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1.7

1.8

EKG cİHAzl TEKNİK şARTNAiiEsİ

KoNU:Buşartnamekurumumuzaalınacakolan....,12kanalyorumludijitalEKG

cihazlnln teknik özellikleri belirlemektedir. EKG cihazının kompakt yaplda, monitör, termal

yazlcı, klavye Ve dahili batarya ünitesinden oluşmalıdır,

1. TEKNiKÖzeı-ı-ixı-en;

1.1. Teklif edilen EKG sistemi mikroprosesör kontrollü 12 kanal yorumlu EKG kaydl

yapabilmelidir. Cihazda pediatrik, yetişkin ve cinsiyete göre yorum özelliğine sahip

olmalıdır.

1.2.Cihazüzerindeçokrenklienaz7,'(inç)ekrançözünürlüğü8O0X480olanaçılı
LCD ekrana sahip olmalıdır.

1.3.EKGgrafikleribilgikaybıolmadanparazittenarındırılmasıiçinsistemingelişmiş
bir filtreleme sistemi olmalıdır.

1.4. Yuksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her kanal için ömekleme en az

16000 (on altı bin) örneUsaniye, olmalı ve Pace algılama ise en az 40000

örnekleme/saniye olmalıdır,

1.5.Cihazdaotomatikvurusınıflandırmasıvebasılabilirözetraporuilebirlikte

1.6

aritmileri ve olayları gözden geçirmeyi sağlayacak, aritmi modu ve 10 saniyelik

istirahat EKG kaydına olanak sağlayan istirahat EKG modu bulunacaktlr,

Cihazda elic'ıeri yazdırmadan önce gözden geçirme özelliği olacak böylelikle

cihaz kullanlcının EKG raporlarlnı yazdırmadan önce onaylamasına veya tekrar

çekim yapmasına olanak verecektir,

cihazün frekans yanıt değeri o,04-150 Hz arasında olmalıdır,

Ekran üzerinde, kalp atlm hızı (HR), hasta kimlik numarEısl (lD), saat, EKG

dalgaları, elektrot temas indikatöru ve sinyal kalite göstergesi, hız, kazanç,

batarya güç indikatörü, filtre ayarları Ve uyarl mesaiları görüntülenmelidir,

Cihazın ekranında aynı anda standart 12 derivasyon izlenmeli, cihaz gerçek

zaman EKG'sini 3Kanal,3Kanal +1 Ritim,3 Kanal +2Ritim,3Kanal + 3Ritim,6

ve 12 Kanal olarak kaydetmelidir,

Cihaz üzerinde tam 44 ebadında z katlamah termal kağıda kayıt yapan termal

yazıcı bulunhalıdır. Kaydedici kayıt hızı kullanıcı tarafından 5"lO veya 12,5, 25 ue

50 mm/saniye olarak seçilebilmelidir,

Cihazın kaydedici kazancl 2.5 Veya 5, 10, veya 20 veya 40 mm/mV olarak

,1.9

1.10

seçilebilmelidir.
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1.13.

1.14.

1.12

1.15

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

Cihaz 22O V 50 Hz şehir şebeke @reyanı ile direkt çalışabilmeli, harici bir

adaptöre gereksinim duymamalı ve dahili şarj edilebilir batarya sistemine sahip

olmalıdır.

Cihaz üzerinde en az2 adelUSB, RJ45 network, 2 adet COM portu bulunacaktır,

EKG kanalı defibrilatör deşarjından korunmalı olmalı ve bu husus kataloglarda

işaretlenmelidir.

Cihaza hasta demografik bilgileri tam Q tipi tuş takımına sahip membran tipi

klawe ile, Veya opsiyonel olarak barkod okuyucu veya kart okuyucu ile

yapılabilmelidir.

