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ı-ossix ıvıerixısı
'l-Kare

şeklinde plak basmalıdır.
2-Plağı üstten ısıtmalıdrr.
3-Vakumu makine gövdesinin alt kısmındarı uygulamalıdır.

4-Yumuşak ve serı plak basabilmelidir.

2-ToRCH
-Klinik de kullanılacak tipte olmalıdır.
2-Piyasada satılan çakmak gazlannr kullanılabilir özellikte olmalıdır.
3-180 gr ağırlığında olmalıdır.
4-Ürün üzerinden Alev azaltma ve çoğaltma işlemini yapabilmelidir.
5-Ürüntin tezgü üsttinde durabilmesi için althğı olmalıdır.
l

3_KUMLAMA ciHAzI VE KABİNİ
-Çalışma basıncı 1-6 bar olmalıdır.
2-Maksimum bağlantı basıncı 6 bar olmalıdır.
3- gW'lik güç lambasınrn olmalıür.
4-Genişliği en az 350 mm olmalıdır
5- Yiiksekliği 270-280 mm arasında olmalıdır.
6-Derinliğinin 390-4l0 mm arasında olmalıdır.
l

7-Ağrlığı 4,3-5,7 kg

arasmda olmalıdır.

4-ALÇI (KESME) AÇMA MoToRU
l -230 V şehir cereyanı ile çalışmalıdır.
2-Alçı modellerin kesilmesinde kullanılmalıdr.

3_Ayn ayn 450 W kapasiteli 2 adet motoru olmalı, ayn ayn kontrol edilebilmelidir.
4-Güç frekansı 50/60 Hz olmalıdır.
5-Ağırhğı en fazla 40 kg olmalıdr.
6-sulu siStemde çalışmalıdr.
7-Ayn kontrol edilebilen su vanası ve manyetik su valfi olmalıdır,
8-Cihaza su girişi ve su drenajı bağlantısı yap malıdır,
9-Çalışma alanı ile kareleme ve açılaına aletleri olmalıdır,
l0-ıri taneli ve ince taneli olmak iDere 2 adet kesici diski olmalıdr,
l l -Masa üzerinde, konumlarıdınldığı yerde sabit kalabilmelidir,

CİLA MoToRU
l -Akilik işlemlerin parlatmasınl

5_

yapmahdır,

2-Sessiz ve saısıntlsız çalışabilmelidir.
3-Dakikada l 500-3000 arası devir yapıyor olmalıdrr,
sı 50 Hz olmal
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5- l2-14 kg arası ağırlığı olmlıdu.
6-En az 2 (iki) yl garantisi olınalıdır

G LABORTUVAR MOTORU
l-devir: 1,000 - 50.000 devir/dakika olmalıdu.
2-Piyasemen motoru kömiirsiiz olmahdır.
3-Deviı sayısınr gösteren dijital gösterge olınalıdır.
4-Hem ayaktar1 hem dizden ve hem de elden kumanda edilebilmeiidir.
S-Teknisyenin kolay ve hzlı frez değiştirebilınesi için piyasemen tek harekette buna uygun
olmalıdu.
6-Piyasemeni srnmamalıdır.
7-Aşın yük ve voltaj koruması olmalıdu
8-Sağ ve sol yönde çalışabilmesi için kontrol kutusu iizerinde düğme olrnaltdır.
9-Sabit hzda (oto cruıse fonksiyonu) çalışabilme özelliği o|ınalıdt.
l O-Hata mesajlarını gösteren dijital gösterge olmalıdır.
l l -Çalışma gücü: en az 230 watt olmalıdır.
l2-Çalışma voltaj ı: 200-240 v / 50-60 bz olmalıdır.
l3-Maksimum torku 7.8n cm olmalıdır.
l4-El parçasının ağırlıığı en fazla240 gr olmalıdıı.
lS-Çalışılmayan zamanlarda el parçasının konması için plastik standı olmalıdır.
16-Masa altına veya daha başka bir yere kontrol kutusunu asmak için gerekli metal parça
olmahdır.
l7-AB normlarına uygunluk belgesi olan CE belgesine sahip olınahdır.
l8-Garanti siiresi 2 yıl olrnalıdu.

7-PUNToLAMA MAKiNASI
l

-Ceyran gücü 2.000 amper olmalrdır.

