
GÖZ  MUAYENE ÜNİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU
Bu teknik şartname; Hastanemiz Göz kliniği ihtiyacı için satın alınacak olan Oftalmik 
Ünitte bulunması gereken Ünit Konsolu, Doktor koltuğu, Hasta Muayene Koltuğu, 
Biyomikroskop, Görme Eşeli ve Otoforoptere ilişkin teknik özellikler, donanım, montaj, 
garanti, servis, eğitim ve diğer hususları konu alır.

ÜNİT KONSOLU
1. Ünit konsolu komple göz muayenesi yapılması amacıyla dizayn edilmiş olup 

muayene için gereken özelliklerin tamamını ihtiva etmelidir.
2. Cihazlar data aktarımı yapabilecek özellikte olmalıdır.
3. Konsol, hasta muayene koltuğu ve foropter ile uyumlu olmalıdır. Ünit konsolunun 

hareketi mümkün olmalı ve konsoldan düğmeler vasıtasıyla kontrol edilmelidir.
4. Açıkta herhangi bir kablo görülmeyecek şekilde iç kablolama yapılmalıdır.
5. Ünit konsolu üzerinde orjinal ofalmoskop retinoskop şarj stantı gömülü olarak yer 

almalı ve uyumlu oftalmoskop retinoskop verilmelidir.
6. Konsol tek cihaz taşıyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
7. Konsol kontrol panelinden foropter, biyomikroskop ve görme eşeli beslenmelidir.
8. Foropter ve görme eşeli birbirleriyle bağlantılı olup foropter konsolundan göz 

eşeli kontrolü yapılabilmelidir.
9. Konsolde muayene bölgesini aydınlatacak aydınlatma lambası bulunmalıdır.
10. Ünitin kendisiyle uyumlu 3 çekmeceli etajeri olmalıdır.
11. Ünitte hasta için motorize yatabilme özelliği de olan kolluklu koltuk bulunmalıdır.
12. Ünit ve aletler 220V + %10 toleranslı 50 Hz şebeke geriliminden faydalanılarak 

çalışmalıdır.
13. Ünitin teknik donanımıyla ilgili gerekli sigorta vs birlikte verilmelidir.
14. Ünit konsolu ile birlikte bir adet 90 D'lik bir adet, 30 D’ lik ve bir adet 160 D'lik 

indirekt retina görüntüleme lensi, kendi orijinal kılıflarıyla birlikte verilmelidir.
15. Ünit konsolu ile bir adet kendi plastik kılıfı içinde ergonomik retinoskop 

oftalmoskop cetveli verilmelidir.
16. Ünitle birlikte bir adet Ishihara testi kitapçığı verilmelidir.

DOKTOR KOLTUĞU
17. Doktor Koltuğu yüksekliği ayarlanabilir olmalıdır.
18. Kolay hareket edebilen tekerlekli tip olmalıdır.
19. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

HASTA MUAYENE KOLTUĞU
20. Hasta muayene koltuğu gerekli tüm fonksiyonlarda hareket edebilmelidir.
21. Koltuk hareketleri motorize olmalı ve ayak pedalı ile kontrol edilebilmelidir.
22. Yüksekliği ayarlanabilir ve kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
23. Sırt kısmı en az 30 derece yatabilir olmalıdır. Sırt kısmı motorize hareket 

edenler tercih nedeni olacaktır.
24. Koltuk kendi etraf ında en az 250 derece dönebilmelidir.
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25. Koltuk tek tuşla ilk konumuna dönebiime (autoreturn) özelliğine sahip olmalıdlff



BİYOMİKROSKOP

26. Biyomikroskop Sal ile tipinde, stereoskopik binoküler büyütmeli olmalıdır.
27. Biyomikroskop stereoskopik binoküler 6x. vey 6.3x, 10x, 16x, 25x ve 40x 

büyütmeli olmalıdır.
28. Biyomikroskobun slit genişliği en az 0-8 mm arasında değişebilmelidir.
29. Diyafram açıklığı ayarlanabilir olmalıdır.
30. Biyomikroskobun oküler ayarı +/-5 D arasında ayarlanabilmelidir.
31. Biyomikroskobun pupil mesafesi 55-78 mm arasında olmalıdır.
32. Slit açısı 0-180 derece arasında ayarlanabilmelidir.
33. Slit açısı 0-20 derece arasında tilt yapabilmelidir.
34. Biyomikroskobun hareketi üç doğrultuda (xyz) hareket edebilen bir joystick ile 

kontrol edilmelidir.
35. Aydınlatma sisteminde en az red-free, mavi, ısı absor'oz ve naturel yoğunluk 

filtreleri bulunmalıdır.
36. Aydınlatma LED lamba ile sağlanmalı ve ışık şiddeti kademeli olarak biyomikroskop 

