
Медико-технічні вимоги  

№з/п Найменування параметру 
Вимоги технічного 

завдання 

Відповідність 

вимогам 

так/ні 

1. Технічні характеристики 

1.1 
Оптичний кольпоскоп для використання при гінекологічних 

дослідженнях 
наявність  

1.2 
Бінокулярна оптична голівка з широкопольними окулярами та 

коригуванням діоптрійної різниці 
наявність 

 

1.3 Збільшення окулярів, не менше  16 крат  

1.4 Діоптрійне переміщення окулярів, діоптрій, не менше ±5  

1.5 Діапазон регулювання міжзіничної відстані, у діапазоні не 

менше 
55 – 75 (±5) мм 

 

1.6 Робоча відстань, у діапазоні не менше 210 - 260 (±10) мм  

1.7 Фокусна відстань об’єктиву, не менше 290 (±10) мм  

1.8 Кількість ступенів збільшення, не менше 5  

1.9 Загальне збільшення, у діапазоні не менше 2,9 – 21,7 (±0,1) крат  

1.10 Точне фокусування кольпоскопу, не менше 20 (±5) мм  

1.11 Поле огляду, у діапазоні не менше 12 – 83 (±1) мм  

1.12 
Зелений та синій фільтри для дослідження капілярів 

наявність 

 

 

1.13 Світлодіодне джерело світла наявність  

1.14 Максимальна освітленість поля огляду, не менше  30 000 люкс  

1.15 Регулювання інтенсивності джерела світла наявність  

1.16 Максимальне споживання електроенергії джерелом світла, не 

більше 
15 Вт 

 

1.17 Відеоадаптер з регулюванням фокусування для встановлення 

відеокамери 
наявність 

 

1.18 Кольорова відеокамера Full HD якості для відео та 

фотофіксації 
наявність 

 

1.19 Розподільна здатність відеокамери, не гірше 1920x 1080 пікселів  

1.20 Характеристики відео потоку, не менше 30FPS (кадрів за 

секунду) 
наявність 

 

1.21 Енергоспоживання камери, не більше 5 Вт наявність  

1.22 Можливість збереження зображень в форматах 

JPG/BMP/PNG/GIF під час обстеження, не менше 
150 знімків 

 

1.23 Гнучка консоль з можливістю фіксації оптичної голівки у будь 

якому положенні і під будь яким кутом 
наявність 

 

1.24 Стійка основа на колесах з фіксаторами наявність  

1.25 Можливість підключення до мережі Internet для передачі 

діагностичних зображень для консультування 
можливість  

1.26 Функція регулювання параметрів та настроювання 

відеокамери кольпоскопа 
наявність  

1.27 Функція заморозки зображення на екрані наявність  

1.28 Електроживлення від мережі 50Гц, В 220 ±10%  

2. Програмне забезпечення:  наявність  

2.1. 
Можливість формування бази даних з кольпоскопічними 

знімками пацієнтів   

наявність  

2.2. Можливість експорту зображень наявність  

2.3. Можливість імпорту зображень наявність  

2.4. Можливість трансформації зображень   

2.5. Можливість вимірювання відстаней та площі наявність  

2.6. Можливість друку текстових звітів наявність  

2.7. Можливість друку зображень наявність  

3 Наявні характеристики персонального комп'ютера наявність  



3.1. Кольоровий  LED монітор без відблисків з діагоналлю  не 

менше  21,5 дюймів 

наявність  

3.2. Об'єм оперативної пам'яті не менше 4 ГБ наявність  

3.3. Об'єм жорсткого диска не менше 500 ГБ наявність  

3.4. Ліцензована операційна система Windows наявність  

3.5. Мишка та клавіатура наявність  

 


