
KONSOL TİPİ SPİROMETRE / SOLUNUM FONKSİYON TESTİ CİHAZI TEKNİK 
ŞARTNAMESİ 

 
1. Sistem, Flow tabanlı Volümetrik Spirometre olmalıdır, tüm Flow ve Volüm akciğer 

parametreleri ölçülebilmeli ve Bronkoprovokasyon testleri yapılabilmelidir. 

 

2. Sistemin spirometre transdüseri, Pnömatik tip olmalı ve ölçüm hassasiyeti dikkate 

alındığından plastik diyaframdan oluşan ‘Orifice Flow Sensör’ içermelidir. 

 
3. Sistemin spirometre transdüser sensörünün ısıtılmasına gerek olmamalıdır ve sıcaklık, nem, 

balgam gibi ölçümlerde yanlışlıklara sebep olan dış etkenlerden etkilenmemelidir. 

 

4. Sistemin spirometre transdüser sensörünün devamlı kalibrasyon yapılmasına gerek 

olmamalıdır. 

 

5. Spirometrenin flow sensörü sıvı dezenfeksiyonla kolaylıkla dezenekte edilebilmelidir. 

 

6. Spirometrenin transdüseri hiçbir araç-gereç gerektirmeden parçalarına ayrılıp kolaylıkla 

dezenfekte edilebilmelidir. 

 

7. Sistemin spirometre programında kullanılan bronkoprovokasyon ilaç listeleri, testi yapılan 

hastaya göre düzenlenip değiştirilebilir özellikte olmalıdır. 

 

8. Bilinen Predicted (normal) değerlere istenildiğinde kullanıcı tarafından yeni değerler 

eklenebilmelidir. 

 

9. Sistemin spirometre programında Hiperaktivite testi ve trend analizleri veya Akciğer yaşı 

(ELA) tahmini sonuç analizleri veya Vücut Kitle İndeksi (BMI) otomatik hesaplaması 

yapılabilmelidir. 

 

10. Spirometre transdüserinin flow sensörü, sağlam, kırılmaz bir yapıda ve uzun ömürlü olmalıdır. 

Flow rezistörüne zarar verilmediği takdirde değiştirilmesine gerek kalınmamalıdır. 11. 

Spirometre sistemi listesi yapılan Spirometrik FLOW, VOLUME parametrelerini ölçebilmelidir: 

VC (SVC), ERV, IRV, TV, FEV1, MEF25, MEF50, MEF75, PEF Aex, FIV1, MIF25, MIF50, MIF75, 

PIF, Ain, FVCex, FVCin, FEV1*30 (MVV), FEV1/IVC, MEF25-75, MEF25/FVCex, MEF50/FVCex, 

MEF75/FVCex, 

 

11. PEF/FVCex, FEV1/FVCex. Tüm bu değerlerin PRE ve POST bronkodilatör kıyaslama oranları 

ölçülebilmelidir. 

 

12. Spirometre sisteminin tüm raporları; ATS’nin (American Thoracic Society) /ERS spirometre 

standartları için tavsiye etmiş olduğu, bütün sonuçlara ve grafiklere göre verilmelidir, aynı 

zamanda tüm bilinen uluslararası spirometre standartlarını geçmiş olmalıdır.  

 
13. Cihaz çift çekirdekli işletim sistemine sahip olmalı ve yüksek hızda sorunsuz bir şekilde 

çalışabilmelidir. 



14. Cihaz ölçülen testlerin sonuçlarını ve eğrileri üzerindeki entegre şekilde 8.4 inç dokunmatik 

yüksek çözünürlüklü ve 360°C parlama önleyici LCD ekranda gösterebilmelidir. 

 

15. Cihazın dâhili termal ve harici A4 yazıcısında çift baskı modu bulunmalı ve gerçek zamanlı test 

raporunu yazdırabilmelidir. 

 
16. Cihaz 80.000’den fazla test verisini hafızasından saklama kapasitesine sahip olmalı ve pc ile 

iletişimini desteklemelidir. 

 

17. Cihaz şebeke enerjisi adaptörü ve entegre şarj edilebilen batarya vasıtasıyla çalışabilmelidir. 

 

18. Cihazın dâhili bataryasının ömrü 8 saat olmalıdır. 

 

19. Cihazın ağırlığı en fazla 3 kg. (±0.5) olmalıdır. 

 

20. Cihazın boyutları uzunluk-genişlik-yükseklik=325 mm*252mm*90mm. (±5) olmalıdır. 

 

21. Cihazın adaptörünün giriş değerleri: 100-240 VAC, 50-60 HZ, 1.0 A; çıkış değerleri: 12 VDC, 

maksimum 5.42 A aralığında olmalıdır. 

 

22. Cihazın akış sensörü tipi diferansiyel basınç akış sensörü olmalıdır. 

 

23. Cihazın akış sensörünün akış aralığı 0-16 L/s, doğruluk +/-%5 veya +/-200 ml/s. Aralığında 

olmalıdır.  

 

24. Cihazın hacim aralığı 0-16 L, doğruluk +/-%3 veya +/-50 ml. olmalıdır. 

 

25. Cihazın dâhili hafızası olmalı ve en az 3000 hasta verisini saklayabilmelidir.  

 

26. Cihazın 4 USB girişi olmalıdır. 

 
27. Yüksek hassasiyetli diferansiyel basınç akış sensörü, yüksek verimli filtreyle birleşerek çapraz 

kontaminasyonu önleyebilmeli ve etkili koruma sağlamalıdır. 

 
28. Cihazın üzerinde tesi başlatmak, durdurmak ve sonuçları yazdırmak için birer tane tuş 

bulunmalıdır. 

 
29. Cihazın hava yolu direnci 0.15 kPa / L / sn’den düşük olmalıdır. 

30. Cihazın termal yazıcısının kağıdı 112 mm genişliğinde maksimumu çapı 45 mm ve termal 

yazıcının çözünürlüğü 8 dots/mm olmalıdır. 

31. Cihazın yazılımına hastaya ait Patient ID, isim, yaş, cinsiyet ve kayıt zamanı gibi bilgiler 

kaydedilebilmelidir. 

32. Cihazda ayarlar menüsünden dil ayarı, zaman ayarı, parlaklık ayarı, öngörülen değer ayarları, 

parametre ayarları, yazdırma ayarları,  

 



33. Sistemin spirometre programında hastaların teste uyumunu artırıcı animasyon programı 

bulunmalıdır. 

 

34. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır. 

 

35. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın 

markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır. 

 

36. Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarına karşı en az iki (2) yıl garanti kapsamında 

olmalıdır. 

 

37. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, 

vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam 

ve tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki 

belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. 


