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KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KEMİK DANSİTOMETRİ CİHAZI

Bu teknik şartname K.S.Ü. SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ Radyoloji 
A.D. nın ihtiyacı olan KEMİK DANSİTOMETRİ cihaz alimim kapsamaktadır.

Dual Enerji X-RAY Absorbsiyometri (DEXA), Kemik mineral yoğunluğu ölçüm cihazı.

3. GENEL ÖZELLİKLER

3.1. Cihaz 220 Volt ve 50 Hz. şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
3.2. Cihazın yazılımı Windows işletim sistemine sahip bir bilgisayarda çalışmalıdır.
3.3. Cihaz Dual Enerji X-Ray Absorbsiyometri (DEXA) teknolojisiyle çalışmalı, X-ışını 

Fan Beam şeklinde dağılmadan hastaya ulaşmalıdır.
3.4. Üretilen X ışını yüksek ve düşük olmak üzere iki farklı enerji seviyesine 

ayrılmalıdır. Cihaza ait kV değeri en az 76 kV olmalıdır.

4. TIBBI VE TEKNİK GENEL ÖZELLİKLER
4.1. Cihaz aşağıdaki ünitelerden oluşmalıdır:

4.1.1. Bilgisayar ünitesi
4.1.2. Yazılım
4.1.3. Röntgen jeneratörü
4.1.4. Dedektör
4.1.5. Tarama sistemi
4.1.6. Hasta masası
4.1.7. Kayıt ve Arşiv sistemi
4.1.8. Aksesuarlar

5. BİLGİSAYAR ÜNİTESİ
5.1. Cihazın yazılımının çalışacağı bilgisayar minimum yazılım gerekliliklerini 

karşılamalı, en az 200 GB sabit disk kapasitesine sahip olmalı, en az 19" LCD 
monitörü bulunmalı, klavye, fare ve renkli lazer yazıcı ile teslim edilmelidir.

5.2. Cihaz ile birlikte bilgisayar masası ve operatör koltuğu verilecektir.

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TANIM:

2. KONU:

4.1.8.1. Sistem test fantomları
4.1.8.2. Pozisyonlama aksesuarları



6. YAZILIM
6.1. Sistemle birlikte aşağıdaki yazılımlar verilecektir:

6.1.1. APSPINE
6.1.2. LATERAL SPINE
6.1.3. FEMUR
6.1.4. DUAL FEMUR
6.1.5. TOTAL BODY
6.1.6. BODY COMPOSITION (Tüm vücut BMD ile tüm vücut ve bölgesel olarak % 

ve gr. olarak yumuşak doku ve yağ analizi)
6.1.7. L4-T5 arası Dual-Energy Vertebral Assessment (DVA) veya Instant 

Vertebral Assessment (IVA) İle morfometri çalışması
6.1.8. ÖNKOL
6.1.9. PEDİATRİK (AP Spine-Tüm Vücut-Vücut Kompozisyonu)
6.1.10. ORTOPEDİK
6.1.11. DICOM
6.1.12. PRACTICE MANAGEMENT veya PRACTICE MANAGER (arşivlenen 

hastaların sınıflara ayrılması, otomatik hasta davet mektubu çıkartılması 
vb işlemlerin kolaylıkla yapılması)

6.1.13. FRAX
6.2. Sistem HAL-Hip Axis Lenght, CSMI, Femur Strength lndex, Buckling Ratio, 

Section Modulus, Alfa, Teta Açıları Ölçümü, kortikal boyun, şaft, kalkar ölçümlerini 
içeren Cortical Thickness Measurement ölçümlerinin yapılabildiği Gelişmiş Kalça 
Ölçüm (Advanced Hip Assessment - AHA) yazılımına veya Atypical Femur Fracture 
Assessment (AFF) yazılımına sahip olmalıdır.

6.3. Sistemde aynı hastanın eski analizleri ile yeni analizlerinin aynı sayfada sayısal 
ve grafik olarak karşılaştırılabilmesine imkan veren trend özelliği bulunmalıdır.

6.4. Sistem istenildiği zaman tarama esnasında durdurularak hastayı hareket 
ettirmeden ve lazer işaretleme için hasta yanma gitmeye gerek kalmadan 
bilgisayar aracılığı ile tarama bölgesi ayarlanarak yeniden tarama yapabilmelidir.

