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Kanunrınun 22ld Maddesine esas ve hükümlerine göre
şatın alınacaktır. KDV
Birimine gönderilmesini rica ederim.
E-mail
Telefon

Fax

Adı
,OM

Teklif Veren Firmanın

Adı

Adresi
Telefon
Fax

sayılı Kamu İhale
Satın Alma

İdari ve

Miktarı

1

_]

4734

seahsatinalma@gmailcom
0(4|4, 3|7 25 24/26f1.B2 B5B7 /4|
0(4141317 2530

S.No
2

olan ma|zeme|er
llariç lgplam

FRoZEN

Birimi

UBB Kodu

Birim
Fiyatı

Toplam

3

l
l

ADET
ADbL,

GENf,L TOPLAM
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ve

E-Mail

**ı' f|}ğ Kodu ile birlikte gönderilmeyen
teklifler değerlendirme dşı bırakılacaktrr.
***Ödeme kapsammda olmayan (SUİ
Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca

yapİmayacaktrr.
***Tlbbi cihaz alımlarında cihaza bağtı yedek parça,
aksesuar ve §aff malzemelerinin satş
sonra§ı teminine ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutlaka verilmelidir.
***Biyomedikal Dayanıklr Taşınır Malzeme[erin
alımında teklif veren firmaların, Satş Yeri
Yetki Belgesi sunmalan geretmektedir.

llastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:l EYYÜBiYE 1ŞANLİURI'A
Topçu Meydanı Veıgi Dairesi ı 799M02358
Not: Mal alımlınnda teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satm Alma
Birimine gönderilecekolup, gönderilmediği takdirde fırma teklifi değerlendirme dışı bırakrlacaktır.
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xnosxop rexı,ı i x şenrN en esi

1.

Mikroskop 'Sonsuza Düzeltmeli Optik Sisteme" sahip oimalıdır.

2.

Mikroskoba gerektiğinde en az25 mm süper geniş saha oküler; dual eğitim ataşman|,
dijital kamera sistemi, görüntü analiz sistemi, polarize ataşman, vb. cihaza
uygulanabilir olmalıdır.

3.

Mikroskop cihazında preparat tablası zemine yakın vaziyette ve çalışma yapılırken
kesinlikle hareket etmemeli, sabit durumda ve yükseltide kalmalıdır.

4.

Mikroskopta fokuslama objektif tutucusu olan revolverin Z ekseninde dikey vaziyette
yapılan hareketleri ile sağlanmalıdır, Fokuslama; gövdenin sağında ve solunda ayrı
ayrı bulunan kaba ve ince knoblar ile yapılmalıdır. lnce odaklama hassasiyeti 1
mikron aralıklarla yapılmalıdır. Kaba odaklama knobunun sertliği ayarlanabilmelidir.

5.

Mikroskobun ergonomik özelliklere sahip binoküler başlığı bulunmalıdır. Başlık eğim
açısı aşağı - yukarı en az 8-35 veya 10-30 derece arasında eğimlendirilebilmelidir.

6.

Mikroskobun 5 objektif yuvalı, bi|yalı yataklar üzerinden sonsuz dönüşlü, her objektif
yuvası stoperli revolveri olmalıdır. Çalışma yapılan objektif dışındaki diğer objektifler

iç

tarafa gövdeye bakar pozisyonda olmalıdır. Revolverin kodlama özelliği

bulunmalıdır. Kodlama sistemi sayesinde çalışma yapılan objektif biigisi değerleri
yazılım tarafından tanınmalı ve objektifler değiştirildiğinde o objektif için daha önce
ayarlanan lşlk şiddeti otomatik olarak ayarlanmalldlr.

7.

Mikroskop üzerinde polarize filtre taktlmasına imkan veren özel yuva bulunmalıdır.

8.

