
VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ TEK N İK  ŞARTNAM ESİ

Sistem M uhteviyatı*

1) 2 adet: HD Video Kolonoskop Cihazı
2) 1 adet: HD Video Gastroskop Cihazı
3) 1 adet: Terapötik Video Gastroskop Cihazı
4) 1 adet: Endoskopi Taşıyıcı Araba
5) 1 adet: Renkli Medikal Monitör
6) 1 adet: Bilgisayarlı G örüntü Arşivlem e Sistemi
7) 1 adet: İrigasyon Pompası

1-) HD V id e o  K o lo n o s k o p  C ihazı T e kn ik  Ş a rtn a m e s i

1) Video kolonoskop cihazı ünitedeki Pentax marka EPK-İ model video processor ve soğuk ışık kaynağı 
ile uyumlu ça lışm alıd ır.

2) Video kolonoskopun saha görüş açısı en az 140 derece olm alıdır.
3) Video kolonoskopun saha görüş derinliği en az 4 -1 0 0  mm. arasında olm alıdır.
4) Video kolonoskopun insertion tüp dış çapı en fazla 13,4 mm. olm alıdır.
5) Video kolonoskopun çalışm a kanalı iç çapı en az 3,7 mm. olm alıdır.
6) Video kolonoskopun faydalı çalışm a uzunluğu en az 1680 mm. olm alıdır.
7) Video kolonoskopun ucunun bükülebilm e kapasitesi yukarı en az 180 derece, aşağı en az 180

derece, sağa en az 160 derece, sola en az 160 derece olm alıdır.
8) Video kolonoskop ile birlikte standart setindeki m alzem eler verilmelidir.

2-) HD V ideo  G a s tro s k o p  C ihazı T e kn ik  Ş a rtn a m e s i

1) Video gastroskop cihazı ünitedeki Pentax marka EPK-İ model video processor ve soğuk ışık kaynağı 
ile uyumlu çalışm alıd ır.

2) Video gastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olm alıdır.
3) Video gastroskopun saha görüş derinliği en az 5 -100  mm. arasında olm alıdır.
4) Video gastroskopun insertion tüp dış çapı en fazla 9,9 mm. olm alıdır.
5) V ideo gastroskopun çalışm a kanalı iç çapı en az 2 8 mm. olm alıdır.
6) Video gastroskopun faydalı çalışm a uzunluğu en az 1030 mm. olm alıdır.
7) Video gastroskopun ucunun bükülebilm e kapasitesi yukarı en az 210 derece, aşağı en az 90 derece, 

sağa en az 100 derece, sola en az 100 derece olmalıdır.
8) Video gastroskop ile birlikte standart setindeki m alzem eler verilm elidir.

3-) T e ra p ö tik  V id e o  G a s tro sko p  C ihazı T e k n ik  Ş a rtn a m e s i

1) Video gastroskop cihazı ünitedeki Pentax m arka EPK-İ model video processor ve soğuk ışık kaynağı 
ile uyumlu çalışm alıd ır.

2) Video gastroskopun saha görüş açısı en az 140 derece olm alıdır.
3) Video gastroskopun saha görüş derinliği en az 4 -100  mm. arasında olm alıdır.
4) Video gastroskopun insertion tüp dış çapı en fazla 12,8 mm olm alıdır.
5) Video gastroskopun çalışm a kanalı iç çapları en a? 3,7 mm. ve en az 2,8 mm. olmalıdır.
6) Video gastroskopun faydalı çalışm a uzunluğu en az 1030 mm. olm alıdır.
7) Video gastroskopun ucunun bükülebilm e kapasitesi yukarı en az 180 derece, aşağı en az 90 derece, 

sağa en az 100 derece, sola en az 100 derece olmalıdır.
8) Video gastroskop ile birlikte standart setindeki m alzem eler verilm elidir.

4-) E n d o sk o p i T a ş ıy ıc ı A raba T e k n ik  Ş a rtn a m e s i



1) Video endoskopi sistem inin tüm  ekipm anların ı kullanım ı esnasında taşım ak ve prosedüre uygun 
yerleştirm ek am acıyla dizayn edilm iş taşıyıcı araba verilecektir.

2) En az iki endoskop ’u üzerinde taşıyabilm eli ve bunun için taş ıy ıc ı arabanın üzerinde bir adet 
endoskop taşıy ıc ı askı bulunm alıd ır

3) En az iki tekerleğin in kilitlenm e özelliği olm alıdır.
4) Taşıyıcı arabada tüm elektrik bağlantı kabloları bir bölüm de sabitlenebilm eli ve sistem  şehir 

şebekesine tek bağlantı kablosu ile bağlanabilmelidir.

1) Teklif edilen video processor cihazı ile uyumlu en az 24 inçlik medikal m onitör verilmelidir.
2) Monitör en az 1920x1200 Pixel görüntü çözünürlüğünde olm alıdır.
3) Renkli m onitörün arka kısm ında DVI veya Ypbr veya RGB bağlantı noktaları bulunm alıdır.
4) Cihaz şehir e lektriğ inde çalışabilmelidir.

1) Dijital resim ve video kayıt için ayak pedalına sahip olm alıdır.
2) Video çekerken aynı zam anda resim çekilebilir özellikte olm alıdır.
3) Kayıt edilen dijital video kayıtların ı kare-kare izleme ve her kareden resim kayıt edebilm e özelliğine 

sahip olm alıdır.
4) Renkli lazer printer verilm eli ve yüksek rezolusyon olan baskı yapm alıd ır.
5) En az Intel 2.9 Ghz veya eşdeğer işlemci, 2GB ram ,500 GB HDD, en az 19" renkli LCD Monitör,

Mouse, Klavye, DVD W riter, renkli yazıcı özelliklerini kapsayan bilg isayar verilmelidir.
6) Sistem le birlikte görüntü aktarım  kablosu verilmelidir.

1) Teklif edilen sistem le uyumlu çalışabilmelidir.
2) Cihaz üzerinde, cihazın açm a/kapam a düğm esi bulunm alıdır.
3) Cihaz üzerinde, su ıs ıtıc ıs ın ın  açm a/kapam a düğm esi bulunm alıdır.
4) Su çıkış değerlerim  ayarlayan m in-m ax değerler arasında kadem eli fonksiyon düğm esi bulunm alıdır.
5) Cihaz kom pakt ve rahat taşınabilir olm alıdır.
6) Cihaz şehir cereyanında çalışm alıd ır.

5-) R enk li M ed ika l M o n itö r  T e kn ik  Ş a rtn a m e s i

6-) B ilg is a y a rlı G ö rü n tü  A rş iv le m e  S is te m i T e kn ik  Ş a rtn a m e s i

7-) İr ig a s y o n  P om pası T e kn ik  Ş a rtn a m e s i


