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ANOREKTAL ve LAPAROSKOPİK SURGERY 
RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ CİHAZI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU

1.1. Bu teknik şartname, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve 
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde kullanılacak olan renkli doppler 
ultrasonografi cihazını tanımlamaktadır.

2. GENEL ŞARTLAR :

2.1. Firmalar teklif ettikleri cihazda bu şartnamede geçen tüm özelliklerin tümünün varolduğunu
üretici firmanın orijinal teknik dokümanları ile belgelendirmek zorundadır. Dokümanlar ile 
belgelenmemiş teknik özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale 
kapsamı dışında bırakılacaktır. Başvuru sırasında sunulmammış dokümanlar geçersiz 
kabul edilecektir.

3. VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER :

3.1 Teklif edilen sistem ile Abdominal, Cerrahi (surgery), Kardiyak, Vasküler, Colorectal (2D/3D
yüksek rezolüsyonlu anorektal görüntüleme), Obstetrik, Jinekolojik, MSK, Pelvic Floor, 
Pediatric, Regional Anesthesia, Small Parts, Ürolojik çalışmalarda kullanılabilmelidir.

3.2 Cihaz ameliyathane ortamında kullanılacak şekilde dizayn edilmiş, transpotu kolay olmalı,
ayrıca batarya ünitesi ile dokunmatik ekrana sahip olmalıdır.

3.3 Sistem dijital kanala sahip olmalıdır.
3.4 Teklif edilen sistem Elektronik Konveks, Elektronik Lineer, Elektronik Phased Array ile Single

Element (mekanik) Array tarama metodlarına sahip olmalıdır.
3.5 Sistem dinamik range değeri en az 170 dB olmalıdır.
3.6 Sistemde aşağıda belirtilen görüntüleme modları bulunmalıdır.
a) B Mod
b) Dual B Mod
c) Color Flow Mapping (C)
d) Pulse Wave Doppler (D)
e) Tripleks Mod (B +C+D)
f) Doku harmonik görüntüleme
3.7 Sistem; 2 MHz ile 18 MHz frekans bant aralığında .ultrasonografik sinyalleri

değerlendirebilecek bir yapıda olmalıdır.
3.8 Sistemde kullanılacak problara göre en az 28 cm.'ye kadar tarama derinliğine sahip olmalıdır.
3.9 Sisteme aynı anda 3(üç) adet transdüser bağlanabilmelidir.
3.10 Sistemde değişik derinlikteki kazanç ayarlarının kontrolü için 8(sekiz) kademeli TGC 

bulunmalıdır.
3.11 PW Doppler modunda PRF değeri en az 1-15 kHz arasında ayarlanabilmelidir. FW Doppler 

örnekleme aralığı en az 1-20 mm arasında kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
3.12 Sistemde değişik kullanıcıların hastalar üzerinde farklı tarama bölgelerinde yapacağı 

çalışmalara, optimum rezolüsyonu sağlayabilecek preset fonksiyonu bulunmalıdır.
3.13 Sisteme ücreti karşılığında DICOM yazılımı eklenebilmelidir.
3.14 Sistemin monitörü LCD tipte, dokunmatik ve en az 19 inch boyutunda olmalıdır.
3.15 Sistem en az 80 GB kapasitesinde hard diske sahip olmalı, ayrıca sistemde elde edilen 

görüntüler hard disk, DVD-RW veya USB ünitelerinde saklanabilmelidir.
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3.16 Sistemde istenildiğinde opsiyonel olarak Anorektal çalışmalar için 3D görüntüleme "volume 
rendering, volume cube” (doku içi 3D görüntüleme) özelliği eklenebilmeli, herhangi bir 
mekanizmadan bağımsız ve transdüseri hareket ettirmeksizin 3 boyutlu görüntü 
alınabilmelidir. Bu özellik alındığı takdirde sistem tarafından elde edilen 3D Anorektal 
imajların harici bir bilgisayar üzerinde görüntülenmesine ve prosess işlemlerin yapılmasına 
olanak veren yazılım (software) bu özellikle birlikte verilecektir.

