
PC TABANLI SPİROMETRE/ SOLUNUM FONKSİYON TEST CİHAZI (SFT) TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihaz PC tabanlı ve taşınabilir olmalıdır. Bağlantı kablosu ile tüm işlemleri 

gerçekleştirebilmelidir. 

2. Cihaz PACS sistemi ile entegre çalışabilmelidir.  

3. Cihaz Microsoft uyumlu bir yazılıma sahip olmalıdır. 

 Parametrelerin seçimini sağlayabilmelidir. 

 Aynı hastaya farklı zamanlarda yapılan testler aynı ekranda görüntülenebilmelidir. 

 Akım / hacim ve hacim / zaman grafikleri birlikte ya da isteğe bağlı olarak ayrı ayrı 

görüntülenebilmelidir. 

4. Cihaz ATS/ERS standartlarına uygun olarak raporlama yapabilmelidir. 

5. Sistem sensörü uzun ömürlü kullanım açısından ve hassasiyet bakımından fleisch 

pnömotakograf teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. 

6. Sistem ölçüm transdüserinin doğru ölçüm yapıp yapmadığını test edebilen doğrulama 

programına sahip olmalıdır. 

7. Cihazın akım ölçüm aralığı minimum 0-16 lt/sn, akım doğruluk hassasiyeti ±%5 olmalıdır. 

8. Cihazın hacim ölçüm aralığı 0-16 L olmalı, hacim doğruluk hassasiyeti ±%3 olmalıdır. 

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

10. Cihaz standart olarak Bronkodilatör testini, Bronşiyal challenge testini ve Pediatrik insentifi 

desteklemelidir. 

11. Kullanıcı görmek istediği parametreleri ekran üzerinden seçebilmeli ve hafızaya 

kaydedebilmelidir. 

12. Cihaz üzerinden yetişkin ve pediatrik hastalara testler uygulanabilir olmalıdır. Pediatrik 

hastalar için canlı stimülasyon animasyonu olmalıdır. 

13. Cihaz aynı hastaya yapılan testler arasından en iyisini otomatik olarak seçebilmelidir. 

14. Cihaz ile FVC, VC ve MVV  testleri, Pre ve post bronkodilasyon testleri standart olarak 

yapılabilmelidir. 

15. FVC testine ilişkin en az aşağıdaki parametreleri verebilmelidir; 

 FVC, FEV0.5, FEV 1, FEV 3, FEV 0.5/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEF 25-75%, FEF 75-85%, PEF, 

PIF, FIF 50 % VEYA FIF 50-75 %, FIVC, FIV1 

16. VC testine ilişkin en az aşağıdaki parametreleri verebilmelidir; 

 ERV, IRV, TV, Ti, Tt, Ti/Tt 

17. MVV testine ilişkin en az aşağıdaki parametreleri verebilmelidir; 

 MVV 

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

kontaminasyonu önleyebilmeli ve etkili koruma sağlayabilmelidir. 



19. Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.  

20. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalı ve teklif verdiği cihazın adı 
ve markası TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalıdır. 

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

22. 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. 

 

 

 