Cihaz yenidoğan hastalar için senkron EKG çekimine uygun olmalıdlr,

Cinazın O*ıili lityum iyon bataryası ile 1 sayfalık'10O hasta raporu yazdırılabilmeli

ve çıktı almadan 3 saat sürekli monitörizasyon yapılabilmelidir, Batarya en fazla 4

saat içinde tam kapasiteye şarj olmalıdır,

Yüksek frekans filtresi 20-40-'t O0-150 Hz olarak ayarlanabilmelidir,

CMRR değeri en az 135 dB olmahdlr,

cihaz ileride istendiği takdirde opsiyonel olarak efor Ve holter sistemleri ile aynı

veri tabanına bağlanabilmelidir

Cihazda opsiyonel olarak seçilebilen tek derivasyon için RR analizi (HRV analiz),

reanaliz (yeniden analiz) ve median analiz modlarl bulunacaktlr,

lstenildiği takdirde verilecek RR analizinde özet raporu, trend grafiğini ve RR

interval raporunu ekranında göstereceKir, Cihaz hasta bilgileri, RR Nstogramı ve

trend grafiğİ ile RR tablosal özet raporunu çıktllarlnda verecektir,

Sistemde standart olarak sayısal değerlerle hastanün akut kardiyak iskemi

olasıhğını bildirme özelliği olmalıdır,

Cihazkolaytaşlnabilmeliveağırlığıbataryadahil5kg'ıaşmamahdır.

Sistem aşağıdaki oriiinal aksesuarlan ile birliKe verilmelidir:

a. -'1 adet çok kullanımlı elektrot uyumlu hasta kablosu

b. 4 adet kol Ve bacak için mandal tip elektrot

c. -6 adet göğüs için puarlı elektrot

d. -'1 adet Güç kablosu

e. -Kullanım Kılavuzu

1.16

1.17

1.,18.

1.,t9.

1.2o.

f. -Orijinal taşıma arabası

sistemle bjr|ikte ileride opsıy

Bilgi Yönetim Sistemi" kurula

onel satın alınması durumunda 'D'|jital Kardiyoloii

bilmelidir. Bu sistem aşağıdaki özelliklere sahip
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olmalıdır;
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a Sistem opsiyonel olarak kablolu ve kablosuz olarak bir taraftan cihazlarla diğer

taraftan HL7 protokolü kullanarak HBYS ile Çift Yönlü haberleŞi, bilgi akıŞı

sağlamalıdır.

Sistem opsiyonel olarakHL7 protokolü ile hasta bilgilerini HBYS sisteminden

alabilmeli, çalışma listesi oluşturmalı ve ilgili cihazlara gönderebilmelidir, Opsiyonel

olarak barkod veya kart ok,y,", kullanılması durumunda hasta demografik bilgileri

sistemden sorgulanarak direK EKG cihazlarına aKarılabilmelidir,

çekilen EkG otomatik olarak tek tuşla hiçbir ek işleme veya menü değişimine gerek

olmadan,EKGcihazıvesistemekayıtedilebilmelidir.Sistembirtaraftanbukayltları

RAW (ham Veya değiştirilebilir) formatta hafızasında saklayabilmeli, diğer taraftan

PDF ve/veya XML dosyası şeklinde HBYS aktarabilmelidir,

opsiyonel olarak allnacak sisteme sınırsız kullanıcl tanlmlanabilmeli, kullanıcı

yetkilendirme Ve yetki kısıtlama imkan bulunmalıdır, Bu yetkilendirme en az izleme,

yeniden analiz yapma, yorum yapma, eşleşmeyen sonuçların düzeltilmesi ve yapılan

değişikliklerin köydedilmesi olmak üzere en az 4 farklı kademede olmahdır,

. opsiyonel olarak allnacak sistem istendiğinde opsiyonel olarak web yayın yapabilmeli,

tümsabitvemobilbilgisayar,tabletveakıllıtelefonlarlailetişimsağlanabilmelive

sonuçlar izlenebilmelidir,

Opsiyonel olarak alünacak Sistemde RAW (ham veri) formatında arşivlenen veriler

yeniden değerlendirme, hesaplamaya ve yorumlamaya uygun olmalı, yapılan

değişiklikler sistemde ve HBYS'inde aynı hasta ile eşleştirilip, ,:*lT*Urn"]::,j_. 
_^,

opsiyonel olarak alınacak Sistem kayıtlı hastaya ait EKG sonuçlarını sen

karşılaştlrma ve yorumlama özelliğine sahip olmah, Kapsamlı karşllaştırma

sonucunda bir farklılık varsa yorumla birlikte kullanıcıya bildirebilmelidir.

