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RADYOTERAPİ PLANLAMA AMAÇLI 4 BOYUTLU SOLUNUM KONTROLLÜ
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ SİMULATöR (CT sIM) sİsTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

KONU: Bu teknik Şartname, Radyoterapi sistemleri için özel olarak geliştirilmiş bir adet en az
16 (onaltı) dedektör sırasma sahip ve en az 16 (onaltı) kesitli, tİim vücut hacim taram alı, en az
80 cm çapında açıklığa sahip gantri ve bilgisayar simülasyon sistemine sahip bilgisayarlı
tomografi cihazınrn teknik özelliklerini içerir. Bu sistem sayesinde 4D (4 boyutlu) görrıntü
setleri oluŞturulabilmeli, solunum sebebiyle hareket eden hedef voliimlerde planlama ve lineer
hzlandıncı cihazlannda solunum takipli tedavi yapılabilir olmahdır. sistem pAcs, RIs ve
HIS'e bağlanabilmeli bu nedenle DICOM-3 uüumlu olmalıdır.

A. GENEL ŞARTLAR
1. Teklif edilen cihazlann T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bitgi Bankasında (TITUBB) veya

ürtın raı<ip sisteminde (üTs) sağlık Bakanlığı taıafından kayıt işlemi tamamlaıır ş
olmalıdır. AdaY veya isteklinin, teklif edilen cihazın imalatçı veya ithalatçısı (edarikçi
firma) veya iiriintin tedarikçi firmasının bayii olduğuna daiI TıTUBB veya ÜTs kaydı
aranacaktır. İstekli firmalaı söz konusu belgeleri, onaylı iiri.in barkod numaıalanyla birlikte
teklif kapsamında sunulacaktu.

2. İstekliler, teknik şartnamenin her özelliği için orijinal kataloglaı iizerinde ilgili maddenin

karşılığıru bularak işaretleyecek ve hangi maddeye ait olduğunu yazacakve her maddeye

Marka model cihazırıızın Teknik şa(nameye uygunluk belgesi'' başlıklı bir yazı
hazırlanarak cevap verecek, bu cevaplar antetli kağıda kaşeli, imzalı olarak tektif
kapsamında sunulacaktır.

3. İstekliler, -kumaııda konsolu ve sistemle birlikte verilmiş olan him mevcut yazıhmları,

BilgisaYarlı Tomografi Simulatöı Sisteminin teslim tarihinden itibaren garanti silresi
iÇerisinde herhangi bir ücret talep etmeden gtincellemeli ve bu konu ile ilgili yazılı beyanı

ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır

B. BİLGİSAYARJ,I TOMOGRAFi CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERi
1. Sistem PACS, RIS ve HIS'e bağlanabilmeli bu nedenle DICoM-3.O iletişim protokoli.iniin

tiim komponentlerini (senüreceive, query/ retıieve, basic print,

l
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standardma uymalıdır) içermelidir ve bu komponentler sistemde çalışır vaziyette teslim
edilmelidir. PACS sisteminden hasta verilerini alabilecek ve PACS'a göritntii göndermek
iÇin hasta bilgisinin manual girişini ortadan kaldııacak ,.worklist,, fonksivonu
bulunmalıdır.

2. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi sistemi aşağıdaki i.initelerden oluşmaktadır.

B.l. Taıama tiııitesi ve detektör sistemi (Ganğ),
B.2. Xışıru jeneratöri.l ve X-lşıru tilpü,

B.3. Hasta masası,

B.4. Kumanda Ünitesi, Bilgisayar Sistemi ve Hafıza Ünitesi,
B.5. Haıeketli Lazer Sistemi,

8.6. Solunum Kontrol Sistemi Yazılımı ve Donanmı
B.7. Aksesuarlar

B.1. TARAMA ÜNİrBsİ vp DETEKTÖR sİsrnıvrİ (GANTRY)
1. Garığ açıkl ığı en az 80 (seksen) cm çapında olmalıdır.
2. Sistem garıtry'nin 360" (üçyiızatmş derece)'lik dönüştinde en az 16 (onaltı) kesit

alabilmelidir. Dedektör sisteminin z-ekseninde, bir rotasyondaki kapsama alanı en az 19
mm olmalıdır.

3. Gantry hızlı taramalara imk6ı verecek şekilde 360 (üçyüzatmış) deıece Continuous Rotate
- Rotate Slip Ring/Spiral teknolojisine sahip olmalıdır.

4. sistemde garıtry veya hasta masasr iizerinde, acil durumlarda ve tehlike arılannd4 gantry
ve ma§a hareketini durduracak biı emniyet anahtanna (emergency off switch) süip
olmalıür,

5. Gantri standart tararna alan, (Field of View-FoV) farlJı değerlerde seçilebilmelidir.
Sistem ile ulaşılabilen maksimum gerçek (scan) tarama alanı (sFoV) çapı en az 50 cm
olmalıdır. sistemde maksimum gerçek (scan) tarama alaıu (sFov) veya maksimum
extended (display) tarama alanı (DFoV) çapı en az 65 cm'den daha az olmamalıdır.

6. Gaıığ'de pozisyonlama için lazer ışıklandırma sistemi ve operatör ile hastaıun
habeıleşmesini sağlayan interkom sistemi bulunmalıdır.

