
 

                   T.C. 
ADANA VALİLİĞİ 

                                                                 İl sağlık Müdürlüğü 
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

                                                                     Zeyilname 
                                                                                                    

İhale kayıt numarası : 2022/641371 
1-İdarenin  

a) adresi : Kışla Mah. 4522 Sok.no:1 Yüreğir/ADANA 

b) telefon numarası : 0 322 455 90 00 

c) elektronik posta adresi (varsa) :adanasehirhastanesisatinalma@gmail.com 

2-İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı :96 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 

b) tarihi ve saati :16.08.2022 Tarih ve Saat:10.00 
 

3-Düzeltilen Madde ve/veya  

Maddeler        

 

: 

95. Kalem ULTRASON / USG / DOPPLER / EKO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, ULTRASONOGRAFİ 

SİSTEMİ RENKLİ Teknik Şartnamesinin; 

2. 13.Maddesi ‘Sistem, mikrovasküler yapıları daha net görüntülenmesini sağlayan (advanced dynamic flow, B-

Flow, Sie-Flow, S-Flow) özelliğine sahip olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

 

2.15.Maddesi ‘Teklif edilen cihazda kapasitesi en az 500 GB olan entegre hard disk bulunmalıdır. Harddiske 

görüntü kaydı yapılabilmelidir. USB ortamına direk olarak hasta bilgileri ve görüntüleri durağan veya hareketli 

olarak kaydedilebilmeli, kaydedilen görüntüler “Windows” ortamında herhangi bir PC’de, özel bir yazılıma gerek 

duymadan incelenebilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

2.18.Maddesi ‘Sisteme istenildiğinde ücreti mukabilinde real-time 4D görüntüleme opsiyonu eklenebilmelidir. 

Sisteme volümetrik konveks ve volumetrik endokaviter problar da bağlanabilmelidir. Sistemin real-time 4D çalışma 

hızı en az 20 (yirmi) çerçeve/saniye olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

2.20. Maddesi ‘Sistemde compound imaging teknolojisi bulunmalıdır (Advanced SieClear, SonoCT, Crossbeam, 

MultiVision).’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

2.22.Maddesi ‘Sistemde artifaktları elimine ederek görüntü kalitesini artıran özellik olmalıdır (SRI, Hi-Res, 

Advanced Vascular Clarify, ClearVision).’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

2.23. Maddesi ‘Sistemde B modda, tek tuş ile görüntü optimizasyonu, spektrumda baseline ve skalayı otomatik 

düzelten özellik olmalıdır (iScan, iOptimize, Focus, TEQ, ATO, ASO, QuickScan).’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

96.Kalem ULTRASON / USG / DOPPLER / EKO GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLERİ, ULTRASONOGRAFİ 

SİSTEMİ 4 BOYUTLU (4D) GERÇEK ZAMANLI Teknik Şartnamesinin; 

1.2.Maddesi ‘Cihazda en iyi görüntü çözünürlüğü ve görüntü bütünlüğünü sağlayan patentli CPWG, C Sound veya 

SieStream Core veya nSight veya Crystal Architecture teknolojisi bulunmalıdır. Bunun dışında kullanılan 

teknolojiler kabul edilmeyecektir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.3.Maddesi ‘Cihaz, en az 8.000.000 (sekiz milyon) işlemci kanal üzerinden tarama yapmalıdır.’ Şeklinde 
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değiştirilmiştir. 

1.5.Maddesi ‘Cihazda B-Mod, Color ve PW Doppler mod’da tek tuşla görüntü optimizasyonu yapılabilmelidir. 

(iScan, Auto Optimizer, TEQ, ATO, QuickScan)’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.7.Maddesi ‘Cihaz, çalışan dokuya değişik açılarda ve sayılarda ses sinyali gönderimi ve böylelikle doku 

detaylarını daha net elde etmeyi sağlayan teknolojiye sahip olmalıdır. (Spatial Compound Imaging, SonoCT, 

Crossbeam, SieClear, MultiVision)’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.8.Maddesi ‘Sisteme XD Clear veya Xmatrix veya Micro Piezo Composite veya Multi Layered Ceramic veya S-

Vue problar da bağlanabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.9.Maddesi ‘Cihazda artefaktları azaltarak B-Mod rezolüsyonunu arttıran gelişmiş görüntü işleme teknolojisi 

bulunmalıdır (Hi Rez, XRES, DTCE, SRI-HD, ClearVision)’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.10.Maddesi ‘Cihazda, damar lümeninden geçen kan akımını, damar duvarlarının üzerine süperpoze olmadan 

göstermek üzere yön bilgisine sahip gelişmiş akım görüntüleme (B-Flow, Advanced Dynamic Flow, SieFlow, 

eFlow, S-Flow) özelliği bulunmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.14.Maddesi ‘Cihazın frekans band genişliği en az 1-20 mhz aralığını kapsamalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.17.Maddesi ‘Cihazın cineloop hafızası en az 23.000 çerçeve görüntü veya 750 MB’lık RAM hafıza olmalıdır.’ 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.18.Maddesi ‘Teklif edilen sistemde 3D (üç boyut) çalışma ve Real Time 4D (3 boyut + zaman) çalışma 

yapılabilmesi için volumetrik çerçeve hızı problar ile en az 40 frame/sn’ye kadar çıkabilen çok gelişmiş bir yazılım 

ve donanım bulunacaktır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.20.Maddesi ‘Sisteme istenildiğinde rutin obstetrik çalışmalarda fetal kalp anomalilerinin volumetric incelemesi 

için özel bir program (STIC veya XI STIC) eklenebilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.22.Maddesi ‘Sistemde 4D görüntülemede, 4D görüntüyü daha net almamızı sağlayan Volume HI-Rez veya 

Volume SRI veya HDVI özelliği bulunmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.24.Maddesi ‘Cihazın Pulse Wave Doppler PRF’si (Analysis Rate vb.) en az 2-35 kHz aralığında 

ayarlanabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.27.Maddesi ‘Cihaza, kalem problar hariç, en az 3 (üç) adet prob aynı anda aktif olarak bağlanabilmeli ve panel 

üzerindeki bir seçici aracılığı ile kullanılacak prob seçilebilmelidir. Problar pinsiz veya mikropinsiz prob 

teknolojisine sahip olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

1.32. Maddesi ‘Teklif edilen cihazda görüntü kaydı yapılabilmesi için entegre hard disk bulunmalıdır. Hard disk 

kapasitesi en az 500 GB olmalıdır. Ayrıca görüntü kaydı amacıyla sistemde USB olmalı ve cihaz üzerindeki USB 

ortamına direk olarak hasta bilgileri ve görüntüleri durağan olarak JPEG ya da TIFF ve hareketli olarak (cineloop) 

MJPEG veya AVI formatında kaydedilebilmeli, JPEG/TIFF görüntüler herhangi bir PC’de (Windows ortamında) 

özel bir programa gerek duymadan incelenebilmelidir. Cihazda ayrıca raw data görüntüler saklanabilmelidir.’ 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

                                                                                                                                                                                 e-imzalıdır. 
                                                                                                                                                                             İhale Yetkilisi 
                                                                                                                                         Prof.Dr.Süleyman ÇETİNKÜNAR 
                                                                                                                                       BAŞHEKİM                                                                            
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