve nonsteril vidalı iapaklı. ıorar ı<jpıaii,'vazıcı kağıt|arı, kartuşu veyatoneri ve cihazın kalite standart|anna ,vir.'r,ii güvenilir çalışabilmesi icingerekli her türlü sarf malzemeleri titlerııiiuiıaniıaig, .ur" u"vi,'iĞ"i,ğiH:iitarafından bedelsiz sağlanacaktır.ve sipartş 
"aıı"n 

ı<-ıt mıı«tannj y;i;i ü;,
_ ^ 

sarf malzemesi aynı zamanda teslim edile;kir.
13,Cihazlann ana bilgisayarı dışında biljii"v"i,'uılgi."var masas|, sandalye,barkot okuyucu firma tarafınban ucrğtsiz iaşJanacaı, ve laboratuvar|ara

kuru.lumu yapılacaKır. Cihazların tıasta sonuçiaiinın kağıt ç,n,J,ni 
"l-auıle""işekilde sistem|eri yok ise aync, yaA., verilmelidir. rag,t] ıahri, io.;;fi;;,

çeşit sarf malzemesi, yazıcılarin bakım ve onarımıiri yüklenici t"rıt,no"nücretsiz olarak sağlanmalıdır.
14.Bu. teknik şartname ile kitleri verenlerden bu kitlerle ile ilgili cihazın teknikbakımı istenmektedir. Teknik bakım konusund" 

"şig,d"ki ş"rtır, g";iıioir, 
""'

a. Firmalar teklifleri ile birlikte; teknik bakım verecek eıenianıarın- iıitesiiie uueleman|arın teknik bakım adresi, .cep ve iş telefonlar,, t"t. ," ğğnnumaralarını, bu elemanların şirket bünyesind-e olduğunu sösteren beİoğvi(üretici firma/ distribütör firma/ teklif veren firma), uu-eıemİnİaİa 
"iİuİEtiİifirmanın verdiği eğitim belgesini vermelidirler.

b. Teknik bakıma, cihaza ait her türlü parça ve sarf malzemesi dahildir.
kitlerin .kullanıldığı süre içinde bakım,-oninm ve yedek parçaaan ni| uir
ücret talep edilmeyecektir.

c. cihazların bakımı ile ilgili ayrıntılı bir program verilmelidir. kullanıcı ve ilgili
teknik servis tarafından yapılması gereken günlük, haftalık, aylık ve o"niöii
bakım ile hangi zamanlar9" lg yapıhĞğını ve nelerin Oeglşeceginİ
gösteren ayrıntılı bir cetvel şeklinde düzenlenerek laboratuvaii tes]im
edilmelidir.

d, periyodik bakımların laboratuvarlar tarafından talep edilmeksizin
zamanında ve eksiksiz yapılması yüklenici firmanın sorumluluğundadır.yapılan periyodik bakımların zamanında yapıldığı bakımı yapin teknik
servis yetkilisinin imzası ile belgelenmelidir. llgili firma teknik sbrvis yetkilisi,
yaptığı her bakım için bakım raporu hazırlamalı ve bu raporun bir 

-topyasi

laboratuvar sorumlusuna teslim edilmelidir.
e. Teknik bakım ve onarım hizmeti günde 24 saat, haftada 7 giın Ve tüm

bayram ve resmi tatil günlerinde verilmelidir.
f . Arıza bildiriminden sonra 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve buna

rağmen cihaz onarılamryorsa 72 saat içinde yüklenici tarafından yedek bir
cihaz sağlanacakır. Bu garanti hem temsilci firma hem de distribıtör firma
tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir Arızalı geçen süre garanti
süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan heigün için arıza-iardan
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dolayı oluşan hizmet kavbı firmaya cezai müeyyide olarak uygu|anacaktır.Arızanın tek cihazda olİ"is_1 qgrrft ;;'yİk";;ki şartlar geçerlidir.yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi iebebi i|e tetkiklerinyapı|amaması ve arızanın gioeiilememJsi Jriri,Ğo", bu durumun sebepolduğu her tüdü hasta hakian.ile.iljili *"r;Ğil;;ucu oluşacak maddi
1e_ 1ane.vj lavıp yüklenici tarafındaİ taş,la'naca'ttır.-'
Un Deş (15) gün içinde giderilemeyen aiıza|arda aynı öze|liklerde yeni bircihaz kurulacaktır. Kurulmadığı 

-taktirdi 
ln"i"-'vutu.ıuıutı"ri'v".n"getirilmemiş sayılacaktır.

