PREMIUM LIST DOZEY RENKLI DOPPLER ULTRASONOGRAFi CiHAZININ
TEKNIK OZELLIKLERI
Bu teknik sartname, Genel Amach Ost DUzey Renkli Doppler tiltrasonograf i

Cihazini

tarn mla maktach r.
e renkli Doppler gal-anti:I kalitesi
Teklif edilecek sistem, Uretici firmanin halen Uretimde olan y
yOksek modeli olmalidir.
Cihaz, cok gelismis hesaplama paketine, kontrol sistemine, huh muayene yapabilme
ozelliklerine, kullanici konforuna y e arastirma yapabilme olanaklarina sahip olacaktir.
Teklif edilecek sistem, % 100 tam dijital (digital-digital beam former) yapida olacaktir . Bu
ultrasonografi sistemi genel klinik amacli kullanima uygun olacaktir. Sistem en az 65000 sinyal
kanal Ozerinden tarama yapmalidir.
1.

Sistemde asagida listelenen goruntilleme modlan bulunacaktir:

a) Real-time B Mod
b) B+B Mod
c) M-Mod
d) Pulsed-wave Doppler
e) Dupleks Doppler
f) Renkli Doppler
g) E zamanli Tripleks mod (B Mod + "Pulsed wave" + Renkli Doppler)
h) Power Doppler (Color Doppler Energy Imaging-Color Angio).
Doku Harmonik Gbruntuleme (Tissue Harmonic Imaging) Teklif edilen problann hepsi "le Doku
Harmonik Gorlintaleme yapilabilmelidir.
i) Teklif edilen cihazda Auto IMT ozelligi bulunmalichr.
3. Asagicia listelenen opsiyonlarin teklif edilecek ultrasonografi cihazinin upgrade edilmesine
gerek kalmadan cihazda bulunma durumu belirtilmistir.
3.1. Kontrast goruntuleme paketi ileride istenildiginde Ocreti mukabilinde eklenebilmelidir.
3.2. Teklif edilen cihaza ileride istenildiginde Ocreti mukabilinde Panoramik gerUntuleme
eklenebilmelidir. Teklif edilen konveks ve lineer problann hepsi ile Panoramik GbrUntuleme
3.3. Gercek Zamanli Doku Elastografi Gorlintfileme standart olarak bulunmalidir. Asagidaki
azellikleri igermelidir.
* En az 1adet Lineer, 1 adet konveks y e 1adet endokaviter probla calisabilmelidir.
* En az

1 adet Lineer prob ile Strain Ratio blcumil veya Quantifikasyon analiz yapilabilmelidir.

