
KBB ENDOViZYON SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi  

GENEL ŞARTLAR  

AL. Cihazın bütünü ve her parçası çalışır durumda teslim edildiği tarihten itibaren üretim ve  

işçilik hatalarına karşı 2 (iki) yıl bakım ve onarım garantili olmalıdır. Garanti süresine cihazın  
arızalı olduğu süreler dahil edilmeyecektir. Garanti süresi içinde olabilecek arızalar üre.ici fırma ve  
kanuni mümessili olan ithalatçı fırma veya yüklenici fırma tarafından ücretsiz olarak giIerilecektir.  

2 (iki) yıllık garanti süresi, cihazın hastaneye tam işler halde teslim tarihinden itibaren  

başlayacaktır.  
A2. Garanti süresi içinde gerekli olabilecek her türlü orijinal yedek parça, kanuni temsilci  
ithalatçı fırına tarafından ithal edilecek veya varsa iç piyasadan ücretsiz temin edilecektir.  

A3. 2 (iki) yıllık garanti süresinden sonra başlamak üzere 10 (on) yıl boyunca yedek parça  
servis ve bakım garantisi verilmelidir. Firma cihazın periyodik bakımıarını yapmakla mükelleftir.  
A4. Madde Al ve A2 'de ki garantiye ait istenilen hususlar, firma tarafından yetkili imzalı  

ve mühürlü, yazı ile belgelenecek ve şartnameye uygunluk belgesi ile birlikte verilecekıir.  

AS. Garanti süresi içinde anza giderimi hastanenin belirleyeceği ve hastane çalışmalarının  

aksatılmayacağı süre içinde bitirilecektir. Gerekirse arızalı cihazın yerine bu süre içinde başka bir  

cihaz temin edilecektir. Arıza süresi içerisinde müdahale edilmediği ve arıza giderileme:liği taktirde  

gecikilen her gün için cihaz bedelinin binde üçü oranında para cezası uygulanacak ve teı ninat  

bedelinden düşülecektir.  

B. Teklifler ile birlikte tanıtıcı broşür ve katalogların verilmesi gereklidir.  
C. Tüm cihazlar CE, ISO ve TSE gibi standartlara en az birine sahip olmalıdır.  

D.Üniteler, istenilen yere ücretsiz, eksiksiz ve çalışır vaziyette ilgili firmanın teknik  
personeli tarafından montajı yapılmalıdır.  
E. Satıcı firma teknik servis imkanlarını belirleyecektir.  
F. Firma cihazla ilgili referans listesi verecektir.  

G.Cihazın teslimi esnasında; cihazın çalışmasını ve nasıl kullanılacağını anlatan, işletn.e  
ve kullanıma yönelik, elektronik-mekanik devre sernalan, cihazın teknik özelliklerini  
gösteren orijinal ingilizce ve oıjinalden Türkçe'ye tercüme edilmiş doküman paketi  
verilecektir.  

H. Satın alınan cihazın muayene, kontrol ve teslim işlemi hastane idaresinin belirleyeceqi  
muayene komisyonu tarafından yapılacaktır. Bu komisyonda satıcı firmanın yetkili bir  
uzmanı hazır bulunacaktır. Muayene sırasında testleri yapacak personel ve gerekli  
cihazlar fırma tarafından temin edilecektir. Kontrol ve muayene prosedürü sistemin  

uyması gereken bütün teknik özelliklerin kontrolünü sağlayacak satıcı firına tarafından  
hazırlanacak ve bütün teknik özelliklerin kontrolünü sağlayacak şekilde satıcı fırma  
tarafından hazırlanacak ve muayene komisyonuna verilecektir. Komisyon bazı  
deneylerin yapılmasınıda isteyebilir.  

i. Muayene heyeti, teslim işlemini teknik sartnarnede istenen ve teklifte belirtilen tüm  



verilen süre içerisinde tamamlanması tebliğ edilecektir. Cihazın çalışmasına engel,  
düzeltilmesi olanaksız görülen bir uyumsuzluk durumunda cihaz reddedilecektir.  

