
KBB POLİKLİNİK ENDOVİZYON SİSTEMİ

Endoskopik Video Ünitesi: 1 ADET

Teklif edilecek ünite, Endoskopik Görüntüleme ve dijital dokümantasyon sistemi olarak 
kullanılabilecek kombine bir sistem olmalı ve aşağıdaki teknik özellikleri sağlamalıdır:

1. Kamera Kontrol Ünitesi, Soğuk Işık Kaynağı, Dokümantasyon Modülü, Video Monitor, Keyboard tan 
oluşan kompakt bir sistem olmalıdır.

2. Komple ünite bir çanta şeklinde taşınabilir olmalıdır.

3. 15 " Monitörü entegre, 24 bit LCD ekranlı ve renkli olmalıdır.

4. SD kart girişi ve harici bellek bağlanmaya yönelik usb portu bulunmalıdır.

5. Sistemin Soğuk Işık Kaynağı 175 watt LED yüksek performanslı ışık kaynağı olmalıdır, söz konusu 
soğuk ışık kaynağının renk ısısı 6400K olmalıdır. Lamba ömrü yaklaşık 25.000 saatlik ömrü olmalıdır.

6. Sistem dışı bir monitör ve video kayıt cihazı veya video printer gibi ek cihazlar için bağlantısı 
olmalıdır. En az bir adet DVI çıkışı olmalıdır.

7.Ayak pedalı bağlantısı için giriş soketi bulunmalıdır.

8. Görünteki detay netliğini işlemek amacı ile üzerine monteli Dijital Görüntü İşleme modülü 
bulunmalıdır.

9. Endoskopik görüntüyü 180 derece döndürübilmelidir. ş 

lO.Silikonlu klavye ve usb stick ( 4gb ) verilmelidir.

11.Yaklaşık 7kg ağırlığında olup, mobil olarak kullanılmalıdır.

12.Çekilen hasta kayıtları ve resimleri kombine sistemden oynatabilme ve gösterme özelliklerine 
sahip olmalıdır.

13.Çekilen fotoğrafları, post-script yazıcı özellikli çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

14.DVI giriş ve çıkışı olmalıdır. Bu sayede en az 26" medikal monitöre görüntü aktarıp, paralel görüntü 
alınabilmelidir.

15.Çıkış gücü 100 -  240 VAC olmalıdır.

16.Bu kombine sistemlere video nazafaringoskop, fiberoptik nazofaringoskop ve rigid teleskoplar ile 
çalışmalıdır.

17. Taşıyıcı sehpa ile birlikte verilmelidir.



KAMERA KAFASI: 1 ADET

Teklif edilen kamera kafası aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.

1. Görüntü sensörü 1/2" CCD-chip olmalıdır.

2.Signal-to-noise oranı > 50 dB olmalıdır.

3. Kamera kafası üzerinde zoom ve netlik ayarı için 2 adet kontrol halkası olmalıdır.

4. Kamera kafası üzerinde monteli zoom lensi bulunmalı, En az 25-50 mm arasında zoom 
yapabilmelidir. Kamera kafası üzerindeki zoom halkası yardımı ile zoom yaparken görüntü netliği 
bozulmamalı, zoom yapılan mesafede otomatik olarak netlik ayarı yapabilmelidir.

5. Kamera kafası üzerinde fonksiyonel butonlar bulunmalıdır. Bu butonlar programlanabilir özellikte 
olmalı ve kamera kontrol ünitesi üzerinden kontrole gerek olmaksızın , tüm fonksiyonlar steril 
ortamda cerrah tarafından bu butonlar yardımı ile kontrol edilebilmelidr. Butonlar yardımı ile 
kameraya bağlantısı yapılan video, video printer gibi cihazların çalıştırılıp, durdurulmasını ve 
kameranın " beyaz ayarı, manuel shutter speed ayarı, ışık kazanç ayarı( gain kontrol), fiberskop fitler 
ayarı, görüntü dondurma ve dijital büyütme fonksiyonu, görüntü detayları netlik ayarı, seçimi ve 
çalıştırılması sağlanabilmelidir.

6. Programlanan kamera kafasındaki butonlar ile kamera ayarları ile ilgili olarak operasyon sırasında 
en az 4 fonksiyon kontrol edilebilmelidir.

7. Komple Kamera Kafası solüsyon ve gaz ile steril edilebilmelidir.
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Fiber Optik Işık Kablosu: 1 ADET

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


