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KAHRAM ANM ARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRM A HASTANESİ

AM ELİYAT MİKROSKOBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın 

alınacak olan Ameliyat Mikroskobu sistemine ait hususları konu edinmektedir.

2. AMAÇ: KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin, Eğitim ve Araştırma işlevi 

yanı sıra, günümüz teknolojisinin sunmuş olduğu imkanlarla bölge halkına hizmet 

verebilmek amacıyla son teknoloji ürünü yeni cihazların alınması amaçlanmaktadır.

3. KAPSAM: Cihazının, yardımcı ekipmanlarının, kompozisyonunu ve teknik özelliklerini, 

montaj ve kullanıcı eğitimlerini düzenleme esaslarını, tıbbi teknik eğitim konularını ve 

diğer istekleri kapsamaktadır.

4. AM ELİYAT MİKROSKOBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

4.1 Ameliyat Mikroskobu ile birlikte bakış açısı 0 derece ile 115 derece veya 0 derece ile 

180 derece arasında hareketli 1 adet 0°-115° veya 0°-180° bükülebilir binoküler tüp 

verilmelidir. Binoküler tübün pupil mesafesi, en az 55mm. ile 75mm. arasında 

ayarlanabilmeli ve tübün üzerinde pupil mesafesinin değerini gösteren skala 

bulunmalıdır. Binoküler tüple birlikte 12,5x lik 2 adet okülerler verilmeli ve okülerlerin 

pupil mesafesi en az +5D/-5D arasında ayarlanabilmelidir.

4.2 Mikroskobun hareketini sağlayan tüm hareket eklemleri en az 6 eksende manyetik 

fren sistemli ve tutma kulplarından kumandalı olacaktır. .Mikroskop az bir kuvvet 

harcanarak el kumanda kulpları ile manyetik kilit sistemi kolaylıkla hareket 

edilebilecektir.

4.3 Cihazın elektromanyetik pozisyonlaması, stand ve optik taşıyıcı için aynı anda veya 

ayrı ayrı olarak, optik kısmın her iki yanında bulunan tutamaklar üzerindeki şalterler 

aracılığı ile yapılacaktır.

4.4Taşıyıcı ayak mikroskop başlığını, taşıyıcı kol ve güç ünitesinin ağırlığını dengeli şekilde 

taşıyacak geniş tekerlekli, fren sistemli ve en az 720mm.x720mm. ölçülerine sahip "X" 

bulunmalıdır. Yer ayağının yüksekliği hekimin cerrahisini



kolaylaştıracak düzeyde en az 1880mm. yüksekliğinde ve hekimin mikroskobu 

arkasına alarak kafa üstü(overhead) çalışma pozisyonuna imkan tanıyacak şekilde 

tasarlanmış ana gövde ile optik kafa arası mesafe en az 1600mm. aralığında olmalıdır. 

Yer ayağı, mikroskop kafası hariç, en az 7 kg/a kadar mikroskop aksesuarlarını 

taşıyabilecek taşıma koluna sahip olmalıdır.

4.5 Mikroskop optik kafası kendi ekseni etrafında en az +/-2 7 0 <>, so| sağ |atera| hareket 

için en az ±46? ve ileri geri hareketi için en az +120 ?,-30 ? hareket kabiliyetine sahip

4.6 Manyetik fren kontrolü mikroskop optik kafasına entegreli tutma kulplarından 

yapılmalıdır. Bu el tutamakları üzerinde en az 4 adet programlanabilir buton 

bulunmalıdır.

4.7 Mikroskop üzerinde bulunan renkli dokunmatik kontrol paneli üzerinde kullanıcı 

bilgisi, zoom büyütme değeri, fokus mesafesi ve ışık şiddeti bilgileri dijital ekran 

üzerinden görülebilmelidir.

4.8 Mikroskop üzerindeki renkli dokunmatik kontrol panelinden manyetik kilitlerin tüm 

eksenlerdeki hareketini serbestleştirme ve iki eksende serbestleştirme gibi eksen 

fonksiyonlarını sınırlandırma ve serbestleştirme opsiyonlarının seçilebilme imkanı 

olmalıdır.

4.9 Ameliyat mikroskobunun, motorize zoom (büyütme) oranı 1:6 (bir/altı) veya 

6:l(altı/b ir) olmalı, ayrıca mikroskobun optik kafası üzerinde operasyon esnasındaki 

acil durumlarda kullanım için manüel zoom ayar butonu bulunmalıdır.

