
MİKROSKOP ¡LE UYUMLU FULL HD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ 

1 Adet HD Monitör

1. Medikal Monitör en az 27" yüksek çözünürlüklü olmalıdır.

2. Çözünürlüğü en az 1920 x 1080 piksel olmalıdır.

3. Görüntü formatı en az 16:9 olmalıdır.

4. Kontrast oranı en az 3000:1 olmalıdır.

5. Tepkime hızı en fazla 12ms olmalıdır.

6. Ekran rengi 16,8M olmalıdır.

7. Monitörün piksel alanı 0,31mm X 0,31mm olmalıdır.

8. Görüş açısı 178 derece olmalıdır.

9. Monitör 100mm,200mm VESA standardında olmalıdır.

10. Monitörde DVI, Composite, RGB ve S-Video girişleri ve D V I, 5V-DC, S-Video ve Composite çıkışları 
olmalıdır.

11. Monitörde PIP/PBP özellikleri olmalıdır.

12. Monitör medikal amaçlı dizayn edilmiş olup aşağıdaki standartlardan en az iki adedine sahip 
olmalıdır

• EN 60601»IEC 60601*Rule 12 «MDD 93/42/EEC »IEC 61000-4-6 «FCC Partl5 Subpart B Class • 
UL60601 1 »CAN/CSA C22.2 No 601.1 M90 »FDA 510(K)

Modüler Görüntüleme Platformu

1. Platformun renk sistemi PAL olmalı ve 100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışmalıdır.

2. Platform, medikal monitör ile uyum sağlayacak şekilde görüntü elementlerini en az 1920 x 
1080 piksel olarak ve 16:9 formatında aktarabilmelidir.

3. Platformda en az iki adet DVI, en az bir adet 3G SDI, en az iki adet interfaz, en az bir adet LAN 
çıkışı olmalıdır.

4. En az 3 adet USB port bulunmalı ve bu USB portlara kayıt için taşınabilir flash bellek veya 
yazıcı takılabilmelidir. Bu portlar sayesinde harici kayıt sistemine ihtiyaç duyulmadan 1920 x 1080 
piksel çözünürlüğünde fotoğraf ve video kaydı yapılabilmelidir.

5. 5600°K - 6400°K ışık şiddeti arasında çalışan XENON veya LED ışık kaynakları için beyaz ayarı, 
Kontrol Ünitesi üzerindeki düğme ve Kamera Kafası üzerindeki programlanabilir butonlar yardımı ile 
yapılabilmelidir.

6. Platform, sistem içeriğinde bulunması ve uyumlu olması durumunda, soğuk ışık kaynağı, 
insüflatör ve medikal profesyonel arşiv sistemlerini kontrol etme özelliğine sahip olmalıdır.
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7. Platforma bağlanabilen klavye aracılığı ile hasta adı, hasta soyadı, hasta cinsiyeti, hasta 
doğum tarihi, hasta İD'si, doktor adı, uygulanacak olan prosedür adı ve kurum adı gibi bilgiler 
girilebilmelidir.

8. Modüler görüntüleme platformu, farklı prosedürlere veya kullanıcı tercihlerine göre 
uyarlanabilen seçeneklere sahip olmalı ve bu seçenekler her prosedür ve kullanıcı için ayrı ayrı 
kaydedilebilmelidir. En az 20 farklı kullanıcı hafızada saklanabilmelidir.

9. Modüler görüntüleme platformu, operasyon sırasında en az 4 farklı görüntüleme seçeneği 
sunabilecek özel bir teknolojiye sahip olmalıdır. Asgari 4 farklı görüntüleme seçeneği şunlardan 
oluşmalıdır:

• Dokular arasındaki farkların daha net görüntülenebilmesine yarayan ayarlanabilir en az 2 
modu bulunan renk spektrumunun değiştirilmesi seçeneği.

• Karanlık ve aydınlık alanların optimum miktarda ışıklandırılmasını sağlayarak görüntü netlik ve 
kalitesini arttıran homojen aydınlatma seçeneği.

• Dokuların doğal renkleri koruyup, renk kontrastının artırılması yoluyla daha net olarak 
görüntüleme imkanı veren renk kontrastını kuvvetlendirme seçeneği.

10. Platforma, mevcut sistem değiştirilmeden, video-endoskoplar için bağlantı ünitesi 
bağlanabilmelidir veya ikinci bir sistem verilmelidir. Bu sayede rijid teleskoplar ile video-endoskoplar 
aynı anda kullanılabilmeli ve bu iki ayrı görüntünün aynı ekranda bölünmüş olarak izlenmesine olanak 
tanınmalıdır. Bu bölünmüş görüntü hiçbir ek cihaza ihtiyaç duyulmadan kaydedilebilmelidir.