7. En ince kesit kalınlığı en faz|a 0.75 (sıfır nokta yetmişbeş) mm olmalıdır ve sistem ile en
az 5 (beş) değişik kesit kalınlığı değeri seçilebilmelidir.

8. sistemde optimım alçak ve yiiksek kontrast rezolüsyonunu sağlayacak şekilde katı hal
(solid state) özelliğinde ultra lızlı yapıda detektörler bulunmalıdıı.
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9. Sistem çekim esnasrnda en az 5l2x5l2 (beşyiizoniki çarpı beşyiizoniki) matrikste

rekonstriiksiyon yapabilmeli ve ekrarıa gelen imajlaı iizerinde, pencere seviye ve yiikseklik

ayarı, bül,iitıne ve pan işlemleri yapılabilmelidir.

l0. Sistem taramayla aynı arıda göritntü rekonstriiksiyonu yapabilmeli, aynca (onJine filming)

otomatik filmleme ve arşiv amaçh görtlııtü transferi yapılabilmelidir.

11. Sistem en az l00 (ytD) saniye boyunca kesintisiz spiral ve volumetrik tarama

yapabilmelidir.

12. Sistemin tarama mesafesi en az 160 (yüz altmış ) cm olmalıdır.

13.360 (üçyüz altmış) derecelik (tiim ı.iicut için standart fiil rotasyon) tarama için en kısa

tararna zamanr en fazla 0.5 (sıflr nokta beş) saniye olacaktır. Taıama siiıeleri farklı

değerlerde seçilebileceklir.

14. Sistem real-time olarak ön-arka ve lateral, oblik skenogram çekebilmelidir.

B.2. X_IŞINI JENERATÖRÜ vE X-IŞINI TÜPÜ
l. Röntgen jeneratöriintin gücü en az 70 (yetmiş) kW olmalıdır. Eşdeğer gibi ifadeleı

kesinlikle kabul edilrneyeceilir.

2. Sistem, slip-ring özelliğine uygrın çalışacak yüksek frekansh jeneratör içermelidir.

3. Jeneıatör parametıeleri kumarıda konsolundarı izlenebilmelidir.

4. Jeneratör, bilgisayar kontrollü olmalı ve tarama bolı-ınca stirekli X_ışını iiretebilmelidir.

5. Röntgen tüpü fokus büyükli.lkieri belirtilecektir..

6. Röntgen tiipü si.irekli döner aııotlu olmalıdır.

7. Tüp aşın 1üklenmelere karşı korumah olmalıdır.

8. Röntgen tüp anot ısı kapasitesi en az 7.0 ( yedi) MHU olmalıdır.

9. Tüpiin arıot rsı atım kapasitesi (anot soğutması) en az 1300 (binüçyüz) kHu/dk olmalıdır.

Eş değeı gibi ifadeler kabul edilmeyecektir.

l0. Tüp maksimum akrmı eı az 600 (altıl.ilz) mA olmahdır.

B.3. HASTA MAsAsI
1. Masa tablası karbon fiber malzemeden yapılmış ve indeksli olacaktır. Masa tablasırun metal

iskeleti olmayacalrtrı. Malzeme özellikleri yilklenici tarafından kabul komisyonuna

belgelendirilecektir.

2. Hasta masası yeni kurulan Trubeam cihazmm tedavi masasıyla birebir uüumlu olacak
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diizleştirici ile diiz hale getirilmelidir. Masa imınobilizasyon araçlannın yeni kurulan
cihazın kullanıldığı şekilde kullanrmına olanak sağlamalıdır.

3. Hasta masasr, pozisyonlama hassasiyeti değişmeden en az 200 (ikiytız) kg ağırlığındaki
hastalan taşıyabilmelidir.

4. Elektrik kesilmesinde veya acil bir durumda, hastayı gantry içinden çıkaıabilmek için hasta
masaslnrn manuel olarak serbest bırakılabilmesi mtlmkiin olmalıdır. Aynca masanın heı iki
tarafında kumanda amaçlı ayak pedalı bulrınmahdır.

5. Hasta mastısrrun hareketlerinin elektronik doğuluğu masanln taşıyabildiği maksimum
ağrhkta +/- (aıtıleksi) 0.5 (sıfir nokta beş) milimetreden fazla olmamalıdıı. Masa spiral
hareketleı iÇin sİ,iıekli ilerleme yapabilmelidir. Masa haıeketlerinin hızı seçilebiliı olmalıdır.

6, Hasta masasırun her hirlü haıeketi operatör konsolundan ve gantry iızerinden manuel o]arak
yapılabilmelidir. Masa hareketleri sayısal olarak görtintülenebilmelidir.

7. Minimum masa yfüsekliği 580 ( beşyilzseksen) mm'den fazla olmayacaktır.
8. Masa haıeketlerinin koordinatlan göriintülenebilmelidir.

9. Masanın yatay hareketleri hem motorize hem de manuel olmalıdır.
10, Cihaz ile birlikte kalibrasyon fantomlan, fantomları masa i,lzerinde tutacak holder ve lazer

kalibrasyon aparatları verilmelidir.

ll. Masada hastaların stabilize edilmesine yardımcı olacak hasta minderi, baş desteği, çene
desteği, uzun-kısa vücut bandlan gibi aksesuaılaı verilmelidir.