4.10 Ameliyat mikroskobunun, optik taşıyıcısı içine entegreli en az 200mm ile 500mm 

çalışma mesafesinde odak özelliği bozulmadan görüntü alabilecek el ve ayak pedalı 

kumandalı motorize mültifokal objektife sahip olacaktır. Ayrıca mikroskobun optik 

kafası üzerinde operasyon esnasındaki acil durumlarda kullanım için manüel fokus 

ayar butonu bulunmalıdır.

4.11 Mikroskop; zoom büyütmesi, fokus çalışma mesafesi ve ışık şiddeti bilgileri yer 

ayağının üzerindeki dokunmatik renkli kontrol ünitesi haricinde ikinci bir dijital ekran 

vasıtasıyla yada optikler üzerindeki dijital parametreler ile ameliyat esnasında 

görülebilmelidir.

4.12 Mikroskobun hem yer ayağı hemde optik kafası, aksesuar değişimlerinde tamamıyla 

otomatik olarak balanslama yapabilmelidir. Yer ayağı balans işlemi dokunmatik ekran

olmalıdır.
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üzerindeki kullanıcı direktifleri ile değil bir düğmeye en fazla iki defa basıldığında 

cihaz tarafından otomatik olarak yapılmalı ve kesinlikle hiçbir ekleme manuel bir 

müdahale gerektirmemelidir. Yer ayağı balansının otomatik olarak yapılamadığı 

cihazlarda mikroskobun yer ayağı karşıt ağırlık sistemli model olmalıdır.

4.13 Teklif edilen mikroskop ışık kaynağı soğuk ışık kaynaklı olmalıdır. Aydınlatma 

koaksiyel aydınlatmalı olmalı ve ameliyat sırasında sterilizasyonun korunabilmesi 

açısından ışık kaynağı mikroskop yer ayağının içerisine fabrikasyon entegreli olmalı, 

sterilizasyonun korunabilmesi için ışık kaynağı kesinlikle ekstra bir aparat veya tepsi 

şeklinde bağlantılı olmamalıdır.

4.14 Mikroskobun ikili aydınlatma modülü olmalı, modülde asıl ve yedek ampul 

bulunmalı, hem asıl hemde yedek ampul 180Watt veya 300Watt lık Xenon ampul 

olmalıdır. Asıl ampul devreden çıktığında yedek ampule geçiş işlemi kesinlikle ampul 

yuvasının veya fiber optik kablonun yerinden çıkartılarak tekrar takılması şeklinde 

olmayıp; tuş veya buton vasıtasıyla veya otomatik olarak kolaylıkla devreye 

girebilmelidir. Xenon ampulün kullanım saati dijital olarak görülebilmelidir.

4.15 Işık şiddeti hem yer ayak üzerinde bulunan renkli dokunmatik kumanda panelinden 

(personel kumandası) hem de el tutma kulpları üzerinde yer alan kumanda 

tuşlarından (operatör kumandası) arttırılıp azaltılarak ayarlanabilmelidir.

4.16 Mikroskobun koaksiyel aydınlatmasının yanı sıra spot aydınlatması (spot diyafram) 

da olmalıdır. Spot aydınlatma zoom büyütmesine bağlı olarak motorize otomatik

olarak daralıp genişleyebilmelidir.

4.17 Mikroskobun yer ayağı üzerinde geniş ekranlı, renkli dokunm atik kontrol paneli 

bulunmalı, bu panelden ışık şiddeti, motorize zoom, motorize fokus hızı, motorize XY 

hızı ve senkronizasyon ayarları gibi parametreler kontrol edilebilmeli ve mikroskobun 

hafızasına en az 12 doktor veri kullanıcı hafızası kaydedilebilmelidir.

4.18 Mikroskobun otomatik iris kontrol özelliği (auto iris control) olmalıdır.

4.19 Mikroskobun, çalışma mesafesi-ışık şiddeti senkronizasyon özelliği olmalıdır.

4.20 Cihaza ileride istenildiğinde, mikroskop üzerine entegre edilebilen en az 15" video 

monitör, yüzyüze çalışma ataçmanı, asistan gözlem ekipmanı, otofokus sistemi, 

lazermikromanipülatör, kablosuz ayak pedalı ve Hd Video Kamera takılabilmelidir.

