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Sağlık tesisimizin ihtiyacı
Malzeme Alımı işinin 4734 say ı|ı
olup; söz konusu işin KDV hariç
15:00'e kadar 0472 2l5 3422 num
adresine bildirmenizi rica ederim.

Teklife Davet

olan aşağıda cinsi ve miktarı yazı|ı, 2 Kalem
ihale Kanunun 22/d maddesi kapsİmında alrnacak
birim ve toplam fiyatının01 IO6IZOIS tarih ve saat
aralı belgegeçere veya sati naI ma 004@o m ail.com
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Firma yetkilisi
ImzalKaşe

NoTLAR
l-Tekliflerin en geç son tek|ifverme tarihi v€ saatine kadar satınalma Birimine veya göıevlilere verilmesi
gerekm€kted iİ.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifleİ değe.lendirme dış kalacaktır.
+odemeler l80 gün içerisinde yapılacaktür.
5-rllrl otara( (ullaİrlraca( marzcme iunellYaa sonr.§lnda Deill oncagmoan amellyaıLa Kullanıran rnalzcoığ vc aocuı l(auat ıa.ulakesilecektir.
6-Dökme ola.ak g€tirilen ve ameliyattan sonra kullanlldüğl belli olan malzemelerin barkodlan azami 5 gün içinde t€slimediImediği lakdirde hasta dosyalan kapatılacğndan herhangi bir ödeme yapülmayacaktür.
7-Ahmlar http://www.agriihsle.gov.trl ıdresli Ağrı Vılilği ihııe Yönctiın sisteminden dc ilan edilmektediİ.8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılicaktıı,
9-E-posta adresiniz satünalmaya verilirse, tiim alümlaİ eşzamanlü olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.l0- Bakım onanm altmlannda firmalarün yetki belgelerİolmak zorundadıİ,

Sıra No Malzemenin Adı Birimi Miktar
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l RiTiM HoLTER ciHAzl ADET I
2 TANsiYoN HoLTER ciHAzl ADET 1
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TANSİYON HOLTERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem 1 adet holter cihazı ve bilgisayar yazılımından oluşmahdır.2, Ambulatuvar Kan Basınç Monitör sistemi sistolik, Diasi;;ik basınç ve Nabız ölçümleriyapabilmelidir.
3. Cihaz 15, 20, 30 ve 60 dakikalık sabit aralıklarla ölçüm yapabilmelidir.4. Kaydedici osİlometrik yöntemle ölçüm yapma|ıdır.
5. Olçüm aralıkları aşağıdaki gibi olmalıdır.

Kan Baslncl : 30 mmHg - 280mmHg
Nabız :40 bpm - 2OObpm

6. Olçüm doğruluğu t3 mmHg olma|ıdır.
7, cihazda ilaç kaydı buIunmalıdır. Hasta ilaclnl aldığı zaman Medication butonunabasarak kayıt yapabilmelidir.
8. Cihaz en az 50 adet ilaç kaydı saklayabilmelidir.
9, cihazın iki ayrı ölçüm periyodu 

.bulunmalıdır. Gece ve gündüz her bölüm için değişikölçüm periyodu ayarlanabilmelidir.
10. cihaz gece ve gündüz ölçüm aralıkları yazılım üzerinden ayarlanmalıdır.
11, cihaz ambu|atuar moddayken ekran üzerinde bir sonraki ölçüm için kalan süreyi

8östermeIidir.
L2, cihaz ayarlanmış olan bir sonraki ölçümün 1 dakika öncesinde hastaya ölçümühatırlatmak için, manşonu hız|ı bir şekilde şişirip indirmelidir ve sesli ol.r.k;. ;i;ü;;hatırlatmalıdır. İstendiğinde sesli uyan kapİtİlabilmelidlr,
13. Cihaz üç ayrı moda ait bilgilerin hafızasını ayrı ayrı saklayabilmelidir.
14. cihazda herhangi bir hata durumunda ölçümü otomatikolarak tekrarlayabilmelidir.
15. cihaz ölçüm veri|erini otomatik olarak her bir ölçümün sonucunu tarihi ve saatiyle

birlikte kaydetmeli ve toplam 250 adet ölçüm saklayabilmelidir.
16. Yazılım üzerinden tansiyon eşik değerleri ayarlanabİlmelidir.
17. Kaydedici kapatıldığında kaydedilen bilgiler kaybolmamalıdır.
18. yazılım üzerlnden cihazın üzerindeki bütün veriler silinebilmelidir.
19, Hatalı ö|çümler otomatik olarak ölçüm dışı bırakılmalı ve rapora yansımamalıdır.
20, Ayar|anan gece ve gündüz periyotları hastaya göre yenlden deiiştirilmeli ve sonuçlar

bu değişikliğe göre otomatik değişmelidir.
21. yazılım üzerinden pillerin 24 saatlik ölçüm için yeterli olup olmadığı görülebilmelidir.
22, Maksimum manşon basıncı otomatik ya da manue| oiarak ayarlinan değere kadar