B.4. KUMANDA ÜNİTESİ, BİLGİSAYAR sİsTEMi VE HAFIZA ÜNirEsİ
1, Teklif edilen sistemin kumarıda iinitesi iizerinden tarama, rekonstrfüsüyon,

gönintüleme ve analiz işlemleri ayru anda yapılabilmelidir.
2, Sistem tek (single), çoklu (multipte), iki yönlü (bi-directional) ve birleştirilmiş (combined)

spiral tarama yapabilmelidir.

3, Sistemin gdriintüleme (display) matriksi en az 1024x1024 (binyirmidört çarpı binyirmidört)
olmalıdır._

4, Rekonstrüksiyon matriksi her bir anatomik bölge için en az 5l2x5l2 (beşyiızoniki çarpı
beşyllzoniki) olmahdır.

5. Rekonstrfüsiyon hızı saniyede 20 (yirmi) göriintüden az olmamalıdrr.
6, sistemde anatomik ön protokoller bulunmalı, tetkik için istenen protokol seçilebilmelidir.
7. Hasta ile konuşmak için iki yönlü interkom sistemi olmalıdır.
8. Sistem, göriintii arşivleme ve iletişim sistemleri (PACS) ile ulumlu olmalı ve DICoM 3.0
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9. Sistem "DlCoM-send./receive, query/retrieve, basic print, get worklist (HIS,&JS)'' ile
uyumlu olmalıdır.

10. sistemde en az aşağıdaki yazılımlar bulunacaktr. Bu yazılımlann tüm komponent ve
özellikleri ile gerekiyor ise donanrm parçaları da eksiksiz olarak verilecektir.

10.1. Real Time Multiplanar Rekonstrtiksiyon (MPR)
10.2. Multiplanar (Multi projeksiyon) Voliim Rekonstriiksiyon / Rendering
(MPVR)

1ü3. Maksimum ve Minimum lntensite Projeksiyon (MIP ve MinIP)
10.4. Üç boyutlu görüntüleme (3D) (Volume Rendering, Shaded suıface display
Vb.)

10.5. Tiimör ve nodüllere ait palametrel.rin (boy, genişlik vb) ölçiimlenmesini
sağlayacak program bulunmalıdır.

10.6. BT Anjiografi ve kantitatif BT anjiografı, bu pıogramda 2-D,3-D veya 3-D
volume Rendered imajlara ait ölçi,imler, damar yapısına ait ölçiımlel otomatik veya
yan otomatik olarak yapılabilmelidir.

10.7. Göriıntü değerlendirme, işleme ve anotasyon işlemleri yapılabilmelidir.
10.8. Post pıosesing işlemleri ve pencereleme yapılabilmelidir.
lQ9. Dinamik çalışma kontrast optimizasyon programı veya dinamik çalışma
yapabilmesi için gerekli çekiın protokolleri bulunmalıdır.
10.10. En az üç değişik yapıyı ayn ayn filtıeleyebilen (ömeğin akciğer, yumuşak
doku, kemik gibi faıklı yapıtarı) protokol veya pıogram buluımalıdır.
10.1 1. sistemde kontrastlı tetkik]erde enjeksiyon sırasrnda kontrashn maksimum
yoğunluğunun yakalanmasıru sağlayacak (Suıe Staıt, Care bolus, Bolus Tıacking
vb. adıyla tanrmlanarı) protokoller/pıogıamlar bulunmalıdır.
10.12. sistemde gelişmiş artefakt azaltma yazrlımı ve gelişmiş giirültti önleme filtre
sistemi bulıınmalıdır.

11. Görtlntüler, sistem diskinden veya arşivleme için kullanılan tiniteden çağnlarak tekrar
izlenebilmeli ve iizerinde göriinni işleme ve analizler yapılabilmelidir.

12. Sistemde hastanln alacağı radyasyon dozunu azaltan en az ''3D Dose Modulation'',
"Doseright ACS", "CAREDose 4D", "Sure Exposure 3D'', vb gibi yazılımlar bulunacaktır.
otomatik akım seçim programı ve çekim esnasrnda mAs değerini hasta ölçülerine göre
ayarlayaı ve dozu azaltan dinamik doz modülasyon protokol/program, pediatıik, çocuk ve
yetişkinler için ayrı a}Tl tarama programları bu]unacaktır.
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13. Sistemde artefakt azaltma yazılımı mevcut olacak ve doz azaltrmı için .'IMR'',''iDosE',,

"SAFIRE", "ASiR", "AIDR 3D" ile adlandırılan iteratif rekonstruksiyon algoritmalanndan
biri bulunmalıdır.

14. sistemde dual enerji veya single enerji modunda çalışan; kemik ve komşu dokulan
destekleyerek implant görtintülemede metal artefaklanrun elimine edilmesini sağlayan;
farklı firmalaıda:sEMAR", "o-MAR., .'MARS'' veya "İMAR.. gibi adlatla isimlendirilen
metal artefakt azaltma yazılımı olacakhr.

