
B E Y İN  C E R R A H I A M A Ç L I R E N K L İ U U P P L E R  ULT K A S U N U ü K A H  
CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1: TANIM

1 .1. Bu teknik özellikler, için alınacak Üst Düzey Beyin Cerrahi kullanım amaçlı Renkli Doppler 
Ultrasonografi Cihazını tanımlamaktadır.

1 .2. Teklif edilecek sistem, üretici firmanın üretimde olan ve renkli Doppler görüntü kalitesi en yüksek 
teknolojiyi içeren modellerinde biri olmalıdır.

1 .3. Sistem, çok gelişmiş hesaplama paketine, kontrol sistemine, hızlı muayene yapabilme 
özelliklerine, kullanıcı konforuna ve araştırma yapabilme olanaklarına sahip olmalıdır.

2: VAZGEÇİLMEZ TEKNİK ÖZELLİKLER:

Bu bölümde yer alan maddeler, ihaleye katılan firmaların teklif edecekleri cihazda kesinlikle 
bulunması gereken teknik özellikleri tanımlamaktadır. Firmalar, teklif ettikleri cihazda bu bölümde 
belirtilen özelliklerin tümünün var olduğunu üretici firmanın orijinal teknik dokümanları yada üretici 
firmadan alınan yazılı metinler ile belgelemek zorundadır. Dokümanlar ile belgelenmemiş teknik 
özellikler sunan teklifler değerlendirmeye alınmayacak ve teklif ihale kapsamı dışında bırakılacaktır. 
Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye 
cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları yada üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde 
işaretleyerek vereceklerdir.

2 .1.1. Teklif edilecek sistem % 100tam  dijital (dijital beam former) yapıda olacaktır.

2 .1.2. Sistem, en az 50000 dijital toplam kanal üzerinden tarama 
yapmalıdır.

2 .1 .3 . Sistemde aşağıda listelenen görüntüleme modları real-time gerçek zamanlı olarak 
bulunmalıdır:

- B mod
- B+B mod
- B+M mod
- Dual B mod (Gerçek zamanlı B+Renkli Doppler,B+Power Doppler)
- M mod ve Renkli M mod
-Açıdan Bağımsız M-Mod (Anatomik M-Mod,FAM v.b)
- Spektral Doppler (PW Doppler,CW Doppler,HPRF)
- Renkli Doppler (Flow - Color Flow Mapping gibi)
- TDI (Doku Doppler Görüntüleme)
- Power Doppler Mod (Yön bilgisi olan)
- Üst Düzey Renkli Doppler (B-Flow-Sie Flow gibi yön bilgisi olan)
- Doku Harmonik Görüntüleme (THI,THE v.b)
- İkincil Doku Harmonik Görüntüleme (D-THI,ExPHD v.b)
-T rip lex Mode (B+Renkli Doppler+Spektral Doppler, B+Power Doppler+Spektral Doppler)

D oku harmonik ve ikincil doku harmonik görüntüleme pulse substruction, phase inversion, 
pulse inversion, coded harmonic, broadband harmonics yada benzeri teknikler ile yapılmalıdır. 
Bunun dışında, filtreleme yolu ile yapılan doku harmonik görüntüleme kabul 
edilmeyecektir.Sisteme istenildiğinde kontrast harmonik görüntüleme özelliği ücreti karşılığında
eklenebilmelidir.



2 .1.4. Sistemin B mod görüntülemesi en az 256 gri skalaya sahip olmalıdır.

2 .1.5. Sistem cerrahi uygulamalara uygun probları(Finger-Grip,T-Transducers,Transsphenoidal,Burr 
Hole ve diğerleri) mevcut olmalı ve problar ile gerektiğinde ücreti mukabili sisteme 

eklenebbilmelidir.
2 .1.6. Sistemin çerçeve hızı (frame rate) en az 750 çerçeve/sn veya üstü o lm a lıd ır. Renkli doppler 

uygulamalarında çerçeve hızı en az 400 çerçeve/sn veya üstü olmalıdır.

2 .1.7. Sistem ile teklif edilen problar imaj kalitesi ve kullanım kolaylığı ve aynı probun değişken 
derinliklerde kullanılabilirliği açısından multifrekans veya broadband teknolojisine sahip 
olmalıdır. Sistem uygun problar ile 2.0 -  16.0 Mhz arasındaki frekansları
desteklemelidir.Sistemde konvansiyonel probların yanı sıra yüksek rezolüsyon elde etmek 
amacıyla matriks,Hanefy lens,Dynamic micro slice veya HST veya multiD özelliklerinden en az 
birine sahip problar bağlanabilmelidir ve bunu destekleyen teknik alt yapı bulunmalıdır.

