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I-ALçI (KESME) AÇMA MoToRU
1-230

V şehir cereyanı ile çalışmalıdır.

2-Alçı modellerin kesilmesinde kullanılmalıdır.
3-Ayrı ayrı 450 W kapasiteli 2 adet motoru olmalı, ayrı ayrı kontrol edilebilmelidir.
4-Güç frekansı 50l60 Hz olmalıdır.
5-Ağırlığı en fazla 40 kg olmahdır.
6-Sulu sistemde çalışmalıdır.
7-Ayn kontrol edilebilen su vanası ve manyetik su valfi olmalıdır.

8-Cihaza su girişi ve su drenajı bağlantısı yapılmalıdır.
9-Çalışma alanr ile kareleme ve açılama aletleri olmalıdr.
10-ıri taneli ve ince taneli olmak iizere 2 adet kesici diski olmalıdır.
l 1-Masa üzerinde, konumlandınldığı yerde sabit kalabilmelidir.

2-FOTOĞRAF MAKİNASI
l -DSLR fotoğraf makinası olmalıdır.
2-DIGIC 6 Görüntü İşlemci olmahdır

3-MODEL DOLABI
l-En az 150 adet çekmeceye sahip olmalıdır
2-Çekmeceler tek yönlü olup kutu standı tarzında olmalıdır.
3-Kutuların eni l20 mm, boyu 200 mm, yüksekliği ise en az 80 mm olmahdır.
4-Dolabın yüksekliği l800-1900 mm arasında olmalıdır.

4-ALJİNAT KARJşTIRMA ÇiIJAzI

l-Çalışma voltajı: 220 (+1O)Volt olmalıdır..
2-Gücü 350 W dan az olmamalıdır
3-Zaman ayarlayıcısr 1 den 16 saniyeye kadar ayarlanabilir olmalıdır.
4-Hafızasında standart olarak en az3 adet program olmalıdır.
S-Hafizadaki programlar 8, l0 ve 12 saniyeye ayarlı olmalıdır.
6-İstenirse bu standart programlar değiştirilebilmelidir.
7-Kanştırma devir sayısı 2900 - 3600 devir/dakika olmahdır.
8-Cihaz üstten kapaklı olmalıdır.
9-Cihaz çalışma esnasında kapağın açılmaması için otomatik emniyet kilidi olmalıdır.
l0-Cihazı kumada edecek düğmeler ön üstte olmalıdır,
l l-Ana güç (Açma /Kapatma) düğmesi cihazın aıkasında olmalrdır.
l2-Power(Güç), Start/Stop (Başlat/Durdur), Memory Selection (Hafıza seçme) , Time
Indicator (Zaman Göstergesi), Timer Switch (Zaman ayarlama fuşlan) ve Memory address
(hafıza durum ışıklan) aynı yerde ve kolay ulaşılır olmahdır.
l3-Cihazın ölçüleri tezgaha sığacak şekilde olmahdır.
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l4- t]ihaz olçtlleri en fazla Genişlik:250 , Derinliği:350, Yükseklik :48O mm den fazla
olmamalıdır.
15-Ağırlığı l9 kg'dan fazla olmamalıdır.
l6-Cihazla birlikte standart olarak 4 adet alijinat kanştrıma kutusu, kanştırma spatulu ve su
ölçü kabı beraberinde verilmelidir.
l7-Uluslararası kalite belgesi CE olmalıdır.

5_FOTOĞRAF MAKiNASI LENsi

0-Odak uzaklığı 50 mm ve maksimum diyafram açıklığı l l ,4 olmalıdır.
2-Lens yapısı: 6 grup halinde 7 eleman olmalıdır.

3-Diyagonal görüş açısı: 46o olmalıdır.
4-En kısa odaklama mesafesi: 0,45m / 1,5ft olmalıdır.

5-Ağırlığı 280-300 gr aralığında olmalıdır.

6-ToRCH
l

-Klinik

de kullanılacak tipte olmalıdır.

2-Piyasada satılan çakmak gazlannı kullanılabilir özellikte olmalıdır
3- 1 80 gr ağırlığında olmalıdır.
4-Üriiırı üzerinden Alev azaltma ve çoğaltma işlemini yapabilmelidir.
5-Ürtinün tezgü üstiinde durabilmesi için altlığı olmahdır.