15. Sistemde, göriintü bülütme (zoom) ve anotasyon (göriıntü üzeine yazı yazma) işlemleri
yapılabileeektir.

16, Sistemde görtintii iŞleme esnasında görtintü tizerinde alınan iki nokta arasındaki mesafe ve
açı ölçiilebilmelidir.

17. Konsolda en az 2 (iki) adet en az 19" (ondokuz inch) ve en az 1280x1024 (binikiyiizseksen

ÇarPı binYirmidört) rezolüsyona sahip, titreşimsiz LCD /LED monitör bulıınmalıdr.
Monitörlerin birinde tarama, rekonstrfüsiyon yapılırken diğer monitörde resim,
göriintiileme, görtfuıtü işleme ve arıaliz işlemleri yapılabilmelidir. Bu işlemler esnasında
sistemde yavaşlama olmamalıdrr ya da Konsol da en az bir adet 1280xl024
(binikiyüzseksen çarpı binyirmidört) çöziiniırltik te en az 19 (ondokuz) inch LED/LCD
monitör bulunmalıdır. konsol multitasking özellikte olmalı, aynı anda taram4
rekonstrüksiyon, resim görıintüleme, göriintü işleme ve aııaliz işlemleri yapılabilmelidiı.
Konsol aynr anda bu işlemleri yapamıyorsa en az iki adet monitör verilmeli ve monitörlerin
birinde tarama, ıekonstrüksiyon yapılırken diğeI monitörde resim göriintüleme, göriintü
işleme ve arıaliz işlemleri yapılabilmelidir. Bu işlemler esnasrnda sistemde yavaşlama
olmamalrdır.

18, Ana bilgisayar, mouse ile kontrol edilebiliı nitetikte ve WindowsTM veya Linux tabarılı
olup, tüm tarama işlemleri, veri ve göriintü transferi ile dokiimantasyon işlemleri
yapılabilecekıir. konsolda en az bir adet alfa niimerik klavye ve bir adet mouse
bulunacaktır.

19. konsol, gerçek çok işlemli (multitasking) özellikte olacak ve hasta taramasr yapılırken
diğer işlemlerde yavaşlama olmayacaktıı.

20. Sistem, eİ az 16 (onaltı ) imaja kadar ayru anda göriintüleme yapabilmelidir.
2l, CTDI (ComPuted TomograPhy Dose Index) dozlannı çekim sırasında veya sonrasında

sistem monitörize edecek ve bu dozlar ekrarıdan izlenebilecektir.
22. sistemde gönintüerin ardı ardına otomatik olarak göriinti,ilenmesini sağlayan cine modu

bulunmalıdır
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23. sistem iizerinde geniş data setlerini inceleyip görtintüleyebilecek izleme (viewing)
progıamı bulıınmalı ve program sayesinde iki bolutlu (2D) data görünttileri aksiyel,
koronal, sagital, oblik, çift ve üçlü oblik olarak izlenebilmelidir. Bu görİintiileme gerçek
zamanlı (Real-Time) olarak yapılmalıdır.

24. konsolda görtintiilerin yedeklenmesi için yi.iksek hızlı cD veya DvD optik yazıcı
bulunmalıdır. Hasta göriintiilerinin kaydı ile birlikte göriintülerin başka bilgisayaılarda
kolayca izlenebilmesini sağlayarı (viewer) yazlımı da aünr seansta optik ortama kayıt
edilebilmelidir.

25. Sistemin ana bilgisayan en az 8 (sekiz) GB hafızaya s.AM) sahip olmalıdır. Sistem diski
göri,intü ve raw data kapasitesi sağlayacak en az 210 (ikiyiizon) GB'lık toplam imaj ve veri
hafızasına sahip olmalıdır. sistemden göriintü alabilmek için l adet en az 2 (iki) TB
büyilklüği.lnde harici disk verilmelidir.

26, Sistem hasta nefes alma aşamalarınr ayrı ayr,l görtfuıttileme imkanı veren far6ı fazlarda 4
Bo},ııtlu göriintüleme yapabilmelidir.

27. sistem hastanrı nefes alış-veriş siklusunun tamamıru göriintiileyebilmek için yavaş çekim
yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.

28. 4 Boyutlu göriiııtü alımı esnasrnda da sistem yine en büütık Fov açıklığında çalışabilmeli
ve tiim hasta konturunu gönintüye dahil edebilmelidir.

B.5. HAREKETLİ LAZER SİSTEMİ
l. Hareketli Lazer sistemi, duvara veya tavarıa monte edilmiş 3 (üç) adet hareketli diyot bazlı

lazer (iki eksen) olmalıdır.

2. Hareketli Lazer sistemi kooıdinat değerlerinin girilebildiği pc'ye süip olmalıdır. Bu
sayede cihazların kurulacağı kliniklerde mevcut oları ''Tedavi planlama sistemi'' iş
istasyonlarına ve sanal simülasyon i.fuıitesine netwoık iizerinden bağlanacak ve izdüşiim
koordinat değerlerini online olarak alabilecektir.

3, Sistem, tedavi planlamadan gelen izocenteı bilgilerini hasta cildine yiiksek doğruluk ile
aktarabilmelidir. Lazerlerin izosenteri ( sagital,transvers ve horizontal ) ve alan sınırlan
hasta cildine en fazla +/- l mm (artıleksi bir) hata payı ile örtüşmelidir.

