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1.
2.
3.

Yüzey Elektromİyografi (EMG) s|stemi Teknik
Şartnamesi

Sistem kablosuz (wireless) teknoloji EMG ölçüm sistemi olmalıdır.

sistem EMG cihazl son teknoloji ürünü olmalı, en az 8 kanal wireless EMG
kanalına sahip

olmalıdır.

4.
5.
6.
7,
8.
9.

EMG sistemi, kablosuz receiver (alıcı) ve - Resmi Lisansll sistem Yazlllmlna (EMG
Ana lyzer
software) sahip olmalıdır.
EMG sistemi en az 8 sensöre sahip olup her bir sensör receiver ve Pc ye
tek bir kanal olarak Veri

aktarabiIecektir

EMG sistem sensörlerinin ekstra bir yapıştırıcıya ihtiyaç duymadan kuwetli
bir şekilde yaplşma

özelliği olmalıdır.
EMG sisteminin her sensörü Veya EMG sistemi
şarj edilebilir lityum ion bataryaya sahip olmalıdlr.
sistem sensörleri en az 20 metre çap içerisinde sorunsuz veri aktarımı yapabilmelidir.

sistem sensörlerinin veya EMG sisteminin pili tam
şarj ile en az 8 saat kullanlma imken

tanlma lldlr.

10. sistemin örnekleme frekansl en az 3ooo Hz olmalıdlr.
11. A/D çevirici çözünürlüğü en az 14 bit olmalıdır.
12. sistem on-line olarak pil durumunu Ve sinyal gücünü gösterebilmelidir.
13. EMG sistem yazılımı mobile windows uygulamalarına entegre

çalışabilmeli; bekleme süresi,
filtreleme işlemleri, spectrum hesapları, işlem mesafesi ve iüresi, eşik değerleri,
RMs, ara
değerlendirmeIer (interpolation) ve yorgunluk analizleri gibi sonuçları grafik arayüzler
şeklinde

ya ns lta

biime lid ir.

14. sistemle beraber wireless sensorler, 20o adet tek kullanımlık bant ve gerekli tüm
bağlantı
aparatlarl Verilmelidır.
15, sistemle birlikte EMG ölçüm ve analiz yazılımı verilmelidir.
J.5. EMG yazılımı ile rektifikasyon, integrasyon, normalizasyon ve her türlü filtreleme
işlemi
ya pıla

bilmelid ir.

17. EMG sistem antrenman ve egzersiz sırasında kas yorgunluğu Ve kas aktivitesinin değişimlerini
minumum, ortalamave maximum değerler olarak izĞyebiİmelid ir.
18, EMG Sistem sensörleri kablosuz (Wi-Fi) olarak alıcıya data transferi yaparken olası beklenmeyen
data kaylplarını engellemek için her bir sensörde veya EMG cihazında dahili hafıza (on_board
memory) olmalıdır.

19. sistemle birlikte veriİecek olan |aptop ünitesigüncel olmah Ve konfigürasyon firma
taraflndan

yapılmalıdır. Ayrlca laptop ile birlikte, ölçüm sonrasl raporlama yapılabilmesi
için lazer özelliğinde
yazıcı da firma taraf|ndan temin edilmelidir.
20. sistemle birlikte verilecek olan laptop ünitesi EMG sİstemi ile uyumlu
çalışmalı, EMG ölçüm ve
analiz yazılımı kurulu olmalı ve en az 250 Gb bellek kapasiteli olmalıdır.
21. Sistemle birllkte Verilecek olan laptop ünitesinin EMG sistemi ile uyumluluğu kurulum sırasında
kullanıcılara gösterilebilmelidir.
22. EMG sistemi; CE (Class ila seviyesinde) uluslararası güvenlik standartlarına haiz medikal cihaz
olmalıdır.
23. EMG sistemi, Yetkili firma tarafından fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz servis, 10 yıl
ücreti
mukabili parça Ve servis garantili olacaktır.
24. sistem yazıllmında denek üzerinden alınan EMG verileri ve kullanılan diğer sensör verileri
aynl
ekran üzerinde tam senkronize ve gerçek zamanlı olarak görülebilmelid ir.
25. sistemin kullanma eğitimi Verilmelidir.
26. Teklıf edilen sistemlerin Türkiye ilaç ve Ulusal Bilgi Bankası (UBB/T|TUBB) kaydl olmalldlr. TiTuBB
çlktllarl dosyada ibraz edilmelidir
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