6.5. Ölçüm analizlerinde kemik mineral yoğunluğu (g/cm2), kemik mineral ağırlığı 
(g), yüzey alanı (cm2), T-Skor ve Z-Skor hesaplanarak değerler sayısal ve grafik 
olarak gösterilmelidir.

6.6. Sistemde tüm mekanik, elektronik ve genel ölçüm kalibrasyonun yapıldığı 
otomatik bir test programı olmalıdır.

6.7. Sistem tarama penceresini optimize eden ve doz azaltan SmartScan tarama 
teknolojisine veya OnePass fan beam tarama teknolojisine sahip olmalıdır.

6.8. Sistem bilgisayar destekli dansitometreyi desteklemeli, uyarı mesajları ile 
kullanıcıyı uyarabilmelidir.

7. RÖNTGEN JENARATÖRÜ
7.1. X ışını tüpü hasta masasının altında bulunmalı, ışın hüzmesinin şeklini tayin 

eden bir kolimatör bulunmalıdır.
7.2. X ışını yüksek ve düşük olmak üzere iki farklı enerji seviyesine ayrılmalıdır.
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8. DEDEKTÖR TAKIMI
8.1. Dedektör takımı LYSO (Lutesyum İtriyum Oksiortosilikat) veya GADOX yapıda 

olmalıdır.

9. TARAMA SİSTEMİ
9.1. Temel taramaların çekim süreleri ve X ışını doz değerleri orijinal dokümanlar 

üzerinden belirtilmelidir.
9.2. AP Spine ve Femur için standart bölgesel tarama süreleri en fazla 60 saniye 

olmalıdır. Orijinal doküman üzerinde ispat edilecektir.
9.3. Sistemde femur, AP Spine ve Tüm Vücut ölçümleri en az 3 farklı tarama 

hızında yapılabilmelidir.
9.4. Aktif tarama alanı ölçüleri tüm vücut analizi için en az 195 cm x 60 cm olup 

diğer bölgeler için de (AP Spine, Femur gibi) orijinal dokümanlar üzerinden 
belirtilmelidir.

9.5. Sistem tarama öncesi iki hasta arasında kalibrasyona ihtiyaç duymamalıdır.

10. HASTA MASASI
10.1. Hastanın masa üzerinde hassas lokalizasyonu için lazer ışınlı lokalizasyon 

sistemi bulunmalıdır.
10.2. Hasta masası taşıma kapasitesi en az 150 kg olmalıdır.
10.3. Uygulama yazılımlarında gerekli olan tüm pozisyonlama aksesuarları cihaz ile 

birlikte verilmelidir.

11. KAYIT VE ARŞİV SİSTEMİ
11.1. Sistemde hasta arşiv sistemi bulunmalı, hastalara ait tarama verileri 

CD\DVD'lerde ve harici sabit diskte arşivlenebilmelidir.
11.2. Hastaya ait yeni analiz ile arşivdeki eski analizleri arasında karşılaştırma 

yapılabilmelidir.

12. AKSESUARLAR
12.1. Cihazı şebeke voltaj değişikliklerinde ve ani elektrik kesintilerinden korumak 

amacı ile cihaz ile birlikte en az 3 kVA'lık kesintisiz güç kaynağı (UPS) verilecektir.
12.2. Cihaz ile birlikte boy ölçer ve elektronik tartı verilecektir.
12.3. Günlük ve aylık sistemin kalite kontrol testlerinin yapılabileceği fantom 

verilmelidir. Sistem testi veya kalibrasyon sonuçları Türkçe ve/veya İngilizce rapor 
halinde verilebilmelidir.

12.4. Bilgisayar ve eklerinin yerleştirilebileceği bilgisayar masası ve kullanıcı koltuğu 
verilmelidir.

12.5. Cihaz ile birlikte en az 12.000 BTU'luk inverter split klima verilecektir.
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13. MONTAJ VE KURULUM:

Satıcı firma cihazları idari şartnamede belirtilen şekli ile kurumca gösterilen yere
ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda
teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından
karşılanacaktır.

13.1. Sistemin kurulacağı kapalı mekan, idare tarafından sözleşmenin 
imzalanmasına müteakip yüklenici firmanın başvurusu üzerine en geç 30 takvim 
günü içerisinde teslim edilecektir. Montaj sırasında oda içerisindeki cihazın 
kurulumu ve kullanımı için gerekli kablolama ve kanal işlemleri firma tarafından 
ücretsiz olarak yapılmalıdır. Kurulum (projelendirme ve kurulum ücretleri 
yüklenici firmaya ait olmak üzere) yüklenici firma tarafından yapılacaktır. İş 
istasyonu Radyoloji A.D. tarafından gösterilen yere ek bir bedel talep edilmeden 
yüklenici firma tarafından kurulacaktır.

