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NOTLAR
!_Tğİlinerin en geç son ı.kliflerne ıaİihi v. snaline kada, sal,na]ma BinminĞ lcya göfElliİere v.rilnesi

2jtekliilc. (raİam ve yarı ile) KDv haİiç TL olafi* dozğl€n€cekın.
.3-UBB Kod! ve sUT Kodu bğlinilmeym lğklifler değerlcndjrme dı kal&aİl,r.
ai)deneler l E0 gün açerisinde yİplle5ktr,
!|iili olaİaİ kullanllacak malzeme arneliyal sonEnda b€lli ole5ğtnde oeliyllıa kullolo malume vğ adğli kadaİ fatum

6.Di'kme oleak 8diril.n ve aneliyatt4 9m lullm dtğı belli ole malzemel..in baİkodlm a/jni 5 gon içinde teslim
edilmediği ı.tdi.d. hast! dosfalM hpıtla.!ğındo he.noai bir ödenc yap|lmaya.akttr.
7_Al!nl.r httPr,lvwıv.ıgriihı|..8ov.ıİl .dr6li Ağn v.|ili*i ih.l. Y6..tiD siıi.Dind.n d. ilın.dilm.kt dir.
E-Alım konusu cihr ise eğiıimi ha9lan€mizdğ 0crei§iz yapılacaİtır,
9_E_Posta adrcsiniz §aİnalmaya ve.ilitr. tüm allmle eşrfu&h olüaİ e-posta üzlrindm de iIo edilmekiedir.
lG Baİttn onüüm 6]ımlamda fi.malen yeiti bel8ğleri olmat Drund&dr.

sıra İo }talremenin Adl Birimi Mikğ<_ .ıf,am
Fiyat

Toplam
Fiyİt

l çocU( oToREFRAKToMETRE ciHAZl 1

ToPLAM

ııdı Mıh. A. t .lllr Öz\ltjl c.d T.d.! Yr., AĞR|
T.lefon:(0.1?2)2l59745 F.ı:(0412)2l5J.l2ı aposa.:rllnı|m(]0.ı/ıİnriton

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağ!da cinsi ve miktarı yazıl1 l Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fıyatınln 27/0'l/2018 tarih v€ saat
l3:00'ekadaı 0472 215 3422 numarall belgegeçerc yeya sotinqlmqqo4@omqil.com
adresine bildirmenizi rica ederim.
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coa!kla. icin otolefraktomet.e cihaı| T€knik saftnamesi

1, cihaz 1 met.e mesafeden çocuklarda,bebekIerde ve yetişkinlerde binoküler olarak

otoref.aktometre 6lçümü Yapmak amaclyla dizayn edilmiş olmalldlr.

2. ciha. aynl anda her iki8öz ölçijmünü otomatik olarak yapmaİdlr. Aynca monoküle. ölçüm

imkanl da olmalIdlr.

3, cihaı otomatik olarak PD mesafesini ölçmelidir,

4. cihaı otomatik olarak pupil 8enişliğini ölçmelidir,

5. ciha.la 4-7 mm a.aslndaki pupil tenişliğinden ölçümler al|nabilmelidir,

6. cihazln ölçüm aralIkları aşağtdakigibi olmalıdlr:

sferik : +15D ile -l5D ara9|nda 0,25 D basamaklarla

5ilindirik : +5D ile -5D araslnda 0,25 D basamaklarla olmalldlr.

7. cihaz tamamen portatif bir ciha2 olmal|, cihazdan herhan8i bi. kablo bağlantlal olmadan

ölçüm aİnabilmelidir,

8, cihaıda opsiyonelolarak "lens centerin8" öıelliği bulunmal|dlr. Bu öİellik sayesinde hastanln

8özlük camlan üuerindekiodak noktalann|n gözün 8erçek görselekseni ile (korneal refleksi)

aynl düzlemde olma5l 5ağlanabilmelidir.

9. cihaıla çekilen retinaskopi görüntüsü üıerinde ıoom yapllabilmelidir.

10. cihar şarj edilebilir pillerveya batarya ile çallşmaİdlr.
11, cihaı, kendisine bağlanabilen ve ölç.ilen değerlerin ç|ktlslnl alabilecek kabosuı yaz|,| ile

birlikte verilmelidi..
12. istanildiğinde ,ölçülen değerler wl Fl ara.Illğlyla bi18isaYara gönderilebilmelidi.,

13. cihaza sD kart tak|iabilmelidi..

14, cihazda çocuklar|n dikkatini çekmek amaclyla fiksasyon lşıklan bulunmaİdlr. Ayr|ca cihaz

istenildiğinde 5es ç|kartmalIdlr.

15. cihaı, orjinaltaşlma çanta5| ile birlikte Verilmelidir.

16. cihaı batarya veya şarj aparatl ile birlikte verilmelidir.

17. cihaz fabrikasyon hatalanna karşl 24 ay süreyle garantili olmalldlr.

18. cihaıln eğitimleri ücretsir olarak verilmelidir.

19. cihaz kullanlm kolaylığl , ıaman tasarrufu , doğru ölçüm ve efektivite açElndan klinik

doktorlannl latmin edebilmelidir.
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