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1.Kapaklı olmalıdır.

3.Numuneye göre değerlendirme ya pılacaktır.

4.kalemlerin mürekkebi akmamalıdır.

5.Yazımı düzgün olmalıdır.

6.Ulusal ve uluslar arası kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.

2.Mavi ,kırmızı renkli olmalıdır.
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üç vollu MustuK

1. Mayi akışını yönlendirme veya aynı anda birden fazla mayi vermeye uygun olmalıdır,
2. Gövdesi şeffaf polycarbonate malzemeden yapılmış olmalıdır,
3. Ana valfi 360 derece dönebilecek nitelikte olmalıdır,
4. Ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır,
5. 2 bar ile 7 bar arasındaki basınca dayanıklı olmalı , kolay çatlamamalıdır,
5. Bir döner male ve iki famele luer lock konnektöre sahip olmalıdır,
7. Setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturmalı ve setlerden kolayca ayrılmamalıdır,
8. Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı ak|tmamalıdır,
9. En az 3 koruyucu kapağı olmalıdır,
10. Kapaklarının arkası açık olmamalıdır,
11. Tekli steril paketlerde olmalıdır
14. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemIer yapılacaktır.
14. Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskıIı olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntema

f) Sterilizasyon tarihi
g)CE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankas| kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazı|mış olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankas|ndan alınmış firma tanımlayıcı
koda sahip olmalıdır.
16. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
17. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
18. Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml tesIim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğİne dair taahhütnameyi
Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir. ,.]:, .

20. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uggüalİuğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az
20'şer adet numuneyi ihale sırasında komisyona tesl lm
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21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar ancelenmesi istenmesi halinde tüm
masraf|ar yükleniciye aittir.
22. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlar (kata|og dahil) Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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OFTALMİK sPoNGE (MiKRo) TEKNİK ŞARTNAMESi

l- 7 cm uzunluğunda, ucu üçgen şeklinde olmalıdır.
2- Tek pakette 6adet sponge olmalıdır.
3- Steril ambalaj içerisinde olmahdr.
4- UBB nrımar:§ı olacaktır.
5- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.
6- Sıvı emişi iyi olmalı, yapısı sıvtyı emince bozulmamalıdır.
7- Vitre ile temas halinde yapısı bozulmamalıdır.
8 _ 3 paket denemek için numrıne bırakrlacak ve nrımııne denendikten sonra karar

verilecektir.
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ı. TEKN|KşARTNAMEYE

KAIEM ÜRETER KATETER 3 F TEKNiK şARTNAMES|
2. Bir ucu kapalı ve uca yakın bölgede delikleri olmaktadır. Diğer ucu acık olmaktadır.
3. kateter delikleri atravmatik olmaktadır.
4. Kateter 3F ebatlarında ve 65-70 cm uzunluğunda olmaktadır.
5. Kateter radioopak ve üzerlerinde radioopak markırları olmaktadır.
5, Kateter İçİnde mandren ve konnektör o|maktadır.
7. Kateterler tek tek steril paketlerde mevcut olmaktadlr.
8. Kateter üzerinde cm çizgileri olmaktadır.
9. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi olmaktadır.
10. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmakta ve en az 2 yıl miyadlı olmaktadır.
11. Kateter üreter içerisinde kullanılacağından üretere zarar vermemekte ve alerjik olmamaktadır.
12. Ürün numune ile değerlendirilecektir.