3.4. Sistemde ileride istendiginde kullanilmak Ozere Ocreti mukabilinde Shear Wave Elastografi ozelligi
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eklenebilir olmalidir. En az 1 adet Lineer prob lie metre/saniye veya kpa biriminde Olgum
yapilabilmelidir. Shear Wave ybntemi lie yapilan elastografi blgilmlerinde kullanilan kutunun (Rol)
boyutlan y e pozisyonu kullanici tarafindan degistirilebilmelidir.
3.5. Rizyon gbrUntuleme olarak bilinen y e asagida tanimlanan bzellik ileride istendiginde Ucreti
mukabili eklenebilmelidir: BT veya MR cihazlarindan alinan goruntUler lie ultrasonografi cihazinda
elde edilen gorUntiller gergek zamanli olarak birlestirilebilmeli veya beraber gosterilebilmelidir,
ayrica bu ozellikte prop hareket ettirildikge BT veya MR gbruntillerinin kesitleri de degismelidir.
Canli ultrason görüntüsU ve BT veya MR gordnt6siiniin fuzyon edilmesi islemi ultrason probu
lizerindeki manyetik alan sensbrIeri vasitasiyla olmaiidir y e bu bzelligin satin alinmasi halinde
ultrason esliginde girisimsel islemler yapilabilmesi igin fuzyon goriintulere yen gesteren, kilavuzluk
eden her t6r16 donanim (atagman, kilavuz sensor vb) ve yaztlim (navigasyon vb) sistemle birlikte
verilmelidir)
4. Sistemin B-Mod gorUntblemesi en az 256 gri skala veya B-mod gizgi yogunlugu 512 gizgi
olacakbr. Sistemin maksimum gergeve hizi (frame rate) B-Mod'da en az 500 gergeve/sn.
diizeyinde olacaktir.
S. Sistemin "cineloop" hafizasi ile toplam en az 200 MB veya en az 2000 gergeve B Mod
gorunti.1 bilgisi alinabilmelidir. Bu hafizada gorlint0 segilebilmeli, istenirse playback
yapilabilmelidir.
6. Sistem en az 0,5-30 cm ler arasindaki derinliklerde gOruntu alabilmelidir.
7. Sistemin mevcut turn problan (transducer) tarama islemini tam elektronik olarak
gergeklestirmeli ve sistemle beraber yeni teknolojiye sahip proplar verilmelidir. Sistemin turn
problan multifrekans ve/veya broadband teknolojisine sahip olmalidir.
8. Sisteme en az 3 adet tam elektronik prob ayni anda baglanabilmeli y e panel lizerindeki bir segici
araciligi lie kullanilacak prop segilebilmelidir.
9. Teklif edilen cihaz lie birlikte teklif edilecek problar (transducer) asagidaki ozellikleri
tasiyacaktir.
Teklif edilecek problardan en az bir adedi Matrix veya multi D veya X-Matrix veya Dynamic
Micro Slice veya XBT teknolojilerinden birine sahip olmalidir.
Teklif edilecek problardan en az bir adedi HD veya XDClear veya XBT teknolojilerinden birine
sahip olmalidir.
Teklif edilen problann hepsi lie Doku Harmonik GorUntilleme yapilabilmelidir.
Teklif edilen cihaz lie birlikte verilecek prob y e ozelliklen sunlardir;
9.1. Bir (1) adet frekans bant genisligi 2-4 Mhz veya daha genis olan ozellikle Abdominal gorlintOleme
amagli Elektronik Konveks prob
9.2. Bir (1) adet Ylizeyel gor6ntbleme amagli en az 7-11 MHz veya daha yuksek frekanslarda
gorOntOleme yapabilen lineer transduser
9.3. Bir (1) adet Periferik vaskuler goriintOleme amagli en az 9 MHz veya dah Oksek frekanslarda
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gorUntilleme yapabilen lineer transduser.
9.4. Bir (1) adet frekans bant genii 3-9 Mhz veya daha genis olan 4D Transrektal y e transvajinal
garuntUleme amach endokaviter transduser.
9.5. Bir (1) adet Muskuloskeletal gOruntiileme amacli en az 17 MHz veya daha yUksek frekanslarda
gOnintuleme yapabilen lineer transduser
9.6. Bir (1) adet frekans bant genisligi 2-8 Mhz veya daha genis olan, 4D 013 gOrUntiileme amach 4D
Konveks prob
10. Cihazda daha iyi get-Until gOzurnirlUgu ve gärUntQ latitunliigLinu saglayan Agile Acoustic
Amplifier Architecture veya SieStream Core Architecture veya High Density Beam Forming vb.
teknolojilerinden birisi bulunacaktir.
11. Sistemde farkli hasta tiplerine gore ayarli sistem kontrollerinin cok kisa surede
secilebilecegi, tetkik tOrline gore en az 15 degisik tipte y e pediatrik amagli kullanimin tOmural de
iceren fabrika presetleri bulunmalidir.
Aynca cihazda, galisma sUresini kisaltan ve standardize etmeye yarayan, workflow, asistan vb.
protokoller de olmandr.
12. Sistemde, gOrUntil rezolUsyonunu arttirmak icin garUntiilenen bolgeye farkli acilardan ses
sinyali gonderip, yank' almaya ve bOylece daha iyi doku ayrintisi ortaya koymaya yarayan
Aplipure veya SonoCT veya Advanced SieClear veya CrossBeam ticari adlarla bilinen, "spatial
compounding" gonintUleme Ozelligi bulunmalidir.
13. Sistemde B mod gOrUntli kalitesini otomatik olarak anti-an Otomatik Doku Optimizasyonu
ya da Tissue Equilization ya da Optimize ya da Iscan ozelligi ya da Tissue Grayscale
Optimization (TGO) ve aynca sistemde Doppler caltsmalannda trace optimizasyonu icin tek tüs ile
senkronize edebilmeye yonelik program bulunmalidir. (Automatic Spectrum Optimization veya
iScan, vb).
14. Sistem up-grade olma ozelligi tasimalidir. Firma, teklif sirasinda cihaz tesliminden itibaren
garanti iginde olusacak cihaz ile beraber sain alman yazilimlarin hardware icermeyen turn yaziltm
guncellemelerini (update) Ocretsiz olarak cihaza ekleyecktir. Bu kosulu saglamak Ozere Oretici
firmanin yeni gelistirdigi yazilimlar firma tarafmdan duzenli olarak alici kuruma bildirilecektir.
15. Sistem monitorii yUksek rezolusyonlu "non-interlaced" y e en az 19 inch boyutunda LCD veya
LED azellikte olmalidir.
16. Cihazda 2-30 cm arasi veya daha fazla derinliklerde ayarlanabilir en az 8 kademeli kazanc ayan
bulunacaktir.
17. Cihazin Pulse wave Doppler PRF degeri 1 kHz-28 kHz araligint kapsamalt