7-KUMLAMA ciHAZI vE KABİNi
1-Çahşma basıncı 1-6 bar olmalıdır.

2-Maksimum bağlantı basıncı 6 bar olmahdır.
3- gw'lik güç lambasının olmalıdır.
4-Genişliği en az 350 mm olmalıdır
5- Yiiksekliği 270-280 mm arasında olmahdır.
6-Derinliğinin 390-4l0 mm arasrnda olmalıdır.
7-Ağırtığı 4,3-5,7 kg arasında olmalıdır

cİLA MoToRU
l -Akilik işlemlerin parlatmasını

8-

yapmalıdır.

2-Sessiz ve sarsıntrsız çalışabilmelidir.
3-Dakikada 1500-3000 arası devir yapıyor olmalıdır.
4-Frekansı 50 Hz olmalıdır

5- l1-14 kg arası ağırlığı olmalıdır.
6-En az2 (iki) yıl garantisi olmahdır

LABORTUVARMoTORU
l -devir: l .000 - 50.000 devir/dakika

9_

olmalıdır.
2-Piyasemen motoru kömürsüz olmalıdır.
3-Devir sayısını gösteren dijital gösterge olmalıdır.
4-Hem ayaktan, hem dizden ve hem de d_d en kumanda edilebilmelidir.
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5-Tİknisyenin kolay ve hızh frez değiştirebilmesi için piyasemen tek harekette buna uygun
olmalıdır.
6-Piyasemeni ısınmamalıdrr.
7-Aşın yfü ve voltaj koruması olmalıdır
8-Sağ ve sol yönde çalışabilmesi için kontrol kutusu üzerinde düğme olmahdır.
9-Sabit hızda (oto cruıse fonksiyonu) çalışabilme özelliği olmalıdır.
l0-Hata mesajlannı gösteren dijital gösterge olmalıdır.
l l -Çalışma gücü: en az 230 watt olmalıdır.

l2-Çalışma voltaj ı: 200-240 v / 50-60 hz olmalıdır.
l3-Maksimum torku 8,7n cm olmahdır.
l4-El parçasının ağırlığı en fazla 240 gr olmalıdır.
l5-Çalışılmayan zamanlarda el parçasının konması için plastik standı olmalıdır.
l6-Masa altına veya daha başka bir yere kontrol kutusrınu asmak için gerekli metal parça
olmalıdır,
l7-AB normlarına uygunlü belgesi olan CE belgesine sahip olmalıdır.
l8-Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

lO_Essİx MAKİNASI
-Kare şeklinde plak basmalıdır.
2-Plağı üstten ısıtmalıdır.
3-Vakumu makine gövdesinin alt krsmından uygulamalıdır.
l

4-Yumuşak ve sert pIak basabilmelidir.

lı_PUNTOLAMA MAKiNASI
1-Ceyran gücü 2.000 amper olmalıdır.
2-İki kademli güç ayan olmalıdır.

3-Lehimlemeyi iki kademede yapabilmelidir.
4-Sürekli lehimleme ve tek kademli lehimleme yapabilmelidir.
5-İstenildiğinde ayak pedah takılabilir özellikte olmalıdır.

V 50/60 Hz çalışmahdır.
7-cihazın iizerinde 8 adet lehim ucu bulunmahdır.
6-240

8-Cihazın iizerinde program düğmeleri dokunmatik olmahdr.
9-Cihazla birlikte uç değiştirme ve zımparalama aparatı olmalıdır.
l0-Ağırlığı en fazla l l Kg olup, ebatları en fazla 34 x27 x 46 cm olmahdır.
l l -Opsiyonel olarak ayak pedalı bağlanabilmelidir.

r2-TAM AYARLANABİLiR ARTİKÜLATÖR
l

-Tam ayarlanabilir olmalıdır.