KALEM ÜRETER KATETER 4 F TEKNiK ŞARTNAMESi
1. Bir ucu kapalı ve uca yakın bö|gede delikleri olmaktadır. Diğer ucu acık olmaktadır.
2. kateter delikleri atravmatik olmaktadır.
3. Kateter 4F ebatlarında ve 65-70 cm uzun|uğunda olmaktadlr.
4. Kateter radioopak ve üzerlerinde radioopak markırları olmaktadır.
5. Kateter !çinde mandren ve konnektör olmaktadır.
6. Kateterler tek tek steril paketlerde mevcut olmaktadtr.
7. Kateter üzerinde cm çizgileri olmaktadır.
8. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi olmaktadır.
9. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmakta ve en az 2 yıl miyadlı olmaktadır.
l0. Kateter üreter içerisinde kullanılacağından üretere zarar vermemekte ve alerjik olmamaktadır.
11. Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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KAIEM ÜRETER KATETER 5 F TEKNiK şARTNAMES|
1. Bir ucu kapalı ve uca yakın bölgede delikleri olmaktadır. Diğer ucu acık olmaktadır.
2. kateter delikleri atravmatik olmaktadır.
3. Kateter 5F ebatlarında ve 65-70 cm uzunluğunda olmaktadır.' 4. Kateter radioopak ve üzer|erinde radioopak markırları olmaktadır.\- 5. Kateter içinde mandren ve konnektör olmaktadır.
6. Kateterler tek tek steril paketlerde mevcut olmaktadlr.
7. Kateter üzerinde cm çiz8ıleri olmaktadlr.
8. Paketin üzerinde sterilizasyon tarihi olmaktadır.
9. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazmakta ve en az 2 yıl miyadlı o|maktadır.
10. Kateter üreter içerisinde kullanılacağından üretere zarar vermemekte ve alerjik olmamaktadır.
11. Ürün numune ile değerlendirilecektir.



30 }

VAJINAL SPEKULUM TEKNiK ŞARTNAMESİ

l -Sert plastik malzemeden yapılmrş olmalıdır.

2-Ürtln şeffaf olmah,dokuya zarar verebilecek keskin ve köşeli yüzeyi olmamalıdır.

3-Kilitleme tımaklan kademeli olup,her kademede kilitlemeyi sağlamalıdır.

4-Spekulum,maximum açıldığında iki kanat arası açı en az 40" olmalıdır.

s-Ürtln tekli steril ambalajda olmah,iiriin miyadı en az 3 yıl olmalıdır.

6-Ürün ambalajı iDerinde üretim tarihi,son kullanma tarihi,|ot numaıası,firma bilgileri
bulunmahdır.

7-Üriinlerden 15000 adeti medium, 10000 adeti ise large boyutlannda olmalıdır.
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1. Üç lümenli olmalı, lümenlerin uçlarında valf bulunmalıdır

2. Farklı sıvıların aylrt edilebilmesi için lümenler üzerinde renk kodu olmalıdır

3. Hortumlar klemplemeye ve kinke karşl direnç sağlayan poliüretan materyalden üretilmiş

olmalıdır

4. valf enfeksiyon risklerini azalttığl FDAtaraflndan onaylanan split septum teknolojisine sahip

olmalıdır

5. Ürünün hasta kanülüne takılan male ucu rotating (döner) adaptörlü olmalı, monte edilmesi

kolay olmalıdır

5. Lumen ucundaki valflerin akış hızı minimum 1o.ooo mysa olmah, enjektörle verilen acil sıvı

volümlerini de kaşılayabilmelidir

7. Biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalı, metal parça Ve lateks içermemelidir.

Biyouyumluluk testleri ihale dosyasında sunulmalıdır

8. Valfler kapaksız olmalıdır

9. Ürünün silikon contası Ve silikon contanln bulunduğu hazne şeffaf olmalı, sıvı yolu

görü nebilme lid ir

10. Ürünün katetere monte edilen male ucu ven için mavi renkle kodlanmış olmalı, böylece arter

