
TAŞINABİLİR HAVAYOLU GÖRÜNTÜLEME MONİTÖRÜ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Görüntüleme monitörü kolay taşınabilir özellikte, tekrar kullanılabilir nitelikte, 241 mm x 
175mm x 33,5 ebatlarında ve max ağırlığı 360g geçmemelidir. Güç düğmesine kısa 
bir süre basılı tutarak çalıştırıldığında max. 1-2 sn aralığında operasyonel kullanım 
için hazır olmalıdır.

2. Monitör çözünürlüğü 800*480 ve yüksek görüntü kalitesine sahip 8,5” renkli TFT LCD 
yapıda ekran içermelidir.

3. Güç girişi 100- 240V aralığında AC, 50-60Hz aralığında ve 0,6A şeklinde olmalıdır.
4. Güç çıkışı 18V DC , 1,67A 1,67A DC ve şarj edilebilir 11,1V 3760mAh dahili 

bataryaya sahip olmalıdır, ilgili dahili batarya Elektrik kaynağına bağlı olmaksızın 
max. 2,5 -  3 saat süresince ilgil monitörün aktif çalışabilmesine ve görüntü 
verebilmesine olanak sağlamalıdır. Batarya Çalıştırıldığında max. 1-2 sn aralığında 
operasyonel kullanım için hazır olmalıdır.

5. Görüntüleme monitörü çalışma sıcaklığı 10 -  40C (50 -  104F) aralığında olmalı max 
ortam çalışma nemi %85 olmalıdır.

6. Monitör aracılığı ile yapılan görüntülemenin video kaydı yapılabilmeli ve snapshoot ( 
anlık fotoğraf çekebilme ) özelliği olmalıdır, ligili görüntü ve fotoğraf dosyaları 
monitörün kendi hafızasında saklanabilir olmalı ve istenildiğinde USB girişi sayesinde 
harici bir hafıza ürünü ( Flash Bellek) transferi yapılabilir nitelikte olmalıdır.

7. Monitör ‘ün düz, dikey metal bir aparat üzerine bağlanmasını sağlayacak kıskaç 
şeklinde askı aparatı ile beraber teslim edilmelidir.

8. Söz konusu ürün kullanıcı hatalarından kaynaklanmayan nedenlerden doğabilecek 
arızalar için en az 2 yıl garantili olmalıdır.Ürün içerisinde ürün kullanım CD si ile 
birlikte teslim edilmelidir.

9. Monitör ile beraber set içerisinde görüntülü uygulama yapılabilmesine olanak veren
kendinden kameralı ve soğuk ışık kaynağına sahip tek kullanımlık 20 adet yetişkin ve
20 adet flexible prob teslim edilmelidir.
Görüntüleme monitörü ile birlikte verilecek tek kullanımlık probların özellikleri şu 
şekilde olmalıdır;

10. PROB:
• Uzunluk: : 60 cm
• Görüntü açısı: : 85 Derece
• Işık Kaynaği :LED
• Prob uç açısı : Prob üzerindeki manuel buton ile 150 Derece Yukarı , 135 

Derece Aşağı
• Minimum ED Tüp : Pediatrik 5,0 mm Yetişkin 6,0 mm
• Sterilizasyon : EtO tip
• Suction Butonu : Var
• Suction Bağlantı Girişi : Var
• Prob giriş bölgesi (60 cm uzunluk) çap ı: Pediatrikk 3,8 mm Yetişkin 5,0 mm


