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Fiş Kodu :

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.
SUT kodu beliıtilmeyen tekliflcr değerlendirmc dışı bınkılacalıt.. Pakete dahil olup olmadığı teklifte b€linilecektir.
sUT fiyaİıni aşatü teklifler değerleıdinne dlşl bınİltacaktır. Ödemeler muayeoe kabut sonrası I-3 Ay arasındadlr.
SGK Tarafindan lJBB'den kaynaklaıaı kcsintilcr durumunda yüklcniciye öderne yapılmayacak ve }tklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklifveİen isıeklilcr 1ukandaki ttİın maddeleri şartsız kabul çtmiş sayllacalİıİ.

Son Teklif Tarihi: 12.06.2018

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalt ye tcklifile birlille sGK sorgulama sisteminin çıkttsl teklifile birlikte verilme!idir

idare No : 63760.38.32.0o,o1.33o
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilıniştiı.
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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 rebound teknolojisi ile çalışarak 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.

1 0. Cihaz kalibrasyon gerektirmemelidir.

,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 ı sağlayacak özel

taşıma çantasıyla verilmelidir.

15.Cihazla birlikte 1 kutu steril prob verilmelidir.
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7. Cihaz manyetik olarak hareket eden disposable probun korneaya çok hafif

temas etmesi ile ölçüm yapmalıdır.
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