valfi nden aylrt edilebiImelidir

11. Valflerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebİlmesi için tam düz olmah, içteki silikon ile dış

plastik arasında seviye farkı olmamalıdır

12. Teklif edilen markanın enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çallşmalar en az 1

haftalık güvenliğe işaret etmeli, ihale dosyasına eklenmelidir

13. Lumenlerin ucundaki valflerin sıvı yolu hacmi o.o85to.o1 ml'den büyük olmamalı, böylece

kan ve sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir

14. Valflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamall, böylece sıvı

yolunun temizliği kolay olmalıdır

15. Lümenlerin uçlarındaki valfler güvenli ve ayrılmaz biçimde lümenlere monte olmalldlr, vidasl

çevrilerek çıkanlamamalı, kazalara neden olmamalıdır

15. lntravenöz kanül ucunda kullanılırken hasta konforunu bozmamalı, bu nedenle lümenler ince

olmalı (maksimum 2,5mm dış çaplı), ürün uzunluğu 10 cm'yi geçmemelidir

17. Kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme

18. Katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bul

çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemelidir

19. Teklif edilen ürünün hasta kateter enfeksiyonlarını azalttığını

olmalıdlr ve ihale dosyaslnda sunulmalldlr

amalıdır
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en az 1000 enjektör girişine uygun olmalı, defo e olma ma Iıdır Lr{#,"{Af
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BARIYER KREMti BAxlM sEriTEKNlx şARTııAMEsl

1) Bariyer kremli Vücut Baklm Kesesi bir pakette en az 10 adet olmalldlr,

2) Bariyer kremli saç yıkama bonesi pakette bir adet olmalldır,

ıi gariyer ıremıi perane Baklm Pedi bir pakette en az 25 adet olmalldlr,

Oİ İ.,'ç"r'r'nO" lrlunan ürünler i|e i|gili kIinik çal!şmalar komisyona sunuImalıdır,

si ro adet vııcut uaklm setine 1 adet 1oo gr bariyer krem tüp verilecektir,

6iBariyer krem çinko oksit bazlı olmall, petrolatum içermemelidir,

7)BariYer krem ve vücut bakım seti aynI marka o|mahdlr,

8)Ürün ilgili birimd€ denendiıten sonra uy8unluk verilecektır, Vücut Bak|m seti ve bir adet krem numunesi

uYgunuk için komisyona Verilecektir.

9)Ürünün ubb kaydI olmalldlr.

Bariyer Kremli Vücut Baklm Kesesi

1) Kese şeklinde, petekli dokulu olmah 1 Kese 90 gsm kaılnlığında olmalıdır,

2) Latex, Alko|, lanolin içermemelidir,

İİ Vll.rİ g.t,, x"resi nemlendirici ve yumuşatıcı özellikte olT,l]9i1, 
,

4) içerisinde bulunan y"g dimettıicone ve phospolipit sayesinde cildin doğal bariyer sisteminin geliştirilmesine ve

kof unmaslna yardlmcl olmalıdır,

İİrrsİİ l'lruİ' o'uşumunu engeltemeye yardımcı olmalı ve klinik.çalışmalarla kanıt|anmalıdır,

6)inkontinanskaynaklıegzemaoluşumunuönlemeyeyardımc|olmallVeklinikçallşmalarilekanltlanmalıdlr.
7) Ph 5,5-6 olmalldlr.
8) Durulama Ve kurulama gerektarmemelidir,

9) Gerekli 8örüldüğünde mikrodal8ada lsltllabilmelidir,

9) E vitamini, b Vitamini, aloe Vera içermelıdir,

İb1 llaricen hertıangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmama|ıdır,

11) slk kullanlma uy8un olmalldlr,

12) Raf ömrü en az 3 Vll olma|ldlr,

Bariyer xremli Perine Pedı

1)Latex, Alkol, lanolin içermemelidir,

İİürt'İ'p"rin" UOle"si için özel tasarlanmış olmah, böl8eyi tahriş etmemelidir,

gipuıi" uoıe"ri için temizleYici, nemlendirici, koku giderici özellikte olmalldlr,

qipn s,s-o oi.uı,o,r, Durulama ve kurulama 8erektirmemelidir,

5iGerekli görüldüğünde mikrodalgada Istllabilmelidir,

İİıu.İ,." lrrzı Ğı ) cm olmalıdıİ, 60 gsm kalınlığtnda petekli bezden yapılmahdır,

