
DOKU PERFÜZYON KONTROL SİSTEMİ UYUMLU MODÜLER GÖRÜNTÜLEME PLATFORMU TEKNİK
ŞARTNAM ESİ

1. Doku perfüzyon kontrol sistemi; preop ya da operasyon sırasında dokulara Indocyanine 
Green (ICG) floresan kontrast maddesinin enjeksiyonu sayesinde infrared spekturumu 
kullanılarak doku perfüzyonunun endoskopik olarak moleküler seviyede görüntülenmesini 
sağlayan yapıda tasarlanmış olmalıdır.

2. Intravenöz enjeksiyon ile kullanılan ICG kontrast maddesi kandaki vasküler plazma
proteinlerine bağlanma prensibi ile çalışmalıdır.

3. ICG kontrastının enjeksiyonu ile yakın infraredde (NIR-805nm) maddenin eksitasyonu 
sağlanma prensibine dayalı şekilde çalışmalıdır. Bu özelliği sayesinde operasyon esnasında 
kullanılan özel icg teleskoplar ile infrared 835nm'de floresan sinyal tespiti 
gerçekleştirilebilmelidir.

4. Floresan sinyal tespitinin yapılması ile kullanıldığı farklı doku ve farklı cerrahi yapılardaki 
anatomi ve perfüzyonun daha net değerlendirilmesine imkan tanımalıdır.

5. Doku perfüzyon kontrol sistemi birbirine uyumlu full hd bir modüler görüntüleme platformu 
ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

6. Doku perfüzyon kontrol sisteminin birlikte kullanılabildiği modüler görüntüleme platformu 
teknik detayları aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

1 Adet Doku Perfüzyon Kontrol Sistemi Uyumlu Full HD Kamera Kafası

1- HD Kamera Kafası operasyon sırasında en az dört farklı görüntüleme seçeneği sunabilen 
modüler görüntüleme platformu ile uyumlu çalışmalıdır.

2- HD Kamera Kafası 3 CCD teknolojisine sahip olmalıdır. Teklif veren firmalar üretiminde olan 
en son teknoloji ürününü olan 3 chip FULL HD kamerayı teklif etmelidir. Alınan optikal 
görüntüler kamera kafasındaki CCD duyarlı chip’te dijitalize edilmeli, böylece görüntünün 
kamera kafasından kamera kontrol ünitesi arasındaki transferi sırasında dış etkenlerden 
(elektrokoter vb) kaynaklanabilecek görüntü kalitesindeki bozulma ve parazit oluşumu riskini 
ortadan kaldırmalıdır.

3- Maksimum çözünürlüğü 1920x1080 piksel olmalıdır.
4- 1080 çizgide progresif tarama yapan sistem rezolusyonundaki her bir çip en az 2.050.000 

piksel olmalıdır.

5- 16:9 formatında görüntü elde edilebilmelidir.
6- Progressive taramaya uygun olmalıdır.

7- Kamera Kafası üzerine monteli Optikal Parfocal Zoom Lensi bulunmalı ve bu lensin optikal 
büyütmesi 14-32 mm arasında olmalı; küçük çaplı teleskopların kullanımında bile monitörde 
yeterli büyüklük ve kalitede görüntü alınabilmesine olanak sağlamalıdır.



8- Kameranın tüm fonksiyonları kamera kafası üzerinde bulunan en az 2 adet buton ile kontrol 
ve kumanda edilebilir olmalıdır. Bu butonlar kullanıcı tarafından programlanabilir ve kolay 
kullanılabilir olmalıdır.

9- HD Kamera Kafası 50 veya 60 Hz tarama yapabilmelidir.
10- Kamera kafası üzerinde iki farklı renkte halka olmalı, zoom ve netlik ayarı yapılan halkalar 

birbirinden kolay ayırt edilebilir olmalıdır.
11- Kamera kafası STERRAD NX ve STERIS V-PRO sterilizasyonuna uygun olmalıdır.
12- Kablosu üzerine entegre olmalı ve de-monte olmamalıdır. Uzunluğu en az 300 cm olmalıdır.
13- Kamera kafası beyaz ışık altındaki operasyonlara olanak verdiği gibi doku perfüzyon kontrol 

sistemi ile de uyumlu çalışarak ICG maddesinin infrared spektrumunda görülmesine olanak 
sağlamalıdır.

