
OTOMATİK KASET-LAM YAZMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. Cihazlar, laboratuvarda doku takip kasetleri ve lamlar üzerine hasta protokol bilgilerinin ve ilave bilgilerin 

yazılmasını sağlayacak özellikte olmalıdır ve bundan sonra SİSTEM olarak anılacaktır. 

2. Sistem, aynı marka 1 adet karusel tip lazer kaset yazıcı ve 1 adet lam yazıcıdan oluşmalıdır. 

3. Sistemdeki aynı marka cihazlar birbirleriyle uyum içerisinde çalışmalıdır.  

4. Otomatik kaset yazıcı cihazın teknik özellikleri aşağıdaki gibidir: 

4.1. Cihaz uygun özellikte kaset üzerine lazerle yazı yazma özelliğine sahip olmalıdır. 

4.2. Cihaz 45 derece açılı yazma yüzeyine sahip en az 6 farklı renk yüzey üzerine lazerle yazı 

yazabilmelidir. Siyah yüzeye yazma şartı kesinlikle olmamalıdır. 

4.3. Kaset üzerine yazılan yazılar doku takip işlemlerinde kullanılan tüm kimyasallardan, etüv ortamından 

ve tıraşlama esnasında kesici aletlerle kazınmasından etkilenmemelidir. 

4.4. Hasta güvenliği açısından kasetlerdeki yazılar kesinlikle bıçakla bile kazınamamalıdır. 

4.5. Cihaza bir seferde en az 6 yükleme istasyonu üzerinden toplam 360 kaset yüklemek mümkün 

olmalıdır. 

4.6. Kaset yüklü hazneler seçilen kaset türüne göre kolayca hareket ederek istenilen magazin üzerinden 

kaset alma imkanı vermelidir. 

4.7. Cihazın baskı kalitesi en az 600x600 dpi olmalıdır. 

4.8. Cihaz, dakikada en az 11 kaset yazabilmelidir. Farklı renkte yüzeylere yazı yazılabilmelidir. 

4.9. Cihazda 2D kod, QR Kod, datamatrix farklı fontlarda alfa-nümerik karakterler yazılabilmelidir. 

4.10. Cihazda mürekkep, temizleme kartuşu, termal ribon gibi düzenli değiştirilmesi gereken sarf 

malzemeler bulunmamalıdır. 

4.11. Cihazla birlikte minimum Pentium i5 işlemcili ALL-IN özellikte uygun donanımlı bir bilgisayar 

verilmelidir. 

4.12. Hazırlanan bir dosya üzerinden sistemi üzerinden ilgili klasöre veri gönderilmesi durumunda otomatik 

olarak cihaz kasetleri yazdırılabilmelidir. Bu sistem aktif hale getirilebilmelidir. Gerektiğinde kasetler 

bu şekilde yazılabilmelidir. 

4.13. Cihazın, bilgisayara kurulacak olan ara-yüz yazılımının özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. 

a. Barkod okuyucu ile hasta protokol numaraları okunarak otomatik olarak kasetlere yazılabilmelidir. 

b. Sıralı rakamlar ve sıralı harfler kolayca yazılabilmelidir. 

c. Kasetleri renklere göre gruplandırma olmalıdır, bu sayede aynı renk hopperlar arasında cihaz 

otomatik seçim yapabilmelidir. 

d. Ara-yüz, cihazın kullanımını kolaylaştırmalı hızlı ve kolay kullanım imkanı vermelidir. 

e. Yazdırılan işlere ait kayıtlar elektronik ortamda tutulmalı ve kolayca erişilebilmelidir. 

5. Otomatik lam yazıcı cihazın teknik özellikleri aşağıdaki gibidir: 

5.1. Yazıcı laboratuvarda kullanılan 26x76±1 mm beyaz ve renkli standart kalite lamlar üzerine termal 

baskı yapabilmelidir. 

5.2. Lam üzerine yazılan yazılar boyama ve kapama işlemlerinde kullanılan tüm kimyasallardan, etüv 

ortamından ve kazınmadan etkilenmemelidir. 

5.3. Cihaza aynı anda 2 farklı lam haznesi yüklenebilmelidir. Bu sayede farklı renkte ya da tipte lamlar 

üzerine yazı yazmaya imkan vermelidir. Her bir haznenin kapasitesi en az 100 lam olmalıdır. 

5.4. Cihaz farklı hopperlardan yüklenen kaplı ve normal lamlara peşpeşe yazabilmelidir. 

5.5. Cihazda en az 25 lam kapasiteli çıkış istasyonu bulunmalıdır. 

5.6. Cihaz, laboratuvarda işleri hızlandırması açısından dakikada en az 18 lam yazabilmelidir. 

5.7. Cihazın baskı kalitesi en az 300 dpi olmalıdır. 



5.8. Cihazda 2D barkod, 1D barkod, QR Kod, Datamatrix, farklı fontlarda alfa-nümerik karakterler 

yazılabilmelidir. 

5.9. Cihaz, termal ribon kullanarak baskı yapmalıdır. Bunun dışında mürekkep, temizleme kartuşu ve UV 

lamba ihtiyacı kesinlikle olmamalıdır. 

5.10. Cihazda önden tek lam yükleme seçeneği olmalıdır. Bu sayede istenildiğinden boyanıp kapatılmış 

preparat lamları lam haznesine yüklemeden kolayca yazı yazılabilmelidir. 

5.11. Cihaz 1 adet termal transfer ribonu ile en az 10.000 adet lam yazabilmelidir. 

5.12. Cihazda barkod okuyucu kullanılarak kolaylıkla lam yazdırılabilmelidir. 

5.13. Cihaz kolay lam yazmayı sağlayan kendi dokunmatik LCD ekran ara-yüzüne sahip olmalıdır. Kendi 

yazdırma ara-yüzü bulunmayan cihazlarla birlikte minimum Pentium i5 işlemcili ALL-IN özellikte 

uygun donanımlı bir bilgisayar verilmelidir. 

5.14. Cihazla birlikte bilgisayar verilmesi durumunda kurulacak olan ara-yüz yazılımının özellikleri aşağıdaki 

gibi olmalıdır. 

a. Barkod okuyucu ile kaset üzerindeki protokol numaraları okunarak otomatik olarak lamlara 

yazılabilmelidir. 

b. Sıralı rakamlar ve sıralı harfler kolayca yazılabilmelidir. 

c. Ara-yüz, cihazın kullanımını kolaylaştırmalı hızlı ve kolay kullanım imkanı vermelidir. 

d. Yazdırılan işlere ait kayıtlar elektronik ortamda tutulmalı ve kolayca erişilebilmelidir. 

 

6. İhtiyaç olduğunda LIMS sistemine dahil edilebilmesi için gerekli kodlar firma tarafından sağlanabilmelidir. 

7. Sistem, tüm standart aksesuarlarıyla birlikte verilmelidir. 

8. Yazılan barkodların doku takip işleminden sonra en az %97 oranında okunur olması gereklidir. 

9. Yetkili temsilci firma, Türkiye tek yetkili temsilcisi olduğuna dair belgeye sahip olmalıdır. 

10. Sistem, fabrikasyon ve imalat hatalarına karşı 2 yıl süreyle garanti kapsamında olmalıdır. Bu sürede cihazın 

tüm bakımları ücretsiz olarak yapılmalıdır. 

 