11. Modüler görüntüleme platformu, sunduğu 4 farklı görüntüleme seçeneği ile standart Full HD
görüntüsünü herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duymadan tek ekranda yan yana gösterebilmeli, böylece 
bu görüntüleme seçenekleri ile standart görüntü karşılaştırılabilmeli ve aradaki farklar daha rahat bir 
şekilde ortaya konabilmelidir. Yan yana konan bu iki görüntünün video ve resim kaydı da yine 
herhangi bir ek cihaza ihtiyaç duyulmadan platformun üstündeki USB portlardan yapılabilmelidir.

1 Adet 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 15-31 veya 18-45 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 strelizasyonuna uygun olmalıdır.

12- Teklif edilen soğuk ışık kaynağı ile uyumlu olmalıdır.

13- Kablosu üzerine entegre olmalı ve de-monte olmamalıdır. Uzunluğu en az 300 cm olmalıdır.

1 Adet Mikroskop Bağlantı Kafası

-Teklif edilen monitör ana kontrol ünitesi ile uyumlu olmalıdır

-Çözünürlüğü 1920 x 1080 piksel olmalıdır

-Progresif tarama yapmalıdır

-Mikroskoplara bağlantı için coupiling özelliği olmalı

-Kamera kafası üzerinde 2 adet programlanabilir buton olmalıdır

-Kablosu en az 850 cm uzunluğunda olmalı ve çıkartılabilmelidir

-Ameliyat Mikroskopları İçin Görüntü Aktarım Adaptörü Teknik Şartnamesi

1 Adet Adaptör

• Teklif edilen adaptör CARL ZEISS MEDITEC marka ameliyat mikroskopları ile uyumlu olmalı ve 
alınan mikroskobik görüntünün 16:9 format ve Full HD çözünürlükle (1920x1080) monitöre 
aktarılmasına imkan sağlamalıdır.

• Fokal uzunluk en az 55 mm olmalıdır. (f=55 mm)

• Dönebilen C-MOUNT bağlantı özelliği ile; montaj esnasında kamera oryantasyonuna anında 
adaptasyon imkanı sağlamalıdır.

• Odak kontrolü özelliği olmalı ve bu sayede kamera ve mikroskop görüntüsünün kolaylıkla 
netleştirilerek ideal görüntünün alınabilmesini sağlamalıdır.

• İris kontrol özelliği olmalı ve böylece uygun ve optimal alan derinliği ayarlamasına olanak 
sağlamalıdır.

• Pan (X) özelliği bulunmalı ve kamera görüntüsünün yatay pozisyon ayarlamasına olanak 
sağlamalıdır.



• Tilt (Y) özelliği bulunmalı ve kamera görüntüsünün dikey pozisyon ayarlamasına olanak 
sağlamalıdır.

1 Adet Bağlantı Adaptörü

-Endoskopik Video Kameralarının mikroskoplara bağlantısını ve birlikte çalışmasını sağlamalıdır.

1 Adet Led Soğuk Işık Kaynağı

1. Teklif edilen soğuk ışık kaynağı led teknolojisine sahip olmalıdır.

2. İçerisinde bir adet 150 watt gücünde led nova ampül bulunmalıdır.

3. İçerisindeki led ampülün kullanım ömrü en az 23.000 saat olmalıdır.

4.100-240 VAC, 50/60 Hz şehir cereyanında çalışabiimelidir.

5. Renk ısısı 5600 K olmalıdır.

6 .1  adet Elektrik kablosu ile birlikte verilmelidir.

1 Adet Fiber Optik Işık Kablosu

- Çapı en az 3.5 mm, uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.

- Isıya ekstra dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.

1 Adet Endoskopi Taşıma Arabası

En az 3 raflı olmalıdır. Raflar hareketli olmalı ve kullanılacak cihaz boyutlarına göre en az 2 rafın 
aralıkları değiştirilebilmelidir.

- Taşıma arabasının üstüne LCD Monitör sabitlenerek monte edilebilmelidir.

- Sehpa üzerine sabitlenerek monte edilen Monitör sağ-sol olacak şekilde hareket ettirilebilmelidir.

- Rafların ön tarafı, cihazların kaymasını engellemek üzere yukarı doğru eğimli olmalıdır.

- Tekerlekli ve ön tekerleklerinde kilit mekanizması bulunmalıdır.

- Kilitli çekmecesi olmalıdır.

-Sehpa üzerine monteli en az 6 lı priz bulunmalıdır.

- Sehpanın rahat hareket ettirililmesi için itme ve taşıma kolu olmalıdır.