ş işirebilmelid ir.
23. Ölçüm sırasında kan basıncı ölçüm sonuçları istendiği bağlı olarak yazılım aracılığıyla

ka patılabilmelid ir.
24. Tansiyon ölçüm sonuç|arl zamana göre gösterildiği grafik çizilmeIidir.
25. Kaydediciler şarj edilebilir veya piyasada bu|unabilir + iaet nan tipi 1.5 voh pil ile

çalışmalıdır.
26. cihazın ebat|arı 115x8Ox35 mm olmalıdır.
27, Cihaın ağırlığı batarya|ar dahil 260 gram o|malıdır.
28. ölçüm sonuçları isteğe göre PDF ya da EXCEL formatlnda kaydedilebilmelidir.
29. cil'ıaz en az 2 yıl garantili olacaktlr. Garanti bitiminden sonra satlcl ve üretici firma 10

yll ücreti karşılığında yedek parça ve servis sağlayacağınl taahhüt edeceklerdir.
30. Cihazla birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir:
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o 2 farklı Farklı Boy Manşon (yetişkin ve şişman hastalar için)
o 1adet Kaydedici Taşlma Çantasl

Te6c tüo:



. 1 adet Taşlma Çantasl Asklsl

. 1adet Bilgisayar Bağlantl Kablosu

. 4 adet AAA tipi 1.5V pil

. 1 adet sistem software cD'si

. 1 adet kullanım kllavuzu
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' ffl':,i':it',:;İİ:j:EiiitilT2l(analkayıt yapabilmelidir. Bu süre takılan kabloya
2. yazlllma 

9erek duyulmadan kaydedici üzerindon kaylt başlatılabilmelidir.3, Kaydediciler üzerinde LcD ekran olmalıdır. B;;i.; ü;;;di ıayıt süresi takip edi|melidir.!. r^vo., başlatmadan kablo bağlantı_kalit";İ"krrİ;;ii; İİİİp ediımeıioır.5, Kaydedicİ s^D- kart ile çalışmaiı * ez oe 
" 

k;j;, sö'ı,iariii''rvr.ı, çallşabilmelidir. Tüml€yltlar bu sD kart üzerine Vazllmalldlr.6. Kaydedici 1 adet AAA tip piİ ile ya da şarjll piller ile kullanllmalldlr.
]. fayoedici kolay taşınabİlmesl lç'ln ,g,l,ğİ 

"İ 
İ"İl"-sÜİ", oİ.}ı,o,r.E, 5 ıead kabıo iıe 3 kanaı EKG. lÖ ıe;.(up 1" İİı".,""İİEİİĞ'İİİ'vo, yapıımaııdır.9, EKG verilerinin bilgisayara a*anmı USB kablo tl.""iiii,i'rJ §ö rart vasıtası ile yapılmahdır.

. _ 24 saat|ik kaydın bilgisayara al<taılmasİ r oal<iĞ-yİ;;;;;J;,
10. Kay_dedicinin boyutları eh fazla z2xssx16 mm oini"ıia,i. 

"-"'-""
] l. 

^ayoeolqnin 
frekans tepkisi 0.0&60 Hz olmalıdır.lz, Kayded|ci üzerinden omekleme oranı, normal 256 Hz,l,zun 128 Hzve Kaliteli 1o24 Hzolarak seçilebilmelidir.

13. Kaydedici A,/D çözünürlüğü .lo 
bit olmalldlr.

14. Haflzasına kaydedilen bilgiler piller bitse Ve/Veya çlkar|lsa dahi silinmemelidir.15. CMRR > 6odB olmalldlr.
16. Kaydedici 5"c - 45"c araslnda çalışabilmelidir.'l7, Kaydedicinin dili lngilizce. rtirtçi, Ar"n"",irrn",.." ," lspanyolc€ olarak seçilebilmelidir.
'' ffllili,1];ilindetıerhangi 

bir olay durumunda nastanın illİeİeme royaOilecİıgİoİay 
.-...

