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Excimer Lazer ile Uyumtu Korneat Topografi Cihazt Teknik 6zellikleri

1. Cihaz non-contact topografi, keratometri ve pupilometri olgtimii yapabilmelidir.

2. Cihaz placido disk prensibiyle galrgmalrdrr. Cihazda en az22 placido disk bulunmalrdrr.

3. Cihaz 22000 referans noktasrndan olgrim yapabilmelidir.

4. cihaz 7/ro oranrnda pixel altrtahmini yakla5trrma yaparak optimize kenar

tanrmlamasr saflayabilmelidir.

5. Cihaz 1300 mikrona kadar yrikseklik olg0mri alabilmelidir.
6. Cihazrn 1200 mikronluk bir cilgtimtinde standart sapmast 3-4 mikron arasr olmalrdrr.
7. Cihaz opak gozlerde de olgrim yapabilmelidir.

8. Cihazrn otomatik safi/sol goz tanrmlama dzellifi olmalrdrr.

9. Cihaz excimer lazer sistemiyle uyumlu galrgabilmeli, cihazdan elde edilen verilerle
topografi gU d ti m I ri tedavi ya pr I a b i I m elid ir.

10. Cihazrn olgUm verileri USB disk veya entegre bilgisayar afir ile excimer lazere

aktarrlabilmelidir.

1L. Cihaz zernike ve fourier analizi yapabilmelidir.

L2. Cihaz otomatik keratokonus saptama 6zellifiine sahip olmalrdrr,

1"3. Cihaz farklr rgrk ko5ullarrnda olu5abilecek pupil merkezi kaymasrnr tespit edebilmelidir.
14. Cihaz kurumumuzdaki Alcon Ex-500 excimer cihaziyla tam uyumlu galrgabilmelidir.

Ahnan ttim olgrimler bir data kablosu sayesinde excimer cihaztna otomatik
aktarabilmeli, man uel girig yapmaya gerek kalmamalldrr.

15. Cihaz kurumumuzda ki excimer cihaziyla kombile bir 5ekilde galrgabilmelidir.

Cihazlarrn birbirleriyle baflantrsr yetkili servisce herhangi bir ricret talep edilmeksizin
yaprlmalidir.

L6. Cihaz ile beraber L adet motorize sehpa, L adet grincel laptop bilgisayar (Alcon Ex-500

excimer lazer ile kullanrlmasr igin yazrlrm yriklri olan) ve bir adet mrirekkep
ptiskUrtmeli yazrcr verilmelidir.

17. Cihaz fabrikasyon ve montaj hatalarrna kargr(24) ay stire ile garantili olmahdrr. On(10)
yrl siireyle yedek parga garantili olmalrdrr.
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