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1. Nasopharyngoscope anatopik yapıya uygun olarak flexible fiber optik o|malı ve uç
kısmına 135(+-2) dereceye kadar açı verebilmelidir.

2. Nasopharyngoscope net görüş derinliği 5 mm(+-2) mm arasında olmalıdır.
3. Nasopharyngoscope ayrıca ışık kaynağı, fiber optik ışık kablosu veya eklenebilir harici

portatif ışık kaynağı kullanmayı gerektirmemelidir.

4. Çalışma bölgesini aydınlatma, cihaza entegre, su geçirmez yapl içinde yer alan LED

teknolojisi kullanan aynı fiber üzerinde olmalıdır.
5. lşık şiddeti ayarlanabilir olmalıdır.
6. LED kaynağın ışık ısısı 5500 K gün ışığı olma|ıdır.

7. LED ışık kaynağının 2 yıllık garantisi olmalıdır,
8, Flexible'ın üzerinde en az her 10 cm de bir çalışma uzunfuğunu gösteren işaretler

oImalıdır.

9. Sağ ve sol el kullanımına uygun olmalıdır.
10. Şaft kısım poliüretan malzeme ile kaplı olmalıdır.
11. Pharynx içerisinde 70 dereceye kadar net görüntü Verebilmelidir.
12. Flexible uç kısmı en az 135 derece yukarı 135 derece aşağı bükülebilmelidir.
13. Flexible fiber uzunluğu 300 mm olmalıdır.
14. Net görüntü verebilmesi için Nasopharyngoscope flexible çapı 3.6 mm olmalıdır.
15. Cihaz su geçirmez özelliğe ve ergonomik yapıya sahip olmalıdır.
16. Adult ve pediyatrik vakalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
17. Nasopharyngoscope kit halinde ve özel bir Koruma/Taşıma çantası içerisinde

verilmelidir. Bu çanta içinde cihazın çalışmasını kontrol edebilern leak tester(sızıntı
kontrolü) ünitesi, 2 adet Lityum İon şarj edilebilir batarya ve batarya şarj cihazı

mevcut olmalldlr.
18, Her cihaz ile birlikte 1 adet duvara monte taşıyıcı stant verilmelidir. Bu stant 4 adet

Teleskop, 1 adet Nasopharyn8oscope taş|yacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
19. Cihazın OBB'na kaydı olmalıdır.
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20. Garanti sürcsi içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçümü en az V" 95 (7" 95 up-time) olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, %o

95 lik up-time oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en

faz|a |8.2 giin (yaklaşk 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir.

Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde arva veya diğer etkiler nedeniyle 18.2

günden daha az (Yo 5 down-time) hizmet veremezler ise bu sürenin bakım-onanm

sürcsiııe cklcnmesiııe gcrek yoktur. Ancak, yıllık olarak 18.2 gilnü aşan süre kadar

bakıın-oııarıın zamanına iki kat siire eklenecektir ve bu sürede cihaz bakımlaıı

ücrctsiz olarak yapılacaktır. Down time süresi arrzanın firmaya bildirilmesiyle

başlayacak, onarım tamamlanıp sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona

crcccklir. İstisna parçaııın hastane idaresi tarafından temin edildiği hallerde yedek

parça ihıiyacının idareyc bildirilmesi ile yedek parçanın temin edilerek yükleniciye

tcsiiıır cdiliııcsi arasında gcçen süre down time olarak sayılmayacaktır. Ancak istisnı

parça alınrınrn yüklcnici firmada kaldığı durumda(resmi sipariş firmaya

ulışııktan sonra) l0 güır sonrı down time başlar.

2l. Alıııacak üı,ün, tıbbi cilıaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis

vc/r,cı,a tcdır,i amaçlı krıllanılacaktır.

22. YiıkIcııici Ilrına taral-ından teklif edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
I}i.l.i JJaiı,ı;ısında (i İT].-r]}l]) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokümanları
iı, --'.:ind,., J,,clgelenı clicl jr. Tcklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve

\4 K YS'dcn kontrol edilir.

23. İ.'ı..,:iın ir.::ı]iyesincl: r,c fıtlırasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

24. Sözlcşmc iııızalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim süreçlerinde

tı. ::ıil.:çiiı:, tarafındaıı diizcnlenen irsaliye ve faturada alınan cihazın MKYS
). ...,,ıııc ı:tnrmlıı],, r,c :;cri/lo1 numarast bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir.

I.1' ,'.'S i,;:ı:i kullan ı ]ın:ı ı,an faturalar ödenmeyecektir.

25.Uj,iı xalısaııı drşı olan cilıazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı
İı] :,]-,ri" konulrı gcnclgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma siireci
tııııııııılaııı:ı ıdan malzcıııcnin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye İlaç ve

1'ı],ı,; C;]ı ,z- Kıırıınıii;ırlaıı görüş alınarak TKHK Mali l{izmetler Kurum
l' ,.!ı, ::ı bilgi ı,cr: l,.,ı,cktir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar
i. ııı. . :dc 1ı.-r 

,kcıı 
1ıiiriiş almayı ve bilgi ilctimini tamamlamalıdır.)

26. I}:. :::ıı, oıııırım yada vıipılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda

kiııır c ırııııı.ırası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel taıafından bu

al;ın i]ol<lı:-ıılmalıdır.



27. ]\1 ]z.,ıııc ii.: ilgili ı,ıpılacıık tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır

9Malz,,.:ı., ilc ii ıili yapılacıık tüın işlemlerde MKYS ismi kullanrlmalıdır.