7)Her paket içinde en au 25 adet ped olmalldlr,

8)içerisindebulunany"soimetnicone,ephospoIipitsaYesindeperinebölgesinindoğalbariYersisteminin
geli;tirilmesine Ve korunmaslna yardlmcl olmalldIr,

ğ) iOrar taynal<lıenfeksiyon riskini önlemeye Vönelik olmalıdır,

10) sakral / kalça basınç üıseıerlni önıemeye yoneıir oımalldlr, Ve.klinik çalışmalar ile kanıtlanmalldlr,

ıri r vitamını, b vitamini, aloe vera, phospolipit ile cildi beslemeıidif,
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bir sıvı emdirme ihtİyacİ duyulmamalıdır, Raf ömrü 3 yıl olmahdır,

Barlyer Kremli Saç Ylkama Bonesi

1)Latex, Alkol, !anolin içermemelidir,

21saç ylkama bonesi şampuan Ve baklm kremi emdirilmiş olmalıdır,

İİrl'rJ"r" ,".'r''* .asaiİ uygulanırken lçindeki temizlik ve bakım maddeleri dışarıya

akmaması için dışı tela kaph olmalIdlr,

4)Ph 5,5-6 olmahdlr
5)Hasta saçltemizlend
6)Gerekli görüldüğünd

7)E Vitamini, b Vitamin i, aloe vera içermelidir

8)Haricen h gı bir stVl emdirme ihtiyacl duyulmamalt

ikten sonra ayrı bir işlem gerektirmemelidir,

l ril,İoO"lg.du tsıtıl;bilmelidir, Tek tek ambalajlarda olmalıdır
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3 yıl olmalıdır
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BarlYer krem

],) Bariyer krem özelliklerine sahip oımalldlr.

2) kuru ciltlerde,pişiklerde,inkontinans riski olan bölgelerde ve perinal bölgede kullanlma uygun olmall,

inkontinan5ln etkilerinden korumall, inkontinans ile alakall dermatatleri önlemelidir.

3) cildi nem lendirmelidir.
4) Çinko oksit bazll olmal!dür.

5) Petrolatum gibi Petrol bazll herhan8i bir madde içermemelidir,

sj oımethıcone, nloe Vera, chomomile(papatya ekstaktı),Tatlı Badem yağı, E vitamini,zeytinyağı ekstaktıve

alanine,arginine,serine,ValIne gibi aminoasit gruplarlnl içermelidir,

7) Ürünler tüp formunda en az 100 g olmaltdlr.

s1 ıvııadı 3 yıl olmalıdlr_ Firma miadlnln dolmaslna 3 ay kala ürünleriyeni miadlllarla değiştif melidir.

9) Flaster Veya yara örtüsünün yaplşmaslnl engellememelidir,

10) Hasta alt bezleri gibi üzerine temas eden yüzey taraflndan emilmemeli, Hasta alt bezinin emiciliğini

azaltmamalıdır.
11) Ürün jel formunda değil yoğun, beyaz krem formunda olmalıdır,

12) cildin ph seviyesine uygun olmalldlr-
13) cildin nefe5 almaslna izin Vermelidir.
l-4])Ürnn, 93l42lEEc Ttbbi cihaz Direktiflerine gtire " slnlf
15) Ürün sağllk Bakan|ığ| Tlbbi cihaz Yönetmelikleri kapsa

16) Firma, denenmek üzere orijinal ambalajlnda 1adet numune komisyona 5unma

17)Ürünün alımlna ilgili birimde denendikten sonra karar Verilecektir,

1" kriterine uygun olarak üretimi yapllmalldlr.

mtnda olmallVe Titubb Kaydl bulunmalldlr.
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1= Bir poşet içerisinde en az20 adet yıkama lifi olmalıdır.
2= Tekkullanımlık vücut yıkama lifi en az 10*2Ocm ebatlarında olmalıdır,
3= vücut yıkama lifi sui le köpürme özelliği olmahdır.
4= Ürün sürekli kullanıldığında ciltte koruma ve çatlama
oluşturma nıalıd ı r.