1 Adet Doku Perfüzyon Kontrol Sistemi Uyumlu Soğuk Işık Kaynağı

1-100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabilmelidir.
2- 300 Watt XENON Lamba ile çalışmalıdır.
3- Renk ısısı 6000 K olmalıdır.
4 - Işık şiddet ayarı otomatik olarak yapılabildiği gibi 0-100% arasında manuel olarak 

yapılabilmelidir.
5 -Soğuk Işık Kaynağı kullanılmadığı zamanlarda, 'stand by' butonu ile lambanın ihtiyaç dışı 

kullanımı engellenebilmelidir.
6 - 'Service Displays' modunda lambanın çalışma saati ve kalan ömrü izlenebilmeli, lambanın 

değişim zamanı kolaylıkla anlaşılabilmelidir.
7 -Cihazın lambası kolaylıkla değiştirilebilmelidir.
8 -Soğuk Işık Kaynağı aşağıda belirtilen malzemeler ile birlikte verilmelidir:

1 adet Elektrik Kablosu
1 adet Interfaz bağlantı kablosu.
Tekli Ayak Pedalı

9 -Soğuk Işık Kaynağı hem beyaz ışık hem de floresan görüntülemeye olanak sağlayan yakın
kızılötesi ışık sağlayabilmelidir. Bu iki ışık tipi arasında ayak pedalı kullanılarak geçiş
yapılabilmelidir.

1 Adet Fiber Optik Kablo

1- Teklif edilen tüm ürünler ile uyumlu olup set bütünlüğü sağlamalıdır.
2- Fiber optik kablo hem beyaz ışık hem de floresan görüntülemeye olanak sağlayan yakın

kızılötesi ışık ile kullanılabilir yapıda olmalıdır.
3- En az 4,8 mm çapında, 250 cm uzunluğunda olmalıdır

30° Doku Perfüzyon Kontrol Sistemi Teleskopu

1. Doku Perfüzyon Kontrol Sistemi Teleskobu 30° olmalıdır.
2. 10 mm çapında ve 31 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
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4. Otoklav ile sterilize edilebilmelidir.

5. Hem beyaz ışık ile hem de floresan görüntülemeye olanak sağlayan yakın kızılötesi ışık ile 
kullanılabilir yapıda olmalıdır.

1 Adet Video Gastroskop

Teklif edilen video gastroskop ameliyathanemizde bulunan Kari Storz marka görüntüleme 
sistemi ile uyumlu olmalıdır ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olm alıdır:
1.Video gastroskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve flexible yapıya 
sahip olmalıdır.

2.Video gastroskop cihazı yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğine sahip olmalıdır.
3.Video gastroskopi cihazı şüpheli mukozal bölgenin morfolojisinin tanımlamasında kullanılan 
'SPIES' özelliğine sahip olmalıdır. 3 farklı modda 'SPIES' özelliği kumanda edilebilmelidir.
4.Saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5.Video gastroskop saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
6.Video gastroskop saha görüş derinliği en az 2-100 mm olmalıdır.
7.Video gastroskop insertion tüp dış çapı en fazla 9.3 mm olmalıdır.
8.Video gastroskop çalışma kanalı iç çapı en az 2.8 mm olmalıdır.

9.Video gastroskop bükülme kapasitesi yukarı en az 210 derece, aşağı en az 100 derece, sola 
ve sağa en az 120 derece olmalıdır.
10.Video gastroskop faydalı çalışma uzunluğu en az 1100 mm olmalıdır.
11.Video gastroskop ucunda 2 farklı aydınlatma ışık demeti olmalıdır.
12.Video gastroskop el kontrol ünitesi üzerinde 3 adet programlanabilir buton bulunmalı ve 
bu butonlar video prosesör tarafından kullanıcının isteği doğrultusunda en az 6 farklı 
fonksiyona tanımlanabilmelidir.

13.Video gastroskopun tamamı su geçirmez yapıda olup, komple dezenfeksiyon sıvısı içine 
batırılabilir olmalıdır.

14.Video gastroskop'un hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir 
nitelikte plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

15.Teklif edilen malzeme aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilm elidir:
•1 Adet Taşıma Çantası
•1 Adet ETO Kepi
•1 Adet Kaçak Test Cihazı

•1 Adet Enstrüman Kanalı Kepi
•1 Adet Yıkama Tüpü
•1 Adet Ağızlık
•1 Adet Biyopsi Forsepsi
•1 Adet Y Yıkama Tüpü
•1 Adet Silikon Yağı
•1 Adet Kanal Temizleme Fırçası.
1 Adet Video Kolonoskop

