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12 KANALL| EKG ciHAzlTEKN|K şARTNAMESi

1. Teklif edilen EKG sistemi mikroprosesör kontrollü en az 3, 6 ve 12 kanal yorumlu
EKG kaydı yapabilmelidir. Cihazda pediatrik (3 yaş altı da dahil), yetişkin ve
cinsiyete göre yorum özelliğine sahip olmalıdır.

2. EKG cihazının kompakt yapısında monitör, termal yazıcı, klavye ve dahili batarya
üniteleri yer almalıdır.

3. Cihaz üzerinde çok renkli (en az 3 farklı renkten oluşan) en az 7" veya daha
büyük bir ekran olmalıdır.

4. EKG grafikleri bilgi kaybı olmadan parazitten arındırılması için sistemin gelişmiş
bir filtre|eme sistemi olmalıdır.

5. Yüksek trase doğruluğu ve güvenilirliği açısından her kanal için örnekleme en az
16000 (Onaltıbin) örnek/saniye, ekg analiz frekansı örneklemesi ise en az 500
(beş yüz) ve 1000 (bin) örneUsaniye, Pace algılama ise en az 75000
örnekleme/saniye olmalıdır.

6. Cihazda otomatik vuru sınıflandırması ve basılabilir özet raporu ile birlikte
aritmileri ve olayları gözden geçirmeyi sağlayacak aritmi modu ve en az 10
saniyelik istirahat ekg kaydına o|anak sağlayan istirahat ekg modu bulunacaktır.

7. cihazda ekgleri yazdırmadan önce gözden geçirme özelliği olacak böylelikle cihaz
kullanıcının ekg raporlarını yazdırmadan önce onaylamasına veya tekrar çekim
yapmasına olanak verecektir.

8. Hasta adl soyadı boy, kilo, cinsiyet, ırk, kalp pili, sisto|ik ve diyastolik kan basıncı,
lD numarası, barkod numarası, telefon numarası, kullandığı ilaçlar, istem yapan

hekim, çekim yapan teknisyen gibi bilgiler cihaza kayıt edilebilmelidir
9. Cihazın frekans response değeri en az 0.04-150 Hz arasında olmalıdır.
1O.Cihazın en az diagonal 7 inç TFT renkli ekran monitörü bulunmalıdır. Monitör

çözünürlüğü en az 800x 480 piksel olmalıdır. Ekran üzerinde, kalp atım hızı (HR),

hasta kimlik numarası (lD), saat, EKG dalgalan, elektrod kontrolü, hız, kazanç,
batarya güç indikatörü, filtre ayarlan ve uyarı mesajları görüntülenmelidir.

1 1 . Cihazın eiranında aynı anda standart 12 derivasyon izlenmeli, cihaz gerçek
zaman EKG'sini 3 Kanal,3 Kanal +1 Ritim,3 Kanal + 2 Ritim , 3 Kanal + 3 Ritim,

6 ve 12 Kanal olarak kaydetmelidir.
12.Cihaz üzerinde en 2't5x280 mm, 210x295 mm ve 214x279 mm ebadında Z

katlamalı termal kağıda kaylt yapan termal yazıcı bulunmalıdır. kaydedici kayıt
hızı kullanıcı tarafından en az 5, 12.5,25 ve 50 mm/saniye olarak seçilebilmelidir.

13. Cihazın kaydedici kazanç en az 2.5, 5, 10, 20 ve 40 mm/mV olarak
seçilebilmelidir.

14.cihaz22ov 50 Hz şehir şebeke cereyanl veya dahili şarj edilebilir batarya sistemi
ile çalışabilmelidir.

15. Cihaz ekranında sinyal kalitesini görsel olarak gösteren renkli temas indikatörü
bulunmalıdır. Bu sayede hem kullanıcı için zaman kaybı önlenmeli hemde kağıt
israfı önlenmelidir.

16.cihaz üzerinde bulunan en az 2 adet usB port sayesinde cihaza istenildiğinde
harici tam boyut alfanümerik klavye bağlanabilecektir.

't 7. Opsiyonel bilgisayara aktarma yazı|ımı satın alındığı takdirde cihaz çıktı
vermeden EKG çekimini direkt olarak bilgisayara gönderebilmelidir.

18.Cihaz HL7 metoduyla Hastane Bilgi Sistemine bağlanabilmelidir. Cihaz eternet
bağlantısına uygun o|malıdır.
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19.EKG kanalı defibrilatör deşarjından korunmalı olmalı ve bu husus kataloglarda
işaretlenmelidir.