5= Hoş kokulu olmalıdır,
6= Ph değeri 6.5-6,5 arasında olmalıdır.
7= Ürünün üzerinde üretici firma bilgileri imal tarihi ve son kullanım
tarihigibi bilgiler cılmalıcllr.kullanma talimatı ve ürün üzerindeki bilgiler
aynı olmaIıd ı r.

B= Üriinün CE belgc, l<aydıolınalıdır.
9= Ürün ilı, birli]<te vücut kurulama havlusu verilmclidir
10= Nu mu !r.,yc gort, değerlcndirme yapılacaktır

VüCUT YIü(AMA LiFi
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y Tipi uZATMA Harrı ııxıııix şaRTNAMEsi

l-Uzatma Hattln uzunluğu 150 cm. Ve sarmal olmalldır.

2_Y tipi tüp bağlantlh olmahdlr.

3-iki bağlantı yerinde çek valf bulunmalıdır.

4- En az7oo Psl basİnca dayanıklı L6teks (kauçuk) ve tek kullanımllk olmalldlr.

5- BT Ve MRG otomatik Enjektör cihazlarlna uyumlu olmalıdır.

5-steril , ambalajlı veson kullanım tarihi iki yıl olmalıdır.

7-TsE'ye uygun olmalıdır.

Yrd. Doç.Dr.

ınü.ııp
A.B.D.

Dip 8627 No:14192
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YANKAUER ASPiRASYON SETi
VAKUM KONTROLSÜZ

KES TAK KONNEKTÖRLÜ
TEKNlK özeı-ı-xı-eni

1. set aspiratör ucu, pvc hortum ve konik konnektörlerin birleşiminde
meydana gelmiş olmaIldır.

2. Aspiratör ucu mavi iIe renklendirilmiş polycarbonate olmalıdır,

3. Aspiratör ucu vakum kontrol deliği içermemelidir.

4. Aspiratör ucunun arkasl 1l4 pvc konik konnektörle aspiratör hattına bağlı

olmalıdır.

5. Aspiratör hattı 1/4 x 1/6 (5,5 x 8,5 mm) çaplarında 21ocm boyunda

olma|ıd ır.

6. Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgili yapıda olmalıdır,

7. Aspiratör hattının arka kısmı pvc,den yapılmış kes tak (kesilebilir) bağlntı
(konik) konnektör içermelidir.

8. Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı 1l2 den 1l4 e kadar çıkış elde

edilebilmelidir.

9. Tek|i paketlerde E.O. ile steril edilmiş olmalıdır,

'l0. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

1 1. CE marka onayı olmalıdır.

n BEL
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YATAK KoRUYucU (ALEZ)TEKNiK şARTNAMEsi

1.Paket adedi en az 10 olmalıdır,
2.Bezin emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmış olmalıdır,
3.Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma sızıntıya karşı bariyer
8örevi görmelidir,
4.60'90 ebatlarında olmalıdır.
5.Emiciliği artt|ran ve kokuyu engelleyen 5üper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır,
6. Yetişkin boyutları olmalıdır,
8. Ulusal ya da U|uslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
9.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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şARTNAME

l. Saflaştınlmış su ve pamuk içermelidir.

2. Hastanın cildinin doğal dengesini sağlamaya yardımcı olmalı.

3. Yumuşak petek dokusuna sahip olmalı ve hipoalerjenik olmalı. Herhangi bir kızarıkhğa

deri bütiinlüği.inü bozııaya yol açmamalıdır.