Arıza bildirim zamanl, yükleniciye te|efon, e.mail veya faks ile durumuniletilmesi ile başlar. Teknik servij yetiıi.i v"pt,g;.iirr.^müdahalesi içinteknik.servis raporu hazır|amalı ve U, ,1Üİİ" ğİr kopyası laboratuvarsorumlusuna teslim edilmelidir.

h

i. cihaz bir ay içerisinde aynı sorun nedeniyle 3 defa ve daha fazla olacak
şekilde arıza verirse firma tarafından yeni birlihazla değiştirii;cekd. 

-'--'
,l5.Firmalar 

teklif listelerinde, laboratuvar,rı lnrı" İıstesindeki istem adlarını vekodlarını kullanmalıdır- kitlerin hacim ve süuıiiieıerı, tıt 
"ru"üiinf,iii"t"rt_ _ mikiarlan bir tablo şeklinde teklifte belirtilmelidir.

16.|halede istenen her çeşit kit, tüp, vidalı kapaklı idrar kabı, kontro|, kalibratör vediğer her tüdü sarf malzemesi tesıimat sııı.bsi iipariş tarihinde; itib;i". iö]""l
._ l9.|yi, günüdür. Siparişlerin teslimatı mesai sajtıeıt ıçerisinde v"p,ırli,jn '-17. Kitler teslim tarihinden itibaren en az 6 (altı) 

"y 
,iy"iı, oı.rı,j,i.'i İuirİavaanaz olmamak izere, rat ömrünü tamamdmjsına az süre ı<aıan'ı<itLi'iıjıiyüklenici tarafından daha uzun miyadlı olanlarla ucresii oıaü*değiştirilecektir. kitler ve kitlerle ilgili stahdart ve kontrollerin ha;l, ;o;;çvermesi durumunda, bu kitler yükGnici tarafından ücretsiz olarak 7 (yedi)

takvim günü içinde yenileri ile değiştirilecektir. Yüklenicl ,lv"o, g"ç.iş iiiir"sarf malzemeleri hastaneye teslim etmemelidir. Teslim 
"itigı 

Ğ.İ;it iJldiğı
takdirde malzeme teslim edilmemiş olarak değerlendirilecekta;.-' 

.--''' --"-''
18.Laboratuvarlar, kitlerin teslim alınmadan öiceki transport, kötü koşullarda

şa.|Jqnma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil oluşabi|ecek ter tuıu söiun iıeilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. kullanım sırasında fark edilecek oı"n ur'tt ı.
sorunlarda 7 (yedi) takvim günü içerisinde yüklenici kitleri ucretsiz oünxyenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde kit içeriklerinin bildirilenaen eısık
çıkması durumunda yüklenici tüm eksiklikleri, öngörülen test glİşma
koşu|lanna uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.

,19. Kit|erin,. malzem_elerin prospektüsleri, çalışma prosedürleri, cihazların orijinal
katalogları teklifle birlikte ihale dosyasında verilmelidir (prospeı<tusıeı'öb
olarak da verilebilir). Teklif edilecek kitler ve stripler teklif edibn İihazlarla tam
uyumlu kullanılabilecektir. Firmalar teklif ettikleri kitin ve cihazın markasını
yazacaklardır.

20.kitler ve stripler orjinal ambalajında o|malı ve üzerinde barkod bulunmalıdır.
kjtlerin ve striplerin orijinal kutuları üzerinde isim, marka, ambalaj, uretiıoiğı
ülke, lot numarası, raf ömrü, ve saklama koşulları açıkça belirtilmelid'ir.

