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SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI 

                                                                 (SPİROMETRE)  
TEKN İK ŞARTNAMES İ 

 
1- AMAÇ 
TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde bilgisayarlı spirometre (SFT) satın alınacaktır. 
 
2- TEKNİK ÖZELL İKLER 
2.1- Cihaz, bilgisayar programı ve bilgisayar ara bağlantı birimi ile birlikte FVC, VC, MVV ve 
reverzibilite testleri yapabilmelidir. 
2.2- Cihazın printer ile kablosuz (bluetooth) habeleşme imkanı olacaktır ve cihaza uyumlu 50 adet 
printer rapor kağıdı (ısıya duyarlı) cihazla birlikte teslim edilecektir. 
2.3- Cihaz programı ve yazılımı (geliştirilebilir özellikte) Türkçe olacaktır. 
2.4- Cihaz, kendi üzerinde renkli ve yüksek rezolüsyonlu LCD ekrana, sessiz ve hızlı çalışan termal 
yazıcıya, sınıfındaki en kolay en gelişmiş klavyesine sahip olmalıdır. 
2.5- Cihaz, üzerinde bulunan alfanümerik klavye ile hasta bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde girme 
özelliğinde olacaktır. 
2.6- Cihaz; şarj edilebilir dahili bataryaya, 6000 (altı bin) kapasiteli hafızaya ve 1000 (bin) saat 
kayıt kapasiteli oximetreye sahip olacaktır. Cihaz, hafızasına aldığı testleri bilgisayara 
aktarabilecektir. Hastaların tüm testleri eğriler ile birlikte bilgisayarda Windows altında çalışan özel 
programı sayesinde incelenebilecek, rapor alınabilecek ve arşivlenebilecektir.   
2.7- Cihaz; USL kablo ile bilgisayara bağlanabilme, yazıcıya bağlanarak test sonuçları ve grafik 
rapor olarak çıkarabilme özelliklerinde olacaktır. 
2.8- Cihaz, tüm profesyonellerin saha taramasını yapabilecektir. 
2.9- Ekonomik ağızlıkları gerektiğinde bilgisayara bağlanabilecektir. 
2.10- Cihazla birlikte cihaza uyumlu 500 adet disposable ağızlık üfleme borusu teslim edilecektir. 
2.11- Cihaz ek olarak aşağıdaki özelliklere ve test verilerine sahip olacaktır: 
   2.11.1- Güç ünitesi: Şarj edilebilir batarya ve ana güç kaynağı 
   2.11.2- Isı sensörü.: Semiconductor 0-45 ˚C  
   2.11.3- Flow/volume tipi: iki yönlü dijital turbin 
   2.11.4- Hacim doğruluk:  ±3% veya 50 mL 
   2.11.5- Flow/volume aralığı: ±16 Ls 
   2.11.6- Akım doğruluk:  ± 5% veya 200 mL/s 
   2.11.7- Dinamik direnç: <0.5 CM H2O L/s 
   2.11.8- Ekran rengi: FSTN 240x320 piksel  
   2.11.9- Yazıcı: Termal ~112 mm genişliğinde  
   2.11.10- Ağızlıklar: ~30 mm  dış çap 
   2.11.11- Seri bağlantı:  RS 232 optoisolater 
   2.11.12- Ağırlık:  ~1,9 kg 
   2.11.13- Ölçme parametreleri: PVC, FEV1, FEV1/FVC%FEV6, FEV1/ FEV6 %, PEF,    

FEF25%, FEF50%, FEF75%, FEF25-75%, FET, Vext, FIVC, FIV1, FIV/FIVC%, PIF, *FVC, 
*FEV1, *PEF, VC, IVC, IC, ERV, FEV1/VC%, VT, VE, Rf, ti, te, ti/t-tot, VT/ti, MVV  

2.12- Cihazın türbünü kolay temizlenebilir, kalibrasyon gerektirmeyen digital yapıda olacaktır.   
2.13- Cihaza istenirse tek kullanımlık (disposable) türbin takılabilecektir. 
2.14- Bilgisayarda test yapıldığı anda bilgisayar ekranında eğriyi ve test sonuçlarını görerek test 
yapabilme imkanı olacaktır. Bu konumda program sayesinde Bronkoprovokasyon testi de 
yapabilecek ve Pd20 otomatik olarak hesaplanabilecek ve trend alınabilecektir. Ayrıca cihazla 
beraber verilecek yazılımda hasta takip imkanı olacak ve aynı hastaya değişik zamanlarda yapılan 
testler kolaylıkla bulunabilecektir.  
2.15- Cihaz, hastanın yapmış olduğu test değerine göre test değerlendirmesi yapabilecek ve 
ATS’nin en son tavsiyelerini kullanarak tanı koyabilecektir.  