4. Alkol, paraben, parftim gibi cilde zarar veren hiçbir katkı maddesi içermemelidir.

5. Dermatolojik olarak test edilmiş yenidoğan bebeklerde kullanımı uygun ibaresi olmalıdır.

6. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. Ve numune iiriinü kullanan birim tarafından

uygulandıktan sonra karar verilecektir.

7. Ürün en az iki yıl miadlı olmalıdır. Sorun yaşandığında ilgili firma kolay bir şekilde

çöztim bulmalıdır ve her pakette en az 90 adet mendil bulunmalıdır.
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HAsTA oosyAsl ,DosyA içiı,ıot euı-uı,ııvıAsı GEREKEN toRMtAR VE oosyeoexi
toRMtAR DlşlNDA BAsltMAsl GEREKEN FoRMtARlN TEKNi( şARTNAMES|

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran universitesi amblemi olmalıdır.

. Örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basılmalıdır. dosya hastane idaresinin belirttiği
renklerde basılmalıdır.

. Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde isteni|en yazılar yazılmalıdır.
o Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzen lenecektir.
ı Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında iki taraflı telleri olmahdır.
o klinik adının olduğu yer boş bırakı|malıdır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıdır.Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmeiidir.
o Hastane idaresi dosyayı belirtiği sıralamaya göre basılmalıdır.
o yüklenici dosya numunesine bakıp, numuneye göre tek|if vermelidir

o HASTA DosYAsl , lçiılıoıxi toRMı-AR VE FoRMı_AR|N YERLEŞTİRİIMESİ
. Hasta dosya|arı içindeki formlar dört farklı şeki|de düzenlenecektir.
o Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
o Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır,
. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi

yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
o Dosyanın ve formların hatalı, eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür.
. Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalıdır.
o Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

Uım.
iTD F8ıUlte§

lcJI U2man,
§cil No,!2]J'c ,tHAN

iuzmanl
:8Rlr 7İı

N9
i)in

Ç

0ç.



l)yenidoğan Yoğun Bakım hemşire hasta yatış dosyası İçerisinde Bulunması Gereken
Formlar

1) Yenidoğan Yoğun bakım hemşirelik hasta ön değerlendirme formu(önlü-arkalı)( 1adet)
2) yenidoğan hemşirelik ön değerlendirme formu (ön|ü-arkalı) (1 adet)
3) yenidoğan yoğun bakım hemşire bakım planı (önlü-arkalı) ( 1adet)
4) Hasta transfer formu ( 1 adet)
5} hasta taburculuk formu (1 adet)
6) hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi (1 adet)

HAN
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2|yenidoğan yoğun bakım doktor hasta yatış dosyası içerisinde bulunması gereken formlar

1) yenidoğan refakatçi Ve ziyaret ta|imatı (1 adet)

2) yenidoğan doğum öncesi ve doğum sonrası tan| formu (1 adet}

3) yenidoğan hasta izlem formu (önlü-arkalı) (1 adet)

4) fenton growthchartcolor-girls (1 adet)

5) fenton growthchartcolor-boys (1adet)

6) hasta değerlendirme günlük iz|em formu (7 adet)

7} yenidoğan - prematüre servisi hasta dosyası formu-anamnez (ladet)

8)yenidoğan günlük izlem formu (öniü-arkalı) (1 adet)

9) yenidoğan kan gazı izlem formu (1 adet)

10} yenidoğan laboratuvar tetkikleri (önlü-arkalı) (1 adet)

11) yenidoğan bilirubin takip formu (ön|ü-arkah} (1 adet)

12) yeni doğan yoğun bakım aydıniatılmış onam(rıza) belgesi (önlü-arkalı) (1 adet)
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KUMAŞ KETEN YEŞiL TEKNiK ŞARTNAMESi

