
OFİS HİSTERESKOPİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
 
30 derece Teleskop: 1 adet 
 
1. İleri oblik görüşlü ve 30 Derece ,  geniş açılı olmalıdır. 
2. Çapı 2,7mm olmalıdır.. 
3. Boyu en az 30 cm olmalıdır. 
4. Teleskobun bütün lensleri safir olmalıdır. HM teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.             
Böylelikle optikten HD çözünürlüklü görüntü alınabilmelidir.      
5. Otoklav ile strilize edilebilmelidir. 
6. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır. 
7. Teleskop Storz/Olympus , Wolf ve ACMI fiber optik kablo uyumlu adaptörle birlikte 
verilmelidir. 
 
HİSTERESKOPİ SETİ 
 
1. Histereskopi seti ofis histerskopi modeli olmalıdır. 
2. Su akışı sürekli akış modeli olmalıdır. 
3. İç kılıf 4,5mm (5,6x3,3mm) çapında olmalıdır. Aktif çalışma boyu 18,8cm olmalıdır. 
4. İç kılıf 1 adet 5fr lik çalışma kanalına ve 1 adet luer lock musluğa sahip olmalıdır. 
5. Dış kılıf 5,1mm (6,3x3,8mm) çapında ve aktif çalışma boyu 17,8cm olmalıdır. 
6. Dış kılıf 1 adet luer lock musluğa sahip olmalıdır. 
7. Dış kılıf ucunda su akışını sağlayan uygun delikler olmalıdır. 
8. Tüm malzeme yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Parçaları 
birbirine takma sökme işlemi son derece kolay almalı ve güvenli kilitlenmelidir. 
9. Tüm malzeme otoklav ile steril edilebilmelidir. 
 
Biyopsi Forsepsi: 1 adet 
1. Biyopsi forsepsi biyopsi almak için uygun yapıda olmalıdır.  
2. Çift çene hareketli ve fleksible  yapıda olmalıdır.  
3. Çap 5 fr ve boy 40 cm uzunluğunda olmalıdır. 
4. Komple yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 
5. Otoklav ile steril edilebilmelidir. 
 
Kavrama Forsepsi: 1 adet 
1. Yabancı cisimleri çıkartmak için kullanılmalıdır. Ağzı timsah dişli olmalıdır. 
2. Çift çene hareketli ve fleksible  yapıda olmalıdır.  
3. Çap 5 fr ve boy 40 cm uzunluğunda olmalıdır. 
4. Komple yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 
5. Otoklav ile steril edilebilmelidir. 
 
Makas Forceps: 1 adet 
1. Endoskopik kesme işlemi  için kullanılmalıdır.   
2. Çift çene hareketli ve fleksible  yapıda olmalıdır.  
3. Çap 5 fr ve boy 40 cm uzunluğunda olmalıdır. 
4. Komple yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 
5. Otoklav ile steril edilebilmelidir. 
 
 