4. Lazerlerle birlikte su terazili fantom kiti verilecektiı.

8.6. soLUıruM KONTROL stsTEMi YAZILIMI ve DoNAI\IIMI
1, Sistem ile birlikte solunum kontrollü tedavilerin simülasyon işlemlerinde kullanılacak hasta

repsiratory Gating ve Triggerring CT

r
yazrlım ve donarumr
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verilmelidir.



2. verilecek_ olan solunum kontrol sistemi, kliniğimizde bulunarı gelişmiş linak sistemi

i,izerinde ayn-ı amaç için kullanlan sistem ile eşlenik olmalıdır ve bu sayede solunum

PeriYodu ile iiretilen göriintüler iizerinden yapılan planlama ile, linak cihazında serbest ve
nefes tutma tekniği ile solunum kontrollü radyoterapi yapılabilmelidir.

3. Sistemden elde edilen hareketli göriinti.iler ile, planlama sisteminde ITV çizilebilmeli ve bu

çizilen ITv nin linak tizerinde ayru şekilde kontrolü sağlanarak ışınlama hastarun doğal
solunum PeriYoduna müdahale etmeden otomatik olarak kesilip tekrar başlatılabitmelidir.

4. Sistem ile biılikte verilecek olan solrınum kontrol sisteminin diizgiin çalışabilmesi için tiim
lisans ve interfaceler verilmelidir.

5. Sistem ile birlikte Respiratory Gating ve Triggering CT yazılım ve donanrmı (Lazer
resPiratuar kamerası) verilmelidir. Bu yazılım ve donanrm klinikte bulunan Variarı marka
linak sistemi ile eşlenik olmalı ve sorunsuz çalışmalıdır. Bu yazılrm ve donarum sayesinde
4D data setler oluŞturulabilmeli, solunum sebebiyle hareket eden ti.imörlerde plarılama ve
geliŞmiŞ linak cihazında gated terapi yapılabilmelidir. Bu sayede CT sisteminde elde edilen
4D göriinttiler ile hareket eden tiimörlerin radyoterapi planlaması yapılabilmelidir.

B.7. AKSESUARLAR
1. Tomogafi sistemi ile birlikte ''interkom sistemi'' kurulmahdır.
2. Cihaz çahşırken uyan ve rşıklandırma sistemi olmalıdır.
3. cT'nin linak masasıyla u}umrınu sağlamak için masa diizteştiricisi olmalıdr. Bu masa

diizleŞtiriai karbonfiber olmalı ve linak masa üstii hasta fiksasyon sistemi ve aksesuarlanvla
uyumlu olmalıdr.

4, Yüklenici fırma cihazlar, konsol, hareketli lazerler ve bilgisayar sistemleri için tiim sistemi
deııede tutabilecek ve tiim sisteme tam yiikte en az 10 dakika yetebilecek kapasitede,
devıeye girip çıkışı srrasında güç kaybı oluşturmayacak kesintisiz güç kaynağını
sağlayacakır.

5. Sistemle biılikte ot'inal maıuellerden birer kopya veıilecektir.
6. Teklif edilen sistemle birlikte mevcut PACS sisteminde veya kurulacak pACS sisteminde

göri,intü kaybınr engelleyecek ve görtintü depolanmasını sağlayacak şekilde alt yapıyı
oluşturmak (en az cat 6 kablolama sistemi ile) iizere ilgili tiim yazılım ve donanrmlan
sağlayacaktır.

120 cm boyutlannda bir adet kurşun cam verilmeli veEn az l00x

edilmelidir.
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8. sistemle birlikte tiım kalibrasyon ayarlan yapabilecek fantom kiti verilecektir.
9. BT için geıekli tiim kalite kontrollere uygun (HU ölçiımleri, göriintii kalitesi, uzaysal

çöztintlrltlk gibi ) QA faıtomu verilmelidir.

l0.Bn az 13 (onüç) farklı elektıon darısitesi içeıen, CT ve conebeam CT sistemi ile
görihtülemesi yapılabilecek l (bir ) adet elektron dansite fantomu verilecektir.

1l. sistemle birlikte en az iki kafalı bilgisayarlı tomografı sistemleri ile ulumlu, otomatik
enjektör verilecektiı. otomatik enjektör operatör odasından yönetilebilir özellikte olacaktır.

a) Kontrast enjeksiYonun monitörize edilmesine imkan vererek, ekstravasazyon kontrolü
ile enjeksiyonun tekraı başlatılmasına imkan vermelidir.

b) Otomatik enjektöriin damar yolunu açık tutma (KVO) özelliği olmahdır.
c) Kontrast madde enjektOrü voli.imü minimum 200 (ikiyüz) ml olmalıdır.
d) EnjeksiYon akrŞ 1ızı 0.2 (sıfir nokta iki) mVsn ile 8 (sekiz) mVsn arasında ayarlanabilir

olmalıdır.

e) Kumanda odasında kontroliinü sağlayan dokunmatik ekranlı terminal i,iııitesi olmalıdır.
f) otomatik ve el ile (manuel) enjeksiyon gecikmeli enjeksiyon ( start delay) ve enjeksiyon

durdurma (pause) özelliğine sahip olmalıdır.
g) cihazda ekstravasazyon riskini minimize etmek amacıyla hastanm damar yolu

kalitesinin test edilebileceği damar yolu güvenlik testi mutlaka bulrınmalıdu.
h) yiıklenici firma tüm sağlanan donarum ve yazılımlar için gerekli eğitimleri vermekle

yilkiimlüdiir.

i) Teklifedilen cihaz CE standartlarına uygun olmahdır.