2-İki kademli güç ayarı olmalıdır.
3-Lehimlemeyi iki kademede yapabilmelidir.
4-Sürekli lehimleme ve tek kademli lehimleme yapabilmelidir.
5-Cihazın üzerinde LED display ekranı olmalıdır,
6-İstenildiğinde ayak pedalı takılabilir özellikte olmahdır.
7

-240

V

50160

Hz çalışmalıdır.

8-Cihazın i.izerinde 8 adet lehim ucu bulunmalıdır.
9-Cihazın üzerinde program düğmeleri dokunmatik olmalıdır.
lO-Cihazla birlikte uç değiştirme ve zımparalama aparatı olmalıdır.
l l-Ağırhğı en fazla 9 Kg olup, ebatları en fazla 34 x 15 x 3l cm olııahdır.
l2-Opsiyonel olarak ayak pedalı bağlanabilmelidir-

8-ARTİKÜLATÖn @asİr)

-Basit açıp kapanma işlemini yapabilmelidiı.
2-Alt ve üst parçalarınr bağlayan kısmı rijit bir metalden yapı[mış olması.
3-Alt ve üst parçayı futan parçalar ayarlanabilmelidir.
l
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9-TAM AyARLANABİLİR

ARTktnırön

-Tam ayarlanabilir olmahdır.
2-Gövdesi karbondan imal edilmiş olmalıdır.
3-Manyetik model tutuculu olmalıdır,
l

4-Manyetik model tufucuları sabit olmalıdu.
S-Manyetik model futuculan katibre edilmiş olınahdır.
6-Model değişim toleraıısı lOpm den az olmamalıdıı,
7-Maksilla model için daha kolay çahşabilmek yülıseklik en az l26 mm olınalıdır.
8-Kondil yolu eğimi -20"ile +60oarasında ayarlanabilir olrnalıdır.
9-Kondil yarıçapı 19 mm olmaIıdu.
lO-Bennett açısı 0o ile 30o arasnda ayarlanabilir olmahdıı.
l l-Her iki taıafa 1,5 mm sınırsız değişkenlikte sideshift (ss) fonksiyonu
olmalıdır.
l2-Sınırsız değişkenlikte 6 mm ye kadar protriizyon olmalıdır.

l3-Sınıısz değişkenlikte 2mm ye

kadar retriizyon yapmalıdır.
l4-Yüzarkı tİan§feri için artikıilatörde desteğe bağlı pinler olmalıdır.
l 5-Yüzarkına tam uyumlu olınalıdır.
l 6-İnsizal tablası olmalıdır.
l 7-CE belgeli olrnalıdır.

I0-ALJİNAT KARIşTIRMA ÇİIIAZI

l-Çalışma voltajı: 220 (+lo)volt olmalıdır..
2-Gücü 350 W dan az olmamahdır
3-Zaman ayatlayıcısı l den l6 saniyeye kadar ayarlanabiliı olınalıdır.
4-Hafzasında standart olarak en az 3 adet progıam olnalıdır.
5-Hafzadaki programlar 8, l0 ve 12 saniyeye ayarlı olmalıdır.
6-İstenirse bu standart programlar değiştirilebilınelidiı.
7-Kanştırma devir sayısı 2900 - 3600 devir/dakika olmalıür.
8-Cihaz üstten kapaklı olmalıdır.
9-cihaz çalışma esnasında kapağın açılmaması için otomatik emniyet kilidi olmalıdır.
lO-Cihazı kumada edecek düğmeler ön üstte olmalıdır,
l l -Ana güç (Açma /I(apatrna) düğmesi cihazın arkasında olınalıdır.

l2-Powe(Güç), Start/Stop (Başlat/Durdur), Memory Selection (Hafiza seçme) , Time
lndicator (Zaman Göstergesi), Timer Switch (Zaman ayarlama fuşları) ve Memory address
(hafiza durum ışıkları) aynı yerde ve kolay ulaşılr olmalıdır.
l3-Cihazın ölçüleri tezgaha sğacak şekilde olmalıdır.
l4- Cihaz ölçüleri en fazla Genişlik:25O, Derintiği:35O, Yiikseklik:480 mm den fazla
olmamahdır.

l5-Ağırlığı l9 kg'dan fazla olrnamalıdır.
l6-cihazla birlikte standart olarak 4 adet alijinat karıştırma kufusu, kanştırma spatulu ve su
ölçü kabı beraberinde verilınelidir.
l7-Uluslararası kalite belgesi CE olmalıdır.
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-POLİMERiZASYON TENcEREsi

l-Soğuk sertleşen akrillerin polymerizasyonu için iiretilmiş hava basınçlı tencere olnalıdır.
2-Kapasitesi en az 4 litıe olmahdr.
3-Kapak iizerinde hava basıncrnı gösteren manometresi olrnalıdır.
4-İçi teflon kaph olınahdır.
S-Kapak üsdinde hava girişini sağlayan piston olmalıdır.
6-Tutulan kolu üzerinde manuel kilitleme sistemi olınahdır.

