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KAHRAM ANM ARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRM A HASTANESİ

ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın 

alınacak olan Çocuk Ürolojisi Bölmü tarafından kullanılacak olan tıbbi teçhizat ve 

ürünlere ait hususları konu edinmektedir.

2. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, Eğitim ve Araştırma işlevi 

yanı sıra, günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet 

verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

3. KAPSAM: Ürünlerin, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, 

montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim konularını ve 

diğer istekleri kapsamaktadır.

4. VAZGEÇİLM EZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

1 Adet HOLMİUM LAZER CİHAZI

TEKNİK ÖZELLİKLER
1.Cihaz asgari olarak aşağıda belirtilen ürolojik uygulamalarda kullanılabilmelidir:
a) Tüm böbrek ve üreter taşlarının endoskopik tedavisinde (lazer litotripsi).
b)Üretra darlıklarının endoskopik tedavisinde (endoskopik hassas ve etkili kesi ve ablazyon).
c)Yüzeyel mesane tümörlerinin endoskopik tedavisinde (koagülasyon, ablazyon,).

2.Holmium Lazer özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır:
a)Gücü: Cerrahi uygulamaları da yapabilmek için en az 30 watt olmalıdır.
b)Dalga boyu: 2100 nanometre olmalıdır.
a)Atım enerjisi: En az 0,3 J. den 4 J.'e kadar ayarlanabilir olmalıdır.
b) Atım süresi: En az 95 mikrosaniyeden en az 1500 mikrosaniye çıkabilmelidir ve cihaz uygulama 
modu seçilerek(dusting effect, hard stones, ablation, cuagulation) otomatik ayar yapılabilmelidir.
c)Cihazın pulse frekansı: En az 3 ile 25 Hz arasında ayarlanabilir olmalıdır.
d) Sistemin yönlenme ışını: Kan ve dokulardan rahatlıkla ayrılabilmesi için 532 nm dalga boyunda ve 
en az 5mW yeşil ışın olmalıdır. Kılavuz ışınım endoskopik görüntü ile her durumda rahat ve efektif 
çalışma sağlanabilmesi ve hasta güvenliği açısından sürekli dalga ve pulslu olmalı ve ışınım gücü 
ayarlanabilmelidir. Ameliyat esnasında rahat ve hızlı ayar değişiklikleri yapılabilmesi için bu ayar 
doğrudan ana ekrandan kontrol edilmeli bu değişiklikler için menülere girilmeye gerek kalmamalıdır.

3. Cihazın, yukarıdaki ürolojik ameliyatlarda kullanılmak üzere uygun fiber veya probları bulunmalıdır. 
Fiber ve cihaz aynı üreticinin ürünleri olmalı ve ta



4. Cihaz asgari 150 mikron kalınlıktan en az 1000 mikrona kadar fiberlerle çalışabilmeyi desteklemeli 
ve cihazda takılan fiberin çapını tanıyan RFID özelliği bulunmalıdır.

5. Cihaz teknik sorunlara yol açılmaması ve en üst seviyede performans alınabilmesi için uygulama 
modlarına sahip olmalı; özellikle litotripsi toz etme ve sert taşlara özel uygulama modları 
bulunmalıdır.

6. Cihaz mikroişlemci sistemine sahip olmalı, ilk çalıştırma esnasında ve cihaz çalışır durumda kaldığı 
sürece eksik veya yanlış bağlantıları ve cihazın çalışmasında ortaya çıkan arızalan kullanıcıya 
bildirmelidir. Bu bildirilerin kolayca anlaşılabilmesi, olası sorunun çözümünü hızlandırması ve kolay 
kullanımı için cihaz tamamen Türkçe menüye sahip olmalıdır.

7. Cihaz ready modunda iken ayak pedalına basılmadığında enerji tüketmemesi ve güvenlik açısından 
kendini standby konumuna almalıdır. Standby konumuna geçme süresi kullanım alışkanlıkları ve her 
ameliyat veya ameliyathane ortamının kendine has çalışma ortamı farklılık gösterebileceğinden, 
zorluk çıkarmadan çalışılabilmesi için uygulayıcının isteği doğrultusunda ayarlanabilmelidir.

8.Soğutma için dışarıdan ayrıca soğutma sistemi gerekmemelidir. Dahili soğutma sistemi cihazın 
içinde sistemin bir parçası olmalıdır. Cihaz hava ve su soğutma sistemine sahip olmalı ve cihazın 
bildirilen çalışma ortamı sıcaklıkları en az 30°C olmalıdır.