4.21 Cihaz ileride istenildiğine navigasyon sistemleri ile uyumlu hale getirilebilmelidir.

4.22 Cihaza ileride istenildiğinde düzlemsel XY hareket modülü takılabilmelidir.
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4.23 Cihaz 220 veya 230V, 50Hz şehir cereyanı ile ve en az +/-%10 luk voltaj tolerans ile 

çalışmalıdır.

4.24 Cihaz üzerine entegreli ampul yuvasında 1 asıl 1 yedek olmak üzere toplam 2 adet 

Xenon ampul bulunmalıdır.

4.25 Ameliyat mikroskobuyla birlikte 1 adet antistatik toz örtüsü ve 1 adet optik 

temizleyici solüsyon/kiti verilmelidir.

4.26 Cihaz ile birlikte, 1 adet Orijinal kullanım kitapçığı ve 1 adet Türkçe kullanım kitapçığı 

verilmelidir.

5. M İKROSKOP İLE BİRLİKTE VERİLECEK AKSESUARLAR

5.1 Ameliyat mikroskobuyla birlikte 50 adet mikroskop firmasının üretimi olan orijinal 

steril mikroskop kılıfı verilmelidir.

5.2 Ameliyat mikroskobu ile birlikte, mikroskobun manyetik frenlerini boşaltmadan mikro 

düzlemde motorize XY hareketinin yapılabilmesini sağlayan Motorize XY Kapling 

verilmelidir. Motorize XY hareketi ayak pedalından ve el tutma kulpları üzerindeki 

düğmelerden kumanda edilebilmelidir.

5.3 Ameliyat mikroskobu ile birlikte, Karşılıklı çalışma için gerekli olan yüzyüze çalışma 

ataçmanı verilmelidir. Bu ataçman içinde karşıda çalışacak cerrahın binoküleri en az 0- 

180 derece arasında bükülebilen binoküler tüp, bu binokülere takılmak üzere 2 adet 

12,5x oküler, çift çıkışlı dual stereo ışık ayırıcı ile komple sistem verilmelidir.

5.4 Ameliyat mikroskobu ile birlikte;

5.4.1 En az 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip, CCD veya CMOS görüntü sensörlü 1 

adet Full HD renkli video kamera verilmelidir. Kameranın en az birer adet HD-SDI, 

S-Video veya BNC sinyal çıkışları olmalıdır.

5.4.2 Kamera ile beraber; kamera sistem kablosu verilmelidir.

5.4.3 Kamera mikroskobun optik kafasının içerisine fabrikasyon entegreli olmalı, 

kameranın mikroskoba takılabilmesi için kesinlikle Işık Ayırıcı, C-Mount Bağlantı 

Ataçmanı gibi ilave adaptörlere ihtiyaç duyulmamalıdır.

5.4.4 Kayıt için; mevcut kameradan alınan yüksek çözünürlükteki görüntüyü HD 

formatında (1920x1080) Flash Diske ve Harici Diske kayıt edebilen, mikroskoba 

fabrikasyon entegreli full hd kayıt sistemi ve 1 adet en az İTB 'lık  hard disk 

verilmelidir.
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5.4.5 Ameliyat mikroskobu ile birlikte; mikroskoba fabrikasyon entegreli 1 adet en az 

22" ebadında medikal amaçlı LCD monitor ve 1 adet Duvar Bağlantı aparatları ile 

birlikte en az 40" Full HD LED TV verilmelidir.

5.5 Ameliyat mikroskobu ile birlikte en az 14 fonksiyonlu su geçirmez wireless (kablosuz) 

ayak pedalı verilmelidir. Hekim bu pedaldan motorize zoom değiştirmek, motorize 

fokus değiştirmek, +/-Y ve +/-X ekseninde motorize hareketi sağlamak, ışığı açmak- 

kapatmak, ışığı arttırmak-azaltmak işlemlerini kumanda edebilmelidir.

6. KABUL VE MUAYENE

6.1 Sistemin ihale bedeli içerisinde alt kirilim olarak kabul edilen, aksesuar ve diğer yan 

donanımlara ait fiyatlar ayrıntılı olarak idareye yazılı belge olarak (irsaliye vb.) 

sunulacaktır.

6.2 Cihazların kabul ve muayeneleri belirlenecek komisyon tarafından yapılacaktır.

6.3 Kontrol ve muayenede, şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin 

uygunluğu kontrol edilecektir. Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin 

kontrol ve sayımı yapılacaktır

6.4 Kabul ve muayene sırasında firmalardan cihazların teknik özellikleri ve performansına 

ilişkin testlerin yapılması istenildiğinde gerekli personel ve düzeneği firmalar ücretsiz 

olarak sağlayacaktır.

