
 
KBB MUAYENE ENDOVİZYON SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
1 -KAMERA  
1-Kamera PAL 1/3” CCD sistem olmalıdır. 
2-Kamera CCD çözünürlüğü 560 tv line olmalıdır. 
3-Kamera üzerinde beyaz ışık ayarı tek tuş vasıtası ile yapılabilmelidir. 
4-kamera üzerinde ışık ayarı olmalı bu ışık ayarı dokunmatik tuşlarla artırılıp,yükseltilebilmeli ve bu 
ayar ledbar ekrandan izlenebilmelidir. 
5-Kamera üzerinde Dokunmatik tuşla kaydedilmiş fotoğrafların lcd ekrandaki görüntüsünü  büyütme 
özelliğine sahip olmalı 
6-Kamera kontrol ünitesi üzerinde 3’’(6x4,5cm) LCD ekran olmalı ve bu ekranda muayene esnasında 
canlı görüntü izlenebilmeli , kaydedilen video ve fotoğraflar izlenebilmelidir. 
8-Kamera kafası üzerinde 2 adet buton bulunmalı ve bu butonlarla fotoğraf ve video kaydı 
yapılabilmelidir. Kullanım kolaylığı için bu butonlar farklı renkte olmalıdır. 
9-Cihazın fotoğraf ve video kaydı için en az 4,5dk lık dahili hafızası olmalıdır. Aynı zamanda kayıt 
kapasitesini artırabilmek için SD kart girişi olmalı ve direk kamera kafasındaki butonlar vasıtası ile 
veya kontrol ünitesi üzerinden bu SD karta kayıt yapılabilmelidir. Cihazla birlikte 1GB lık SD kart 
verilmelidir.İstendiğinde kontrol ünitesi üzerindeki navigatör sayesinde bu foto ve videolar tek tek 
veya topluca silinebilmelidir. 
10-Konntrol ünitesi üzerindeki LCD ekran üzerinde; . ışık, kontrast, format, defalt, dil, aynalama, 
ayarları yapılabilmelidir 
11-Kaydedilmiş foto ve videolar USB çıkış üzerinden direk bilgisayara copya yolu ile 
alınabilmelidir. 
12-Resim ler 640x480 jpg formatında, videolar ASF formatında olmalıdır. 
13-Kamera ışık hassasiyeti 0,4 lüx olmalıdır. 
14-Kamera üzerinde otomatik shutter özelliği olmalı ve gereksiz parlamaları 
yok etmelidir. 
15-Kamera kablosu uzunluğu 3 metre olmalı  ve optik bağlantı standart  c-mount adaptör şeklinde 
olmalıdır. 
16-Kamera 220 Volt 50 Hz + -% 10 şehir şebekesi ile çalışabilmelidir. 
17-Kamera kullanma paneli dokunmatik tuşlu olmalıdır. 
      18-istenildiğinde görüntü dondurma özelliği eklenebilmelidir. 
19-Kamera kontrol ünitesinde  
1 adet  s-video 
2 adet  compozit 
1 adet  USB 2,0 çıkış olmalıdır. 
2-SOGUK IŞIK KAYNAĞI  
Soğuk Işık Kaynağı iki çıkışlı olup 2 x 250 W gücünde olmalıdır. 
Soğuk ışık kaynağında birbirinden bağımsız 2 çıkış olmalıdır. 
Manuel olarak dokunmatik tuşla  0 – 250 W arasında iris ayarı olmalıdır. 
Işık gücü LED Bar ekranda dijital olarak izlenmelidir 
Cihazın birinci ve ikinci çıkışı dokunmatik tek bir tuş ile rahatlıkla seçilebilmelidir. 
Ampul değişikliği  cihazın içini açmadan kendi haznesinden kolaylıkla değiştirilebilir özellikte 
olmalıdır. 
24x250w xenopot  ampulden oluşmalıdır 
Isı rengi 3400 kelvin derece olmalıdır. 
Cihaz 220V/50HZ  şehir cereyanında çalışabilmelidir 
Voltaj oynamalarını %10 oranında kompanze edebilir özellikte olmalıdır 
Soğuk ışık kaynağıyla birlikte 2 adet yedek sigorta verilmelidir. 
Cihazın tüm parçaları  fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. 
Garanti süresi bitiminden itibaren 10 yıl ücreti mukabili teknik servis ve parça garantili olmalıdır   
 