2D.Cihaz ileride istendiğinde (opsiyonel) eklenecek özel bir program ile, barkod
okuyucu ile okunan hasta demografik bilgilerini otomatik olarak HBYS sistemine
ve EKG veriyönetim sistemine kablolu ve kablosuz olarak aktarmalıdır. Barkod
okuyucusu ile a|ınan tüm bilgiler, tek tuş ile çekilen EKG cihazına
aktarılabilmelidir. Farklı şehirlerdeki cihazlardan alınan bi|giler bu özel program ile
otomatik olarak aktarılabilmelidir. lleride opsiyonel olarak kullanabileceğimiz bu
programın orjinal kataloğu teklif ile birlikte verilmelidir.

21.Cıhaz yenidoğan hastalar için senkron EKG çekimine uygun olmalıdır.
22. İstenildiğinde disposable elektrot kullanılarak çekim yapılabilmelidir.
23. Cihazın dahili li§um iyon bataryası ile 1 sayfalık en az 100 hasta raporu

yazdırılabilmeli ve çıktı almadan en az 3 saat sürekli monitörizasyon
yapılabilmelidir. Batarya enfazla 4 saat içinde tam kapasiteye şarj olmalıdır.

24.Yüksek frekans filtresi 20-40-1 00-1 50 Hz o|arak ayarlanabilmelidir.
25.CMRR değeri en az 't35 dB olmalıdır.
26.Cihaz ileride istendiği takdirde opsiyonel olarak efor ve holter sistemleri ile aynı

veri tabanına bağlanabilmelidir
27.Cihazda opsiyonel olarak seçilebilen tek derivasyon için RR analizi bulunacaktır.
28. istenildiği (opsiyonel) takdirde verilecek RR analizinde özet raporu, trend grafiğini

ve RR interval raporunu ekranında gösterecektir. Cihaz hasta bilgileri, RR
histogramı ve trend grafiği ile RR tablosal özet raporunu çıktılarında verecektir.

29.cihazda lead empedansları ölçülerek zayıf bağlantılı leadler kullanıcıya
bi|dirilmelidir.

30. sistemde opsiyonel olarak sayısal değerlerle hastanın akut kardiyak iskemi
olasılığını bildirme özelliği olmalıdır.

31 . Cihaz kolay taşınabilmeli ve ağırlığı batarya dahil en fazla 5 kg'ı aşmamalıdır.
32. Sistem aşağıdaki aksesuarları ile birliKe verilmelidir;

- 1 adet reusable elektrod uyumlu hasta kablosu
- 'l adet Güç kablosu
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59Ü.Guarıri 
stlresİ içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçiimü en az o/o 95 (7o 95 up;tine) olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, Vo 95

lik up-time oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 sİİt lik bir periyodu ifade eder) en fazla

18.2 gün (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanrm dışı (down+ime) kalabilir. Brına göre

sistemler; eğer bir yıl içerisinde arvA veya diğer etkiler nedeniyle 18.2 gilınden daha az

(% 5 down+ime) hizmet veremezler ise bu silrenin bakım-onanm silresine eklenmesine

gerek yokhır. Ancak, yıllık olarak 18.2 giinü aşan siire kadar bakrm-onanm zamanııa iki

kat silre eklenecektir ve bu siiırede cihaz bakunlan ücretsiz olarak yapılacalıiır. Down

time süresi arızanrn firmıyı bitdirilmesiyle başlayacak, onarım tamamlanıp

si§temin faıl halde teslim edilmesi ile sona erecektir. İstisna parçarun hasıane idaresi

tarafından temin.edildiği hallerde yedek parça ihtiyacmın idareye bildirilınesi ile yedek

parçanın temin edilerek yiiklenicİye teslim edilmesi aıasında geçen siiıe down time olarak

sayılmayacaliu. Ancak i§tiİJna ,pnrçi alıüınrn yük|enici fırmada kaldığı

durumdı(resmi sipariş iirmaya ulaşhktan §onra) 10 gün sonra down fime başlır.

3 q EAhnacak iiriin, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis
' velveya tedavi amaçlı kullanrlacaitır.

Bilgi Baııkasında (TİTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu üale dokiimanlan

\Ç D.Y*Jeruci firma tarafından tek|if edilen cihazın Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal- içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu . TİıruBB ve
MKYS'den konhol edilir.

..1ı ö.Ürtlntln irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaıesi belirti|melidir.

1 } tt.SOzleşme imzalanmasrna takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim
siireçlerinde tedarikçiler taröfından diizenleneiı'irsaliye ve fatıuada alınan cihazın
MKYS Malzeme tanımlan ve seri/lot numzııasr bilgisinin açıkç4 belirtilmesi
gerekir. MKYS ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektir.

§ Q.PaU"^, onanm yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis

formlannda kiinye numarası doldıırulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel

tarafından bu alan doldurulmalıdır.

) 9 a..Mıareme ile ilgili yapılacak tiiırn işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
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