21.Taim malzemeler, orijinal ambalajında, açılmamış 6ıaĞartır. Etiketler üzerinde
yapılan silinti ve kazıntı red nedenidir.

22.cihazda kullanılacak reaktiflerin cihaz üzerindeki dayanıklılık süreleri
belirtilecektir.

23.Reaktiflerden herhangi biri diğerlerinden önce bitecek olursa test sayısı
tamamlanana kadar eksik olan reaktif ücretsiz verilecektir.

24. Çalışma sırasında kitlerin hatalı sonuç vermesi durumunda (kalibrasyonlarının
yapılamamasl, iç kalite kontrol sonuçlarının hatalı çıkması, tekrarlanabilirlik-
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varyasyon katsayısı (%cv) sorun|arının tespit edilmesi gibi) bu kitler firmatarafından yeni|eri ile. d;ğiştirileoeldiı. 
-ğJrnrn 

devam etmesi halinde
_ _ laboratuvar farklı marka l,it O-eienm""İnİ İ.t#jil"""l,tir.
25. Kullanım sırasında 

'"9i|.:l,r,", 
',ak|.m-;Ü;ffiibi 

neOenlerden do|ayı yapı|ankit harcamaları laboratuvar tarafından oeıirtiıJcer ve söz konusu mikarlar
_ _ yüklenici tarafından ücretsiz olaral< temİnEİİ"""l,tlr.
26. Yüklenici, kitler kullanıldığ, :İt9; iirr;J;;;ikroskobi analiz|erinin her biriiçin laboratuvann tercih- ettiği iç i"ııt" ij.tiiı ömeklerini ücretsiz o|arakkaşılayacaktır. lç kalite to]ntrdı tımeı<ı"rı 

'L. 
az iki seviyeli olacaktır.Laboratuvar sorumlusu gerekli g<ırdüğıı 

'Jurriiıaroa 
kalite kontrol işlemleritekrarlanabilecektir. Cihalın. tım-va"aİ r"- ,ikroit-oiı"l"'i"ı"ii"],i' jiJ']v"

kontrol ve..kalibrasyonu yapılabilnielidir «"ıiui".von şartı digital görüntülemeyöntemi ile çalışan cihazların minösiooi--unitesinde aranmayacaktır),kalibratör ve kalite kontro-. materyaııeii cinaiın orjina| ka|ibratör ve kontrolmateryalleri olmalı veya,cihaz.ile lıyumıuiugu ie|gelenmelidir. Her ünite içingerekli o|an kalibratör ve kontroller eisiı<siz o-ıaraı< t6slim ediıeceti;' -""- -27. Yüklenici, cihazlar laboratuvarda ç"ı,ir"v" üiı";;# ;;'Htb (otuz) oi.içerisinde üuo,,iu,"nn .,ygun b.u|duğu oı, o,u 
-ı,]İi5?l":lffi'd?#İi)*İ.l*

kullanıldığı sürece ücretsiJ temin eoieceitir.''e;nun için gerekli olan kontrolserumları ve reaktifle_r ü9ptsiz kaşılanacahır. Yutieniöi tir.", J,ş"i"iıt"kontrol programının düzenli, ,"rrn,ria"'r" nrii"tı"rl,"rxıii"'i"uil""l'oşl;;r,
_ sağlanarakyürtitülmesindensorumludur.
28. Her bir parametre için kalibrasyo-n .ornırn, internal ve ekstemal kalite kontrolsonuçlarındaki problemler, kesinlik (precision) r" aog.ıri ("*;;;rE;;r,için 

. .düzeltici çalışmalar Rrmaiin 
"pıi(".von 

personelleri tarafındanyürutülecektir. Yüklenici firma, bu durumlarda aplikasyon p"";;;ii;;;"
ulaşı labilecek numaraları laboraiuvarlara r* ı, J"r"ı, bildirecektir.