3-FİBER OPTİK KABLO 
     1-Fiber optik kablo  çapı 4 ,8 mm çap  boyu 230cm otoklav edilebilir olmalıdır. 
2-Fiber optik kablo cam lifli olmalıdır. 
4-0 DERECE OPTİK 
       1-Optik  0  derece 4mm çapında ve 18cm boyunda olmalıdır 
2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır. 
3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır.optikler muhafaza ve sterilizasyon için aliminyum 
konteynerde verilmelidir.  
5-70 DERECEOPTİK 
       1-Optik  70, derece 4mm çapında ve 18cm boyunda olmalıdır 
2-Optiklerde fiber ışık taşıyıcı sistemi olmalıdır. 
3-Optikler rod lens tekniği ile üretilmiş olmalıdır. optikler muhafaza ve sterilizasyon için aliminyum 
konteynerde verilmelidir.  
6-  MONİTÖR  
 Monitor olarak en az 19 inç lcd veya led HD tv  verilmelidir.  
  1920 -1080 özellikte   olmalıdır.  
  Çözünürlüğü yüksek olmalı ve kamera ile tam uyumlu olmalıdır. 
  Svideo,compozit,scart ,dv girişleri olmalıdır.  
Sehpa üzerine montaj kolu ile verilmelidir. Bu kol ekranın ön arka açısını ve sağ sol ayarı imkanı 
vermelidir. 
Ekranın bütün ayarları dokunmatik olmalıdır. 
7-KBB MUAYENE ÜNİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
- KBB üniti anti statik tekerler üzerinde hareket etmeli ve seyyar olarak kullanıma uygun yapıda 
olmalıdır.  
- KBB üniti 220V 50 Hz şehir şebeke cereyanı ile çalışmalıdır ve %10 seviyesinde voltaj 
dalgalanmalarından etkilenmemelidir.  
- KBB üniti taşıma esnasında sorun yaşamamak açısından en az 4 adet tekerler ile taşınabilir yapıda 
olmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde pleksiglastan imal edilmiş açılır kapanır özellikte kapağı bulunan alet 
bölümleme yeri olmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde bulunan pleksiglas kapaklı bölmenin içerisinde cihazın açma – kapama 
düğmesi, aspiratör vakum ayarlama düğmesi, vakum göstergesi ve 1 adet kapaklı kap bulunmalıdır.  
- KBB üniti üzerindeki pleksiglas kapaklı bölme, kontrol paneli ve alet bölmelerinin rahat 
görülebilmesi için LED aydınlatma ile aydınlatılmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde muayene ya da müdahale sırasında el aletleri ve diğer basit muayene ya da 
müdahale ekipmanının konabileceği paslanmaz malzemeden bir çalışma çekmecesi bulunmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde temiz el aletleri ve muayene sırasında kullanılan malzemelerin konabilmesi ve 
sınıflandırılabilmesi için en az 4 adet paslanmaz bölmeden oluşmuş çekmece bulunmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde muayene ve müdahale sırasında kullanılan alet ve ekipmanların konabilmesi 
için ikincil bir çekmece olmalıdır ve bu çekmecede rulo gazlı bez vb. malzemelerin konabilmesine 
imkan veren ayrı bir bölme olmalıdır. Bu bölmenin çekmeceyi açmadan, çekmece dışarısından 
malzemeyi alma imkanı sağlayan bir açıklığı bulunmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde diğer 3 çekmeceden hariç olmak kaydı ile, bir adet kirli aletler için çıkartılabilir 
atık kabı bulunmalıdır. Bu kabın yerleştirildiği bölme, kabın durumunun rahat görülebilmesi 
açısından LED aydınlatma ile aydınlatılmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde kullanılmış malzemeleri atmak için pedallı bir çöp kutusu bulunmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde dakikada en az 60 lt emiş kabiliyetine sahip bir adet aspirasyon sistemi 
olmalıdır. Aspiratör sistemi motoru sarsılma ve titreme yapmamalı, mümkün olduğu kadar az gürültü 
yapmalıdır.  
- KBB üniti üzerinde bulunacak aspiratör hortumu fiberoptik sensör kontrollü olmalı, aspiratör 
hortumu yuvasından alındığında otomatik olarak çalışmalı ve yerine bırakıldığında otomatik olarak 
durmalıdır.  