13.2. Yüklenici firma idareye yazılı olarak cihazı kurmaya başlayacağı tarihi 
bildirecek, idare cihazın kurulacağı odayı (kumanda ve cihaz odası) boş olarak bu 
tarihte teslim edecektir. Yer teslimi yüklenici firmaya belirlenen tarihte 
yapılmadığında cihaz kuruma sandık teslimi yapılacak, bu teslim yüklenici firmanın 
montaj sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

13.3. Türkiye Atom Enerjisi Kurumumun (TAEK) Radyoloji Üniteleri için zorunlu 
kıldığı TAEK lisansı ile ilgili gereken dokümanlar hastane idaresi tarafından 
sağlanarak, TAEK lisansı için başvuru, malın muayene ve kabulünden sonra 
hastane idaresince yapılacaktır. Kemik Dansitometri Cihazı için lisans alınması 
aşamasında gerekli lisans harç ücreti yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

14. EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON

14.1. Firmalar, kurumumuzun belirleyeceği sayıda elemanlara en az 3+2(5) gün 
cihazın kullanım eğitimini verecektir.

14.2. Kurumun gerekli görmesi durumunda firmalardan teklif ettikleri modelin 
demonstrasyonun yapılması istenebilir. Bu demonstrasyon esnasında cihazın 
teknik şartnameye uygunluğu kontrol edilecektir.

14.3. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazları sistem
ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN ISO 13485
belgesine sahip olmalıdır.

14.4. Satıcı firma teknik servis imkânlarını ve alt yapısını belgeleyeceklerdir(Teknik 
personel sayısı, bakım onarım imkânları vb.).Teknik servis altyapısı araştırılacaktır. 
Teknik servis altyapısı yetersiz bulunan firmaların teklifleri reddedilecektir.

14.5. Sistemde imalatçı veya ana dağıtıcı firmanın T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nca verilen 'Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi' veya TSE'den alınmış 
'Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi' olmalıdır.

14.6. Sistemde imalatçı veya ana dağıtıcı firmanın TAEK' dan alınmış 'X-lşınlı 
Cihazlar İçin Bakım, Onarım, Montaj ve Değiştirme' işlemlerini yapmak üzere 
verilen lisans belgesi olmalıdır.



15. GARANTİ SÜRESİ, BAKIM VE ONARIMI:
15.1. Tüm sisteme kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile Tüp, dedektör ve 

yedek parça dahil ücretsiz bakım onarım garantisi verilecektir. Garanti süresi, 
üretici firma tarafından verilecektir. 2 yıllık garanti süresi ve 8 yıllık garanti süresi 
sonunda yapılacak anlaşmalarda, Sisteme arıza bildiriminden itibaren mesai gün 
ve saatleri içerisinde, en geç 24 saat içerisinde müdahale edilecek, yedek parça 
gerekmeyen durumlarda, müdahaleden en geç 48 saat sonra sistem çalışır 
durumda teslim edilecektir. Yedek parça gerekmesi durumunda parça yurtiçi 
stoklarda mevcut ise 72 saatte sistem çalışır durumda teslim edilecektir. Yedek 
parçanın yurtdışı stoklarda bulunması halinde ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi 
olduğu durumlar dışında (Bu durum belgelenmelidir) en geç 10 gün içinde tüm 
fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı geçen süre garanti süresinden 
sayılmayacaktır.

15.2. 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.

15.3. Ücretsiz garanti süresi bitiminden sonra en az 8 yıl süreyle ücreti karşılığında 
yedek parça sağlayacağını üretici, temsilci belgelendirecek ve hızlı devreden 
yedek parçaların ileriye dönük döviz bazında fiyatlı parça listeleri ve yıllık 
periyodik bakım-onarım bedelini belgelendirecektir verilecektir.

15.4. Firma garanti sonrası yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak 
olan sistemin satın alma fiyatına oranları cihaz ve tüm akşamı dahil en fazla parça 
hariç %3, parça dahil %6 (tüp dedektör hariç), yazılı olarak belgeleyecektir.

