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Fiyalar KDv Haİiç olarak verilmelidiı. Malzemeterin MaIkast veya Özelliği mutlaka bclinilmelidir.
UBB sorgulamasına görc cn dtişük 3 tektifbaz altnacalİır. sGK Öd€nir/Ödenmez tçkliftç bclirtilecektir.
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TAŞlNABlLlR ToNoMETRE TEKNlK şARTNAMEsl

1. Cihaz glokom hastalarının göz

içi basıncını elektronik olarak ö|çmek için imal

edilmiş olmalldlr.

2.

Cihaz yapı|an işlemleri ve elde edilen sonuçları üzerindeki renkli LCD ekran
sayesinde hekime göstermelidir.

3. Cihaz

ölçüm alma sırasında hatalar ile karşılaşırsa bunları ekranında görsel
olarak resimlerle göstermeli ve aynı zaman da yazıyla bildirmelidir.

4.

Cihaz aldığı son on ölçümü hafızasında saklayarak ekranında gösterebilmeli.

5. Cihaz

5 ile SOmmHg arasında ölçüm yapabilmell ve bunu ekranında ondalıklı
sayılar halinde gösterebilmelidir.

6. Cihaz

7.

rebound teknolojisi ile çalışarak ölçüm yapmalıdır.

Cihaz manyetik olarak hareket eden disposable probun korneaya çok hafif
temas etmesi ile ölçüm yapmalıdır.

8. Cihazın disposable

probu altı defa komeaya temas ederek ölçüm almalı ve
almış olduğu altı ölçümün ortalamasını LCD ekranda doğruluk oranıyla
göstermelidir.

9, Cihaz

yatan hastalarda da kuilanılabilir özellikte olma|ıdır.

Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir.

1

0.

,l

1.Cihaz direkt elektrik prizinden veya bilgisayara bağlı USB 'den şarj edilebilir
baLarya ile çal ışmal

ıd ır.

12.Cihazla beraber yedek prob yuvası verilmelidir.
13.Cihazla birlikte hasta takip programı verilmeli ve bu programda hastaların
değerleri saklanabilir özellikte olmalıd ır.
14.Cihaz kullanılmadığı zaman saklanacak ve taşınmasın
taşıma çantasıyla verilmelidir.

ı

sağlayacak özel

15.Cihazla birlikte 1 kutu steril prob verilmelidir.
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