
Şartname:

DUVARA MONTE OTOSKOP OFTALMOSKOPTEKNİK ŞARTNAMESİ
 

1. Ünit modüler gövdeden oluşmalı ve üzerinde spiral kablo ve elceği bulunan ikili ünite şeklinde 
olmalıdır.

2. İsteğe bağlı olarak bir ve birden fazla ünitelerle kombine edilebilmelidir.
3. Ünit duvara orijinal rayı sayesinde kolayca monte edilebilmeli ve ünit üzerinde açma kapama 

düğmesi bulunmamalıdır. Açma kapama işlemi tamamıyla spiral kablo 
üzerindeki handle yardımı ile olmalıdır.

4. Ünitin yanına istenildiğinde otoskop için ikili spekülümkutusu monte edilebilmelidir.
5. Enerji çıkışı 3,5V olmalıdır.
6. Ünitin spiral kablosu 3m uzunluğuna kadar ulaşabilmelidir.
7. Elcekler takılı olduğu platformdan alındığında cihaz çalışmalı, yerine takıldığı zaman cihaz 

kapanmalıdır.
8. Elcekler yerlerinden alındığında ampulun ömrünü uzatmak için voltajı düşükten yükseğe 

doğru arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.
9. Elcekler üzerindeki + - düğmeleriyle ışık ayarı yapılabilmelidir.
10. Her iki başlık aynı anda kullanılabilmelidir.
11. Çalınma ve kaybolmaya karşı başlıklar özel bir anahtar vasıtasıyla handle üzerine 

kilitlenebilmelidir
12. Teklif edilen ürünler  üzerinde CE amblemi olmalıdır.
13. Ünitin üzerinde markası ve menşei yazılı olmalıdır.
14. Ürünler ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.
15. İthalatçı firmaya ait TSE belgesi bulunmalıdır.

 
Otoskop 

 
1. 3,5 volt high power led ampul taşımalıdır.
2. Işık iletim sistemi gözlem penceresini boş bırakacak şekilde fiber optik olarak yapılmalıdır.
3. Otoskop başlığı hafif olması açısından kırılmaz, darbelere dayanıklı plastik malzemeden imal 

edilmiş olmalıdır.
4. Firma LED ampul için 5 yıl garanti vermelidir.
5. LED ampulün 50.000 saat lamba ömrü olmalıdır.
6. Lambanın bu özelliği orijinal katalog üzerinde gösterilebilmelidir
7. Otoskop başlığında 3x büyütme yapan optik lens bulunmalıdır. Lens başlık üzerinde 360 C 

dönebilmelidir
8. Otoskop başlığı pnömatik muayeneye uygun olmalıdır.
9. Otoskop başlığı muayene sırasında düşmemesi için handle üzerine vidalı sistemle 

takılmalıdır.
10. 2.5/4.0 mm kulak spekülümleri ile kullanılabilmelidir.

     
Oftalmoskop 

 
1. 3,5 volt halojen ampul taşımalıdır. 
2. +20 dioptri -20 dioptri arasında ayarlanabilir olmalıdır.
3. 0 dan 10 a kadar olan ayarlamalar 0-1-2-3-4-6-8-10 şeklinde olmalı ve sonra 15-20 şeklinde 

20 ye kadar devam etmeli, kırmızı ve siyah renklerle gösterilmelidir.
4. Eşeli  6 ayrı görünüm vermelidir. Beyaz ışık için, slit, tam daire, küçük daire, yarım 

daire, fixasyon, yeşil filtre şeklinde olmalıdır.
5. Oftalmaskop üzerinde tüm ayarlar kolaylıkla yapılabilmelidir.
6. Oftalmoskop başlığı muayene sırasında düşmemesi için handle üzerine vidalı sistemle 

takılmalıdır.
7. Oftalmoskop başlığı hafif olması açısından kırılmaz, darbelere dayanıklı plastik malzemeden 

imal edilmiş olmalıdır