y e renkli Doppler
modunda PRF degeri en az 19 kHz olmaltdir. Cihazin pw Doppler modda ayarlanabilen gain araligt en
az 0-50 dB arasinda olmalichr.

18. Cihazda en az 8 adet degitirilebilir fokus pozisyonu bulunmalidir.
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19.Sistemin "dynamic range"i en az 210 dB duzeyinde olmalidir.
20. Sisteme entegre kapasitesi en az 500 GB olan bir , hard disk bulunmalidir. Dijital olarak
kaydedilen goruntulerde herhangi bir kayip olmamalidir. Kaydedilen gorUntuler tekrar yagnlabilmeli
ye iherinde blyUm yapilabilmelidir.
21.Teklif edilen cihazda gorUntu kaydi amaciyla sisteme entegre bir CD/DVD yazia olmalidir. Cihaz
Uzerindeki CD/DVD ortamina dogrudan hasta bilgileri ve geruntiileri, duragan olarak JPEG yada TIFF
ve hareketli olarak (cine-loop) MPEG veya AVI formatinda kaydedilebilmelidir. JPEG/TIFF ve
MPEG/AVI geriintuler herhangi bir kisisel bilgisayarda (PC) ("Windows" ortaminda) Ozel bir
programa gerek duymadan incelenebilmelidir.
22. Teklif edilen sisteme, ileride, istenildiginde, Ocreti mukabilinde, dUsilk akimlan dedekte etmek
iyin klinik bilgiyi kaybetmeden, B Mod'u baskilayarak artifaktlan elimine eden bir mikrovaskuler
giirtintnleme (SMI) veya Microvascular Imaging (MVI) veya Clarify Vascular Enhancement (VE)
technology ozelligi baglanabilmelidir. Bu teknoloji gerektiginde renk moduna sahip
22.Sistemle bir adet siyah-beyaz printer verilmelidir.
23.Sistemle bir adet en az 3 kva UPS (Kesintisiz Guy Kaynagn verilecektir.
24.Teklif edilen cihazda, vokim problan ile Real Time 3D (4D) goriintilileme dzelligi bulunmalidir. 4D
uygulamalarda post process islemlerde kullanilmak lizere MultiView, Tomographic Ultrasound
Imaging, Thick Slice Imaging, Multi Slice Display vb. bzellikler olmalidir. Teklif edilen sistemin 4D
gbriMtUlemede max. volume rate degeri en az 40 volume/second olmalidir

Doc

OP
loji
o:81117
95-237