29. lntemal kalite kontrol ve ekstemal t"iıf" tont.l ömekleri bu kitleri verenyüklenici tarafından ücretsiz temin edilecektir.- l"#;i l"jil"^ffiİİ;"eksternal kalite kontrol çalışmaları sonr"rnO", test sonuçları ''sonuç
y",J|."T"3:l olarak yorumlaniısa-ve soz konusu oiumsuzluk kullanıcı hatasınabağlı değilse ya da zamanında teslim eoiıemeven kitler ve sarr maızemeie,nedeni ile_testler çalışılamaz veya güvenilir sonuç elde eoiıemeise sl;;ş;"verilmediği .süre için idari şartiıaıiede belirtileri cezai müeyyide nuı<tı'mieriuygulanacaktır.

30. Gerekli görüldüğünde teklif veren firmalar, demonstrasyon talebinin tebliğindenitibaren 15 gün içinde kurumun göstereceğa y"ro" J"ronrtrr.v* vİp"i"ı.kalite ve performans durumunu -gostermei 
iorundadır|ar. o"i,".Jt.J.v*

sırasında. teknik şartnameye uyğunluk, kitlerin prospektüslerin a. yİLİ"qlşry içi ve çalışma|ar.arası-79cv (varyasyon'katsayısı) aeğeiıeri-testedilecek ve prospektüsteki 
_hedefe ,ıaşiııp 'ulaşılmad'ıgı ' u"iıiı"n"""iiır.Demonstrasyonun süresi 1o gunu geinjeyecei(ir. -o..".rii""viiril

geçemeyen veya istenen yer ve tarihte demonstrasyonu gerçetleştİ;6yen
firmaların tek|ifleri değerlendirmeye alınmayacaıtir. oiımonjtra;y";'J;;;;il;
kullanılacak her tür|ü malzeme firma tarafından İa(ılanacal<tır. '

3,t.Teklif edilen kit ve cihazlar için üretici ,"y" oi.İrİ6ut,ır firma tarafından teklifsahibine verilen noter tasdikli yetki belgesi ieklifler ile birlikte verilecertiı. 
--'-"

32.Yüklenici, kitlerin hangi prelsigle. ça'iıştığını, ambalaj şetiiıerini, ö testrir<
1mb.1|.9jlarda olduğunu Ve üretici hrma 

-isimlerini 
ağıı< oıarai 'b"liri";ki;

Reaktifl erin 
.ambgJaj şeçe.lekleri tüketime göre tercih,joı"..ıtii. ıorii'.iipĞrive sediment analiz kiti cihazın orijinal striğ ve kitleri olacakır. rit p.ş"iiu.

dosyası lngilizce orijinali ve ru*İe tercu'nı".ı iı"'oırıııt" ıauoratuvaİa'Ğİım
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edilecektir.
33,sel baskını, deprem, yangln, terör, elektrik ve su tesisatı ve benzeri sebeolerile cihaz ve kitlerd'e oluşabilecek h;";d";- yüil";il-i;;"'ffiffiL"

kaşılanacaktır.
34,Kitler 09 ocAK 20o7 tarih ve 26398 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarakyürürlüğe giren "Vücut Dışında Kullanılan rıooi'iinı citıazüi,Voi.iii"İİii'i"
^_ 

gysr.n şekilde üretilmiş veya ithal edilmiş o|mahdır.
Jb, kurulacak cihazlar, kit, kontrol ve kalibratör|erin tamamının sağlık Bakanlığı"T.C. llaç ve Tıbbi Cihaz, Ulusal BiıgiB;;i;'ö|ıue4''na kaydının yapılmişolması gerekmektedir..TITUBB tayiını !6steiJn'oeıgeler teklifle birliKe ihale