9.Sistem pratik kullanım ve karanlık ortamda da rahat çalışılabilmesi için dokunmatik ekran ile kontrol 
edilmeli ve uygulama parametreleri ekran üzerindeki dokunmatik bölgelere dokunularak 
değiştirilebilmelidir. Akademik ve klinik açıdan takip edilebilmesi için ekranda gerçek zamanlı olarak 
ve o vakaya ait aktarılan toplam enerji miktarı,toplam atış sayısı, kullanılan fiber, kullanılan uygulama 
modu bilgileri yer almalıdır.

10. Sistem hareket ettirilebilir olmalıdır. Bunun için tekerlekli olmalı ve rahat taşınabilmesi için 90 kg. 
geçmemelidir. Bu sayede ameliyathane içerisinde istenilen yerde rahatlıkla konumlandırılabilmeli ve 
ameliyat salonları arasında güvenle taşınabilmelidir.

12. Cihaz şehir şebekesi cereyanı ile çalışmalıdır. Çalışma voltajı 200-230 VAC/50 Hz monofaze 
çalışıbilmelidir. Cihazın güç kablosu bir obje veya kişilerin kabloya takılarak çıkarma ve uygulama 
esansında gücün kesilerek cihazın kapanması gibi kazalara mahal vermemek için cihazın üzerine sabit 
olmalıdır.

13.Cihaz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilecektir.
13.1) 2 adet koruyucu gözlük.
13.2) 1 adet fiber kesme makası.
13.3) 1 adet fiber soyucu (steril edilebilir özellikte olmalıdır.)
13.4) 4 adet lazer fiberi (çapı kullanıcı isteğine göre temin edilecektir.)

13.5)1 adet flexıble uretero-renoskop seti. Teknik özellikleri aşağıda belirtilmiştir.

13.5.1 )Enstruman kanalı: 3,6 Fr. Olmalıdır.
13.5.2 ) Fleksible Üretero-renoskopun görüş yönü 0 derece olmalıdır.
13.5.3 ) Fleksible Üretero-renoskop'un görüş açısı 87-89 derece olmalıdır.
13.5.4 ) Fleksible Üretero-renoskopun çalışma uzunluğu 67-69 cm olmalıdır.
13.5.5 ) Fleksible Üretero-renoskop Şaft dış çapı 7,5 Fr. Olmalıdır.
13.5.6) Fleksible Üretero-renoskopun görüş yönü 0e olmalıdır.
13.5.7 ) Fleksible Üretero-renoskopun görüş alanı 852 olmalıdır.
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13.5.8 ) Fleksible Üretero-renoskop, her birinin çapı 3.3 Fr. olan iki adet çalışma ve irrigasyon 
kanallarına sahip olmalıdır. (2 x 3.3 Fr.)

13.5.9 ) Fleksible Üretero-renoskopun defleksiyon açısı yukarı ve aşağı en az 260 derece

13.5.10 ) Fleksible Üretero-renoskop cihazı diagnostik ve törapatik uygulamalariçin kullanıma

13.5.11) Fleksible Üretero-renoskop, hem gaz hem sıvı solüsyon ile steril edilebilmelidir.
13.5.12 ) Cihaz ile birlikte aşağıda belirtilen aksesuarlar verilmelidir.

• Basınç kompanse kepi 1 Adet
• Temizleme fırçası 1 Adet
• Kaçak test cihazı, bayonet bağlantılı olmalıdır 1 Adet
• Taşıma çantası 1 Adet

5. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

5.1 Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra 

numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı 

cevaplar verilmesi gerekmektedir.

5.2 Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi ve teklif edilen 

malzemelerin Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin kataloglar ile 

teyit edilmesi gerekmektedir.

5.3 Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 

güncel noter onaylı Temsilcilik Belgesini teklifine eklemek zorundadır.

5.4 Teklif veren firmalar, aşağıda tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan, seti 

oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir, kısmi teklifler değerlendirmeye 

alınmaz.

5.5 Seti oluşturan parçalar aşağıda belirtilen özellikleri taşımalı ve bu parçalar birbiri ile 

uyum içerisinde çalışmalıdır.

5.6 Teklif edilen ürünün, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan ve uyulması gereken asgari 

sağlık, emniyet ve çevre koruması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata ve 

direktiflere uygunluğunu gösteren işaret "CE" (Conformite Europeenne) işaretli 

olmalıdır. İlgili EC Sertifikası teklif dosyası ekinde verilmelidir.

