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DISPOSABLE 3 PARQALI ENJEKTOR 1O ML (21 G) TEKN|K 9ARTNAMESI

1. Enjektor 3 pargall ve pistonu siyah contall olmahdlr'
Z. EniektOr pdketi iginde ignesi, igne krltft, ana g6vde ve siyah contal ptstonu olmalrdrr.

3. l$nelerin'enjektore takr-lacak kismr polypropilenden, metal krsml krom- nikel kartgtmt ve paslanmaz

gelik ucu plastik bir klllf igerisinde bulunmalldlr.
+. enlefttir ignesi putursuz olmell, igne ucu cilde rahatga girmeli, takllma olmamahdlr'

S. EnjektOr istonu ilacr geri srzdrrniayr engelleyecek, govde iqinde rahat kayabiecek ve ana g6vdeden

kolay grkmayacak nitelikte olmaltdtr.
6. Enjektor igine gekilecek slvllara dayanlkll olmalldlr.
Z. Qoi yavai aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalr, enjeksiyon sonrast kalan hacim minimum

olmahdtr.
8. Enjektor govdesi transparan olmah ve kullantm slrasrndaki baslnca dayanrkh olmalldlr.

9. EnjektorErin ttzerinde okunaktr birimlendirme isaretleri(gizgi) ve numaralandlrma ( hangi ml'ye denk

getAigini gosteren numaralar) olmalldlr. Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme igareti ile birlikte

numaralandtrma da olmalldlr.Ve silinmemelidir.
10. Enjektorlerin ambalajlan sterilizasyonu korumak igin iyi yaplgmlg ve bir kenafl agma kolayhgl

saglayacak gekilde olmalldlr.
ttlRitOmrU teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl olmah ve bu tarih kutularln ilzerinde baslll olmahdlr.
yUklenici firma son kullantm tanhine 4 ay kala kullanrlmayan tirUnleri yeni tarihlileriyle deoigtireceoine

dair taahiltnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Enjektorler eiilen oksit veya gama rgrnr ile steril edilmig olmaltdlr. Sterilizasyon yontemi birim

ambalajrn Uzerinde belirtilmi$ olmalldlr'
13. UrUnler Saglk Uygulami Tebliginde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hgkilmlerine uygun.

olmaldrr. Uygu-n otma-yan UrUnler ihale Uzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gerekli iglemler

yaprlacakttr.
't+. tritrtr"r" steril o0inal ambalajrnda teslim edilmelidir. Birim ambalajln uzerinde basklll olarak,

okunakh ve bozulmayacak bigimde;
a) Lot numarast
b) Uretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadr,
e)Sterilizasyon y0ntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)CE isareti
h) Markasr
i) Turkge etiketi

ii f.C 6rgfX BakanlrOr tarafrndan onaylanmrg orjinal Ulusal Biklgi Bankasr kodu ve teknik Ozellikleri

okunakl olarak yazllmlg olmahdlr.
is. iextit eoiten'malzeme, T.c. Saglrk Bakanhgr taraftndan onaylanmrs Ulusal Bilgi Bankast.koduna,

isiektifuma teklif etti!i maizemeye iit Utusal Bilgi Bankasrndan altnmtg firma tanrmlaylcr koda sahip

olmalrdrr.
io. sagrrx Uygulama Tebligi gereoi; iirtlntere ait UBB kodu otmayan firmatar degertendirme drsl

brrakrlacaktrr.
Ji. i.i"i[r"iin r"l veya tektif editen malrn, llag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna kayrth olduklarrnr

tastik edici belgeler olmalldlr.
ra inj"ttorr"riO"renin istegi doOrultusunda partiler halinde veya tamamr teslim edilecektir.

tg. vu't<tenici Rrma bozuk ve tratilr 0runleri yenisi ile degigtireceOine dair taahgtnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna vermelidir.
ZO. lii6Ni nrmatar Teknik gartnameye uygunlugu degerlendirilmek uzere her kalemden, en az 1g'ar

adet numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir'

ii. Mr"V""" r" Kabul Komisyonu taiafrndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tiim masraflar

y0kleniciye aittir.
z)i.. tealh otugturan belgeter ve ekteri ile ilgili diger dokumanla( katalog dahil) Turkge olacaktrr. Balka