15.5. Cihazın çalışmadığı günler için %95 uptime garantisi verilmelidir. Hizmeti 
aksatan ve süresi içinde giderilemeyen arızalar için cihazın çalışmadığı gün sayısı 
kadar ve cihaz bedelinin %05 (bindebeş) oranında cezai müeyyide uygulanacaktır. 
Uygulanacak ceza cihaz bedelinin %15 ini geçmeyecektir.

15.6. Garanti süresi bitiminde X-lşın tüpü ihtiyacı olduğunda tüpün bedeli, cihazın 
ihale bedelinin (ihale günü T.C. Merkez Bankası döviz alış bedeli üzerinden) %12 
sini geçmeyecektir. İstekli firma garanti sonrası vereceği tüp fiyatını belirtecektir.

15.7. Garanti süresi içerisinde ve dışında tüpün bitmesi veya arızalanması 
durumunda en az aynı özellik ve kapasitede kullanılmamış X-lşın tüpü ile değişim 
yapılacaktır.

15.8. Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, 
üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınamaması durumları 
"arıza" olarak kabul edilecektir. Süreleri aşan arızalı durumlarda cihazın alış bedeli 
üzerinden; gün başına binde beş, oranında ceza kesilecektir. Uygulanacak ceza 
cihaz bedelinin %15 ini geçmeyecektir. Yukarıdaki arıza tespit ve onarım süreleri, 
oluşan arızanın yapısı ve karmaşıklığı göz önüne alınarak hastane idaresinin kararı 
ile uzatılabilecektir.



15.9. Sisteme daha hızlı ve etkin servis verilebilmesi için uzaktan bağlantı ile sisteme 
müdahale edebilmelidir.

15.10. Tıbbi cihaz yönetmeliği 11. maddesine göre radyasyon yayan cihazların 
sistemle işlem paketi kapsamında piyasaya arz eden imalatçılar TS EN İSO 13485 
belgesine sahip olmalıdır.

16. MUAYENE VE KABUL:
16.1. Cihazların muayene ve kabulleri KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi 

tarafından belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır. Muayene ve kabulde, 
şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu kontrol 
edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol sayımı 
yapılacaktır.

16.2. Muayene ve kabul sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve 
performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve
düzeneği firma tarafından ücretsiz olarak sağlayacaktır. Muayene ve kabulde 
oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

16.3. Muayene ve kabul sırasında firmadan ürünün/ürünlerin teknik özellikleri ve
performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve
düzeneği firma ücretsiz olarak sağlayacaktır.

16.4. TC. Sağlık Bakanlığının 23.03.2015 tarih ve 259 (9137686) sayılı 2015/9 sayılı 
Genelgesinin 2.12. maddesine istinaden Türkçe etiket ve kullanım kılavuzu
bulunmayan tıbbi cihazların muayene ve kabul işlemleri yapılmayacaktır.

16.5. Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol 
belgesi ) muayene ve kabul komisyonuna teslim edilecektir. Bu testle: garanti 
süresi boyunca 6 ayda bir, firma tarafından yapılacaktır. Bu testlerin bir kopyası 
Sağlık Tesisi Yöneticiliğine teslim edilecektir. Diğer kopyası da Kamu Hastaneleri 
Birlikleri Klinik Mühendislik sorumlusuna teslim edilecektir. Garanti süresi kesin 
kabul tarihinden (cihazın teknik şartname koşullarına uygun, çalışır tesliminden 
itibaren) sonra başlayacaktır.

16.6. T.C. Sağlık Bakanlığının 23.03.2015 tarih ve 259 (9137686) sayılı 2015/9 sayılı 
Genelgesinin 2.6. maddesinde geçen "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 11. Maddesine 
göre radyasyon yayan cihazları sistem ve işlem paketi kapsamında piyasaya arz 
eden imalatçılar TS EN ISO 13485 belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca; nihai hali 
verilen ve kullanıma sunulacak olan cihazların kalibrasyon ve kalite kontrol 
testlerinin, TS EN ISO / IEC 17020 "Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşları 
Çalıştırılması İçin Genel Kriterler" standartlarına göre akredite olmuş özel veya 
kamu kuruluşları tarafından yapıldığı belgelendirilecektir." hükümleri ve bu 
konuyla ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun yapılacaktır.

K.S.Cl. Tıp Fakültesi Radyolo'i a, D.
Yrci. Doç. Dr. Betül KlZiı.' i
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