Teklif edilen video kolonoskop ameliyathanemizde bulunan Kari Storz marka görüntüleme 
sistemi ile uyumlu olmalıdır ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olm alıdır:
1.Video Kolonoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve flexible yapıya 
sahip olmalıdır.
2.Video kolonoskop cihazı yük
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3.Video kolonoskopi cihazı şüpheli mukozal bölgenin morfolojisinin tanımlamasında 
kullanılan 'SPIES' özelliğine sahip olmalıdır. 3 farklı modda 'SPIES' özelliği kumanda 
edilebilmelidir.
4.Saha görüş yönü önden görüşlü olmalıdır.
5.Video kolonoskopun saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.
6.Video kolonoskopun saha görüş derinliği en az 2-100 mm olmalıdır
7.Video kolonoskopun kılıf dış çapı en fazla 12.9 mm olmalıdır.
8.Video kolonoskopun çalışma kanalı iç çap en azı 3.8 mm olmalıdır.
9.Video kolonoskopun kanamalı ve kirli bölgeleri temizlemek için elcek üzerinde ayrıca bir 
yıkama kanalı olmalı ve bu kanal fırça ile temizlenebiliyor olmalıdır.
10.Video kolonoskopun faydalı çalışma uzunluğu en az 1600 mm olmalıdır.
11.Video-kolonoskop ucunda 2 farklı aydınlatma ışık demeti olmalıdır.
12.Video kolonoskopun bükülme kapasitesi yukarı en az 180 derece, aşağı en az 180 derece, 
sola ve sağa en az 160 derece olmalıdır.

13.Video-kolonoskop el kontrol ünitesi üzerinde programlanabilir 3 adet buton bulunmalı ve 
bu butonlar video prosesör tarafından kullanıcının isteği doğrultusunda en az 6 farklı 
fonksiyona tanımlanabilmelidir.

14.Video kolonoskopun tamamı su geçirmez yapıda olup, komple dezenfeksiyon sıvısı içine 
batırılabilir olmalıdır.

15.Video kolonoskop'un hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir 
nitelikte plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
16.Teklif edilen malzeme aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilm elidir:
•1 Adet Taşıma Çantası
•1 Adet ETO Kepi

•1 Adet Kaçak Test Cihazı
•1 Adet Enstrüman Kanalı Kepi
•1 Adet Yıkama Tüpü
•1 Adet Y Yıkama Tüpü
•1 Adet Silikon Yağı
•1 Adet Biyopsi Forsepsi.
•1 Adet Kanal Temizleme Fırçası.
1 Adet Bağlantı Adaptörü

Ameliyathanemizde bulunan Kari Storz marka görüntüleme sistemi ile uyumlu olmalıdır



1 Adet Video Duodenoskop

Teklif edilen video duodenoskop ameliyathanemizde bulunan Kari Storz marka görüntüleme sistemi 
ile uyumlu olmalıdır ve aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

1.Video duodenoskop cihazı teşhis ve tedavi amaçlı kullanıma uygun olmalı ve flexible yapıya sahip 
olmalıdır.

2.Video duodenoskop cihazı yüksek çözünürlüklü görüntü özelliğine sahip olmalıdır.

3.Video duodenoskop cihazı şüpheli mukozal bölgenin morfolojisinin tanımlamasında kullanılan 
'SPIES' özelliğine sahip olmalıdır. 3 farklı modda 'SPIES' özelliği kumanda edilebilmelidir.

4.Saha görüş yönü yandan görüşlü olmalıdır.

5.Video duodenoskop saha görüş açısı en az 140 derece olmalıdır.

6.Saha görüş yönü geriye doğru 5 derece olmalıdır.

7.Net görüntü elde edilmelidir.

8.Video duodenoskop saha görüş derinliği en az 2-60 mm olmalıdır.

9.Video duodenoskop insertion tüp dış çapı en fazla 12.6 mm olmalıdır.

10.Video duodenoskop çalışma kanalı iç çapı en az 4.2 mm olmalıdır.

11.Video duodenoskop çalışma uzunluğu en az 1200 mm olmalıdır.

12.Video duodenoskop bükülme kapasitesi yukarı en az 120 derece, aşağı en az 90 derece, sola en az 
90 ve sağa en az 110 derece olmalıdır.

13.Video duodenoskop el kontrol ünitesi üzerinde programlanabilir 3 adet buton bulunmalı ve bu 
butonlar video prosesör tarafından kullanıcının isteği doğrultusunda 6 farklı fonksiyona 
tanımlanabilmelidir.

14.Kilitleme mekanizmasında kullanılan albarran modülü otoklavlanabilir, pini yardımıyla kolaylıkla 
takıp, sökülebilir ve değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

15.Video gastroskopun tamamı su geçirmez yapıda olup, komple dezenfeksiyon sıvısı içine batırılabilir 
olmalıdır.

16.Video gastroskop'un hava/su ve aspirasyon düğmeleri yıprandığı zaman değiştirilebilir nitelikte 
plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

17.Teklif edilen malzeme aşağıdaki aksesuarları ile birlikte verilm elidir:

•1 Adet Taşıma Çantası 

•1 Adet ETO Kepi 

•1 Adet Kaçak Test Cihazı



•1 Adet Enstrüman Kanalı Kepi

•1 Adet Yıkama Tüpü

•1 Adet ağızlık

•1 Adet Biyopsi Forsepsi

•1 Adet Y Yıkama Tüpü

• 1 Adet Silikon Yağı

•1 Adet Kanal Temizleme Fırçası.