19. kayıt esnasında kaydedici üzerindeki ekranda; hastanln ismi, soy ismi, saat, tarih, haffan,ngünü, kayıt süresi, hasta lD'si. ı<auıonun çıttiğına jrir'riri.'öoJl"rgesi 
bulunmalIdır.20, Kaydedici üzerindeki traselerin ı"r"nçı"ri ö,si-ii-}i'"i"]Ji iliu içerisindenayarlanabilmelidir.

21. Kaydedicinin saat ve tarih avarları.menü içerisinden ayarlanabilmeli veya bilgisayara
_^ b€ğlandığından otomatik oljrak güncellerımelidir.
22. Kaydedicilerle birlikte verilecek aksesuar|ar

5lead EKG kablosu 1 adgt
10lead EKG kablosu 1 adet
Taşıma kılıfı 1 adetkemeraskısı 1adet
Boyun askısı 1 adet

HoLTER ANALlz YAzlLlMı TEKNlK özELLlKLERl
1. Analizyazllml Windows tabanh bilgisayarlarda kullanllabilmelidir.2. Yazılımda hasta listesi olmalı ve ı<a-yıtıar tıasta ıol n"ri"l".i, kayıt tarihi, kayıt uzunluğu vekaylt tipine göre slralanabilmelidir.
3, ka-y]tlar herhangi bir zamanda erişilmesi için bilgisayar hard diskinde saklanabilmelidir.4. EKG kablo bağlantısını kolaylaştıimak içiıi v".,İ.iö"n"ino" urğı"nt, ş"ı,iıı"n:ni gb-;ö"n

şemalar olmahdlr.
5. Yazüllm dili Türkçe ve lngilizce olarak ayarlanabilmelidir.6, yazlllmln artefact (parazit) alıgalama öielliği olmah, böylece istenmeyen dalgalar kaylttan

çlkanlabilmelidir.

HoLTER KAYDEDlcl TEKN|K özELLlKLERl

7. YaAlım içerisinde ayadar menüsü olmalı. Bu menü içerisinden vaısayılan aritmi, pacemaker,sT, HRV, GDT ayarları değiştirilebilmeli Ve traselerin renkleri değiştirilebilmelidir Böyleceher bir farkll aritmiye farkll renkler verilerek teşhis imkanlnl kolay|aşhrmalldlr8. Hastanln uyuduğu ve uyandlğt saatler belid enebilmelidir.9. Rapora hastane ismi ve adresi eklenebilmelidir.
10. Yazlllmda 12 kanal sT analizi yapılabilmeli Ve analiz öncesi her bir kanalln referans, J Ve sTnoktalarl doktor tercihine göre yeniden düzenlenebilmelidir
1 
,l. Analize başla madan önce referans kanallar seçilerek daha doğru bir ana|izbaşlatlIabilmelidir.

iğn D Hastanesı
}n, bhmet üUMuşTAş

rdiyoloji uzmanl

12. Kazanç 1/2-1-24 mm/mv olarak seçilebilmelidir
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'l3. Analiz yapmadan önce offsetler belirlenerek gereksiz paraz itler önlenmelidir.
14. cihazln artifakt tanlmlama özelliği olmall istendiğinden artifaktlar etenmalidir.
'l5. Analiz öncesi kaydedilen bütün kanallar yatay düzlemde taranabilmeli ve zaman skalasl ile

herhangi bir zamanda alınan EKG sinyalleri görüntütenebilmelidir. lstendigi takdirde
ekrandaki EKG 9örüntüsünun çlktlsl alınabilmelidir.

16. Daha kolay bir analiz için fulldisclosure EKG dalga formu üzerindeki R-R arahklan, QRs
marker, QRs tipi, Aritmi gibi göstergeler eklenip çlkarllabilmelidir. Grid eklgnebilmeli ve
kumpas ile atlmlar araslndaki süre ölçülebilmelidir.

'l7. Hastanln demografik bilgileri (ad, soyad, yaş, cinsiyet, boy, kilo, endikasyonlar, kullandlğl
ilaçlar, ve doktoı bilgileri) girilebilmelidir.

