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1 Bilgisayarlı tomografi: 

 Bilgisayarlı tomografi markası modeli verilen tekliflerde belirtilecektir. 

Bilgisayar lı tomografi aşağıdaki birimlerden oluşur 

1.1 Gantry 

1.2 Hasta yatağı 

1.3 Trafo  

1.4 Konsol 

1.1 Gantry 

1.1.Gantry üzerinde kontrol paneli olacak. Panel üzerinde bulunan düğmeler 

yardımıyla hasta ya da manken eğitim amaçlı pozisyonlandırılabilecektir. 

Hastayı pozisyonlandırmak için gerekli olan ışıklar da gene bu panel üzerinden 

kontrol edilecektir. Hasta yatağı ile entegre olacak şekilde kullanılıp öğrencilere 

hasta pozisyonlandırma eğitim verilmesini sağlayacaktır. Gantry kapağı kaldırıp 

içinde bulunan içinde bulunan ünitelerin tanımlanmasına olanak verecektir. Ya 

da şeffaf kapak olacaktır.  

1.2.Hasta yatağı pozisyonlandırma için aşağı yukarı hareket edecek hasta 

yatağının üst kısmı içeri dışarı girecek şekilde olacaktır. Bu hareketler Gantry 

üzerinde yada hasta yatağı üzerinde bulunan düğmeler aracılığı ile yapılacaktır. 

Bu hareketlere ve Gantry nin öne arkaya eğilmesinin derece cinsinden gösteren 

sayısal göstergeler olacaktır. 

1.3 Trafo sistem için gereken gerilimleri 3 faz sistemden sağlayacak ve gerekli 

açma kapama şalterlerine sahip olacaktır. Gerekli olan elektrik panosu satıcı 

tarafından sağlanacaktır. Üniversite sadece 3 faz elektrik ve toprak kablosunu 



sağlayacaktır. Bundan sonra gerekli olan pano ve kablo dağılımı satıcı tarafından 

yapılacaktır. Pano üzerinde giriş voltajlarını gösteren sayısal gösterge olacaktır. 

1.4 Konsol bütün sistemin durumunu gösteren bir yapıda olacak hasta girişi ve 

planlama yapılacak yetenek de olacaktır. Eski görüntülerin ekrana getirilmesi 

mümkün olmalı gerektiğinde ana bilgisayara görüntü aktarabilmelidir. 

2.RÖNTGEN 

Röntgen ünitesi aşağıdaki birimler oluşacaktır 

2.1.Hasta masası 

2.2.kumanda masası 

2.3.statif ve tüp standı  

2.4.Akciğer Statifi 

2.1. Hasta Masası  

Hastanın rahatça yatacağı ve röntgen çekimlerine izin verecek şekilde olacaktır. 

Bu düğme ya da optik anahtar yardımıyla masanın üst kısmı her yöne rahatça 

hareket edebilecektir. Fren sistemleri sayesinde hareketler sabitlenebilir 

olacaktır. Yatağa entegre olarak bir adet kaset tutucu(Bucky) olacaktır. 

2.2. Kumanda masası dokunmatik bir ekrana sahip olacaktır. Burada öğretim 

görevlisi istediği takdirde hasta pozisyonlandırma bilgilerini gizleyebilecek ya da 

öğrenciye yol gösterecek şekilde seçebilecektir. Pozisyonlandırma gerçek resim 

olarak ekranın köşesinde öğretim görevlisinin isteğine bağlı olarak 

gösterilecektir. Bu özellikler gerektiğinde test amaçlı eğitim için kullanılacaktır. 

Gene dokunmatik panel üzerinde radyasyon simülatörü ve KV akım seçimleri 

mümkün olacak sesli uyarı sistemi be buna bağlı radyasyon yapıldığını gösteren 

uyarı ışıkları eğitim sırasında yakılabilir olacaktır. Bu panelin yanı sıra sistemin 

normal olarak kullandığı kilovolt ve akım Mas değerlerinin seçimini gösteren 

kumanda panel olacaktır. Toplam 2 adet kumanda paneli olacaktır. Dokunmatik 

panele ilişkin yazılım güncellemeleri ya da öğretim görevlisinin istediği 

değişiklikler eğitim yılı boyunca ücretsiz yapılacaktır bu panelin boyutu en az 7 

inç olacaktır. 

2.3.Stand ve tüp standı hasta masası boyunca hareket edebilmelidir. Bu 

hareketler elektriksel frenler yardımıyla sabitlenmeli ve düğmeler yardımıyla 

kontrol edilebilmelidir. Hastanın pozisyonlandırılması için gereken ışık ve 

kolimatör gene tüpün altına bağlı olacaktır. 



2.4.Akciğer statifi standartlara uygun olarak monte edilecek pozisyonlandırma 

kolayca yapılabilmesi için aşağı yukarı hareket edebilecektir. Kasetin konacağı 

Bucky olacaktır. 

3.Mamografi 

Mamografi kompakt bir sistem olacak üzerinde koruyucu kurşun yoğunluklu 

cam olacaktır. Bu cam ünitenin yüksekliğine eşit olmalıdır. Kumanda paneli 

dijital olacak hasta pozisyonlandırma için gereken aksesuarlar sistemle beraber 

verilecek kaset tutucu bucky ve diğer aksamlar problemsiz çalışır olacaktır. El 

kumandası olacaktır. 

4.Bilgisayar Ünitesi 

4.1.Öğretim görevlisinin kullanacağı bilgisayar sistemi DICOM standardında 

görüntüleri gösterebilecek program içerecektir. En az 21 inch ekran içerecek 

ekran çıkış sayısı iki adet olacaktır bunlardan birini eğitmen büyük ekran ya da 

projektöre bağlayabilecektir. 

4.2.Program öğretim görevlisi için kullanılacak olan program hasta bilgilerini 

içerecektir. Röntgen ve tomografide eğitim amaçlı görüntüleri ekrana verip bu 

görüntüler içinde istene görüntü ya da pozisyonlandırma bilgileri ekranda 

gizlenebilecektir. Bu kontrol hazırlanacak olan program içerisinde tek tuşla ya 

da ekranda fare yardımıyla yapılabilmelidir. Disk kapasitesi en az 1TB olacaktır. 

Hasta görüntüleri eğitim amaçlı CD ye kaydedilebilmelidir. Seçilecek 

görüntülere ilişkin bilgiler eğitim sırasında öğretim görevlisinin kontrol edeceği 

şekilde düzenlenecektir. Bu eğitim yılı boyunca öğretim görevlisinin isteyeceği 

değişiklikler ücretsiz olarak bu özel programa eklenecektir. 

 Genel kurallar: Sistemler radyasyon yapmayacak durumda olacaktır. Tüp ve 

jeneratör sınırlandırılacaktır. Herhangi bir hata olmaması için gereken önlemler 

alınacaktır. Herhangi bir şekilde X ışını çıkışı olmayacaktır. 

Üniversite elektriği 3 faz ve toprak olarak en az 20 KWA olarak sistemlerin 

olduğu odaya taşıyacaktır. Bundan sonra kullanılacak pano ya da panolar satıcı 

tarafından sağlanacak ve standartlara uygun olacaktır. Üzerinde şebekenin 

durumunu gösteren gerilim göstergeleri olacaktır. Herhangi bir acil durumda 

pano yakınında acil kapama butonu olacaktır. 

 

 