2.16- Cihazda ilaçtan evvel (pre) ve ilaçtan sonra (post) testleri yapılabilecek ve aralarındaki fark 
cihazın ekranında görülebilecektir. 
2.17- Cihazda internal ısı ölçer bulunacak ve BTPS düzeltme faktörü otomatik olarak 
hesaplanacaktır. 
2.18-Cihazda hastaya birden fazla test yapılabilecek ve hastanın yapılan testleri arasında en iyisi 
yada en sonuncusu otomatik olarak seçilebilecektir. Hatanın 8 testi arasından en iyi üç tanesi 
hafızada saklanabilecektir.  
2.19- Cihazda hastanın yaş, boy, kilo ve cinsiyetine göre olması gereken değerler arasındaki farkı 
yüzde olarak görülebilecektir. Olması gereken normal değerler ECCS veya USA çalışmaları 
arasından seçilebilecektir. Yetişkin ve çocuklar için ayrı ayrı normlar seçilebilecek, cihaz hastanın 
yaşına göre norm tablosunu otomatik olarak seçebilecektir. 
 
3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL                                          
3.1- Malzemenin teslim yeri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube 
Müdürlüğü Muayene ve Tesellüm ambarıdır. 
3.2- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel 
Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş 
Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır. 
3.3- Cihazlar Kurumumuz Karadon, Üzülmez, Kozlu, Armutçuk ve Amasra Taşkömürü İşletme 
Müesseselerine ücretsiz olarak kurulacaktır. 
3.4- Cihazın kurulum kontrolünden sonra en az 10 (on) kişi üzerinde test yapılarak sonuçlar 
incelenecektir. 
 
4- GENEL HÜKÜMLER 
4.1- Firmalar teklifleri ile birlikte iki takım tanıtıcı katalog vereceklerdir ve teklif ettikleri 
malzemenin katalog kod numaralarını belirteceklerdir. 
4.2- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.  
4.3- Teklif edilen cihaz veya sistemin Ulusal veya Uluslararası geçerli olan (TSE, TSEK, ISO, 
VDE, FDA, IEC, TÜV, UL, DIN, CE vb.) standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı 
ve firma teklifinde belgelenmelidir. 
4.4- İhale konusu işe ilişkin olarak istekliler teknik şartname hükümleri için teknik şartname 
çerçevesinde alternatif teklif verebileceklerdir. Alternatif tekliflerin teknik şartnameden daha iyi 
teknik özelliklerde olması esastır. Ancak İhalede teknik şartname ile tamamen uyumlu veya daha iyi 
teknik özelliklerde teklif temin edilememesi durumunda, ihtiyacı karşılayabilecek diğer teklifler 
değerlendirilebilecektir. 
4.5- Malzeme, 2 (iki) yıl imalat hatalarına karşı imalatçı firmanın garantisi altında olacak ve bu 
husus tekliflerde açıkça belirtilecektir. 
4.6- Firma, cihazla ilgili teknik servis imkanlarını, teknik altyapı durumunu, bakım ve onarım 
imkanlarını, eğitim belgelerini teklifle birlikte teslim edecektir.  
4.7- Cihazın garanti süresi bittiğinde en az 10 (on) yıl veya daha fazla süre içerisinde yedek 
parçalarına ihtiyaç duyulduğunda ücret karşılığında firma tarafından temin edilebilecektir. 
4.8- Firma, cihazın garanti süresince bakım, onarım, kalibrasyon ve yedek parçalarından hiçbir 
ücret talep etmeden cihazın orijinal servis manuelinde tanımlandığı şekliyle ve tarih aralıklarında 
yapacaktır. 
4.9- Firma, arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdehale edecek ve onarım süresi 
10(on) günü geçmeyecektir. Onarım süresi garanti süresinden sayılmayacaktır. 
4.10-Cihazın montajı firma tarafından ilgili işyerine tüm malzeme ve aksesuarları ile birlikte çalışır 
vaziyette yapılacaktır. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından 
karşılanacaktır. 
4.12- Cihazla ilgili tüm servis şifreleri verilecektir. İhaleyi alan firma cihazın Türkçe kullanım ve 
bakım kitaplarını, eğitim,  servis ve kurulum CD’lerini 2 takım olarak teslimatta birlikte verecektir.  
4.13- Cihaz, Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı olacaktır. 



 
5- EĞİTİM 
Yüklenici firma, cihazın 3.3 maddesinde belirtilen birimlere kurulumundan sonra kullanımı, 
bakımı, olası arızaların giderilmesi ile kalibrasyonuna ilişkin olarak, eğitilmi ş personeli tarafından 
idarenin belirleyeceği en az 2 (iki) elemana en az 1(bir) gün, yeterli olmaması halinde daha fazla 
süreli ücretsiz eğitim verecektir. 
 
6-FATURA BİLGİLER İ 
 

FATURA ADRESİ 
VERGİ 
DAİRESİ 

VERGİ 
NUMARASI 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü 
Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 2   
67090 ZONGULDAK 

KARAELMAS 879 003 3931 

 
7- SİPARİŞ MİKTARI VE TESL İM SÜRESİ 
7.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Cihaz en geç 30 takvim günü içinde 
teslim edilecektir.  
7.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. 
 

Etinorm Malzemenin Cinsi Sipariş Miktarı 
061.093.00 Portatif Spirometre(SFT) Cihazı 7 Adet 

 
 