üzerindeki bir tuşla ayarlanabilmelidir.
37. Biyomikroskobun üzerinde f iksasyon lambası olmalıdır.
38. Biyomikroskopta bir adet orjinal aplanasyon tonometresi takılı olmalıdır.
39. Biyomikroskop 1 adet yedek ampülü ile birlikte verilmelidir.

GÖRME EŞELİ
1. Uzaktan kumandalı ve programlanabilir olan projeksiyon eşelinde göz muayenesi için 

gerekli olan her türlü eşel bulunmalıdır.
2. Sistem içerisinde 33 veya 30 adet standart eşel bulunmalıdır.
3. Bir adet açma,5 adet yatay, 5 adet dikey ve 20 adet tek mask bulunmalıdır.
4. Kablosuz uzaktan kumandanın yardımıyla işlemlerin daha hızlı yapılması 

sağlanmalıdır.
5. Aynı zamanda cihazın program özelliği kullanılarak daha sağlıklı ölçümler 

yapılabilmelidir.
6. Cihazın istenilen şekilde düzenlenebilen 3 adet programı bulunmalıdır.
7. Yarı geçirgen imleç sayesinde, plakalardaki tüm işaretleri satır satır, sütun sütun ve 

harf harf göstermelidir.
8. Parlak ve yüksek resolüsyonlu mercekler, perdede net bir görüntü oluşturmalı 

böylelikle işlemlerin hassas olması sağlanmalıdır.
9. Plaka dönme hızı 0,032 saniye olmalıdır.
10. Projeksiyon büyütmesi 5 metrede 30X olmalıdır.
11. Projeksiyon mesafesi yaklaşık 3.0-6,0 m olmalıdır.
12. Cihazda eşelin parlaklığı ayarlanabilmelidir.
13. Cihaz kullanılmadığı 5 ile 15 dakika arasında otomatik olarak kapanmalıdır.
14. Cihazda yeşil ve kırmızı filtreleri bulunmalıdır.
15. 5.5-7.0kg. ağırlığında olmalıdır.
16. Cihaz , aynı marka foroptere bağlanabilmeli ve foropterin kumanda paneli ile eh 

projeçipr kumaıı<^^Eİilebilmelidir.



17. Cihaz 3W LED ampul kullanmalı ya da 12 V 50 W halojen lamba kullanmalıdır.
Halojen sistemlerde cihaz ile birlikte 15 adet, LED sistemde bir adet yedek ampülü 
ile birlikte verilmelidir.

18. Projeksiyon eşeli yerine benzer özellikler taşıyan LCD monitor eşel de verilebilir.

O T O F O R O PT E R
19. Cihaz, kablosuz uzaktan kumanda veya paneli vasıtası ile sübjektif refraksiyon 

yapabilmelidir.
20. Cihaz, kumandaları tek düğmeli çevirme yöntemi ile hareket eden ve çevirme 

miktarına göre değişik m iktarlarda değer değiştiren bir sisteme sahip olmalıdır.
21. Cihazın uzaktan kumadası kablosuz ise karanlıkta kullanımı kolaylaştıran 

fotofloresanlı olmalıdır. Tüm parametreler bu kumanda üzerinden izlenerek 
değiştirilebilmelidir.

22.Foropter kafasının üzerinde monokrom LCD ekran bulunmalı, bu ekranda 
değiştirilen bütün parametreler ve chart projektör eşelleri kullanıcı tarafından 
izlenebilmelidir. Kumanda paneli LCD ekranlı ise aynı şekilde bütün parametreler 
ve chart projektör eşelleri ekrandan izlenebilmelidir.

23.Foropter hastaya 32-45 derecelik görüş alanı sağlamalıdır.
2 4 .Cihaz, miyop ölçümlerini 0 ile - 19 dioptri arasında 0.25/3D kademelerle, 

Hipermetrop ölçümlerini 0 ile +19 dioptri arasında 0.25/3D kademelerle ve 
astigmat ölçümlerini 0 ile +/-7.25 D arasıda 0.25D/1D kademelerle 
yapabilmelidir. Aks ölçümlerini ise 0-179 derece arasında 1/5 derecelik 
kademelerle yapabilmelidir. v: • .