7-Kapak içerisinde conta olınalıdır.
S-Basınçlı tencereye hava basma aparatr ve horhmu olmalıdır

12-NEGATOSKoP GÜYİJK BoY-LED)
-Alemünyum çerçevesi olrnalıdr.
2- LED ışğa sahip olmalıdıı
3- En az 50000 saat lamba ömrünün olmasr
4- Titreşimsiz şık vermelidir.
5-Genişliği 80-90 cm arasında olınalıdır.
6-Yüksekliği 50-60 cm arasında olmahdır
7-Ağrhğı 6,5-7,5 kg arasında olmalıdır.
l

l3-FoToĞRAF MAKiNASI
-DSLR fotoğraf makinası olrnalıdır.
2-DIGIC 6 Görüntii İşlemci olmalıdr.
l

3-3.0 "1.O4M-nokta hareketli dokunmatik ekıana sahip olmalıdır.
4-Full HD 1080p Video Kayt özeliğe sahip olrnalıdır.
5-Nokta Ttim Çapraz-Tipi

AI

Sistem olrnalıdır

6-Dahili NFC ve Wi-Fi bağlantısıyla giriş yapılabilrnelidir.
7-5fps çekim hızına sahip olmalıdır.
S-Ağırhğı 500 ile 600 gr arasında olmalrdır.
9-Batarya kapasitesi en az 1040mAh olınalıdr.
l

4-FOToĞRAF MAKİNASI LENSİ

-Odak uzakhğı 50 mm ve maksimum diyafram açıklığı l:1,4 olmalıdır.
2-Lens yapısı: 6 gnıp halinde 7 eleman olmalıdır.
l

3-Diyagonal görüş açısı: 46o olmalıdr.
4-En kısa odaklama mesafesi: 0,45m / 1,5ft olmalıdr.
5-Ağırlığı 280-300 gı aralığında olmalıdır.

ls-ASMAMoToR
l

-500 watt gücünde olmalıdu

2-Dakikada 25000 devir hızmda olrnalıdır.
J-En az 2 yıl garantisi olmalıdır
4- CE belgesi olmalıdır.
5-Pedalden devir kontrolü yapılabilmelidir.
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l6-MoDEL DOLABI
l-En az l 50 adet çekmeceye sahip olmalıdr
2-Çekmeceler tek yönlü olup kutu standı tarzında olmalıdır,
3-Kutuların eni l20 mm, boyu 200 mm, yüksekliği ise en az 80 mm olınalıdır.
4-Dolabın yükekliği l800-1900 mm aıasında olmalıdır.

I7-RÖNTGEN ciHAZl (PERİAPiIGL RÖNTGEN

+

FosFoR PLAK)

