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              ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΠΣΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ 

1) Τν πξνο πξνκήζεηα κεράλεκα ζα πξέπεη λα είλαη θαηλνύξγην, ακεηαρείξηζην, ζύγρξνλεο 

ηερλνινγίαο, ζηεξεάο θαη αλζεθηηθήο θαηαζθεπήο, ζπκπαγέο, εξγνλνκηθό θαη πιήξεο. 

2) Να είλαη πεξίκεηξν πξνβνιήο LED, κε ζηαζεξό ζεκείν πξνζήισζεο θαη πξνβαιιόκελα ηα 

ζεκεία εμέηαζεο ζε ζόιν κε ζηαζεξά θαηά Goldmann.  

3) Να εθηειεί νπηηθό πεδίν 60ν έσο ηνπιάρηζηνλ  80ν.. 

4) Να δηαζέηεη πξόηππν θσηηζκό ζόινπ 10asb. 

5) Να δηαζέηεη κέγεζνο εξεζίζκαηνο III θαηά Goldmann 

6) Η έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο  λα είλαη από 0.03 asb έσο 1000 asb. 

7) Η  δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο λα είλαη ξπζκηδόκελε από 0,1s έσο 9.9s  

8) Ο ρξόλνο κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ εξεζηζκάησλ λα είλαη ξπζκηδόκελνο από 0,1s έσο 9.9s  

9) Η ηαρύηεηα απόθξηζεο ηνπ αζζελή θαη ε δηάξθεηα ηνπ εξεζίζκαηνο, λα ξπζκίδνληαη 

απηόκαηα (adaptive to patient).   

10) Να δηαζέηεη ειεθηξηθά ξπζκηδόκελν ππνζηάγσλν. 

11) Να δηαζέηεη θηλεηό βξαρίνλα ηνπνζέηεζεο δηνξζσηηθώλ θαθώλ. 

12) Να πξαγκαηνπνηείηαη ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε ηεο πξνζήισζεο κέζσ ππέξπζξνπ 

αηζζεηήξα βίληεν πςειήο αλάιπζεο (video camera), ώζηε λα ππάξρεη απηόκαηε δηαθνπή 

ζε πεξίπησζε απώιεηαο απηήο. 

13) Να ζπλνδεύεηαη από ειεθηξνληθό ππνινγηζηή θαη ιεηηνπξγηθό Windows, νζόλε LED, 

ειεθηξηθό ηξαπέδη θαη έγρξσκν εθηππσηή  

14) Να δηαζέηεη ζύζηεκα ρεηξηζκνύ ειεγρόκελν από ηνλ Η/Υ θαη πξόγξακκα ζηαηηζηηθήο 

αλάιπζεο πνπ ζα ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows. 

15) Να δηαζέηεη δηαγλσζηηθά πξνγξάκκαηα εμέηαζεο, θαζώο θαη αλνηθηά πξνγξακκαηηδόκελα 

από ηνλ ρξήζηε (test). 

16) Να δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο εμεηάζεηο: 

• Αδξάο απεηθόληζεο (Screening) 

• Καλνληθήο ζηξαηεγηθήο νπδνύ (Τhreshold) 

• Δπλακηθήο ζηξαηεγηθήο νπδνύ (Fast Threshold) 

• Φακειήο όξαζεο (Low vision) 

17) Να δηαζέηεη ηηο αθόινπζεο κνξθέο εθηύπσζεο: 

• Απόιπηεο ηηκέο ζύκβνια 

• Σπγθξηηηθέο ηηκέο θαζώο θαη ηηκέο δηνξζσηηθήο ζύγθξηζεο 

• Κιίκαθεο ηνπ γθξη γηα ηηκέο θαη απώιεηα 

• Κακπύιε απώιεηαο (Bebie Curve) 

• Δείθηεο νπηηθνύ πεδίνπ 

• Πίλαθα πηζαλνηήησλ θαη δηνξζσκέλσλ πηζαλνηήησλ 

18) Να δηαζέηεη εηδηθή ζηξαηεγηθή εμέηαζεο Flicker γηα αλίρλεπζε απσιεηώλ νπηηθνύ πεδίνπ ζε 

αξρηθό ζηάδην. 

19) Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ν ρξήζηεο λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επαλεμέηαζεο 

πξνθαζνξηζκέλσλ ζεκείσλ  ηνπ νπηηθνύ πεδίνπ θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα εηζαγσγήο 

λέσλ ζεκείσλ επεθηείλνληαο ηελ εμέηαζε ζηελ πεξηθέξεηα όηαλ απηό είλαη επηζπκεηό από 

ηνλ ρξήζηε. 



20) Τν πξνζθεξόκελν πεξίκεηξν λα είλαη αλαβαζκίζηκν κε λέεο εθδόζεηο πξνγξακκάησλ 

πεξηκεηξίαο πνπ δίδνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν, ώζηε ην πεξίκεηξν πάληα λα 

ζπκβαδίδεη κε ηηο ηειεπηαίεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο. Καηά ηελ παξάδνζε ηνπ λα έρεη ηηο 

ηειεπηαίεο αλαβαζκίζεηο από ηνλ θαηαζθεπαζηηθό νίθν. 

21) Να ιεηηνπξγεί κε ηάζε ξεύκαηνο 220Volt, 50Hz 

22) Να παξέρεηαη εγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  γηα ηξία (3) έηε θαη άκεζε ηερληθή ππνζηήξημε 

γηα 10 έηε. 

23) Να θέξεη ζήκαλζε CE ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 93/42 ΕΕC θαη λα πιεξνί ηνπο ηζρύνληεο 

επξσπατθνύο θαλνληζκνύο. 

 

 

 

 