OifO" iunrf"n O"fgeler yiminli tercumanlaitarafindan yaptlmtg ve noter taraflndan onaylanmlg olmasr

durumunda gegerli sayllacaktlr.
23Urun has6nemizde kullanllan inftlzyon cihazlarlna uyumlu olmalldlr'

24. Enjektorler 10 ml ve ucu : 21 G olmalldlr'
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AiRvAY TEKNIK 9ARTNAMESi No:3

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Trbbi PVCden yaprlmrg olmahdrr.
2. Travma olugturmayan yuvarlatrlmrg yumugak kenarlara sahip olmalr, mukozaya za'at
vermemelidir.
3. Anatomik krvnmr olmalrdrr.
4. Aspirator kateteri gegigine uygun rsrrma blo$u bulunmalrdrr.
5. Renk kodu bulunmalrdrr.
6. Ambalajr tekli, temiz paketlerde steril olmahdrr.
7. Ambalajrn Uzerinde Uretim ve son kullanma tarihi yazrh olmah, raf omru depo teslim tarihinden
itibaren en az 2 (ikl yn olmalrdrr.
8. UrUn numuneye gore degerlendirilecektir.
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FOLEY SONDA NO: 12 FR) 2 YOLLU TEKNIK $ARTNAMESI

1.Ur0n sarr renkli Silikolatexden Uretrlmig olmaltdtr,
2.Urun 2 yollu olmahdrr,
3.Bukulmeye diren9li, kolay yerlegtirilmeyi saglayan yumugakhkta olmalldlr.
4.Urunun balon hacmi 30-50 ml olmahdrr,(KONTROL EDILECEK)Pediatrik olanlafln balon hacmi 3 ml

olmaldrr,
5.Uriinun ucu silindink ve kargrhkll 2 adet drenaj deligi bulunmalldlr,
6.Urunun balonu gdvdenin iginde entegre olup govde iginde gigmelidir,
7.Urunon -12- FR kahnhklarr olmaltdtr,
8.Urun uzunluOu 4o(+1-21cm olmalt, pediatrik olanlarln uzunlu$u 30 cm olmahdlr,
9.Uron plastik luer lock valfi ve luer lock konnektorlu enjektorlere uyumlu olmahdlr,
l0.Uriinun uzerinde markasr kalrnltgt ve gigirme hacmi belirtilmig olmaltdtr,
1 1. Ambala,ilann iizerinde;
a) Uretim tarihi
b) Son kullanma tarihi
c) Ebadr
d) Lot numarast
e) Sahip oldugu kalite ve guvenlik igareti

0 Markasr
g) Turkge etiketi
h) Sterilizasyon gekli
t) T.C. Sosyal GUvenlik Kurumu kontroltinden gegmig ve T.C. Bakanlrgr tarafrndan onaylanmll Ulusal

Bilgi Bankasr kodu belirtilmelidir.
'12. Urunler Saglk Uygulama Tebliginde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hukumlerine uygun

olmahdrr. Uygun olmayan UrUnler, ihale Uzerlerinde kalsa bile teslim ahnmayacak ve gerekli iglemler
yaprlacaktrr.
i a. lnateye kattlan firmalar teklif ettikleri malzemeyeait Ulusal Bilgi Bankastndan alrnmrs firma/ bayi

tanrmlayicr koda sahip olmahdrr. lsteklilerin veya teklif edilen malrn, llag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasrna kayrth olduklartnt tastik edici belgeleri olmalldlr.
14. 2008 Sagtrk Uygulama Tebligi geregi ; tirthlere ait UBB kodu olmayan firmalar de$erlendirme drgt

brrakrlacaktu.
15. Raf OmrU teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl olmalr ve bu tarih kutularln Uzerinde baslll olmalldlr.
yUklenici firma son kullantm tarihine 4 ay kala kullanrlmayan 0rUnleri yeni tarihlileriyle degigtirecegine

dair taahutnameyi Muayene Kabul Komisyonuna verecektir.
l6Urunler idarenin istegi doorultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir'
lT.Muayene Kabul Komisyonu taraftndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tiim masraflar
y0kleniciye aittir.
i8. yUtt6nici tirma bozuk ve hatalt tlrUnleri yenisi ile deUigtirecegine dair taahUtnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna verecektir.
19. lstakli firmalar, teklif ettikleri UrUnUn teknik gartnameye uygunlugunu degerlendirmek Uzere en az

3 adet numuneyi ihale strastnda veya 1 gtin sonra komisyona teslim edecektir.

