
DERMATOLOJİK AMAÇLI EPİLÜMİNESANS DERMATOSKOP SİSTEMİ  

TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1- Cihaz, malign melanomun erken tanısı ve diğer dermatolojik tetkikler için tırnak 

katmanlarının incelenmesi amacıyla kullanılabilir olmalıdır. 

2- Kapilaroskop, çapraz polarizasyon ile görüntüleme için en az 1 adet kırmızı LED ışığa 

sahip olmalıdır. 

3- Kapilaroskop, USB bağlantı ile şarj edilebilir olmalıdır ve bu amaçla kullanılmak üzere 

bir adet kablo cihazla birlikte verilmelidir. 

4- Kapilaroskop üzerinde bulunan tuşlar sayesinde kırmızı ışığın seviyesi 5 seviyeli olarak 

arttırılıp azaltılabilmelidir. 

5- Cihaz, tırnağı her açıdan inceleyebilmek için sağa ve sola 45’er derecelik açıyla 

döndürülebilmelidir. 

6- Portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır. 

7- Kapilaroskop en az 4 seviyeli şarj göstergesine sahip olmalıdır. 

8- Cihaz telefon veya fotoğraf makinasına bağlanabilir olmalıdır. 

9- Cihazla birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık koruyucu 

kılıf verilmelidir. 

10- Cihaz ile birlikte verilen mercek sökülüp takılabilir olmalıdır. 

11- Kapilaroskopun merceği en az 8 kat (+/- %10) büyütme oranına sahip olmalı ve mercek 

çapı en az 30 mm olmalıdır. 

12- Mercek ayrı olarak dermoskopik incelemelerde kullanılmak üzere tasarlanmış ve çapraz 

polarizasyon ile görüntüleme için en az 24 adet beyaz ve polarizasyonsuz görüntüleme 

için en az 8 adet beyaz olmak üzere en az 32 adet beyaz LED ışığa sahip olmalıdır. 

13- Mercek, gövdesi üzerinde lezyonların boyutlarını ölçmeyi kolaylaştıracak en az 10 mm’lik 

ölçeğe sahip olmalıdır. 

14- Mercek, USB bağlantı ile şarj edilebilir olmalıdır ve bu amaçla kullanılmak üzere bir adet 

kablo cihazla birlikte verilmelidir. 

15- Mercek ayrıca en az 4 seviyeli şarj göstergesine sahip olmalıdır. 

16- Mercek ayrıca en az 4 farklı parlaklık seviyesine sahip olmalıdır. 

17- Mercek portatif ve kolayca taşınabilir olmalıdır. 

18- Mercek ayrıca telefon veya fotoğraf makinasına bağlanabilir ve dermoskopik 

incelemelerde kullanılabilir olmalıdır. 

19- Mercek ile birlikte, enfeksiyon riskine karşı koruma olarak 5 adet tek kullanımlık 

koruyucu ise dermoskopik incelemelerde kullanılmak üzere verilmelidir. 

20- Teklif veren firmalar, bu şartname maddelerini tek tek teyit ederek, açıklamalı olarak 

cevaplandırmalıdırlar. 

 

GARANTİ: 

Cihaz, imalat hatalarına karşı iki yıl garantili olmalıdır. 

Garanti süresince cihazın periyodik bakımı ve onarımı bedelsiz olarak yapılmalıdır. 

Garanti süresinin bitiminden itibaren ayrıca on yıllık ücreti karşılığında bakım – onarım ve 

yedek parça temin garantisi verilmelidir. 

 

EĞİTİM: 

Cihazın kullanım eğitimi kullanıcı personele ücretsiz olarak verilmelidir. 

 

 