A) PERİAPiKAL RöNTGEN CiHAZI TEKNiK ŞARTNAMESİ
l-Class l Tip B sınıfinda olmalı ve ağz içi periapikal röntgen çekimi için uygun olınalıdır.
2-Konvasiyonel film, dijital görüntiileme ve fosfor plak teknolojilerinin tiimü ile uyumlu
çalışabilmelidir.
3-Tek bir düğme ile konvensiyonel filmden dijital sensöre geçebilmelidir.
4-Röntgen başı 4mA ve 8mA güçlerinde olmak iizere çift anod tungsten tiipe sahip olınalıdır.
60Kv ve 70Kv olrnaktızere 2 farki akıın seçeneği olınalıdır.
5-Röntgen başı güç ve akım seçenekleri hekim tarafından seçilebilir olmalıdır.
6-Röntgen başı 360' dönebilınelidir.
7_Kon silindirik yapıda olmalı ve 31cm (l2") _ 20cm (8") 2 farklı seçeneği bulunmalıdır.
8-Fokal spot 0,7mm olınalıdır.
9-Toplam filtrasyon 2 mm Al olmalıdır.
lO-Fokal spottan 1 m mesafede total radyasyon szıntısı 0,25 mGy/saat'den fazla olmamalıdıı.
l l -Mikoişlemci kontrollü olmalıdır.
l2-0,02sn ile 3,2sn arasında ışınlama süresi zaman ayarı yapılabilmelidir.
l 3-Kontrol paneline sahip olmalıdu.
l 4-Kontrol paneli dokunmatik olmalıdır.
l5-Tek bir kontrol paneli ile 2 adet dc röntgen cihazı kontrol edilebilir olmalıdır.
l6-Düital ve analog çekimler için ayarlanabilir olmalıdır.
l 7-Filmi çekilecek olan bölge kontol panelinden işaretlenerek çekim butonu vasıtası ile çekim
işlemi yapılmalıdır. İşaretlenen bölgenin otomatik xray(şın siiresi) dosajı dijital ekranda
rakamsal olarak belirmelidir. Otomatik çıkan şın siireleri +/- tuşlanyla değiştirilebiliı

olmahdr.
l8-Kollar Çekime uygun olarak öne-arkaya ve aşağı-yukarı hareket edebilir olınalıdıı.
l9-Kollar istenilen yiik§eklikte durmasını sağlayan bir yay mekanizmasına sahip olınalıdır. Kol
eklem yerleri özel bir kapak ile izole edilıniş olmalıdır.
2O-Röntgen tiip ağıIhğı 5,5kg'dan ve toplam ağırlık da 25kg'dan fazla olınamalrdır.
2l -Duvara monte olabilmelidir.
224|cm(|6,2"),82,5cm(32,5") ve l l0cm(43,5') olrnak tizere 3 faıklı kol uzunluğu seçeneği
olmalıdır. Tercü edilen kol uzunluğuna göre 143on - 2|2cm uzaklğa kadaı uzanabilir
olmalıdır.
23-EC 93l42EEC direktiflerine göre iiretilmiş olmalıdır.
24-22o/230 40 V ve 50/60 Hz Altematif akım ile çalışmalıdır.
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B) DİJİTAL FOSFOR PLAK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNiK ŞARTNAMESi
-Sistem bir adet tarayıcı ve değişik ebatlarda fosfor plaklardan oluşmahdır.
2-Ağz içi görüntii alımında fosfor plaklar kullanılmalıdır.
3-Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olınalıdır.
4-Sistem günışığında kullanılabilir olmalıdu.
l

5-4 farklı boyda fosfor plak bulunmalıdır.

6-Fosfor plakların ebatları 22x3 l mm, 24x40mm, 3 1 x4 l mm ve 27x54mm olmalıdır.
7-Fosfor plakların arka yiiztinde tarayıcıya kolaylıkla tııtrnasını sağlayan mıknatıs tutucu

