
DUVAR TİPİ DİREKT OFTALMOSKOP-RETİNOŞKOP SETT TEKNİK
ŞARTNAMESİ

Bu teknik şartname, kliniğimizin ihtiyacı olan duvar tipi direkt oftalmoskop- 
retinoskop ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanmıştır.

DİREKT OFTALMOSKOP ÖZELLİKLERİ

1. Ultraviyoleden arınmış halojen veya LDD aydınlatmalı olmalıdır.
2. +20 ile -20 dioptri arasında ayarlanabilmeli, 0 ile +10 ve 0 ile -10 dioptri 

arasında ayarlamalar 1 er dioptrilik basamaklar olmalıdır.

3. Ayarlanan dioptri değerleri (- veya +) ayrı ayrı renkler ile gösterilmelidir.
4. Oftalmaskopun kornea ve iris refleksiyonları elimine edilmiş olmalıdır,
5. Eşeli 5 ayrı görünüm vermelidir. Beyaz ışık için küçük daire, büyük daire slit 

ve yıldızlı polar koordinat sistemi ve red free filtre (Yeşil ışık) veya mavi Işık 
ile izlenebilmelidir.

6. Oftalmaskopun üzerinde tüm ayarlamalar tek parmak ile yapılmalıdır.
7. Oftalmaskopun tozlanmaya dayanıklı temizleme gerektirmeyen yapısı 

olmalıdır.

8. Gözlük kullanan kullanıcıya hitap edebilmesi için üstünde yumuşak orbital 
destek olmalıdır.

9. Oftalmaskop başlığı darbelere dayanıklı malzemeden yapılmış'olmalıdır
10.Ampulu 3.5 Volt olmalı ve hiçbir alete gerek duyulmadan kolayça 

değiştirilebilmelidir.

11.Başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı kfonnektör kilit sistemine sahip 
olmalıdır.

12.Beş adet yedek ampül verilmelidir.

RETİNOSKOP ÖZELLİKLERİ

13.Retinoskopi amacıyla üretilmiş olmalıdır.
14.Ultraviyoleden arınmış halojen aydınlatmalı olmalıdır.

15.+ 20 ile 20 dioptri arasında ayarlanabilmeli, 0 ile +10 ve 0 ile -10 dioptri 
arasında ayarlamalar 1 er dioptrilik basamaklar olmalıdır.

16.Ayarlanan dioptri değerleri (- veya +) ayrı ayrı renkler ile gösterilmelidir
17.ir.

18,Retinoskopun üzerinde tüm ayarlamalar tek parmak ile yapılmalıdır.
19,Retinoskopun tozlanmaya dayanıklı temizleme gerektirmeyen yapısı 

olmalıdır.

20.Gözlük kullanan kullanıcıya hitap edebilmesi için üstünde yumuşak orbital 
destek olmalıdır.

21.Retinoskop başlığı darbelere dayanıklı malzemeden
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22.Ampulü 3.5 Volt olmalı ve hiçbir alete gerek duyulmadan kolayca 
değiştirilebilmelidir.

23.Başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı konnektör kilit sistemine sahip 
olmalıdır. K

24.Beş adet yedek ampül verilmelidir.
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25.Ünit 220 V/ 50 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
26.Tek bir gövdeden oluşmalı ve üzerinde iki ayrı spiral kablolu elciği 

bulunmalıdır.

27.Ünit üzerinde bir açma kapama, stand-by düğmesi olmalı, bu düğme 
üzerinde cihazın açık olduğunu belirten bir ikaz ış ığ ı yanmalıdır.

28.Unitin spiral kablolu elekleri en az 3m uzunluğa kadar uzayabilmeli her iki 
enstrümanla da aynı anda kullanabilir imkanı verebilmeli, ışık kaybına sebe 
olmayacak güçte transformatöre sahip olmalıdır.

29.Elcıkler oturtulduğu yuvadan alındığında kullanılan başlığa enerji gelmeli 
yerine konulduğunda enerji kesilmelidir. Elcik alındığında ışığın yanmasını 
sağlayan mekanizma dışarıdan gözükmemelidir. Bu sayede tozlanma gibi 
nedenlerle fonksiyonunu yitirmesi engellenmelidir.

30.Elcikler üzerinde ışık ayarı yapılabilmelidir.

31.Elcik|er yerlerinden alındığında ampulun ömrünü uzatmak için voltajı 
düşükten yükseğe doğru arttıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.

GENEL HÜKÜMLER

32.Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya 
gore cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin Sartnampvp I Ivnı inli ıL-



37.Satıcı firma, teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin 
görülebileceği orijinal gerekli teknik dokümanları vermelidir.

38.İstenen teknik servis ve yedek parça garanti belgelen Üretici ve Türkiye 
temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra, 
noter tasdikli olarak verilecektir.

39.Cihaz kurulduktan sonra en az bir hafta süreyle çalışması yönünden 
denenecek ve bu deneme süresi sonunda kabul edilecektir.

40.Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazın teknik özellikleri ve 
performansına ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve 
düzeneği firmalar ücretsiz olarak sağlayacaktır. Muayenede oluşabilecek 
kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

41.İhaleyi alan firma, cihazın kullanımı, bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile 
kalibrasyonuna ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin 
belirleyeceği kişilere ücretsiz eğitim verecektir.

42.Satıcı firma, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve 
aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm 
malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır.
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