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Bt YOMTKROSKOP TEKNiK $ARTNAMESi

Biyomikroskop A veya B bendindeki teknik gaftnameleri tam olarak kargrlamaldrr.

Ahnacak olan biyomikroskoplardan 2 tanesi bi
tonometrisi ile birlikte verilmelidir.

aydrn
kafasr

Her bir biyomikroskopla birlikte tek kullanrmhk_olmayan birer adet 90 dioptiri nruayene lensi
ve I adet en az a alam gcisterebilen laier lensi kutularr ile 6irlikte verilecektir.

En Az 3 Biiyiitmeli Biyomikroskop Teknik gartnamesi

1- Biyomikroskop Galileo tipi ve iistten aydrnlatma sistemli olmahdrr.
2- Biyornikroskop, tek joystick vasttasr ile ileri-geri, sala-sola ve aga[r-yukan kumanda

edilmelidir.

3- Biyornikroskop, govdeden kumanda edilebilen 125X okiiler ile en az 3 biiyiitmeye sahip
olmahdrr.

4- Biyomikroskobun oktiler pupil arahlr 55-78 mm arah[rnr olmahdrr.
5- Biyornikroskobun okiilerinin kullanrcr gciz kusurlannr gideren en az +5 ila -5 dioptri

arasmda ayarlanabilen dioptri ayar mekanizmasr olmahdrr,
6- Biyomikroskobun slit boyu en az I mm ile 8 mm arasmda ve slit genigligi de en az,0-9 mm

arasrnda ayarlanabilir olmahdrr.

7 - B iyornikroskobun diy afram agrkhpr 9,8,5,3,2,7,0.2 v ey a 8 1 5 1 3 121 1 1 0.2 olmahdrr.
8- Biyomikroskopta agafrdaki 2 ozellikten biri mutlaka olmahdrr.

a. Biyomikroskopta blue, red free, nd(%13), UV kesici, IR kesici filtrelerinin tamamr
bulunmahdrr.Biyomikroskoba opsiyonel olarak aynr marka iris diyaframr takrlabilmelidir.
b. Biyomikroskopta blue, red free, nd, san, kontrast arttncr filtrelerirrin tamamr
bulunmahdrr.

9- Biyomikroskoba opsiyonel olarak aynr markadanenaz 5mp gcizi.ini.irli.iklii foto[raf ve video
gekebilen atagman takrlabilmelidir.

10- Biyornikroskopun slit agrsr 0-180 dereceler arasmda taramayapacakgekilde olmallrdrr.

I 1- Biyomikroskobun slit e$imi 20 dereceye kadar kademeli olarak ayarlanabilmelidir.
12- Biyomikroskobun Led veya 6v 20w halojen ampul kullanan aydrnlatma sistemi olmahdrr.
13- Biyomikroskop ile birlikte yiikseklik ayarh genelik ve masa baflantt ataqmanlarr

verilmelidir.
14- Biyomikroskoba istenildi[inde opsiyonel olarak aynr marka oct ve merbomran hiicre

gosterebilen monoblok goriintiileme sistemleri veya history trigger, takrlabilmeliclir.
15- Biyorrikroskobun genelipi 80 mm ye kadar ayarlanabilmelidir.
16- Biyornikroskopta aplanasyon tonometresi takrh olmalrdrr.

l7- Biyomikroskop motorize masasr ile birlikte verilmelidir
l8- Biyomikroskop fabrikasyon ve montaj hatalannakary 2 yrl siireyle garantili olmahdrr.
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B. 5 Biiyiitmeli Biyomikroskop Teknik gartnamesi

Biyornikroskop binokiiler tipte ve iistten aydrnlatmah olmahdr.

Biyomikroskobun 12.5x oktileri bulunmahdrr.

Biyomikroskop toplam 6x veya 6.4x, 10x, I6x,25x ve 40x olmak iizere 5 biiyiitmeye sahip

olmahdr.

Biyomikroskobun slit geniqlifi minimum 0-14mrn arasrnda kademesiz siirekli defigebilir

olmahdrr.

Biyomikroskobun slit uzunlupu minimum 1-14mm arasmda kademesiz siirekli degigebilir

olmahdrr.

Biyornikroskobun pupil rnesafesi minimum 55 - TBmm olmahdrr.

Slit agrsr 0-180 derece arasmda salmrmh olmahdr,

Diyoptri ayarlamalan minimum +/-5 diyoptri olmahdrr.

Biyomikroskobun goriig alanr(field of wiev) minirnum 5.9 mm'den baglayarak, en az 35.1 mm

ye kadar ve 5 farkh gciriig alanrnr igermelidir.