Mikroskobun aşağıda belirtilen "PLAN AKRoMAT" objektifleri olmalı ve bu objektifler
en az aşağldaki değerleri taşımalıdır. Bu objektifler ile F|uoresan , Aydınlık alan,
karanlık alan çalışmaları değiştirilmeden yapılabilmelidir.
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Mikroskobun ,1 çift geniş saha ,tOX büyUtme değerine sahip okülerleri olmalıdır. Bu
okülerlerin görüş alanı değeri (F.N.) 22 mm'den düşük olmamalıdır. Sol oküler yuvası
üzerinden diyoptri ayan yapılmalıdır. lstenildiğinde opsiyonel olarak görüş alanı
değeri en az 25 mm olan süper geniş saha oküler sistemi de takılabilmelidir.

ve en az 155 X 'l85 mm ebatlarında sağ el kontrollü
tablası bulunmalıdır. Tabla üzerine monteli ve tek numune tutuculu ileri-geri Y
ekseninde en az 50 mm Ve sağa-sola X ekseninde en az 75 mm hareket eden

10. Mikroskobun Seramik yüzeyli

milimetrik taksimatlı mekanik şaryo yer almalıdır. Numuneler; tek el yardımı ile tabla
üzerinde şaryoya takılıp sökülebilir özelliğine sahip olmalıdır. Şaryonun hareketlerinin
sertliği kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

ll.

Mikroskop obje tablasının hareketini kilitleyici sistemi olmalıdır. Bu sayede tabla
kilitleme pozisyonundan daha yukarı çıkmamalı ve bu sayede objekiifleri preparata
çarpma ve zarar görme, preparatın kırılma riski ortadan kaldırılmalıdır.
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l2. Mikroskop tablası gereKiğinde preparatın uygun konuma ayarlanmasına imkan veren
şekilde tabla hareketine sahip olmalıdır. Bu sayede mikroskop tabları sağa & sola;
toplamda en az 202 derecelik bir dönüş kabiliyetine sahip olmalıdır.
13. Mikroskop ana gövdesi üzerinde monte vaziyette

en az N.A. 0.9 ve üzeri değerine

sahip Universal swing-out tipte çift lens sistemli kondanseri
Kondanserin kontrolü Ve yukseltisi ayarlanabilmelidir ve 1 .25X
objektiflerler birlikte çalışmalıdır.

-

bulunmalıdır.

100X arasındaki

14. Teklif veren firmalar satış yeri yetki belgesini sunmak zorundadır.

15. cihaz fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz, müteakip 1O yıl ücreti mukabili yedek

parça, bakım ve onarım garantili olmalıdır.

16. Teklif edilen cihazların
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CRYOSTAT CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. cihaz elektronik modüler kontrollü olmalıdır,

2.
3,
4.
5.

6.
7 .
8.

9.

kesit alınmasma uygun olmahdır,
cihazpatoloji laboratuarlarında doku örneklerinin dondurularak

mekanizması manuel olarak , Doku futucu
Cihazgövdesi içinde rotary tipte mikrotoma sahip olmalı, çalışma
veya bİçak tutucu motorize olarak çalışabilmelidir,
Cihazhava ve nem sızmalarına karşı izole edilmiş olmahdır,
(resistans) sistemine sahip olmalıdır,
Cihazın üst kapağı camdan olup, buharlaşmalara karşı ısltıcı
mikrotom ile 1_60 mikron arasında kesit almak mümkün olmalıdlr,

ciııaziçerisindekirotary
CihazınTrimming (traşlama) özelliği bulunmalıdr,
olmalıdır ve cihazla birlikte standart olarak 30
Cihaz, 5 farklı spesimen diskin adaptasyonu özelliğine sahip
mm'lik spesimen disk verilmelidir.
kılavuz düzleme sistemine sahip
sistem mutlaka kıvrılmaya karşı, özel bir malzemeden imal edilmiş

olmalıdır.
kesit iŞlemigerÇekleŞtirmelidir,
Cihaz kesit işlemi sırasında bıçak kısmına dikey değilparalelolarak
yapabilmelidir. Cihazın bıÇak tutucu alt
Bıçak tutucu özel bir kilitleme sistemine sahip direkt yerleştirme
bütün boyutlarını cihazın açı ayannı bozmadan
tablası komple one_arkaya, sağa_sola hareket ede.ek bıçagin
kullanma imkanı vermelidir.
programlamazamanlamasl
Cihazın ön panelinde doku tutucusu lsl ayart, gerçek Zamanve
ekrana sahip olmalıdır,
LCD
veya
için(multifonksiyon göStergeleri) dijital olacak şeı<ilde LED
kilitleme için aynca bir kontrol sistemine
Cihaz kontrol paneli üzerinde No-Frost, lşık sistemi ve cihaz
sahip olmalıdır,
olarak kendi defrost
cihazın programlama kısmlnda günün herhangi bir saatind e cihazotomatik

10.
1 1.