2 .1.8. Sistemde gelişmiş cine-memory ünitesi mevcut olmalıdır. B-modda toplam en az 256 MB 
hafıza veya 2200 çerçeve görüntü saklanabilmelidir.

2 .1.9. Teklif edilen cihazda görüntüleri sisteme entegre bir HDD üzerine olarak kayıt edilebilmelidir.
Kayıt işlemi için ayrılan HDD en az 80 GB büyüklüğünde olmalı ve bu orjinal dokümanla 

belgelenmelidir. Kayıt işlemi loop(hareketli) veya frame(çerçeve) olarak yapılabilmeli ve bu 
kayıtlar daha sonra geri çağrılarak üzerlerinde ölçüm (B-Mod,Doppler Mod,Flow Mod. v.b) 
işlemi yapılabilmelidir. Oluşturulan her türlü kayıt sistemle entegre yapıda olan CD veya DVD 
yazıcıya ve USB bellek üzerine kayıt edilebilmelidir.

2 .1.10. Sistem en az 30 cm derinlik aralığında görüntü alabilmelidir.

2 .1.11. Sistem "dynamic range” i en az 199 Db veya üzeri olmalıdır.

2 .1.12 Sistemde standart olarak uygun konveks ve linear problarda free hand 3D uygulaması 
yapılabilmelidir.Uygun Linear problar ile renkli doppler (Flow - Color Flow Mapping) modda 
otomatik IMT ölçümü yapılabilmelidir

2 .1.13. Sistemde Compound görüntüleme (Applipure, SonoCT, Sieclear, CrossBeam.SCI v.b) özellik 
bulunmalıdır. Sistem bu özelliği kullanırken frame rate değerinde önemli bir düşme olmamalıdır 
ve gerçek zamanlı çalışmalıdır.

2 .1.14. Sistemde incelenen bölgenin taramasını birleştirerek tüm alanın aynı anda incelenmesine 
olanak veren genişletilm iş alan görüntüsü-panaromik görüntüleme özelliği ve uygun linear ve 
konveks problar için standart olarak bulunmalıdır. İstenidliğinde alınacak uygun endoskopik 
ünite sisteme rahatlıkla adapte edilebilmeli ve ünitenin sisteme ile çalışmasını sağlayacak 
programlar standart olarak yüklenmiş olmalıdır.

2.1.15. S istemde en az 3 adet elektronik prob konnektörü bulunmalı ve en az 3 adet prob 
aktif olarak bağlanabilmelidir. Problar panel üzerinde bir seçici ile otomatik tanımlanarak 
seçilebilmelidir.

2 .1.16. Sistemin tüm probları renkli Doppler ve spektral Doppler’i aynı anda gerçek zamanlı 
gösteren tripleks mod’ da çalışabilmelidir.

2 .1.17. Sistemde çok sayıda kullanıcının birbirlerinin ayarlarını bozmadan kullanabilmeleri ve farklı 
hasta tiplerine göre ayarlı sistem kontrollerinin çok kısa sürede seçilebileceği değişik problar 
için tetkik türüne göre değişik fabrika presetleri bulunmalıdır.



2 .1.18. Sistem uluslar arası DICOM 3.0 görüntü transfer sistemine alt yapı ve yazılım olarak sahip 
olmalıdır. Bu sistemde görüntü gönderme,alma,lokal printerler ile görüntü basılması,hastane 
randevu siteminden bilgi alınması veya hastane programlarına bağlanması için her hangi bir 
ek donanım veya yazılıma ihtiyaç duyulmamalıdır.

2 .1 .19. Sistem monitörü yüksek çözünürlüklü LCD ve en az 17” boyutunda olmalıdır. Kullanılan LCD 
ekran (XGA non-interlaced) özellikli olmalıdır.

2 .1.20. Sistemde oluşan görüntü üzerinde diagnostik kaliteyi ve maksimum rezulasyona ulaşabilmek 
için tüm parametreleri tek tuş ile senkronize edebilmeye yönelik program olmalıdır.

2.1.21 Sistemde görüntüdeki artefakları azaltarak görüntü kalitesini artırmaya yarayan özellik mevcut 
olmalıdır. (SRI, XRES, vb)

2 .1.22. Sistemde en az 8 kademeli kazanç ayarları (STC/TGC) bulunacaktır.