6.5 Kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

6.6 Satıcı firma fabrikada yapılan en son testlere ait raporları ( kalite kontrol belgesi ) 

muayene heyetine teslim edilecektir.

6.7 Garanti süresi kesin kabul tarihinden (cihazın teknik şartname koşullarına uygun, 

çalışır tesliminden itibaren) sonra başlayacaktır.

7. MONTAJ ve EĞİTİM

7.1 Cihazlar hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli ambalajında teslim 

edilecektir.

7.2 Daha önce "demo" amaçlı olarak kesinlikle kullanılmamış olacaktır.

7.3 Firmalar, idare tarafından belirlenecek hekime ve kullanıcı personele yeterli seviyede 

ücretsiz eğitim vereceklerdir.
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7.4 Bu şartnamenin tüm maddelerine sırası ile tek tek ayrıntılı olarak ve Türkçe veya 

Türkçe tercüme edilmiş katalog üzerinde işaretleme yapılmadan şartnameye 

uygunluk belgesi verildiğinde, teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. GARANTİ ŞARTLARI

8.1Tüm  sisteme kabul tarihinden itibaren en az 2 yıl süre ile yedek parça dahil ücretsiz 

bakım onarım garantisi verilecektir.

8.2 En az 2 yıllık verilecek olan garanti süresi, üretici firma veya Türkiye yetkili servisi 

tarafından verilecektir.

8.3 Sisteme arıza bildiriminden itibaren mesai gün ve saatleri dahilinde en geç 24 saat 

içerisinde müdahale edilecek, yedek parça gerekmeyen durumlarda müdahaleden en 

geç 48 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

8.4Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt içi stoklardan temin edilebiliyorsa, 

müdahaleden en geç 72 saat sonra sistem çalışır durumda teslim edilecektir.

8.5 Yedek parça gerekmesi durumunda; parça yurt dışı stoktan temin edilecek ise, 

ithalatın kısıtlı veya özel izne tabi olduğu durumlar dışında ( Bu durum 

belgelenmelidir) en geç 10 gün içinde tüm fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

8.6 Bu sürenin aşılması durumunda her gün sistem bedelinin %0.5 (bindebeş)' i oranında 

cezai müeyyide uygulanacaktır. Uygulanacak ceza sistemin bedelinin %15' ini 

geçmeyecektir.

8.7 Döviz bazında fiyatlandırılmış yedek parça listesi, sözleşme imzalanmadan önce 

verilecektir.

8.8 İstekli ve imalatçı/ithalatçı firmalar tarafından ayrı ayrı olmak üzere garanti süresinin 

bitiminden sonraki en az 8 yıl için yedek parça, kalibrasyon, servis ve bakım onarım 

teminine yönelik taahhütnam eler sözleşme imzalamadan önce verilecek olup, bu 

taahhütname yeterlilik kriteri olarak istenmemektedir.

8.9 Cihazın çalışma süresi boyunca sistemin kesintisiz hizmet vermesi için gerekli tedbirler 

yüklenici tarafından alınacaktır. Konu ile ilgili alınması gereken tedbirler konusunda 

hastane idaresine bilgi verilmelidir.

8.10 Garanti süresini takiben 8 yıl süre ile ücreti mukabilinde yedek parça dahil 

bakım  tir.
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8.11 Bu sürede yapılacak bakım onarım anlaşmalarında, garanti süresindeki şartlar 

geçerlidir.

8.12 Garanti süresi içerisinde ve sonrası yapılacak olan bakım-onarım anlaşmasında 

sistem en az %95 up time garantili olmalıdır. Arızadan dolayı hasta alınmaması sistem 

down sayılır.

8.13 Sistemin teşhis ve tedavi amaçlı fonksiyonlarının nitelik ve nicelik olarak, 

üreticinin belirlediği normların altına düşmesi ve hasta alınmaması durumları "arıza" 

olarak kabul edilecektir.

8.14 Firma garanti sonrası yıllık yedek parça ve bakım ücretlerinin, bakımı yapılacak 

olan sistemin satın alma fiyatına (aksesuar ve yan donanım fiyatları hariç) oranları 

cihaz ve tüm akşamı dahil en fazla parça hariç %3 ve parça dahil en fazla %6 olacağını 

taahhüt edecektir.

8.15 Cihazın hastane otomasyon sistemine bağlanması ve entegrasyonundan 

gerektiğinde firma ve sorumludur.
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