
OCT-ANJİOGRAFÎ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz noninvazif OCT-Anjiografi yapma özelliği ile retina damarlarını inceleme 

özelliğini barındırmalıdır. Bu şekilde intravenöz flöresein vermeden anjiografi 

yapmak mümkün olmalıdır.

2. Sistem göz dokularının katman yapılarını yüksek çözünürlükte spektral- 

domain tekniği ile tomografik kesitler alarak analiz ve ölçüm yapılmasına 

olanak tanımalıdır. Cihaz tarama sistemi A-Scan olmalıdır.

3. A-Scan taramalarından B-Scan görüntüleri elde edilmelidir.

4. Cihaz retina tabakalarının üç boyutlu görüntüsünü oluşturabilmelidir.

5. OCT cihazı tomografik görüntüyü 840 ±30 nm dalga boyunda gücü olan ışık 

kaynağı ile retinayı x, y ve z eksenlerinde non kontakt tarayarak almalıdır.

6. Cihaz fundus görüntülemesini canlı Line Scanning Laser Opthalmoscope 

teknolojisi veya IR infra red kamera teknolojisi ile yapmalıdır.

7. Glokom analizinde kullanılmak üzere RNFL (Retinal sinir lifi katmanı) tarama 

özelliği olmalı ve bu taramaya ait normatif veritabanı içermelidir.

8. Makula için progresyon analizi ve normatif veritabanı verilmelidir.

9. Cihaz aşağıdaki maddelerden (a,b,c,d) birini tam olarak karşılamalıdır.

a. Cihaz 68.000 A-Scan saniye tarama yapabilen donanıma sahip olmalıdır. 

GCC yazılımı ile GCL ve IPL katmanlarını inceleme yapmalı ve normatif 

database ile karşılaştırabilmelidir. Çekilen OCT görüntüsü ile ILM ve RPE 

katmanlarının yüksekliklerini de içeren topografi haritalarını vermeli ve üç 

boyutlu değerlendirme yapmalıdır. Segmantasyon işlemi cihaz tarafından 

otomatik olarak yapılmalıdır. Otomatik "layer-deviation map" verme 

özelliği olmalıdır. Hastanın farklı tarihlerde çekimlerinin takibini yapan 

Glokom Progresyon Analiz Programı bulunmalı ve cihaz retina, optik sinir 

üzerindeki aynı bölge görüntülerini farklı zamanlarda değerlendirme için 

"visit to visit registration" özelliği bulunmalı ve bilgisayar ünitesi, tarama 

modülü-monitörü aynı kasa içerisinde bulunmalıdır. Cihazla ön segment 

çekimi yapılabilmelidir.

b. Teklif edilen cihazla ön segment çekimi yapılabilmeli ve gerekli tüm 

ekipman ve yazılımlar verilmelidir. Cihaz aktif göz ve retina takip



sistemine ve glokom analizinde gözler arasmdaki hemisfer ve asimetri 

analizi ile erken glokom teşhisi imkanı sağlayan posterior pole asimetri 

analiz yazılımına sahip olmalıdır. Ayrıca cihazda hastanın baş 

pozisyonundan kaynaklanan yanlış ölçümü engelleyecek fovea to disc 

aligment yazılımı bulunmalıdır. Bu özellikler belgelenmelidir. Cihazda EDI 

(enhanced depth imaging) mevcut olmalidir.

c. Cihaz A-Scan tarama mızı 100.000 A-Scan saniye olmalıdır. Cihaz da EDI 

(enhanced depth imaging) sahip olmalıdır. Cihazla ön segment ölçümü ve 

analizi olmalıdır. Cihazla aynı zamanda renkli fundus görüntüsü 

alınabilmelidir. Glokom analizi ve retina analizi yapılmalı ve normatif data 

ile karşılaştırılmalıdır. Cihazla daha önceki çekimlerle sonraki çekimleri 

aynı noktadan ölçüm almalı ve progresyon analizi olmalıdır.

d. Cihaz aşağıdaki alt maddeler (i-iv) tam olarak karşılamalıdır:

i. Doku tarama uzunlupu 2 mm ve 12 mm dahil olmak üzere 2-12 

mm arasında değişebilmelidir.

ii. Cihazda GCC (Ganglion Cell Complex) analiz programı olmalı, 

GCC analiz programı içerisinde GCC kalınlık haritası, kalınlık 

değişimini gösteren "significance map", FLV ve GLV anlizleri 

bulunmalıdır. Bütün bu analizler yaş, cinsiyet ve ırka göre 

hazırlanmış normatif data içermelidir.

iii. Cihazda ön segment keratokonus analiz programı bulunmalıdır. 

Cihazda ön segment modülü bulunmalı, bu modülde 15 mikron 

transvers çözünürlük ve 5 mikron aksiyel çözünürlük 

bulunmalıdır. Ön segmentte 3 boyutlu OCT görüntüsü 

alınabilmelidir.

iv. Cihazda "En-Face" modu bulunmalı, aynı anda 4 farklı katmanın 

(ILM, IPR, RPE, RPE Ref) "En-Face" görüntüleri ekranda 

görüntülenebilmeli, ayrıca retinada, koroidde ve ön segmentte 

istenilen katman ve kalınlıktan "En-Face" görüntüleri 

alınabilmelidir.

v. Cihaz 70.000 A-scan saniye olmalıdır. Cihazda alınan anjio 

görüntülerinin kantitatif analizini yapmaya imkan veren, "flow"
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"rron-flow" bölgelerin alan ölçüleri ve "% damar yoğunluğu" 

değerlerini veren "Analytic" özelliği bulunmalıdır.