- KBB üniti üzerinde kola monteli otoskop ve oftalmaskop seti olmalıdır. 
- KBB üniti üzerindeki aspirasyon şişesi kolay ulaşılabilirlik açısından modülün yan tarafında 
sürgülü bir bölme içerisinde bulunmalıdır. Bu aspirasyon şişesi içerisinde toplanan atık miktarı, 
kapağı açmadan dışarıdan bakılarak görülebilmeli ve bu işlemi kolaylaştırmak adına sürgülü 
aspirasyon şişesi bölmesi LED aydınlatmaya sahip olmalıdır.  
8- MUAYENE KOLTUĞU 
1) Kulak Burun Boğaz muayene koltuğu cerrahi müdahalelere uygun olarak dizayn edilmiş olan 
K.B.B. koltuğu taşıyıcı statifi ve fonksiyonel bölümlerden müteşekkil bir sağlık gerecidir.  
2) Koltuk yüzeyi düzgün olan yatay bir zeminde tabanı yere tamamen oturmalı ve herhangi bir 
kullanım pozisyonunda dengesi bozulmamalıdır.  
3) Koltuğun genelinde kullanıcıya zarar verebilecek sivri uç, keskin kenar, çıkıntı vb. imalat 
kusurları olmamalıdır 
4) Koltuk sonsuz dişli elektro – mekanik sistemle ile çalışmalıdır 
5) Koltuk ergonomik dizayn edilmiş olmalıdır. 
6) Koltuk sırt kısmı anatomik yapıda olup sırt hareketleri el kumandası ile hareket edebilir 
olmalı ve istenilen pozisyonda durdurulabilir olmalıdır 
7) Koltuk tüm hareket fonksiyonları el kumandası ile yapılabilir olmalı, her konumda 
durdurulabilir olmalıdır.Ve isteğe bağlı olarak ayak kumandası ilave edilebilir olmalıdır. 
8) Koltuk programlı olmalıdır. En az 4 hafızalı olmalı, her hafıza ayrı konumda programlı 
olabilmelidir.  
9) Koltuk DEMO programına sahip olmalıdır. 
10) Koltuğun üzerinde 24 V çıkışlı elektronik ve dayanıklı devre kullanılmalıdır. 
11) Koltuk limit alt seviye 60 + (-) 5 limit üst seviye 85 + (-)  5 seviyede çalışır olmalıdır. 
12) Koltuk tüm hareket pozisyonları tek tuş ile ara pozisyonlarda durdurulabilmelidir. 
13) Koltuk 360o kendi ekseni etrafında dönebilir olmalıdır. 
14) ISO 9001 : 2000 ve CE belgelerine sahip olmalıdır. 
15) Koltuğun üretiminde Türk Standartlarına uygun malzeme kullanılmalıdır. 
16) Koltuğun döşemesi 30 dansite, kalıp sünger olmalı ve Anti – Bakteriyel özelliğe sahip suni 
deri ile kaplanmalıdır. 
17) Koltuğun boyası silikon esaslı, parlak ve dayanıklı olmalı, birinci sınıf işçilik bulunmalıdır.  
18) Koltuğun kapak kısımları A.B.S. ( Termoform Polistren ) malzemeden imal edilmelidir. 
19) Koltuk da mevcut DEMO programı sayesinde oturma, sırt, ayak bölümlerinin bağlantı 
dayanıklılıkları koltuk  üzerine 200 kg yük uygulanarak en az 4 saat test edilmelidir. Bu test 
uygulandığında koltuğun bağlantı yerlerinde açılma, çatlama, gevşeme, koltuğun tümünde 
veya herhangi bir kısmında hasar veya deformasyon  meydana gelmemelidir    
20) Koltuk 220 Volt 50 Hz şebeke cereyanında çalıştırılmalıdır.  
21) Koltuk beslenme kablosu TSE standartlarına uygun olmalıdır.    
22) Koltuk elektronik devre insan sağlı ve normları açısından, voltaj 24 Volt olarak sistem içinde 
dolaşır.   
23) Koltuk elektronik aksamı CE şartları gereği monte edilmiş olmalıdır.  
24) Koltuk nakliye esnasında herhangi bir zarar gelmeyecek şekilde ambalajlanmalıdır.  
 
(25) POZİSYONLAR 
a)  BAŞLIK BÖLÜMÜ 
 * Çift mafsallı her konuma getirilebilir ve tek hareketle kilitlenebilir olmalıdır. 
b) SIRT BÖLÜMÜ 
 * Sırtlık bölümü 180o yatma  90o oturma arasındaki bütün açılarda sabitlenebilir 
olmalıdır. Cerrahi müdahalelere  
  uygun olmalıdır.  
c)  OTURAK BÖLÜMÜ 
 * Yer düzlemine paralel alçalıp yükselebilmelidir. Oturak bölümü yükseklik ayarı el 
kumandası vasıtasıyla 



  sağlanmalıdır. İsteğe bağlı olarak ayak kumandası ilave edilebilmelidir. 
d) AYAKLIK BÖLÜMÜ 
 * Koltuk ayak bölümü sırta bağlı olarak her pozisyonda katlanabilir ve yatay pozisyona 
gelebilir olmalıdır.  
  İsteğe bağlı olarak koltuk üzerinde sabit kısa ayak takılabilir olmalıdır.   
e)  KOL DAYAMALARI 
 * Sağ kolçak hastanın rahat oturup kalması için açılır – kapanır olmalıdır. 
   
(26) KUMANDA SİSTEMİ 
a)  Koltuğun tüm fonksiyonları sırtlık üzerinde bulunan el kumandası  ile yapılabilir 
olmalıdır.   
  İsteğe bağlı olarak ayak kumandası ilave edilebilmelidir. 


