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EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR
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TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.

TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR
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g e ç e r s iz 'SAYILa 'c AKt [r !<L|FLERİN BILAHARE ASILLARI GELECEKTİR- ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY S°NRA  ULAŞMAYAN TEKLİFLER

NUM UNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUM UNE GETİRİLECEKTİR.

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



KABLOSUZ(WIRELESS) ÜROFLOW SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

Vazgeçilmez Özellikler:

1- Sistem ölçümlerini ağırlık prensibi ile yapmalıdır.

2- Sistem hastanın işemeye başlaması ile otomatik olarak ölçüme başlamalı ve hasta çıktıktan 
sonra kendiliğinden durup grafiği bastırabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde tüm bu işlemler 
manuel olarak da yapılabilmelidir. Kullanıcı gecikme zamanını ölçmek isterse manuel testi 
başlatarak hastaya işeme komutu verebilmelidir.

3- Sistem aşağıdaki parametreleri otomatik olarak hesaplamalı ve print etmelidir:

a- Voiding time, (işeme süresi) 
b- Flovvtime, (akış süresi)
c- Time to peakflovv, (maksimum akışa ulaşma süresi) 
d- Peak flowrate, (maksimum akış hızı 
e- Avarage flovvrate, (ortalama işeme hızı) 
f- Voided volüme, (işenen miktar)

4- Sistem akış hızını ve işeme miktarı iki ayrı grafik olarak yazıcıdan bastırabilmelidir.

5- Sistem aşağıdaki testleri yapabilmelidir:

a- Üroflow Testi

6- Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

a- RF Wireless Flovv sensörü
b- Uroflovv U SB Dongle
c- Yüksekliği ayarlanabilir stand
d- Yüksekliği ayarlanabilir işeme sandalyesi
e- Toplama kabı
f- Huni
g- Wireless U SB  ara birimi 
h- Orijinal vazıhın CD 
i- PC
j- İnkjet renkli Printer

7- Sistem ile birlikte yüksekliği ayarlanabilir işeme sandalyesi verilebilmelidir.

8- Sistem CE kalite belgesine sahip olmalıdır.

9- Sistemde, hastanın işeme ve sonrasında cihazın bekleme süresi kullanıcı isteğine göre 
değerler ayrı ayrı seçilebilmelidir.

10- Sistemde işeme sandalyesi kullanılmadan erkek hastalar için kullanılacak ayarlanabilir 
stand bulunmalı ve bu şekilde flovvsensör hastanı n boyuna göre yerden yükseltilebilmelidir.



11- Sistem test sonuçlarını yazılımı yüklenmiş Pc‘ye real-time gönderebilmeli ve grafikler 
anlık olarak ekrandan takip edilebilmelidir.

12- Sistemin özel analiz yazılımı olmalıdır. Geçmişe dönük hasta kayıtları tekrar 
incelenebilmelidir.

13- Sistemde bulunan flow sensör 0-2000 mİ arasında hacim, 0-80 ml/sn akış ölçümü 
yapabilmelidir. Oto gain özelliği olmalı ve yapılan ölçümler 0-1000 mİ arasında hacim, 0- 
50 veya 100 ml/sn arası otomatik ayarlı akım ölçüm sıralaması ile graflklendiriImelidir.

14- Sistemde arka arkaya birden fazla hasta alınabilmeli (idrar kabı taşmadığı sürece), yeni bir 
test yapmak için işeme kabının çıkan hastadan sonra boşaltılması gerektirmemelidir. Cihaz 
başlangıç ağırlık kalibrasyonunu buna göre otomatik olarak yapabilmelidir. Üroflovv sensörü 
idrar kabının çarpma ve devrilme riskini azaltmak için mıknatıslı yapıya sahip olmalıdır.

15- Sistem her hasta ile ilgili olarak Siroky ve Liverpool Nomogramı hazırlayabilmelidir.

16- Sistemin Türkiye referansları, isim ve telefon numaraları içeren bir liste halinde, 
verilmelidir.

17- Ürodinami-ÜrofIow odasındaki Wc içerisine üroflovv standı konulabilmeli ve W c’nin 
kapısı kapalı olması durumunda bile üroflow sensörü ile Pc arasındaki haberleşme kesintiye 
uğramamalıdır.

18- Sistemdeki yazılım, flow sensörü ve alıcı modül arasındaki haberleş me, sinyal gücü ve 
pil (batarya) durumunu real time göstermelidir. Data kayıplarını kullanıcıya bildirilmelidir.

19- Sistemi besleyen piller (bataryalar) sabit olmalıdır ve şarj esnasında da test 
yapılabilmelidir.

20- Sistem PC ile birlikte verilmelidir.

21 - Sistemle birlikte inkjet printer verilmelidir.

22- İleride istenildiğinde. Pacs ve H B Y S ’ye entegre olabilmelidir.

23- Sistem yazılımı internet üzerinden otomatik güncelleme yapılabilmelidir.

24- Sistemin Donanım ve Yazılımı üretici tırma tarafından geliştirilmiş en üst versiyon 
olmalıdır.