6. KABUL VE MUAYENE

6.1 Sistemin ihale bedeli içerisinde alt kirilim olarak kabul edilen, aksesuar ve diğer yan 

donanımlara ait fiyatlar ayrıntılı olarak idareye yazılı belge olarak (irsaliye vb.)

olmalıdır.

uygun olmalıdır.

sunulacaktır.
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6.2 Cihazların kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

6.3 Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin 

uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin 

kontrol ve sayımı yapılacaktır

6.4 Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazların teknik özellikleri ve performansına 

ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firm alar ücretsiz 

olarak sağlayacaktır.

6.5 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

6.6 Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol belgesi ) 

muayene heyetine teslim edilecektir.

6.7 Garanti süresi kesin kabul tarihinden (cihazın teknik şartname koşullarına uygun, 

çalışır tesliminden itibaren) sonra başlayacaktır.

7. MONTAJ ve EĞİTİM

7.1 Cihazlar hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli ambalajında teslim 

edilecektir.

7.2 Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

7.3 Firmalar, idare tarafından belirlenecek hekime ve kullanıcı personele en az 2 iş günü 

ve yeterli seviyede ücretsiz eğitim vereceklerdir.

7.4 Bu şartnamenin tüm maddelerine sırası ile tek tek ayrıntılı olarak ve Türkçe veya 

Türkçe tercüme edilmiş katalog üzerinde işaretleme yapılmadan şartnameye 

uygunluk belgesi verildiğinde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. GARANTİ ŞARTLARI

8.1 Tüm sisteme kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz 

bakım onarım garantisi verilecektir.

8.2 En az 2 yıllık verilecek olan garanti süresi, üretici firma veya Türkiye yetkili servisi 

tarafından verilecektir.

8.3 Sisteme arıza bildiriminden itibaren mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 24 saat 

içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en



8.4 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt içi stoklardan temin edilebiliyorsa, 

müdahaleden en geç 72 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

8.5 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt dışı stoktan temin edilecek ise, 

ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında ( Bu durum 

belgelenmelidir) en geç 10 gün içinde tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

8.6 Bu sürenin aşılması durumunda her gün sistem bedelinin %0.5 (bindebeş)' i oranında 

cezai müeyyide uygulanacaktır. Uygulanacak ceza sistemin bedelinin %15' ini 

geçmeyecektir.

8.7 Döviz bazında fiyatlandırılmış yedek parça listesi, sözleşme imzalanmadan önce 

verilecektir.

8.8 İstekli ve imalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı olmak üzere garanti süresinin 

bitiminden sonraki en az 8 yıl için yedek parça, kalibrasyon, servis ve bakım onarım 

teminine yönelik taahhütnameler sözleşme imzalamadan önce verilecek olup, bu 

taahhütname yeterlilik kriteri olarak istenmemektedir.

8.9 Cihazın çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler 

yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 

hastane idaresine bilgi verilmelidir.

8.10 Garanti süresini takiben 8 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça dahil

bakım onarım garantisi verilecektir.

8.11 Bu sürede yapılacak bakım onarım anlaşmalarında, garanti süresindeki şartlar

geçerlidir.

8.12 Garanti süresi içerisinde ve sonrası yapılacak olan bakım-onarım anlaşmasında 

sistem en az %95 up time garantili olmalıdır. Arızadan dolayı hasta alınmaması sistem 

down sayılır.

8.13 Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak,

üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınmaması durumları "arıza" 

olarak kabul edilecektir.

8.14 Firma garanti sonrası yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak 

olan sistemin satın alma fiyatına (aksesuar ve yan donanım fiyatları hariç) oranları 

cihaz ve tüm akşamı dahil en fazla parça hariç %3 ve parça dahil en fazla %6 olacağını 

taahhüt edecektir.



8.15 Cihazın hastane otomasyon sistemine bağlanması ve entegrasyonundan firma 

ve sorumludur.

8.16 Hastane idaresinin bilgisi dahilinde ya da hastane idaresinin bilgisi dışında bu 

entegrasyon işlemleri için taraflar birbirinden ücret talep etmeyecektir.

8.17 Cihazların entegrasyon işlemi en kısa sürede tamamlanacaktır. Entegrasyon 

sürecini en kısa sürede ve kusursuz bir şekilde gerçekleşmesinden hem HBYS 

tedarikçisi hem de cihaz tedarikçisi eşit derecede sorumludur.