12.

13.
|4.

işlemini gerçekleştirebilmel idir.
sahip olmalıdır,
Buzlanmayı önleyici otomatik slcak gaz veya izolasyon sistemine
soğutabilmelidir,
de
kabinini
cihaz manuel olarak da doku tutucusunu ve çalışma
soğutma istenirse cihaz kabin
Cihazın çahşma kabini ısısı 0-G35) derece arasında ayarlanabilir, hızh
17
yapılabilmelidir,
_45 C dereceye kadar soğutma
içinde en az |0 aietnumune tutucusunu
_10 ,C ile _45 "C arasl kademeli
soğutma sistemi modüler olmalı ve

l5.
16,
.
1

8.

Cihazın obje tutucu

ayarlanmalıdır..

hızlı soğutma iŞlemini alt klsımdan
Cihazın iki ayrı soğutma sistemi olmalı ve içindeki numune dokuları

l9.

yapmalıdır,
ve özel bir mekanizma ile Ust kısımdan aynı zamanda
her türlü kimyasal ve suya karşı koruyucu olan
kamerası
cihaz içerisindeki mikrotom ve çalışma

20,

paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır,
için drenaj tertibatına sahiP olmalıdır,
Cihazı temizleme esnasında meydana çıkan atıkları dışarı atmak
2I
Cihazdakullanılan soğutucu gazCFC gazından arındırılmış olarak çalışabilmelidir,
Cihaz elektronik programlama sistemine sahip olmalıdır,
yatay obje hareketi 25 mm ve dikey obje hareketi 59 mm olmalıdır.

.
22,
23.
24.
25.
26.
27 .

Cihazln
Cihazın obje tutucusu X_Y _Z 8 derece hareketli olarak çalışabilmelidir.
korumalı olmalıdır,
Cihaz hafızasında bulunan bilgiler elektrik kesilmesine karşı

cihazın Çevirme kolu üst PozisYonda
Bıçak veya numune değiştirilirken yaralanmaları önlemek amacıyla
kilitlenebilmelidir.
28. Cihaz kabini tekerlekli olup istenilen yere kolaylıkla hareket ettirilebilmeli ve kolaYlıkla
sabitleştirilebilmelidir.

29.
30.
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Cihaz220Yl50Hzile çalışmalıdır,
belirtilecektir,
Teklif edilen cihazların TiTUBB/UTS barkod numaraları teklifte
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|.Cihaz,nistoloji,patolojiveendüstriyellaboratuarlanndarutinvearaştırmauygulamaları
İç, tullanılaUilme özelliğine sahip olmalıdır,
cihazın mikrometre mekanizması ve kaba
oı.ui,o",
üretim
orijinal
ve
malı
cihazıthal
2.
besl.*e sistemi kapalİbir sistem içinde olmalıdır,
dokuların ince ve hassas kesitleri almada
3. cihazresinde ve parafinde depolanmrşjtıytık
nu.un.ı.rde dahi iyi kesitler alabilmelidir'
kullanılabilir nitelikte olmalı, sert ve
olarak
nr-rn. iı.,İ,t1n, motorize, kesit alma işlemi manuel

4.

,o,orJ.
"ırp,
YaPılabilmelidir,
Cihazyur,

nn

....^

o.,o",lqnehilir ve kes:
kesim aralıkları

^_^^._,{^ ayarlanabilir
0.5-100 pm arasında
5. Cihazın numune alma kesit aralığı
aşağıdaki gibi olmalı8:,_
, mikron arasını ; 0,5 mikron artırımlarla
artırımlarla
5 ,20 mikron arasını ; 1 mikron
artırımlarla
mikron
20 - 60mikron arasrnl ; 5
t