olmalıdr.
8-Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleriyle birlikte kullanılabilir olmahdır.
9-Tarayıcının lazer teknolojisi ile çahşan nümerik tarama" görüntiileme ve fosfor plakların
silme özelikleri olmalıdır.
l0-Taraycı fosfor plaklardaki görüntiiyü almalı ve yazılıma aktarabilınelidir.
l l-Fosfor plaklardaki görüntii hem talayrcı iızerindeki ekandan hem de bilgisayar efo66dan
görülmelidir.
l2-Görüntüler bilgisayar ortamında rahatlıkla saklanıp diğer kullanıcılara gönderile bilmelidir.
l 3-Tarayıcı bilgisayara doğludan Ethernet kablosu ile bağlanabilınelidir.
l4-cihazın görüntti işleme progı.ımı çoklu kullanıcılı network versiyonu olmalı, hasta
veritabanı bu|unmalı ve görüntiilere limitsiz sayıda kullanıcıdan ulaşılabilmelidir.
l5-Tarayıcı fosfor plakları otomatik olarak görmesi için bfu hareket sensörü ile donatılmış
olmalıdır.
l6-Tarayıcı iieerindeki eiran yardımı ile tarama işlemi takip edilebilrnelidir.
|7 -Tarama esnasında; fosfor plakların içeri alınması ve boyutunun tanımlanma§r, tarama,
görüntiileme, bilgisayara görüntiiyü iletme, fosfor plağı yeniden kullanım için hazır hale
getirme(silıne) ve fosfor plağı çıkartrna §lemleri otomatik olarak yapılmalıdır.
l 8-Taraycı çalışır vaziyette bulunduğu siirece en son taranan görüntii hafzada sakL kalmahdır.
l9-Tüm AC ve DC röntgen cihazlarıyla uyumlu olınalıdıı.
2O-Fosfor plakları tarama siiıesi 4,3 - 7,5sn aıasında olmalrdır.
2l-Görüntii çözünürlüğü l4 bit olınalıdır.
22-Fosfor plakların teorik çözüniirlüğü l4,3 lp/mm, gerçek çözüniirlüğü l0 lp/mm olınalıdır.
23-Fosfor plakların teorik çözüniirlüğü ile gerçek çözünülüğü arasındaki rakamsal farklılılq
görüntii kalitesinin yüksek, tarama stiresinin krsa olrnası ve kullanıcıya hem zaman
kazandırması hem de d2ha net görünti.i sunması açısından minimum oranda olınalıdr.
24-Fosfor plak sensör ile göriintii edinimi, minimum 0,02 sn. maksimum 3,2 sn. lik zamanlarda
yapılabilmelidir.
25 -Cıhaz 24OY, 50/60Hz ile çalışmahdr.
26-Fosfor plakların çözihiirlüğü yüksek, piksel boyutu 35pm - 64pm olaıak 2 farklı değerde
ve seçilebiliı olmalıdır.
27-Fosfor plakların ağza girmeden önce içine yerleştirileceği plastik, uç böliimü yapıştınlarak
sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilen hijyenik kıhfları olmalıdır.
28-Her fosfor plak boyutuna uygun hijyenik kılıfçeşitleri olmalıdır.
29-Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır,
ü
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30-Fosfor plaklar için hijyenik, dağılmadan saklanabileceği plak kutusu bulunmahdır.
3l -Fosfor plaklaruı hijyenik olarak taşmmasmr sağlayan ve koruyarak ömrünü uzatan karton
özel plak kıhfları olmalıdır.

32-Plakların cihaza yerleştirilmesinde plaklara zarar verecek helhangi bir zorlarna olmamalıdıı.
33-Fosfor plaklar tekrar kullanılabilrne özelliğine süip olmalıdır.
34-Tarayıcı belli bir siire çalışmadığında otomatik olarak kapanmalıdır.
35-Tarama soıırasında parlaklrk ve kontrast otomatik olarak ayarlanabilıneli, dijital görünttiler,
gri tonların ideal dağılımı, artifakt temizleme, göriintii keskinteştiırne gibi fonksiyonları
otomatik olarak yapabilmelidir. (oto optimizasyon özelliği olnalıdr.)
36-Cihazm beraberinde verilecek olan yazılım sayesinde en az aşağıda belirtilen §lemler
kullanıcılar taıafından yapılabilmelidir.
a. Manuel büyütrne (zooming) veya göriintii büyütrne
b. Otomatik ve manuel kontrast ve parlaklık ayan
c. Görüntiiyü kaydetme
d. Göriiııtii renklendirme

e.

Görüntükalibrasyonu
f. Yoğunluk ölçümü
g. Göriiııtü çevirme
h. Görüntii üzerine not yazma ve işaret koyma
i. Negatif görüntii elde etrne
j, Görüntü üzerinde mesafe ölçiimü ve açı ölçme
k, Görüntiiyü transfer etme
l. İmplant kiitiiphanes i bulunmalı
m. İmplant ptanlaması yapabilme
37 -Clhaz ebatları 203x246x4l1mm'den (+/- 5) büyük olmamalıdır.
38-Ağııhğı 9,5 kg' dan fazla olmamalıdır.

ls_

DiJiTAL PANORAMiK VE SEFALOMETRİK GöRüNTüı,EııB ciHAZI

l-Cihaz orijinal ambalajında teslim edilecektir
2- Clhaz 220Y , 50Hz. Şehir cereyanı ile çalışmalıdn.
3- Cihaz üzerinde

ışıklı açma-kapama anahtarı olmalıdır

4- Cihaz üzerinde; acil durumlar için emniyet anahtan veya butonu olmahdır.
5- Cihaz üzerinde çekime hazır olduğunu belirten

6- Cihazın X-ray tiip voltajı 50- 90

Kv olmalı

LED ışık göstergesi olmalıdır.

ve tiip voltajı kullanıcı arafından bu değerler

arasında azaltılıp çoğalhlabilmelidir
7- Cihazın

X-ray tiip akımı 4-10 mA olmah ve tiip akımı kullanrcı tarafindan bu değerler

arasında azaltrhp çoğaltılabilrnelidir.
(An
,1

POAT

N
Ağl,

F*üt .|
Çene

oip Te§c No:29499

0

Yrd
U

ııttı 126s3ı

3

A

8-

Cihazın focal Spot (odaklaması) en fazla 0,5 (sıfır virgül beş)mm. olrnalıdır.