Biyomikroskobun hareketi ilg dofirultuda (xyz) hareket edebilen bir joysticlc ile kontrol

edilmelidir.

Biyomikroskobun derinlik hareketi(longitudinal veya depth shift) maksimum gahgm a alanrnt

yaratmak amact ile minimum 90mm olmahdrr.

Biyomikroskobun yanal hareketi(side shift veya lateral) maksimum gahgma alarunr yaratmak

amacl ile minimum 100 mm olmahdrr.

Aydrnlatma sisteminde cobalt blue, heat absorption, neutral density(nd),green(recl-free) ve uv

fi ltreleri bu lunmalrdrr.

Biyomikroskop diffuser aydrnlatma igin gerekli aparal ile birlikte verilmelidir.
Biyomikroskobun aydrnlatmasr LED larnba vasrtasr ile yaptlmahdrr.

Biyomikroskoba aynr markadan oct atagmanr takrlabihnelidir veya diaphragm olgiileri 0,2-l-3-
5-8-15 mm olmahdr.

Biyomikroskobun red LED fiksasyon lambasr olmahdr.

Biyomikroskoba istenildi[i taktirde gahgma srasrnda maksimum uyuln agrsrndan,

biyomikroskopla ayni marka, monoblok dijital canh kamera gciriintiisi.i alabilen ve fotofraf
gekebilen en az 5 megapixel gdzi.iniirliige sahip sistem takrlabilmelidir.

Biyomikroskobun foto[raf gekimi (opsiyonel) joystick iizerindeki dii[me vasrtasr ile

gergeklegtirilebilmelidir.

Biyomikroskoba istenildipinde ayni marka beam splitter takrlabilmelidir.
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Biyomikroskopla birlikte motorize masa verilmelidir.



22. Biyomikroskop iizerinde aynl markadan backround aydrnlatma sistemi bulunmahdrr.

23. Biyomikroskop iizerinde sarr filtre takrh olmahdrr.



MONTAJ VE EGiTiM

1'Cihaz hig kullanrlmamrg oldu$unu belirtir ozel igaretli ambalajlnda teslim edilecektir.
2,Daha once "demo" amagh olarak kesinlikle kullanrlmamrg oracaktrr.

3.Teklif veren firma cihazt monte edecek ve ttlm malzeme ve aksesuarlarr ile galrgrr durumda teslim
edecektir. Cihazrn kullanrm talimatrnrn Trirkge ve 1 (bir) kopya olmasr gerekmektedir,

4,Firmalar, idare taraftndan belirlenecek kullanrcr personele yeterli seviyede e$itim vereceklerdir

TEKNiK SERVIS, GARANT|VE YEDEK PAR9A

l.Teklif edilen cihaz kabul tarihinden itibaren en az2 (iki) yrl srjre ile yedek parga dahil ticretsiz garanti
kapsamtnda olacaktrr, Garanti srlresi taahhridI riretici firma veya Trirkiye yetkili servisi tarafrndan
verilecektir,
2. Teklif edilen cihaz iginarza bildiriminden itibaren mesai gr)n ve saatleri dahilinde en geg48 saat
igerisinde mtidahale edilecek, yedek parga gerekmeyen durumlarda mridahaleden en geg 48 saat
sonra sistem galtgtr durumda teslim edilecektir. Yedek parga gerekmesi durumunda; parga yurt igi

stoklardan temin edilebiliyorsa, mLidahaleden en geg 72 saal sonra sistem galrgrr durumda teslim
edilecektir. Yedek parga gerekmesi durumunda; parga yurt drgr stoktan temin edilecek ise, ithalatrn
ktsttlt veya ozel izne tabi oldu$u durumlar drgrnda (Bu durum belgelenmelidir) en geg 15 ig grinri

iqinde trim fonksiyonlanyla gal r gtr n lacaktrr.

3.istekli ve imalatgriithalatgr firma tarafrndan ayrr ayrr olmak rizere garanti sriresinin bitiminden sonraki
en az B (sekiz) yrl igin yedek parga, kalibrasyon, servis ve bakrm onanm teminine yonelik
taahhritnameler sozlegme imzalamadan once verilmelidir,

4.Teklif edilen cihazlartn garanti stiresi boyunca bakrmlarr,testleri varsa kalibrasyonlarr ricretsiz olarak
yerinde yaprlacaktrr ve raporlarr duzenlenecektir.

S,Teklif edilen cihazlarrn yedek parqa fiyat listesi sozlegme esnastnda verilecektir. Garanti bitimi

sonrasl kurumumuzun parga yazlm ve entegrasyon ihtiyacr olmasr halinde bu liste izerinden0/017
kurum indirimi uygulanacaktrr.
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