ffiili:go;,r.*ri|melidir, 
aksi duİumda- v"pl"n tj1,1it a"g"rL"Jmİİ "o]ş,

19 Iül kitler.kullanılıncaya kadar cihazlar laboratuvarda kalacaKır.
J /. ,*eaktltlerden liyofilize olanların sulandırıcı solüsyonları orijinal amba|ajındabulunacaktır.
38. Firma numunelerinin hazırlanmasına yönelik ön işlemleri yapmak ve hazırlananörnekleri cihazda çalışma,.idrar sonuçlannın gererirsi .itio]rouı*ol."llöoınıyapmak, . cihazın günlük kontrollerini ve-bakımı gerçekleştirmei ,e-'anradurumunda ilk müdahaleyi yaoarak gerekli durumlaroajek'niı, JJstet iıin-inrl iı"irtibatı sağlamak amacıyla cihazlai laboratuvarda olduğu sürece ign öevıetHastanesi Acil Laboratuvarı, Kadın Doğum vi çocuı<-xasüıiı,ı"ri Et ain".,LaboratuvarıNA birer eleman olmak- üzere 'topıamoi - i"'(kıİ'"-ı"r"ngörevlendirecektir. Firma bu elemanlar için herhangi uir ucret taıep Jt.!y"-Jktir.39.Yüklenjci JqT_b, şartnamenin maddeleiine sırası-ile ,vaugun;belirtir-i,-vği'nıur

belgesini teklifle birlikte s.unmalıdır. Şartnameye uygunlıit uğvjn, n-"n,nLÇı,xı,
kağıdına yazılmış, yetkili kişi tarafindan imiaıanıiış olma|idır. a, İ"rtn*i"v"uygunluk belgesi ile firmanın hangi marka, model cihazlarl" ,"1jngi'iiiLı"
ihaleye 

. 
gireceği, teknik özellikleri açıkça belirtilmiş olmalıdır. §"ftn"r"v"

. _ uygun|uk belgesi hazırlamayan firmaların t6tıifleri reddedilecekir. '
40. Bu şartnamede belirtilmeyen hükümler konusunda diğer ihale döküman

hükümleri geçerlidir.
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B. 
[İ_LL.EB.!F B]RLİKTE VER|LECEK oLAN CİHAZLARıN TEKNıKOZELLİKLERİ

kurulacak cihaz sayıları, cihaz hızları ve hastane isimleri aşağıdaki gibidir:

TAM oToMATix ionın cixezı :

C. Ağrı DevIet
Hastalıklan Ek Bi
teknik özellikleri:

Hastanesi Acil taboratuvan, Kadın Doğum ve Çocuknası laborafuvarına kurulacak tam otomatiı ldrar cihjzların

Bu laboratuvarlara kurulacak tüm. cihazlar ve stripler aynı ma*a ve aynı modelolmalı, tüm reaktifler ve stripler cihazlarda ortak iullanilabiImelidir.
kimyasal ve mikroskobik analiz tek bir cihaz veya bağlanmış iki ayrı cihazlayapılabilmelidir. cihazın kimyasal ve mikrosko6i moiullerinin t"i oıri lv"proba sahip olmalıdır ve gerektiğinde birbirinden bağımsız oı"ili
çalışabilmelidir. kimyasal ve mikroskobi üniteleri aynı marka ,6 uıroıriyıJ i".
uyumlu olmalıdır. Numuneler homojen dağılımı sağ|amak amacıyıi cinaı
tarafından otomatik olarak karıştırılmalıdır. cihaza numune yüklendikıen sonra
kimyasal ve sediment-mikroskobi analizi sonuçlan çıkana kadar ku|lanıcı
müdahalesi gerektirmemelidir. sistem sedimenlmikroskobi sonuçlarını
kimyasal ölçüm yapan strip sonuçları ile birleştirerek tek bir rapor h;lind;
verebilmelidir.
cih.az. en az .aşağıdaki parametreleri çalışmalı ve sonuçları tek bir rapor
halinde vermelidir.

o kimyasal analiz parametreleri: glukoz, bilirubin, keton, dansite, eritrosit,
pH, protein, ürobi|inojen, nitrit ve lökosit.. ldrar sediment analiz parametreleri: epitel, eritrosit, lökosit, lökosit
kümesi, silendir, kristal, bakteri.