2-Gövdesi karbondan imal edilmiş olmalıdır.
3-Manyetik model tutuculu olmahdır.
4-Manyetik model tutucuları sabit olmalıdır.
edilmiş olmalıdır.
5-Manyetik model tutucuları kal
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O-V'oa"l değişim toleransı l0pm den az olmamalıdır.
7-Maksilla model için daha kolay çalışabilmek yükseklik en az 126 mm olmalıdır.
8-Kondil yolu eğimi -20oile +60"arasında ayarlanabilir olmahdır.
9-Kondil yarıçapı 19 mm olmalıür.
lO-Bennett açısı 0" ile 30o arasmda ayarlanabilir olmalıdır.
l l-Her iki tarafa 1,5 mm sınırsız değişkenlikte sideshift (SS) fonksiyonu olmahdr.

l2-Sınırsız değişkenlikte 6 mm ye kadar protriizyon olmalıdır.
l3-Sınırsız değişkenlikte 2mm ye kadar retriizyon yapmahdır.
l4-Yüzarkı transferi için artikülatörde desteğe bağlı pinler olmahdır.
l 5-Yiizarkına tam uyumlu olmahdır.
l 6-İnsizal tablası olmalıdır.
l7-CE belgeli olmahdır.

l3_PoLİMERiZAsYoN TENCEREsi

-soğuk sertleşen akrillerin polymerizasyonu için üretilmiş hava basınçlı tencere olmalıdır.
2-Kapasitesi en az 4 litre olmahdır.
3-Kapak üzerinde hava basıncınr gösteren manometresi olmalıdır.
l

4-İçi teflon kaplı olmalıdır.
5-Kapak üstünde hava girişini sağlayan piston olmalıdır.
6-Tutulan kolu üzerinde manuel kilitleme sistemi olmalıdır.

7-Kapak içerisinde conta olmahdır.
8-Basınçlı tencereye hava bİ§ma aparatl ve hortumu olmalıdır

t4-ASMA
l

MoToR

-500 watt gücünde olmalıdır

2-Dakikada 25000 devir hızında olmalıdır.
3-En az 2 yıl garantisi olmalrdır
4- CE belgesi olmalıdır.
5-Pedalden devir kontrolü yapılabilmelidir.

ı5-NEGATOSKOP (BtrYtJK BOY-LED)
-Alemünyum çerçevesi olmahdır.
2- LED ışığa süip olmalıdır
3- En az 50000 saat lamba ömrtiniin olması
l

4- Titreşimsiz ışık vermelidir.

5-Genişliği 80-90 cm arasında olmalıdır.
6-Yüksekliği 50-60 cm arasında olmalıdır
7-Ağırlığı 6,5-7.5 kg arasında olmalıdır,

l6-ARTiKÜLATÖR GASİT)

l-Basit açıp kapanma işlemini yapabilmelidir.
2-Alt ve üst parçalannı

n yapılmış olması.
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3-Alt ve

üs1

parçayı tutan parçalar ayarlanabilmelidir.

1.O4M-nokta hareketli dokunmatik ekana sahip olmalıdır.
4-Full HD 1080p Video Kayıt özeliğe sahip olmalıdıı.
3-3.0

"

5-Nokta Tüm Çapraz-Tipi AF Sistem olmalıdır
6-Düiti NFC ve Wi-Fi bağlantısıyla giriş yapılabilmelidir.
7-5fps çekim hızına sahip olmalıdır.
8-Ağırlığı 500 ile 600 gr arasında olmalıdır.
9-Batarya kapasitesi en az l040mAh olmalıdır.

l7_

DiJİTAL PANORAMiK VE SEFALOMETRİK

cönüNrüırME

CİIIAZI

l-Cihaz orijinal ambalajında teslim edilecektir
2- Clhaz22lY, 50Hz. Şehir cereyanr ile çalışmalıdır.

j-

Ciha2 üzerinde açma-kapama anahtarı olmalıdır

4- Cihaz üzerinde; aciI durumlar için emniyet anahtarı veya butonu olmalıdır.
5- Cihaz üzerinde çekime hazır olduğunu belirten

Kv olmalı

6- Cihazın X-ray tüp voltajı 50- 90

LED ışık göstergesi olmalıdır.

ve ttip voltajı

kullanıcı tarafından bu değerler

arasında azaltılıp çoğaltılabilmelidir

7- Clhazın X-ray tiip akımı 4-10 mA olmalı ve tiip akımı kullanrcı tarafından bu değerler
arasında azaltılıp

çoğalılabilmelidir.

8- Cihazın fbcal Spot (odaklaması) en fazla 0,5 (sıfır virgül beş)mm. olmalıdır.
9l

Cihazın total filtrasyonu maksimum 3,2 mm Al olmalıdır

l- Cihazın SID mesafesi eı az 490.3 mm olmalıdır.