12. cihazın kurulacağı oda ile birlikte kumanda odası ve diğer yan hacimlerin (ups, hazırlık,
uyandırm4 tıbbi atık vs.) iklimlendirme ve havalandırma sistemi yiiklenici firmaya aittir.
ıktimtendirme ve havalandırma sisteminin özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

13. Saatlik toplam hava değişim sayısl en az 6 olmalıdır.
14, Ttırn mekanik, elektrik, sıhhi tesisat, yangın projeleri yüklenicinin sorumluluğundadır ve

uygulama ve yapım projeleri idareye teslim edilecek ve onaylatılacaktr.
15. cihazın elektrik bağlantılan hastane teknik işletme yetkiliterinin uygun gördüğü panodan

çekilerek yapılacaktır.

16' AYnca odanın kullanrma hazır hale getirilmesi için gerekli tesisat (su, elektrik) diizenekleri
ve tilın tefrişat ytiklenici firma sorumluluğundadır. Elektrik ve su hattı
yüklenici İrma sorumluluğunda mahale getirilecektir.
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17. CTSIM odasınn hava sirkülasyonu, yeıden 30 cm ü.iikseklikte 2 noktadan erniş yapılarak
sağlanmalı ve emiş gücü Nükleer Dtlzenleme Kurumu ( ESKi TAEK) starıdartlanna göre
bulunduğu oda hacminin 7 ila l0 katı/saat olmalıdır.

18, cT simülatör cihazı ile birlikte verilecek olan meme board'u, hareketli lazeı sistemi,
elektıon dansite fantomu, QA fantomu, otomatik enjektör ve masa diİzleştirici gibi ti.im yan
ekipmanlar için ihaleden önce Böliim'den uygunluk yazısı alınacak ve ihale dosyasında
fıyat teklifı ile birlikte bu yazı srrnulacaktıı.

C. MONTAJ Ve YER HAZIRLIĞI

1, BilgisaYarh Tomografi cihazı hastane idaresi tarafindan gösterilen yere (Eski Co-60 tedavi
cihazının bulunduğu bunker) kurulacaktır. Yiiklenici firma oda içerisindeki gerekli tadilat,
hazulıklan Niik]eeı Düzenleme Krırumu (eski TAEK) standartlanna göre yapmakla
yiıkümlüd"w. odanın gerekli modifikasyonu bir bütiin olarak ek bir ücret talep etmeden

Yi,iklenici firmaYa aittir. Firmalar ihale öncesinde cihazın kurulacağı yeri kontıol ederek,
yer gördü belgesi imzalamaları zorunludur.

2. sistemin kurulacağı yeri firma ihaleden önce görecektiı ve yer hazırlığı ile ilgili bünın
masraflar (gerekli olması durumunda zırhlama da dahil otmak iizere) yiiklenici firmaya ait
olacaktır. İstekli firmalar tarafından hazıılanacak olan proje ve proje envanter çahşması
ihale tarihinden önce yönetime sunulacak ve yönetimin onayıru alan proje ve yönetimin
onaYınr alan Proje envanteı listesi istekli firmalar tarafından üale dosyasında sunulacaktrr.

3, Niİkleer Diİzenleme Kurumu ve Fizik Mtihendisleri Odası'ndarı ruhsat alınması ile ilgili
masraflar firma tarafından ödenerek makbuz hastaneye teslim edilecektir. Rüsat alma
işlemleri idare taıafından yapılacaktır.

4, yiiklenici firma yan birimleriyle biılikte tiim sistemin Niikleer Diizenleme kurumu,nun
radyasyon güvenliğine itişkin ilgili yönetmelik ve standartlanna uygun olaıak
kurulmasından, lisanslamasından, ortamrn soğufulmasından, UPS odası ve kontrol odası da
dahil olmak iizere tomogıafı ve çekim odasının split klimalarla havalandrılmasından,
iklimlendirilmesinden ve sistemin ideal koşullarda çalıştrılmasıru temin edecek şekilde
gerekli hazırl* ve düzenlemenin yapılmasrndan sorumludur. Lisanslama ve rüsatlandırma
iŞlemleri sırasrnda firma yetkili mtihendisini hazır bulundurmalı ve gerekli ölçiimler ve
düzeltmelerde destek sağlamahdr.

5, Sistemin konulacağr tomografi odası, çekim konsolu odasr ve hasta soü.r.ıııına odasının bütiin
işlerini (pano yapılması, ortamın aydınlatılması ve gerekmesielektrik
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kablo Çekimleri de dahil olacak şekilde), belirtilen alanlann inşaatr ve dekorasyon işlerinin
yapılması, bu alanlann boyanması, sandalye, masa konulması, yerlerin anti-statik pvc
kaplarıması, tavarı kaplamalannın değiştirilmesini üstlenecektiı.