Numuneler herhangi bir ön işlemden geçirilmeden cihaza verilebilmeli,
santrifüj gerekmemelidir.
cihazda dansite tayini stripten bağımsız olarak refraktometrik yöntem ile
yapılma|ıdır. Numune idrar striplerinin üzerindeki reaktif ped|erine pipetlenmelidir
(cihaz stripleri numune içine daldırmamalıdır), numune uygulandığında ped
üzerindeki renklenme diğer pedleri etkilememelidir. cihaz reni, buıanıkııt tayini
yapabilmelidir.
kimyasal analizin çalışma prensibi reflekans fotometri, mikroskobik analizin
çalışma prensibi flow-cell dijital görüntüleme veya dijital mikroskopi görüntüleme
yöntemlerinden biri olmahdır. Flow-cell dijital görüntüleme kullanan cihazlar her
örnekten en az 48o fotoğraf alabilmelidir. Dijital mikroskopi göruntüleme kullanan

1
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Sııa No Kurum / Kuruluş Adı cihazın hızı Cihaz sayıs
1

Ağrı Devlet Hastanesi
Acil Laboratuvarı En az 60 (bir)1

z Ağrı Devlet Hastanesi
Çocuk Hastalıkları Ek BinasıKadın Doğum ve

En az 60
1 (bir)
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cihazlar tek kullanımlık küvet kullanmalı ve sediment üzerinden en az 20 sahagörüntüsü almalıdır.Z rull11191 .idrar örneğindeki şekil|i elemanları ekranda görebilmeli ve
^ gerektiğinde tanımlama imkanına sanip olmaİıJır.8, s_ediment. analizi sonuç|arı her bir uiivtii uuvutme sahası başına adet olarakrapor edebilmelidir.

saat.kesintisiz çalışabilmeli, herhangi bir arıza ve aksama olduğundasesli veya ışıklı bir sistemle hatİ mesajlar, ,"r"r"l, tulljnıcıyİ

9. Cihazlar 24
kullanıcıya
uyarmalıdır.

D. KABUL VE MUAYENE

'|0.sonuçlar bir bilgisayar aracılığıyla iizerinde hasta adı, hasta sonuçları, protokolnumarası ve refarans değerleri bulunan bir rapor halinde alınmaı,oır] iirmi- iiıi".,
_ _ hasta.bazında saklayabileceği hafıza kapasiteJni bildirecektir.
l l . ulnazlar oahlll barkod okuyuculu olmalıdır. Numune barkodunu otomatikolarak okuyarak çalışabilmelidir.
12,Cihazlar 220 voltluk şehir..cereyanı ile ça|ışmalı, voltaj değişikliklerinden

etkilenmemelidir. Cihailar iıe nirıitte vetÇii'eneılvi sjğıaviüi';;;iii;
kesintisiz güç kaynağı verilmelidir.

13.Cihlzlar kontrol sonuçlarını hafızasında tutabilmeli ve bu sonuçlar disket,CD/DVD. veya başka bir şekilde diğer bir elektronik ortama aktarıLbifielİi;.
Ayrıca, internal kalite kontrol glığma sonuçları hem mikroskooıi hem Jekimyasal analiz bölümünde çalışılıp, Levey Jöanings kontrol grani eıGninJagörülebilmelidir.

14. sistem patolojik numuneler için manuel mikroskobi gerektirecekse, firma
numunelerin santrifüjü için en az 8 numune kapasiteli sıntrüfüjleri t uatım ve
onarım.. giderleri firmaya ait) ve |aboratuar sorumlusrnrn bn"y ,"r"."gi
santrifüje uygun vidalı kapaklı idrar tüplerini ücretsiz olarak getirecektir.

1 . ciha,ın muayene ve kabulü hastanemiz muayene ve tesellüm komisyonunca
yapılacaktır.

2. Muayene sırasında firma yetkileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın
şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı
yapılacaktır.

3. Muayene sırasındaki tüm masraflar ve doğabi|ecek hasarların yükümlülüğü firmaya
ait olacaktır.

4. yabancı menşeili kitlerde ve striplerde, firma teslimat aşamasında sağlık
bakanlığının ithale izin verdiğini gösteren kontrol belgesini muayene komisyonuna
sunmak zorundadır.

5. Teknik şartnamede belirtilen şartlar ve talepler her iki grupta kendi arasında olmak
üzere kurulacak tüm cihazlar için geçerlidir.

ığr
Uzm

L
n.

7

t26363