3.17 Sisteme istenildiğinde opsiyonel olarak Triplane Endorektal prob bağlanabilmelidir. Bu 
probta transverse, sagital ve endfire planlar tek bir transdüserde toplanmış olmalı, 
transverse ve sagital kesit eş zamanlı olarak aynı ekranda izlenebilmelidir. Kullanım 
konforu açısından plan geçişleri transdüser üzerinde yer alan buton vasıtası ile de 
gerçekleştirilebilmelidir.

3.18 Sisteme istenildiğinde opsiyonel olarak Elektronik Biplane (I ve T tip bir arada) İntraoperatif 
Transdüser bağlanabilmelidir. Bu prob ile her iki plan ayrı ayrı görüntülenebildiği gibi eş 
zamanlı (simültane) olarak da görüntüleme yapılabilmelidir.

3.19 Sisteme istenildiğinde opsiyonel olarak beyin cerrahisinde kullanılabilecek yüksek 
çözünürlüklü burr-hole ve craniotomy transdüserleri bağlanabilmelidir.

3.20 Teklif edilen sistem füzyon sistemi ile uyumlu olmalıdır, istenildiğinde opsiyonel olarak 
alınacak füzyon sistemine; alınmış MR görüntüleri yüklendikten sonra ultrasonografi 
sistemine opsiyonel bağlanacak Biplane prob ile transperineal füzyon biyopsi, Triplane 
Endorektal prob ile, transrektal biyopsi yapılabilmelidir. Füzyon sistemi yazılım ve 
donanımdan oluşmalıdır.

3.21 Teklif edilen sistem şehir elektrik hattına bağlanabilir yapıda olup, mobil kullanıma da 
imkan vermesi açısından, standart olarak batarya ünitesine sahip olmalıdır.

3.22 Teklif edilen sistemin kumanda konsolu kullanım kolaylığı açısından yukarı aşağı hareket 
edebilmelidir.

3.23 Sistem ile birlikte aşağıda özellikleri belirtilen Transdüserler verilecektir.
3.23.1. 1 Adet 6.0-16.0 MHz frekans bant aralığında çalışabilen, 360 derece tarama açılı 

Endorektal-Endoanal Transdüser verilecektir. Bu transdüserdeki kristal en az 5 cm düzlem 
üzerinde ileri-geri hareket ettirilebilmeli, bu hareket kullanıcı tarafından transdüser 
üzerinde bulunan butonlar vasıtasıyla yapılabilmelidir.

3.23.2. 1 Adet 5.0-10.0 MHz frekans bant aralığında çalışabilen 4 yöne hareketli Elektronik 
Laparoskopik Transdüser

3.24 Transdüserlerin cihaza takılan soketlerine entegre (orijinal olarak) çıkarılır-takılabilir vidalı 
kapak sistemi olmalı bu sayede genel sıvı vb temizliği yapılabilmeli ayrıca kullanım 
kılavuzunda belirtilen dezenfektan sıvılar içerisinde bekletilebilmeli've steril edilebilmelidir.

3.25 Teklif edilen sistem teslimatı müteakip montaj, üretim ve işçilik hatalarına karşı en az 2 (iki) 
yıl süre ile garanti kapsamında olacaktır.

3.26 Teklif edilen sistem garanti bitiminden itibaren başlamak üzere 8(sekiz) yıl süre ile ücreti 
mukabili yedek parça, bakım-onarım ve teknik servis hizmeti garantisi kapsamında 
olacaktır.

3.27 Teklif edilen sisteme ait aksesuar ve yedek parça fiyat listesi 5 (beş) yıl süre ile geçerli 
olacak şekilde taahhüt edilmelidir.

3.28 Teklif edilen sisteme ait bakım ve onarım fiyat listesi 5 (beş) yıl süre ile geçerli olacak 
şekilde taahhüt edilmelidir.