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

CMOS sensör teknolojisi ile iiıetilmiş olmalıdır.
cihazın sensörü, hastanın omuz çarpmasından kaynaklı anzalara sebep olmaması için
sabit olmalı, takrlıp çıkanlabilir olmamahdır.
13-

l4- Panoramik çekimde magnifikasyon oranı i.3O'dan fazla olmamalıdır.
l5- Cihazda elde edilen görüntüler

e_n

r

l4 bit olmalıdır.
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16- Cihazda panoramik çekim süresi en fazla 13,5 sn. olmalıdır.
|'7- Cihaz; normal ve yüksek çözünürlük modlannda çekim yapabilmelidir.

l8- Cihazın çekim modlarr normal ve yiiksek çözünüliik olarak; iki ana grupta aşağıda
belirtilen özelliklerde çekim yapabilmelidir.
a.

Yetişkin panoramik

b. Çocuk panoramik

c.Bitewin
d. Sinüs
e.

TMJ açık/kapalı

f. Setblometrik çekimler ( El-bilek, Lateral, PA,

SMV, Waters viev)

|9- c|haz ile bilgisayar sistemi ile birlikte verilmelidir.Minumum istenen özelikler:
İşlemci: Intel Core i3 2|20 3.3 GHZ Ram En az: 4 gb(2GBx2) DDR3 l333 mhz UDIMMnoneec Harddisk en az:500 GB sata 7200 lst hdd Ekran kartı en az : Nvdıa Gefore 310 hp
5 l2 mb Ethemeı arayüzlj en az: Intel r 82579 gigabit Ethemet serial port en az : 1 (on boaıd)

powersuppll,enaz:Sata280WSlotlerenaz:lpcıExpressxlslot-lpcıExpressxl6slot
Cd-Dvd drive en az : Sata dvd rom - Dvd rocordable İşletim Sistemi : Windows 7 Home
Premium 64 Bit OS LCD monitor, fare ve "Q" klavye ile birlikte verilecektir.
20- Cihaz üzerinde iki adet sabit sensör olma|ıdır. Panoramik sensör cMoS teknolojisine,
sefalometriksensör ise TFT teknolo.iisine sahip olmalıdır..
21- Cihazda hasta pozisyonlamasırun etkin ve başarılı görifuıtü alınabilmesi için; hasta ve

kullanıcı ytiz yüze olmalıdır.
22- Birbirinden bağlmsız motorlaıla hastayı istenen pozisyona kolayca getirebilmelidir.
23_

Teleskobik süıun sistemi ile çok sessiz çalışmalı, hastada klostrofobi yaratmamahdır.

24- Hastanın minimum ışımaya maruz kalması için etkin ve kontrollü röntgen parametreleri

seçilebilmeli, radyasyon kontrolü sağlanmalıdır.
25- Hastanm çene arkına göre; dar, normal ve geniş çeneler için ayn ayn çekim seçeneği

olmalıdır
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26- Hastanın vücut yaprslna göre; erkek, kadın ve çocuk için ayn ayn çekim seçeneği ve
hastanın kemik yoğunluğuna göre; 1umuşak, normal ve sert çekim modu seçenekleri

olmahdır.
27- Hasta pozisyonlaması; 3 lazer ışını (Frankfurt, mid-sagittal, kanin) ve en az 3 referans

noktası (çene dayanağı, ısırtma çubuğu, şakak dayanağı veya alın desteği) ile hasta etkin ve
rüat pozisyonlanabilmeli; böylece distorsiyona uğramamış teşhis kalitesi yüksek görüntüler
elde edilebilmelidir.

28- Cihaz ile birlikte iiretici firmaya ait orijinal hasta göriintiilerinin tutulacağı yazılım

verilmelidir. Yazılımda;
a. Görüntü renklendirme
b. Görüntü çevirme

c. Görüntü üzerine işaret koyma
d. Negatif göriintü
e.

Büyütme

f. Kontrast ve parlaklık ayarı
g. Boy ve açı ölçümü
h. İmplant planlama modülü (Değişik markalann bulunduğu impıant kütüphanesi olmah)

29- cihazın kullanımı için görevlendirilecek personele, gerekli kullanıcı eğitimi en az 1 giin
süreyle ücretsiz olarak verilmelidir.
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