CİHAZ ŞARTNAMELERİ  

1. Ekran TFT TV monitör olmalıdır.  

2. Çözünürlüğü en az 1280xl024 pikselolmalıdır.  
3. Net görüntü verebilmelidir.  

4.0-100-240 V AC, 50/60 Hz şehir ceryanı ile çalışabilmeli ve voltaj değişikliklerinde  
etkilenmemelidir.  
5. Ekran rengi 16.7 M olmalıdır.  

6. Görüş açısı en az 85 derece olmalıdır.  
7. Monitörün piksel alanı en az 6 bit olmalıdır.  

Endoskopik Kamera  
Teklif edilen Endoskopik kamera, Kamera Kontrol Ünitesi ve Kaınera Kafası olmalıdır. Teklif  

edilen kamera kontrol ünitesi aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır.  

1. Renk sistemi PAL olmalı ve i 00-240 V AC, 50/60 Hz şehir ceryanında çalışmalıdır.  
2. Yatay rezolusyonu minimum 450 çizgi olmalıdır.  

3. Işık hassasiyeti 3 LUX'ün üzerinde olmamalıdır.  

4. Otomatik Renk Kontrol özelliği olmalıdır.  
5. Otomatik beyaz ayarım, yapabilmelidir.  

5. Teklif edilen kamera sistemi elektrik şoklarına karşı korumah olmalıdır.  

6.Cihaz bir çanta içerisinde set halinde tüm bağlantı elemanları ve elektrik kablosu ile b [dikte  
verilmelidir.  
7. Kamera ile elde edilen görüntü net ve pürüzsüz olmalıdır.  

8. Kamera tüm bağlantı elemanları ile birlikte kilitlenebilir bir çanta içerisinde set halinde  
verilmelidir.  

l O. Kameramn dahili kayıt özelliği olmalıdır veya DVD recorder verilmelidir.  
1 1. Kamera üzerinde netlik ayarı yapılabilmelidir.  

Teklif edilen Endoskopik kamera, kamera kontrol ünitesi ve kamera kafasından oluşmalı ve  

aşağıdaki aksesuarlar birlikte verilmelidir:  
- i adet Elektrik Kablosu  

- 1 adet BNC/BNC Bağlantı Kablosu  

- 1 adet S- VHS Bağlantı Kablosu  
- i adet Klavye  

Soğuk Işık Kaynağı  

Teklif edilecek cihaz aşağıda belirtilen teknik özelliklere sahip olmalıdır.  

1. 100-240 V AC,50/60 Hz şehir cereyanmda çalısabilmelidir.  

2. En az 175 Watt Halojen lamba ile çalışmalıdır ve 3 adet. yedek lamba ile birlikte verilmelidir.  
ı ~  



Fiber Optik Işık Kablosu  

- Çapı en az 3.Smm, uzunluğu en az 230cm olmalıdır.  
Yukanda zikredilen malzemeleri taşıma amaçlı yeterli büyüklükte ve evsafta taşıma anbası teslimat  
sırasında verilmelidir.  

0° Teleskop  

Teklif edilen teleskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:  

Düz ileri görüşlü, geniş açılı ve 0° olmalıdır.  

Çapı en çok 4 mm ve uzunluğu 18 cm (+/- 1 )olmalıdır.  

Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.  
Sıvı stenIizasyona uygun olmalıdır.  

70° Teleskop  

Teklif edilen teleskop aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:  

Lateral görüşlü, geniş açılı ve 70° olmalıdır.  

Çapı 4 mm ve uzunluqu 18(+/- 1 cm olmalıdır.  

• Fiber optik ışık transmisyonu bulumnalıdır.  
• Sıvı sterilizasyona uygun olmalıdır.  

O Teleskop Pediatrik  

Düz iler,i görüşlü ve O derece olmalıdır  
Çapı en çok 2.7 mm ve uzunluğu en fazla 18 mm olmalıdır.  
3. Fiberoptik ışık tyransmisyonu bulumnalıdır.  
Sıvı sterilizasyona uygun olmalıdır.  

 