9- Cihazın total filtrasyonu 2,8 mın

Al olmahdır.

l0- Cihazın iç filtrasyonu; 50 kV 'de en az 0,8 mm Al olmalıdır
l

l- Cihazın SID mesafesi en az 490.3 mm olmalıdır.

12- Cihaz görüntiinün bilgisayar ekranına alındığı; hiçbir film, kaset, banyo gerektirmeyen

CMOS sensör teknolojisi ile üretilmiş olmaIıdıı.

l3- Cihazm sensörü, hastanın omuz çarpmasuıdan kaynaklı arızalara sebep olınaması için
sabit olmalı, takılıp çıkarılabilir olmamalıdır.
14- Panoramik çekimde magnifıkasyon onını l .30'dan fazla otmamalıdır.

l5- Cihazda elde edilen görüntiiler en az 14 bit olmaIıdır.
l6- Cihazda panoramik çekim siiresi en fazla 13,5 sn. olınalıdır.
17- Cıhaz; normal ve yüksek çözünürlük modlarında çekim yapabilmelidir.
l

8- Cihazın çekim modları normal ve yüksek çözünürlük olarak;

iki ana grupta aşağıda

belirtilen özelliklerde çekim yapabilmelidir.
a. Yetişkin panoramik

b. Çocuk panoramik
c. Frontal
d. Bitewing
e. Sinüs

t TMJ açık/kapalı
l9- Cihazda normal panoramik çekim siiıesi en fazla 1l sn. olrnalıdır.
20- Cihazda yüksek çözünürlükte panoramik çekim süresi en fazla l3,5 sn. olmahdır

l- Cihazda hasta pozisyonlamasının etkin
kullanıcı ydz y;jze olmalıdır.
2

ve başarılı görüntii alınabilmesi için; hasta ve

22- Birbirinden bağımsız motorlarla hastay istenen pozisyona kolayca getirebilmetidir.
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23- Teleskobik sütun sistemi ile çok sessiz çalışmah, hastada klostrofobi yaratrnamalıdır.
24- Hastanın minimum ışımaya maruz kalınası için etkin ve kontrollü röntgen parametreleri

seçilebilmeli, radyasyon kontrolü sağlanmalıdu.
25- Hastanın çene arkına göre; dar, normal ve geniş çeneler için ayrı ayrı çekim seçeneği

olmalıdır

26- Hastanın vücut yapısma göre; erkek, kadın ve çocuk için ayn ayn çekim seçeneği ve
hastanın kemik yoğunluğuna göre; wmuşak, norrnal ve sert çekim modu seçenekleri

oImalıdır.

27- Hasta pozisyonlaması; 3 lazer ışını (Frankfurt, mid-sagittal, kanin) ve en az 3 referans
noktası (çene dayanağı, ısırtma çubuğu, şakak dayanağı veya alm desteği) ile hasta etkin ve

rahat pozisyonlanabilrneli; böylece distorsiyona

uğamamış teşhis kalitesi yilksek görüntiiler

elde edilebilmelidiı.
28- Clhaz ile biılikte üretici fırmaya ait orijinal hasta göıüntiilerinin tutulac ağı yaz:I,ıııi.

verilmelidir. Yazılımda;
a. Görüntii renk[endirme

b. Görüntü çevirme
c. Görüntti üzerine işaret koyma
d. N egatif görüntii
e.

Büyütme

f

Kontrast ve parlaklık ayarı

g, Boy ve açı ölçümü
h. İmplant planlama modülü (Değişik markaların bulunduğu implant hitiiphanesi olmalı)

29- Cihazn kullanımı için görevlendirilecek personele, gerekli kullanıcı eğitimi en az
süreyle ücretsiz olarak verilrnelidir.
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