2 .1.23. Sistemde uygun linear problarda trapezoid görüntüleme standart olarak yapılabilmeli ve 
B -Mod ,Flow mod görüntülemede steer özelliği linear problarda mevcut olmalıdır.

2 .1.24. Sistemde genel kazanç ayarı veya lateral gain ayarını tek tuş ile optimize etmeye 
yarayan özellik bulunmalıdır.

2 .1.25. Sistemde real-time (gerçek zamanlı) Doppler auto trace özelliği bulunmalıdır. Spektrum ve B 
mod görüntü gerçek zamanlı izlenirken aynı anda otomatik olarak trace çizilebilmeli, otomatik 
olarak açı düzeltmesi ve hesaplamalar yapılabilmelidir.

2.1.26 Sistemde kumanda panelinde bulunan tüm fonksiyon tuşları isteğe ve kullanım kolaylığına 
göre yeniden tanımlanabilmelidir.

2 .1.27. Cihazla birlikte temel özellikleri aşağıda belirtilen toplam 2 adet prob verilecektir.

a) Merkez frekansı 4.0-10.0 Mhz arası olan 70 derece tarama acısına sahip, sterilizasyona 
uygun intraoperatif mikro konveks prob.

b) Merkez frekansı 5.0-13.0 Mhz arası olan intraoperatif L tip multi frekans yapıda linear prob 
bağlanabilmelidir

2 .1.28. Sistemde mönü kullanımı açısından kolaylık sağlayan programlara sahip olmalı ve teklif 
edilecek cihazın üzerinde monteli LCD dokunmatik kumanda paneli veya dokunmatik ekran 
mevcut olmalı, panelin boyutları en az 10” (on inch) olmalıdır.

2 .1.29 Sistemde PW doppler PRF aralığı 1-30 Khz aralığında olmalı ,PW Dopplergain ayarı en az 
0 -70 Db ve örnekleme aralığı 1-16 mm arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli ve değer 
ekranda görülmelidir.

2 .1.30. Sistemle birlikte 1 adet siyah-beyaz printer birlikte verilmelidir.

2 .1.31. Cihaza İleride istenildiğinde ücreti mukabilinde aşağıda belirtilen problar monte edilerek 
sistemin farklı intraoperatif çalışmalar yapmasını sağlamalıdır.

a) Merkez frekansı 3.0-8.0 Mhz arası olan burrhole amaçlı en az 90 derece görüntüleme
açısına sahip intraoperatif prob, biyopsi ataçmanı ile birlikte.

b) Merkez frekansı 5.0-13.0 Mhz arası olan transsphenodial amaçlı multi frekans yapıda linear
intraopertaif prob bağlanabilmelidir.

3- TEKNİK SERVİS, GARANTİ VE YEDEK PARÇA :

3 .1 .  Cihaz 2 yıl garantili olacak ve bu garan irfem silc i ve üretici firma tarafından ayrı ayrı olarak 
verilecektir.Garanti süresince imalat ve montaj hatalarını satıcı firma giderecek ve



düzeltilemeyen hatalı parçalar yenileri ile değiştirilecektir.

3 .2. Garanti bitiminden sonraki 10 yıl süre ile ücreti karşılığında yedek parça sağlamayı üretici ve 
temsilci firma taahhüt edecektir.

4- EĞİTİM :

Ci haz için gerekli eğitim, hastanenin talep edeceği zamanda verilecek ve herhangi bir ücret 
talep edilmeyecektir. Ayrıca satıcı firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızalan giderilmesi 
ile kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği elemanlara 
1 gün ücretsiz eğitim verecektir. Bu koşul teklif dosyasında firmaca taahhüt edilecektir.

5- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI :

5 .1. Firmalar özellik maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap 
vereceklerdir. Bu cevaplar Teknik Özelliklere uygunluk belgesi başlığı altında teklif veren 
firmanın antetli kağıdına yazılmış, her sayfası mühürlü ve yetkili kişi tarafından imzalanmış 
olmalıdır. Bu cevapların orijinal dokümanların hangi sayfa, satır veya maddesinde karşılandığı 
belirtilmelidir. Ayrıca, verilen cevapların doğruluğu dokümanlar üzerinde işaretlenerek teyit 
edilecektir. Şartname ile karşılaştırıldığında işaretlenmeyen özellik veya herhangi bir farklılık 
bulunursa firma ihale dışı kalacaktır.

5 .2. Uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan 
firmanın teklifleri ret edilecektir.

5 .3. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir. 
Firmalar demonstrasyonu nasıl sağlayacaklarını bildireceklerdir.