25. Cihaz -20PRZ ile +20PRZ arasında 0.1/0.5/2PRZ 'lik artırım larla içe dışa yukarı 
aşağı 20PRZ olarak foria testi yapabilmelidir.

26. Cihaz pupiler mesafesi 48 -80 mm arasında 1 mm'lik kademe ile otomatik 
ayarlanarak ölçüm yapabilmelidir.

27. Cihazın her iki taraf ında +2.00 ve +1.5D retinoskopi lensi bulunmalıdır.
28. Cihaz 12-18mm arasında 2mm kademelerle kornea hizalaması yapabilmelidir.
29. Cihaz, döner prizma, kırmızı/ yeşil filtre ve polarize lens metodu ile binoküler 

balans testi yapabilmelidir.
30. Cihaz foropterin kumanda panelinden idare edilmelidir.
31. Foropterin kumanda paneli görme eşel ini de kontrol edebilmelidir.
32. Cihaza otorefraktometre, otorefkerutometre bağlanabilmeli ve cihazdan gelen 

ölçümler foropter ile yapılan ölçümlerle karşılaştırılabilmelidir.
3 3 .Cihaza dijital fokometre bağlanıp ve bu cihazdan gelen hastanın kendi gözlük 

değerleri daha sonra foropter ile yapılan ölçümlerle karşılaştırılabilmelidir.
34. Cihaz, binoküler balans testini, döner prizma, kırmızı/ yeşil filtre veya polarize 

lens metodları ile yapabilmelidir.
35. Cihaz, cross-cylinder ayarlarını +/- 0.25D veya +/- 0.5D ’ lik kademelerle yapar ve 

iki yöntem arasında tek tuş ile geçiş yapabilmelidir.
36. Cihaz, AC 220 V , 50 Hz akımla çalışmalıdır.
37. Cihaz otorefraktometre veya otorefkeratometreye, chart projektöre aktarım

yapabilmelidir.
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38. Cihaz otorefraktometre veya otorefkeratometreye, chart projektöre aktarım 
yapabilmelidir.

39. Teklif veren firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya 
göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi " 
başlığı altında teklif veren firmanin başlıklı kağıdına yazılm ış ve yetkili kişi 
tarafından imzalanmış olmalıdır.

4 0 .Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik 
özellikleri sağlamayan firma teklifleri reddedilecektir.

41. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceği 
belirtilecek ve doküman üzerinde teknik şartname maddesi işaretlenmiş 
olacaktır. Bu cevaplar orijinal dokümanları' ile karşılaştırıldığında her hangi bir 
farklılık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacaktır.

42. Cihaz 3 yıl süreyle garanti kapsamında olmalı ve 10 yıl süre ile de teknik servis 
desteği yüklenici firma tarafından verilmelidir.

43. Garanti süresince bakım, onarım ve yedek parçadan hiç bir ücret talep 
edilmeyecektir. Arıza bildiriminden sonra 48 saat içinde cihaza müdahale 
edilecek ve en geç 10 gün içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır. Arızalı 
geçen süre garanti süresinden sayılmayacak ve belirlenen süreyi aşan her gün 
için arızalardan dolayı oluşan hizmet kaybı firmaya cezai müeyyide olarak 
uygulanacaktır.

4 4 .Cihaz için Türkiye'de yerleşik bir bakım ve onarım servisi bulunmalı ve Sanayi 
Bakanlığı satış sonrası hizmet yeterlilik ile TSEe hizmet yeterlilik belgesine haiz 
olmalıdır.

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

46. İstenen teknik servis ve yedek parça garanti belgeleri üretici ve Türkiye 
temsilcisi ve varsa yetki verilen satıcı firmalar tarafından ihaleden sonra, noter 
tasdikli olarak verilecektir.

4 7 .Cihaz kurulduktan sonra en az bir hafta süreyle çalışması yönünden denenecek 
ve bu deneme süresi sonunda kabul edilecektir.

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

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

50. 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 karşılanacaktir. v



51. Teklif edilen cihaz veya sistemin ulusal veya uluslararası geçerli olan (TSEK, 
ISO, CE vb.) Standartlara ve/veya normlara uygunluk belgesi olmalı ve firma 
teklifinde belgelenmelidir.
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Prof. Dr. Gökhan Özdemir 
Göz Hastalıklar^ AkabilirnJ^^ Başkanı
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