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Evrak Tarih Ve saylsl: 3olo4l2o18-10423

OFTALMASKOP SET TEKNiK ŞARTNAMESi

l . Oftalmaskop2,5V ultravioleden arınmış halojen aydınlatma yapmalıdır.
2. Komea ve iris reIleksiyonları climine edilmiş olmalıdır.
3. Dar pupillerden yapılan muayenelerde dahi geniş fundus görüniiıınü vermelidir.
4. +38 ile -36 dioptri arasında ayarlanabilmeli. ayarlamalaı l'er dioptrilik basamaklar

ile olmalıdır. Avarlanan dioptri değerleri (- veya +) ayrı ayn renkler ile
gösterilebilmelidir.

5. Eşeli 7 ayrı göninüm ı,ermelidir. Beyaz ışık için ktlçük daire. orta daire, büyük
daire. yarım daire, slit ve yıldıdı polar koordinat sistemi, florasan mavisi, tiim bu
görünümleri red-free filtre (yeşil ışık) ile de izlenebilmelidir,

6. Oftalmaskop üzerinde tüm ayaılamalar tek parmakla yapılabilrnelidir.
7. Oftalmaskop tozlanmaya kaşı mukavim temizlenme gercktirmeyen 1,apıda

oImalıdır.
8. Cözlük kullanan hekimlere de hitap edebilmesi için üstünde yumuşak orbiıal destek

bulunmalıdır.
9. Setle berabcr olialmaskop için bir adet yedek ampul veri|melidir.
l0. Set içinde. oftalınaskop başlığının bir konnektör vasıtasıyla kolayca takılabiteceği

bir adet. sap olmalıdır. Bu sap iki adeı orta boy pil|e çalışmalıdır.
l l. Daha sonra opsiyonel olarak aIı kapak ilavesi ve li-ion pil ilavesi ile handleşarj

edilebilir. şarjlı pilin doluluk durumunu gösteren led göstergeli handle' ı olmalıdır.
İstekli firma bunu orijinal kataloğundan ispatlamalıdır.

l2. Set sert bir çanta içinde olnıalıdır.
l3. Üretici ı,,e iıhalatçı lirmaya aiı lso l3485 belgeleri noıer tastikli olaralı verilmelidir.

Aynca üreıici iirmanın CE belgesi olmalıdır.
14, Cihaz 2 yıl fabrika, l0 yıl ücreti mukabili yedek paça ve servis temin gaıanüsi

taşımalıdır.
l5. İthalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
l6. Firmalar şartıramede istenilen ürünlerin tanıamından en az l(bir) adet numuneyi,

ihale saatinden önce ıutanak ile idareye teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen
isteklilerin teklifl eri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17. Her seı ile birlikte ser set için 4 adeı şarj edilebilir pil l adeı piller için şarj aleti
verilccekıir.
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Evrak Tarih ve Sayısı: 30/04/2018-10423

DUVARA MoNTE ENERJİ Üıııirnıi
OFTALMASKOP Sf,T TEKNiK ŞARTNAMESİ

Dt]VAR üNİrpsi:
|. [jniı 220vl50hz şebekc elektriği ile çalışmaiıdır.
2. uniı tek bir gövdeden oluşmalı ve üzerinde spiral kablolu elceği bulunmalıdır.
3. Ünit üzerinde markası. modeli görünür bir şcİitde yazılı olmalıdır.
4. Üniı üzerinde bir açma-kapami düğmesi oimal,, b, düğme iizerinde cihazın açık oldugunu

belirten bir ikaz ışığı yanmalıdır
5. Enerji çıkışı 3,5v olmalıdır.
6. Üniıin spiral kablolu elceği 3 m uzunluğa kadar uzayabilmelidir.
7. Elcek oıurtulduğu yuvadan. alınüğında kuJlanılan başlığa otomatik olarak ene{i gelmeli.

1'erine konulduğunda enerji kesilmelidir. istenirse başlık özel anahtan vasıtasŞıa' elcege
kilitlenebilme lidir. Elcek alındığında ışığın yanmasını sağlayan anahtar dışandan
gözükmeyecek ma.ııyetik anahtar olmalıdır. Bu sayede tori*-u gibi nedenlerle
tbnksiyonunu yitirmesi engeIlenmiş olmalıdır.

8. Elcek üzerinde ışık ayarı yapılabilmelidir.
9. E|cek -v-erlerinden ahndığında ampulün ömrünü ıi7atmak için voltajı düşükten 1.ükseğe doğru

arttıran yumuşak başlatma özelliği olnıalıdır.
l0. OPsi1'onel olarak. cihazın. istenildiğinde taşınabilir (seyyar) kullanılabilmesi için, otoskop

başlığıııın uyacağı, orijinal ve setle avnı marka. Li-ion pil ile çalışan. pilin şa{ jr..un,
gösıercn led göslergeli handlc'ı olmalıdır. İstekli firma bu özellikleri ;rijinİ İ€taıoğunda
işarellcyerek ispatIamalıdır.

l l. cihazın oriinalliğinin kontrolu açısından.cihazlann üzerinde mutlaka fabrika çıkış seri
lıo.su vc amblemi aranacak ve seri no.su gerekirse üretici firmadan teyit ettiriİeceltir. Bu
anlamda ıeslim edilecek tüm cihazlarda amblem ve seri numarasr aranacakıır

OF'l'ALMOSKOP:

20. ithalatçı tirma l'SE Hiznıet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
2l. Fi rmalar şannamede istenilen ürünIerin tamamından en az l (bir) adet numuneyi, ihale

saatinden önce tutanak ile idareve tesl lırl edeceklerdir. Numune teslim etmeven isteklilerin
teklifl eri değerlendirme dışı

l2. Oftalnıaskop 3.5V ultravioleden aıınmış halojen aydınlatma yapmalıdır.
l 3. Kornl,a ve iris refleksiyonlan elimine edilmiş olmalıdır.
l!. Dar pupillerden yapılan muayenelerde düi geniş fundus göninümü vermelidir.
l5. ı38 ile -36 dioptri arasında ayarlanabilmeli. ayarlamalar l'er dioptrilik basamaklar ile
_ olmalıdır. Al,aı,lanan dioptri değerleri (- veya +) alrı ayrı renkler ite gösterilebilmelidir.
l6. Eşeli 7 ayrt görünüın ,crmelidir. Beyaz ışık için küçük daire, orta daire, btlyük daire. yarım

daire. slit ve yıldızlı polar koordinaı sistemi, florasan mavisi. tüm bu gortıntım|eri red_frcc
filtre (yeşil ışık) ile de izlenebilnıelidir.

l7, Olialııaskop üzcrinde ıüm ayarlamalar tek parmakla yapılabilmelidir.
lt,l. ()tialınaskop ttızlanmava karşı nıukavinı ıenıizlenme gerekıirmeyen yapıda o]malıdır.
l9. (jözltik kullaııan hekimlere de hitap edebilmesi için üstünde yumuşak orbital destek

bulunnralıdır.

bırakılacaktı
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