6. Firmalar ,ıızaktan arıza teşhis yapabilmek için gerekli'' Remote Diagnostike donanrm ve
yazılımını-ücretsiz olarak teklife dAhil edeceklerdir.

7. Firmalar tarafindan sözleşme stiresince %95 uptime garantisi verilecektir. uptime
hesaplaması yıllık bazda ve her cihaz için ayn alrı yapılacak ve sadece cihazı tamamen

durdurmak suretiYle hasta alımını engelleyen dwumlar donwntime olarak kabul edilecektir.
%95 uptime'ın altına düşüldüği.i her iş giinü için ilgili cihazlann garantisi 3 giin
uzatılacaktır. Downtime hesaplamasında 1 giln 9,5 (08.00-17.30 arası) saat olarak alınacak;
hafta sonlan, resmi tatiller, dini balramlar, mücbiı sebeplerden kaynaklarıacak durumlar,
olumsuz Çewe koŞulları, bakım ve yazılım giincellemeleri için gereken si,ireleı, downtime
siiresine d6hil edilmeyecektir.

8, 24 saatlik bir müdüale siiresi, yiiklenici taahhüdtlniln bir parçası olmalıdır ( pazartesi
Cuma 09.o0-18.00 arası; Resmi Tatiller ve Bayramlar hariç). Uzaktan tarıı için sistemde
bağlantı yapılması mümkiin olmalıdır, iş istasyonları gibi çevresel ekipmanlar aynı bağiaıtı
çöaimi.ine bağlanabilmelidir.

9, Cihaza müdahaie edecek yetkili firma teknik personelinin cihaz ile ilgili eğitim aldığına dair
belgeler cihaz teslimi sırasında ibra edilecektir.

l0, Sistem ÇalıŞır vaziYette bir birim olarak teslim edilecektir. Cihaz sözleşmesi yapıldıktan
sonıa en geç l50 gi.inde teslim edilecektir.

ll. Garanti siiıesi x ışın tı,ıpü ve ti.ım yedek parçalar ddhil olmak iizere 5 (beş) yıldır. Garanti
siiresinin bitiminden itibaren 5 (beş) yıl süesince ücreti karşılığında yedek parça temini
sağlanacaktır.

12, Yükleniclmontaj srasında sistem için geIeken ttim elektriksel bağlantıları ve işleri (kablo
kanallan, kablolama, elektrik panolan) yapmalıdıı.

13. sistemin kalibrasyonu için gerekli olan ti,im fantomlar istem ile birlikte verilmelidir.
14. Kapı açıldığmda CT çekilimini kesecek diizenek olmalıdır.
15. cihazla birlikte meme hastalarının radyoterapisinde kullanılmak iizere 3 (üç) adet meme

bordu verilecektir.

16, Sistemin iireticisinin yer hazırhk kriteılerine uygun olarak, tedavi odasında masanm her iki
tarafinda simetrik olarak tavarı kısmına denk gelecek heı biri en az 2 (iki) metrekare LED

barisol yapılacaktıı. Barisollerin seçilmesi ve odaya

verecektir.
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D.EĞİTiM
l, Almacak cihazla ilgili olarak cihaz başında teknisyen, Fizik Mühendisleri ve Radyasyon

onkologlanna en az 15 (on beş ) gi.fu1 sıire ile ücretsiz eğitim verilmelidir. Bu eğitim
hastanenin talebi ilzerine, yine ücıetsiz olmak İ,izere en faz|a 3 sefer olmak iızere tekrar
edilebilecektiı. Eğitim sıiresi böliimiin karanna göIe istediği şekilde belirlenecektiı.

2, YukandaRi maddelerde belirtilen eğitimlerin bu konuda sertifikası olan uzman kişilerce
verilmesi sağlanmalıdır.

E. TESLiMAT VE GARANTİ ŞARTLARI
l. yük]enici sistemin kıırum tarafından istenilen yere ücretsiz monte etmekle, montaj için her

tiirlü diizenlemeyi sağlamakla y,tiki.ımlüdiir. sistemin nakliye ve montajı srrasında kurum
içinde ortaya çıkabilecek her tiirlü hasardan yiiklenici sorumluduı ve onarmakla
}tlktfunlüdü.

2. yiiklenici, sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getiıdikten sonra son kabul ve
fonksiyorı-testlerini yapmalı, bu testleı sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere
ilişkin masraflar yiiJdenici firma taıafından karşılanmahdır. Eğitim ve Dokiimantasyon
Şartlannda belirtilen koŞullaı yerine getirilmeden ve fonksiyon testlerinde tiim fonksiyonlan
ile çalışır durumda olmayan cihaz, kesinlikle teslim alınmayacaktır.

3' Sistemin ttim ParÇalan kullanılmamış olmalıdır. Yirklenici genel sorumlu statüsi.inde
olduğundan, sistemde kullanrlan ve başka fırmalar tarafından tlretilen diğer bileşenlerden
de sorumlu olacaklır. Ayru zamandan sistem hiç kullanılmamış olduğunu belirtiı özel
işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce '' demo'' amaçlı olarak kullarulmış
sistem teslim edilmeyecektir.