1 8. Yazlllmda histogramlar takip edilebilmalidir.
19. Yazlllm hlzll Ve doğru analiz için farkll atlmlarl otomatik olarak slnlflandlrmalldlr.

slnıflandlrllan afumlar kullanlcl isteğine göre modifiye edilebilmelidir. Değişikliğg uğrayan
atlmlarln template pencereleri üzerinde değiştirildiğine dair işaret otomaiik oıarat işaret
konulmalıdır.

20. Templateler üzerinde toplam atlm sayısı ve hangi atımln incelendiğini gösteren sayllar
bulunmahdlr.

21. Template p€nceresine çift tıklandığl takdirde tüm atlmlar incelenebi|meli, değiştirilebilmeli Ve
silinebilmelidir.

22. Analiz programlnda morfolojik olarak VE, sVE, A.paced, V.paced, A&V paced, aberrent,
bbb, unknown ve artifact templateleri olmalldlr.

23. Yazlllmda aritmi analizi yaPabilmelidir. Aritmiler en az VE, VE Run, VE Couple, VE
Bigeminy, VE Trigeminy, sVE, sVE Run, Tachycardia, Bradycardia, Maximum HR,
Minimum HR, Long RR, Pause, V paced, A paced, AV paced kapsamalldlr.

24. Yazıllm pacemaker atımlarlnl tespit edebilmelidir.
25. Bütün veriler ful| disclosure olarak taranabilmglidir.
26. EKG ömeklerinin tümünü görmek, taramak, yazmak, kayltlarln ilerisini Ve gerisini görmek

mümkün olmalldlr.
27. Analizin her aşamasında Veriler incelenebilmeli ve düzenlenebilmelidir, düzenlenen Verilerin

sonuçlan otomatik olarak değişmelidir.
28, YaAllm da Muıti Kanal Analizi, QRs Template slnlflandlrmas|, otomatik Aritmi Analizi, sT

segment ölçümü, Pacemaker analizi, A-Fib algılaması, HRV analizi, HRT analizi, QT analizi,
Obstructive Sleep Apnea (OSA) analiz|eri yapılabilmelidir. 3D plot grafiklerina de
çizebilmelidir.

29. opsiyonel olarak Late Potential (SAECG), Vgctorcardiogram (VcG), T-WaVe Alternans
analizleri yapllabilmelidir.

30. Yazllım da R-R dağlllmlarlnın histograml olmalıdır.
31. Yazlllm rapor olarak; özet, saatik özet, nablz trendi, saatlik aritmi özeti, sT analizi,

kaydedilen stripler, pacemaker, HRV, QT, full disclosure, bradikardi/taşikardi, HRT,
Afib/A.Rut bilgileri allnabilmelidir.

32. Özet raporunda, hasta adl, soyadı, lD, yaş, c|nsiyet, belirtiler, kullanllan ilaçlar, kaylt
başlama tarihi, doktor adl, kaylt uzunluğu, HR özeti, HRV özeti, VE özeti, sVE özeti, Pause
özeti, QT özeti, ST özeti olmalıdır.

33. Doktor kendi yorumunu yazılım üzerinden rapora yazabilmelidir.
34. Kullanıcl raporda görmek istediği sayfalarl kendi seçebiImeli Ve isterse seçtiklerini

"Varsayllan" olarak kaydedebilmelidir. Raporun baskl ön izlemesi yaptlabilmelidir.
35. Kullanlcl rapora daha önceden tanİmlayabileceği klsa notlar gireb|lmelidir.
36. Holter sistemi DlcoM(PAcs) sistemine bağlanabilmelidir.
37. opsiyonel olarak istenildiğinde HL7 sistemine bağlanabilmelidir.
38. Yazlllmla birliKe verilecek aksesuarlar;

a. orijinal yazlllm cD'si 1 adet
b. pc aktarlm kablosu 1 adet

39. Teklif Voren firmalar teknik servisleri için TsE standart Belgesine sahlp o|mall Vo teklifle
beraber bu belgsyi sunmalıdIr.

40. Teklif veren firmalar sanayi bakanlığı onaylı "Satlş sonrasl servis Ve Yeterlik belgesine
sahip olmall Ve tekliİ|e beraber bu belgeyi sunmahdlr.

41. Teklif veren İirmalar TsE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmall Ve teklif dosyaslyla
birlikte sunmalıdlr.

42. cihaz 2 (lki) yll garantili olmalldlr. Ayrlca sevkiyattan İtiba
karşlllğt yedek parça temini Ve servis garantisi Vermelidir.

ren 10 (on) yll boyunca ü
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