Opsiyonel olarak alünacak Sistemle ilgili yurtiçi ve/veya Yurtdışı referans listesi

verilmelidir. Kur,ulu sistem sayısı ve kurum niteliği ve kullanüm süreleri tercih sebebi

olacaKır.

opsiyonel olarak allnacak Sistem kurum dışında bulunan merkezlerde habedeşme

olanağı sağlamalüdır, Bunun için VPN ve benzeri alt yapl kurum taraflndan

karşllanacaktür,

Opsiyonel olarak alınacak Sistem haberleşmesi için gerekli olan sunucu ( donanım,

yazılım, lisans",vb) kablolu ve kablosuz iletişim ağı alt yapısı kurum tarafından

b

c

d

e

f

s

h

sağlanacaktır.

k. Opsiyonel olarak alünacak sistem genış kapsamlı açiv ve arama motoruna sahip

olmalıdır. Arama motgrunda hasta demografik EKG yorumu ve EKG ölçüm

değerlerinin sayıs belidel*bç\

1

özelliğine sahip
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l.sistemopsiyonelolarak(satlnallnmasldurumunda)ambulanslardabulunanüst
düzeyuyumludefibri|atörcihazlarlndan(GPRS..,.vb)veriaktanmözelliğinesahip

olmalıdır.

m.opsiyonelolarakallnacaksistemyapllantümişlemleriçinkayıtdefteri(LogFile)
tutmalıistenildiğindeişleminhangikullanıcıtarafından'hangitarihtevehangiişlemin

yapıldığı bilgisine ulaşılabilmelidir.

n. opsiyonel olarak allnacak sistem yazlllml kullanlcı ara yuzü ayarlanabilme|idir, Bilgi

kolonları kullanıcının ihtiyacına göre düzenlenebilmelidir,

o.opsiyonelolarakalınacakSistemeenaz2}farkllsağlıkkurumuveherkurumiçinen
az20İarklıbirim(poliklinik,servisadı....gibi)tanlmlanabilmeli.Bubirimlerdekurulan

herbircihazınfarklltanlmlamabilgisibulunmalıdır.Böylecebilgilerinhangikurum'

birim ve cihazdan alındığı bilinmelidir,

DiĞER HususLAR;
'1. Cihaz en az CE g3l42tEEC, EN 60601, UL 60601, CAN/CSA, MMl ve ilgili lEC

6060'l standart normlarına uygun olmalıdır,

2.C|hazfabrikaüretimhatalarlnakarşıikiyllücretsizgarantiliolmalı,garantisüresi
bitimindeenaz-8Yılboyuncaücretikarşılığındateknikservishizmetiverilmelidir.

3. Firma garanti büresi bitiminde geçerli olmak üzere döviz bazlnda yedek parça fiyat

listesine ihale dosyasında sunacaktır,

4.FirmateknikşartnamedeistenilenözellikleriilgilidokümanlarlabelgelendireceKir.
Bunu yapmayan veya şartnameyi kaşılamayan teklifler değerlendirme dışı

blrakllacaktür.HBYShaberleşmesidlşlndaopsiyonelolarakistenilenözelliklerkabul

ve muayene sırasında tam olarak gösterilecektir,

5.Teklifverenfirmalarteknikyeterlilikleilgilibelgeleriteklifdosyalarındasunacaklardlr.

FirmayetkiliteknikseNissertifikaları,personelbilgileri'say|sl,irtibatbilgileriniveilgili

diğer dokümanlan liste halinde verecektir,

6. Arıza durumunda firma en geç 24 saat içinde müdahale edecek, en İazla 72 saet

içindeonarllmayancihazeşdeğeryedekcihazladeğiştirilerekhizmetdevamlılığl

,,ğıana"art.r.,iamiriyapılancihazdahasonrayedekcihazladeğiştirilecektir.Bu
husus firma taraflndan kabul ve taahhüt edilecekir,

7. Kurum karar için demonstrasyon isteme hakklnl sahiptir, Firma demonstrasyonu

makul sürede, arlhı kaçılamak kaydıyla .yapacaktır, lhale demonstrasyons
...'...başarlslna gö
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