4, Tasanm ve imalat hatası nedeniyle sistemin neden olacağı insan kazalan ve her ttiılü maddi
hasardarı yüklenici sorumlu olacaktır.
yiiklenici, satacağı sisteme dair içeriğinde sistemin blok devre şemalannı, bileşen parça
dokiimanlarıru (kullanrcı kılaıuzlan ve servis el kitapları), her cihaz için 2 (iki) nüsha olmak
ilzere kuıumun teknik elemanrna sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir
(Tiirkçe veya İngilizce)
yiiklenici, ilgili sistemin teknik bakım ve onanmırun yapılabilmesi için profesyonel
dilzeyde tecrübesi bulunan teknik elemaıı,/elemanlan siirekli olarak biinyesinde
bulunduracağınr yazılı olarak belgeleyecek ve ilgiti belgeyi muayene kabul komisyonuna
verecektir.
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7. Yi.iklenicinin sorumlu teknik servisi, arızayı 24 (yirmi dört) saat içinde ilk müdahaleyi
yapmakla yiikiimlüdiir. ytiktenici yurt dışından yedek parça ithali gerekmediği durumda en
geç 2 (iki) iş giintı içinde cihazı çalışır duruma getirmek zorund4 yurt dışından yedek parça
gereksinimi varsa; en geç l5 (onbeş) iş giinü içinde ithalatı gerçekleştirmek ve cihazı çalışır
duruma getirmek zorundadır. Bu stiıe, resmi krırumlarca ithalatı kısıtlı ya da özel izne tabi
yedek paıçalar gerektiği durumlarda yiiklenicinin bu durumu belgelendirmesi ile kurum
tarafindan uzat açaktır.

8, Sistemin teŞhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlannın nitelik ve nicelik olarak, üreticinin
belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınamaması durumlan ,, arıza,, olarak kabul
edilecektir. yukarıdaki anza tespit ve on,ırlm siireleri, oluşan a.,zan|n yapısı ve
karmaşıklığı göz öntine alınarak uzatılabilecektir.

9, Satıcı gararıti siiresi iÇerisinde kullanma hatası olmaksızın meydana gelebilecek heı ti1rlü
anza ve eksikliği giderecek veya yenisi ile değiştirecektir. Bu işlemlerden dolayı satıcı
tarafindarı heıhangi bir hak iddiasında bulunulmayacakhr.

10, Cihazın idareYe teslim edildiği tarihten itibaren, kullanrm hatalan dışında garanti sriresi
iÇince kalmak kaYdlYla, bir yıl içerisinde; ayıu anzanın 3 ve daha fazla sayıda tekrarlanması,
farklı tipteki arızaların 7 ve daha fazla sayıda meydana gelmesi veya belirlenen garanti
stiresi iÇerisinde farklı aıızaların toplamının 25 ve daha fazla sayrda olmasr ve bu arızalarrn
cihazdan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici cihazı
değiŞtirmekle Yükiimlüdtii, Ancak, cihazının birden fazla iiniteden oluşması halinde
ytıklenici, sadece arızan-ın meydana geldiği iinite veya iiniteleri değiştirmekle yükiımlüdı,ir.
5 işgiinü içerisinde giderilen anzalar değişim için belirlenen sayıya dahil edilmemektedir.

11, Alımı YaPılan sistemin tiiın bileşenleri (tüp ve dedektöı dahil) ve çevre elemanlan her h1ılü
iiretici hatalanna karşı en az 5 (beş) yıi siire ile ücıetsiz yedek parça ve bakım gaıantisine
sahip olacaktır.

F. KABUL v_E MUAYENE
l, cihazların kabul muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapılacaktır.

Kontrol ve muayenede Şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen ttim özelliklerin uyguıluğu
kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve savrmı
yapılacaktıı.

2, Kabul ve muayene srrasrnda firmalardarı cihazın teknik özellikleri ve performansına ilişkin
testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve diizeneği firmalar, ücretsiz



sağlaYacaktır. Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcr firma
sorumludur.

3. Teklifleri değerlendirme komisyonu gerekli gördüğü hallerde demonstrasyon isteyebilir.

G. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Teklif verĞn firmalar Şartname maddelerine ayrı ayrl ve Tiirkçe olarak şartnamedeki sıraya

göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " ............. maıka model cihazı
teklifimizin Şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanrn başlıklı
kağıdına YazılmıŞ ve yetkili kişi tarafindan imzalanmış olmalıdır. Teknik şartnamede
istenilen özelliklerin hangi doktlmanda görülebileceği belirtilecek ve doktiman i.izerinde

teknik Şartııame maddesi işaretlenmiş olacaktır. Bu cevaplar orijinal doki1manları ile
karŞılaŞtırıldığında her hangi bir farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2. ŞartııameYe uygunluk belgesi hazırlanmayan ve şartııamede istenilen teknik özellikleri
sağlamayan firma teklifleri red edilecektir.

3. Bu Şartnamede beliıtilmeyen htiki.imler konusunda idari şartname htiktimleri geçerli

Doç.Dri
Gazi Ün
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