
OTOSKOP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 2,5 volt ultravioleden arınmış zenon halojen aydınlatmalı olmalıdır.

2. Işık çıkışı otoskopun arka kısmından uç kışıma doğru olmalı, yansımasız ve bozulmayan 
görüntü elde edilmelidir

3. Otoskop başlığı darbelere dayanıklı sert plastikten imal edilmiş olmalıdır.

4. Otoskop başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı konnektör kilit sistemli olmalı, bu 
sayede kendi markasının değişik enerji kaynaklarında da kullanılabilmelidir.

5. Otoskop başlığının 3x büyütme yapan optik camlı gözlem penceresi olmalı, çizilmeye 
dayanıklı olmalı ve kendi ekseni etrafında 360° dönebilmelidir.

6. Sağlıklı bir muayene için yansımaları azaltmak amacıyla otoskop içi mat siyah olmalıdır.

7. Gerektiğine otoskop ile orta kulak pnömatik testi yapılabilmelidir. Bunun için opsiyonel 
insuflasyon pompası olmalıdır. Pnömatik muayene için gözlem penceresi ile otoskop başlığın 
arasında conta olmalı ve gözlem penceresi hava geçirmez bir şekilde başlığa 
kilitlenebilmelidir.

8. Gözlem penceresi kaybolmayı önlemek için başlığa vidalanmış olmalıdır ve sadece 
tornavida ile sökülebilmelidir. Gözlem penceresi ve lens olarak iki parçadan oluşmalıdır. 
Sadece zarar gören kısım değişebilmelidir.

9. Otoskop başlığın 3,5 -  4,5 -  5,5 mm çaplarında metal kilit sistemli sanalon '‘s” 
maddesinden yapılmış, herhangi bir antiseptik ile dezenfekte ve max. 134°c’de otoklava 
girebilen sürekli kullanım spekulumları olmalıdır.

10. Set ile beraber kulak zarı testinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için sürekli kullanım 
spekulumlarının ucuna takılan yumuşak tek kullanımlık uç verilmelidir. 3mm’lik uçlardan 1 
paket(40 adet) ve 5mm’lik uçlardan 1 paket (40 adet) verilmelidir.

11. Otoskop ile beraber masa üstü şarj cihazında şarj olabilecek bir handle verilmelidir. Şarj 
cihazında iki adet şarj yuvası olmalı ve isteğe bağlı olarak iki adet handle aynı anda şarj 
edilebilmelidir. Masa üstü şarj cihazı pilin doluluk durumunu ölçmeli, gerektiği kadar şarj 
ettikten sonra otomatik durmalı ve bu durumu ışıklı göstergesiyle bildirmelidir.

12. Set bir çanta içinde olmalıdır.

13. Cihaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi 
taşımalıdır.

14. Cihazla beraber 1 adet yedek batarya verilmelidir.


