
 

BINOKULER KOLPOSKOP TEKNİK ŞARTNAMESİ 
 
 

1. Teklif edilecek cihaz Kolposkopi uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 
2. Mikroskop Galilean tip olmalıdır. 
3. Kolposkop gövdesi ile çalışılan bölge arasındaki mesafe; 200 mm, 250 mm, 300 mm ve 400 mm. arasında lens 

değişimleri yapılarak sağlanmalıdır. 
• 250 mm çalışma mesafesi için görüş alanı: 11 mm – 70 mm 
• 300 mm çalışma mesafesi için görüş alanı: 14 mm – 85 mm 

4. Cihazda toplam gözlem alanı büyütmesi; 
• 250 mm çalışma mesafesi için; 3.0x – 17.0x 
• 300 mm çalışma mesafesi için; 2.5x – 14.0x     olmalıdır. 

5. Kolposkop cihazının 5 kademe zoom yapabilme özelliği olmalıdır. 
6. Kolposkop merceği 10x büyütmeli olmalı, 12x ve 16x mercekler opsiyonel olarak verilebilmelidir. 
7. Kolposkop trolley üzerinde 1 adet aynı marka aşağıdaki özelliklere sahip soğuk ışık kaynağı olmalıdır. 

• Green filtre ve beyaz ışık tipleri olmalı, 
• Renk Isı Sıcaklığı 4.800 K – 6.500 K arasında olmalı, 
• 60.000 saatlik LED çalışma süresi olmalı, 
• Fiberoptik kablo ile ışığı iletmelidir. 

8. Kolposkop trolleyi kolay hareket edebilmesi için en az 5 tekerlekli olmalıdır. 
9. Trolley üzerindeki kol yükseklik ayarı 995 mm ile 1295 mm arasında olmalıdır. 
10. Kolposkopun çalışma voltajı 100V – 230V / 50Hz.-60 Hz. olmalıdır. 
11. Kolposkopun güç tüketimi max. 180 VA. olmalıdır. 
12. Oküler başlık arası iki göz mesafesi 54 mm ile 74 mm arasında olmalıdır. 
13. Cihaz ile birlikte; 1 adet 300 mm objektif lens, 1 adet fiber optik kablo, 1 adet cihaz ile aynı marka soğuk ışık 

kaynağı verilmelidir. 
14. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 8 yıl süreyle 

garantili olmalıdır. 
15. Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır. 
16. Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, vücut dışında 

kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği 
gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır. 
 

  


