
TERDE KLOR TESTİ SİSTEM İ TEKNİK ŞARTNAM ESİ 

CİHAZIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ;

1- Ter testi uygulaması; Terletme, Numune Toplama ve Ölçme işlemleri CLSI C34-A3 
standardına ve S.B. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ter Testi Rehberine uygun olarak 
yapılmalıdır.

2- Terletme metodu: lontoforez metoduna uygun çalışmalıdır.

3- Pilokarpin Nitrat konsantrasyonu (CLSI 7.1.2 ) maksimum % 0.5 olmalıdır.

4- lontoforetik akım (CLSI 6.1.1 & Appex.B) maksimum 1.5 mA olmalıdır.

5- Kullanılan tüm sarf malzemeler ve cihaz birbiriyle uyumlu olmalıdır. (CLSI 8.6)

6- lontoforez işleminde, pozitif ve negatif elektrodların ayırd edilebilmesi için iki ayrı 
renkli elektroda sahip olmalıdır.

7- Ter toplama işlemi: Ter toplama işlemi gazlı bez, filtre kağıdı veya kollektör 
aparatı/microbore tubing ile sağlanmaldır.( CLSI 5.2)

8- Toplanacak ter miktarı: Kantitatif sonuç verildiğinden dolayı, minimum 15 uL olmalıdır 
ve DAHA AZ az ter numunesinde ölçüm yapılmamalıdır.

9- (CLSI 8.7 ye göre 15 uL'den az toplanan numunede ölçüm yapılmamalıdır, ayrı ayrı 
numunelerden havuz oluşturulmamalıdır.)

10-Ter ölçüm metodu: Test sonucu Coulometrik end point metbdla mmol/l terCI' 
cinsinden verilmelidir. Aynı zamanda kondaktimetrik olarak terde eşdeğer mmol/L 
NaCI cinsinden de sonuç alınmalıdır.

11-Testin güvenirliği açısından sistemin ölçüme uygun olduğunun göstergesi olarak ünite 
ilk açıldıktan sonra ölçümlemesıcaklığını otomatik olarak dengelemeli ve kullanıma 
hazır olduğu görsel olarak izlenmelidir.

12-Cihazın ölçüm aralığı 0-150 mmol/L veya daha fazla olmalıdır. Cihaz en az 6 uL 
miktarında ter ile ölçüm yapabilme kapasitesinde olmalı,

13-Ünite hastane bilgi sistemine (HİS) bir arayüz programı ile entegre edilmelidir. Bu 
işlem için gerekli haberleşme bilgileri cihazla birlikte standart olarak verilmelidir.

14-CLSI 12.1 e göre; Hastanın ter testini çalışması sonunda çıkan neticenin doğru olup 
olmadığının ve cihazın doğru çalışıp çalışmadığının analitik kalite kontrolü için farklı 
değerlerde üç seviyeli kontrol ye kalibrasyon solüsyonları verilmelidir.

15-Cihazda periyodik olarak kontrol ve kalibratör çözeltisi kullanılması cihazın kullanım 
kitabında açıkça belirtilmiş olmalıdır. Bu solüsyonlarla kalibrasyon ve linearizasyon 
doğrulama yapılabilmelidir. Kontrol ve kalibrasyon solüsyonları ürün adı ile aVnı ^  
olmalıdır.