20. Teklifi otugturan belgeler ve ekleri ile ilgili diger dOkUmanlar( katalog dahil) TUrkge olacaktrr. Bagka

bir dilde sunuian belgeler yeminli tercilmanlar trarafrndan yaprlmtg ve noter taraflndan onaylanmlg

olmasr durumunda gegedi saytlacakhr.
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KAN $EKER srRiai rexrlx grnrrauesi

l.Sistem geligmig Biyosensor Teknolojisi'ne sahip olmalrdrr.
2.Strip, kapiller tam kan ornekleriyle galrgmalrdrr.
3.O|QUm stribi %30€0 hemotokrit aralrklaflnda 6lgum yapabilmelidir.
4.Kan Sekeri 0l9trm arahgr 20-500 mg/dl olmalrdrr.
5.Kan geked olgumu igin en fazla 0.6 mikrolitre kan OrneEi yeterli olmalrdtr.
6.OlgUm sUresi en fazla 5 saniye olmalrdrr.
7.Stripler,15-40'C tsr ve %10-90 nem arahgrndandaki galrgma Sartlanna uygun olmaltdtr.
S.Striplerin kullanrmr kolay olmalr, gerektiginde kan stribe damlatrlabilmeli veya dokundurularak
emdirilebilmelidir.
9.Sistem, elektromagnetik dalgalardan etkilenmemelidir. (Elektronik cihazlar ve cep telefonlaflndan
etkilenmemelidir)
1o.Strip sarfiyatr az olmah, kanrn hedef alanr gozle takip edilerek yeterli kanrn uygulantp
uygulanmadr$r saptanabilmelidir. Eoer yeterli kan damlatrlmamrg ise, cihaz teste baglamamalt ve
ikinci kan damlasr damlatrlabilmelidir.
l l.Stripler tek tek alUminyum folyo kaph olmah ,nemden rsr ve rgrktan etkilenmeden son kullanma
tarihlerine kadar kullanrlabilir olmahdrr.
12.Stripler, Urik asit ('15 mg/dL), askorbik asit (3 mg/dl), kolesterol (450 mg/dl), trigliserit (2800 mg/dl
) ve bilirubin (35 mg/dL) parantez iglerinde belirtilen konsantrasyonlara kadar metabolitlerden
etkilenmeden, dogru 6l9um yapabilmelidir.
13.Stnbin, kan damlahlan hedef alanrna yanlrshkla dokunmak, hatah OlgUm sonuglaflna yol agmamalr
yani bu bolge dokunulabilir olmalrdrr.
14.Strip ile birlikte teklif edilecek olan 0l9tlm cihazr temizlik gerektirmemeli, 0lgumler tamamen cihazrn
drgrnda yaprlabilmelidir.
l5.Kullanrlan strpilerde kalibrasyon bir defaya mahsus yaprlmalr, srk kalibrasyon gerektirmemelidir.
'l6.Strip ile teklif edilecek olan 6lgum cihaz strip takrldr grnda otomatik olarak 0lgt]me baglamahdrr.
17.Strip ile teklif edilecek 0lgum cihazrnda genig bir hafrza kapasitesi olmalr (>400 olgum hafrzasl) ve
gerekti inde gunluk, haftahk veya ayhk rapor alrnabilmelidir.
18.Olgum cihazrnrn, PC baglantrsr olmalr ve istendiginde hafrzasrndaki bilgileri PC'ye aktarabilmelidir.
lg.Hastaneye en az 80 cihaz teslim edilmelidir.lhtiyag halinde idarenin uygun gordtrgir sayrda
arttrnlacaktrr.
20.Cihaz'n pilleri stribi getiren firma tarafrndan karirlanacaktrr.
21.UrUn numune ile degerlendirilecektir.
22.Utnnnn son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yrl olmalrdrr.
23.Urtin ile beraber stik sayrsr kadar parmak delme aparatr verilmelidir.
24.Sitrip ile biyokimya olgumleri arasrnda en tazla 20 mg/dl fark olmalrdrr.
2s.Sitrip ile birlikte parmak delmek igin en a2150 kalem ve sitrip sayrsr kadar verilmedir.
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