10.Cihaz ile üç boyutlu görüntü dahil olmak üzere tüm görüntüler hem siyah 

beyaz, hem de renkli olarak elde edilebilmelidir.

11.Doku üzerindeki aksiyeLçözünürlüğü 3-7 mikron arasında olmalıdır.

12.Retina üzerindeki transvers çözünürlüğü 15-20 mikron arasında olmalıdır.

13.Hastanın farklı tarihlerde çekimlerinin takibini yapan Glokom Progresyon 

Analiz Programı bulunmalı ve cihaz retina, optik sinir üzerindeki aynı bölge 

görüntülerini farklı zamanlarda değerlendirme için "visit to visit registration" 

veye "change analysis" özelliği bulunmalıdır.

14.Cihazda Fastrac, Trutrack veya Dualtrack sistemi olmalıdır.

15.Cihaz non-invasif retina katmanlarındaki damar yapısını gösterebilen OCT 

anjiyografi sistemine sahip olmalıdır.

16.Cihaz pupilla dilatasyonu gerektirmeksizin OCT taraması yapabilmelidir. 

Yaklaşık 3-4 mm çaplı pupiiladan ölçüm yapılabilmelidir.

17.Cihaz yazılımı hasta takibini kolaylaştıracak özellikte olmalı, hastanın her bir 

ziyareti aynı hasta adı altında ayrı ziyaretler olarak belirtebilmelidir.

18.Ölçüm sırasında hastanın bakması gereken dahili fiksasyon ışığı, retina 

üzerinde farklı alanlarda ölçüm alınmasını kolaylaştırmak için farklı noktalarda 

yer alabilmeli ve bu noktalar kullanıcı tarafından seçilebilir olmalıdır.

19.Cihazla beraber sistemle aynı marka motorize masa verilmelidir.

20.Alınan tarama görüntüleri dijital formatlarda kaydedilebilmeli ve dışarıya 

taşınabilmelidir. Bu amaçla cihazda DVD yazıcı bulunmalıdır.

21.Cihaz ile birlikte renkli lazer yazıcı verilmelidir.

22.Cihaz ile birlikte 1 adet dizüstü bilgisayar ve orijinal taşıma çantası 

verilmelidir. Bilgisayarda; i7 işlemci, 16 GB RAM ve 256 GB SSD ve İTerabit 

HDD olmalıdır. Cihazın maksimum ağırlığı 2.2 kg olmalıdır. Verilen 

bilgisayarda, cihaza ait datalara uzaktan erişerek, aynı platform üzerinde 

analiz yapabilecek yazılım yüklü olmalıdır.

23. OCT Cihazına ait datalara klinikteki diğer sistem bilgisayarlarından erişim 

sağlanarak görüntüler uzaktan incelenebilmelidir. Veritabanına uzaktan erişim 

en az 5 bilgisayar için, ilgili firma tarafından ücretsiz sağlanmalıdır.



24.0CT cihazı ile beraber; motorize hasta koltuğu verilecektir. Bahsi geçen 

koltuk; kolçakları sağlam yapıda, 360 derece hareketli, yüksekliği 

ayarlanabilir olmalıdır. Koltuk Sistemi; pozisyonda yapılan ayara göre 

dağıtmalıdır. Anatomik olarak şekillendirilmiş, ergonomik sırtlık intervertebral 

diskler üzerindeki baskıyı azaltmalı ve lomber omurga için ideal destek 

sağlamalıdır. Koltuk kaplaması antasit renkte olmalı ve biçimlendirilmiş 

oturma yeri ile gelişmiş oturma konforu sağlamalıdır. Gövde, 4 çift tekerlek, 

merkez fren 4 tekerlek üzerinde hareket etmeli ve entegre acil durdurma 

düğmesi ile güç kaynağı-bağımsız pil kutusu olmalıdır. Koltuk hareketi için 

ayak pedalı ile yukarı ve aşağı hareketler motorize sağlanabilmelidir. 

Operatör sandalyesi maksimum 45 Kg olmalı ve en az 150 Kg taşıma 

kapasitesi olmalıdır.

25.Cihazla birlikte görüntüleme yapmak amacı ile 32 inch monitör ve bir adet 

görüntü aktarıcı sistem verilecektir.

26.Yetkili firma cihazda her türlü yazılım güncellemesi hizmetini 5 yıl süre ile 

ücretsiz olarak vermelidir.

27.Cihazda imalat ve malzeme hataları ile kırık, çatlak, boya hatası, kabarma ve 

deformasyon bulunmamalıdır.

28.Teklif edilen ürüne ait Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, 

ISO, CE vb.) standartlara uygunluk belgesi olmalıdır .

29.Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya 

göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin Şartnameye Uygunluk 

Belgesi " başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve 

yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır.

30.Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik 

özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

31.Teknik Şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği 

belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş 

olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında her hangi bir 

farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

32.Cihaz, 2 yıl süreyle garanti kapsamında olmalı ve 10 yıl süre ile de teknik 

servis desteği yüklenici firma tarafından verilmelidir.



33.Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep 

edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale 

edilecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı 

geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her 

gün için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide 

olarak uygulanacaktır.

34.Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin 

görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir.

35.İstenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri Üretici ve Türkiye 

temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra, 

noter tasdikli olarak verilecektir.

36.Cihaz kurulduktan sonra en az bir hafta süreyle çalışması yönünden 

denenecek ve bu deneme süresi sonunda kabul edilecektir.

37.Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve 

performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve 

düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Muayenede oluşabilecek kaza 

ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

38.İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile 

kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin 

belirleyeceği kişilere ücretsiz eğitim verecektir.

39.Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve 

aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm 

malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
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