60-100-iı.,onu,u,ı;l0mikonartırımlarlakesimişlemini

YaPabilmelidir,
c_,:
olmalıdır.
(+/_1mm) olma
mm, /+/-1mm\
yaklaşık 2! mm
mesafesi -.^'-'^^.ı.lQ
6. Cihazın toplam numune ilerletme
mm, olmalıdır,
7. Cihazınkesme *ot. uzunluğu yaklaşık 70
doğru dönerken geri
sonra, numune tutucusu yukarı
8. Cihaz kesit alma işlemi bittikten
geri çekme (retraksiYon) mekanizması
sistemine ,aırip oımaİr, .it urrn
retraction
çekme
oıı/off olarak seçilebilmelidir,
ve tıraşlama
1_600 pm arasında ayarlanabilmeli
9. Cihazın trimming (tlraşlama) kalınlığı
yapılabilmelidir,
1,2,5, 1 0,5 0 pm'luk adımlarla
göstergeli ergonomik kontrol Paneli
10. Cihazın her iki yanına y.rı.ştiriı.uilen bir dijital
kalitesine sahip olmalıdır'

yüksek kesit
r:,',tt*tl*k ve sert numunelerde dahi
ve
iki kesim modu (manuel modunda
|2. Clhaznr.un.i.rin kesim işıemini
gerçeı<ıe$irme özelliğine sahip olmalıdır,

,

salıncak/ro.ki;;^;;;undal içinde
Bıçak tutucu disPosable düşük
13. C\hazstanJart aksesuarla. iıei-iriiı.t. ieslim ediımJıi.

sonra daha
bulunmalı ve temizleme işleminden
profil bıçaklara uyumlu olug 11 ayarı
'Onceden'belirlenen açıya gelebilmelidir,
cihazın
sahip direkt yerleştirme yapabilmeli,
Bıçak ,u,r., or.ı ti. ı.iıitı".. ,irt.mine
boyutlarını
ederek bıçağın bütün
bıçak tutucr* ui ,uuıası öne "rkr;;;;;4;:;,:^r,:ket
imkanı vermelidir,
cihazın uç, uyu"İ, bo,madun kullanma
Cihazmicrop,o",ssorkontrolüaltındaolmalıdır,
16.C\hazo,,n,tı,.ıikullanımdafizikselrahatsızlıkvermemelidir.
ve özel
geniş kapasiteli rahat kullanımlı
api;,ğı
maddelerin;
atık
C\hazdakesit
dizaynedilmiş bir kap bulunmalıdır,
iki bağımsız çevirme kolu kilit sistemi
cihazın kullanıcı güvenliğini artırıcı

14.

15.
|7.

18.

yavaş veya hızlı olarak
tutucu mekanizması ileri ve geri hareketi
*",tt,, oıup-uu işlemler sembol işaretleriyle
kumanda ünitesinden ilerletmek

,r:,',üil*l;blok

belirtilmelidir,
ünitesinde
bilgiler c\hazizerinde ve kumanda
20. Cihaanoperasyonuyla ilgili tüm okunabilen
kontrol
tuşlarla
İ., ui ı giı.r, dokunmatik
bulunmah ve 4-dijitli LED ekrandan
Ltlf§N'
edilebilmelidir:
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a)Çevirmekolukilidi/numunebaşıkilitlemefonksiyonu(Lock)
b) Tıraşlama kalınlığı (Trim)
c) Mikron kesim kalınlığı
d) Yapılan toplam kesim adedi
e) Ya-pılan toplam kesim kalınlığı sayısı

2|.Kontrolpanelininyükseltilmişözelliktekababeslemedüğmelerikullanıcıyac\haza
trııur.a becerisi sağlayabilecek yapıda olmalıdır,
bakmadan, pur.utıun iıe hisseder"ı.

22.Gereklimalzemeleritutturmakiçincihazınarkapanelindemıknatıs
bulunmalıdır.

23.Cihazındokututucusununhareketsahası8dereceolmalıvenumuneoriyantasyonu
hassas olarak yapılabilmelidir,
24'Cihaz|abirlikteopsiyonelolarak,soğuknumunebloklarınınkoyulabilmesiiçincihazın
tabla verilebilmelidir,
soğutucu
üst kısmına monte edilebilen veya konulubiı"n

25'Cihaz22oyl50-60Hzelektrikileçahşabilmelidir.
belirtilecek,
26. Teklif edilen.ituri*n TiTUBBrurs uarkod numaraları teklifte
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