En az; Eni : 150 cm.
Ağırlık :|95!5gr/m2
İplik : Aıkı 2O/I Çözgü 2O/7
Sıklık : Atkı 21 Çözgü 4L
Çekme : Atkı % 2 ÇözgıJ, 

o/o 4
PH Değeri 5-8

5) Kumaş antistatik olmalıdır.
6) Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
7) KumaŞ ısl ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır.
8} KimYasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır
9)yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık% 2' den fazla olmamalıdır.
10) Keten kumaş için renk tonu İdare tarafından belirlenecektir.
11) imalat safhasında malzemenin numunesi, istekte bulunan müdürlüğe gösterilecek ve
uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
I2l L34 C otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.
13) lşık, sürtünme, yıkama, terleme, solma ve akma haslıkları standart|ara uygun, otoklava
dayanıklı indantren küp boyama olmalıdır.
14)Yesil keten topları firmanın belirttiği metre hesablna göre bir çıkmalıdır.
15)Teslim esnasında top kumaşlar açı|ıp ölçülecek eksik çıkan metreden firma her top için,
yeniden eksik çıkan kumaş miktarı kadar kumaş verecektir.

k!:,o
So
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1) Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdlr.
2) Kumaş eni kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3) Kumaşın kopma ve yırtıima sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4) Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:
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HASTA DosYAsl ,DosYA içİNDE BUtuNMAsl GEREKEN FoRMLAR VE DoSYADAKİ
FoRMtAR DlŞlNDA BAsltMAsl GEREKEN FoRMtARlN TEKNiK şARTNAMESi

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran universitesi amblemi olmalıdır.

. Örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basılmalıdır.dosya hastane idaresinin belirttiği
renklerde basılmalıdır.

. Dosya üzerinde hastane idaresinin beliftiği yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
ı Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında iki taraflı telleri olmalıdIr.
ı klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıd ır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıdır. Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir.
. Hastane idaresi dosyayı belirtiği sıralamaya göre basılmalıdır.
o yüklenici dosya numunesine bakıp, numuneye göre teklif vermelidir

ı HASTA DosYAsl , İçiNDEKi FoRMLAR VE FoRMtARlN YERtEşTiRitMEsi
. Hasta dosyaları içindeki formlar dört farklı şekilde düzenlenecektir.
o Formların örnekleri mail oiarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
. Belirtilen formların bazıları öniü arkalı olarak basılacaktır.
. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaldlr.
ı Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerieştirilmesi

yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
. Dosyanın ve formların hatalı, eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür.
. Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalıdır.
. Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:
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yoĞurt gırı[4 HAsTA DosyAsı ve içrnisirıoı BUIUNMASı GEREKEN FoRMLAR
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ı. voĞuıv BAKIM YATAN HASTA RlzA(oNAM} FoRMU (3 sayfa)

2. ANEMNEz VE MuAYENE FoRMU (2 savfa)

3. YoĞUN BAK|M HEMŞiRELiK öN DEĞERLENDiRME FoRMu (1savfa)

4. HEMŞiRELiK BAK|M PLANl (2 savfa)

5. HASTAN|N KEND| isTEĞi iLETEDAV|Yi REDDETME VE TABuRcu oLMA isTEĞi FoRMU (lsavfa)
6. HASTAYA AiT EşYA TEsLiM TUTANAĞ| (1savfa)

7. HASTA TRANSFER FoRMU (1 sayfa)

8. HASTA VE HASTA YAK|NLARlNl BiLGiLENDiRME FoRMU (1 savfa)

9. YATAN HASTA VE HASTA YAK|Nl EĞiTiM FoRMU(lsavfa)
10. HASTA DosYALARlNDA BULuNMAsl GEREKN DoKÜMAN LisTEsi (1savfa},

11. HASTA DosYAtARl içERiĞi KoNTRoL FoRMU (1 savfa)



3ıg

1

2

3

4

5

6

7

8
o

enrnosxopi seri puenı-ı

rexıı i x özeı-ı-i xı- eni

Ortopedik vakalarda kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

Hava girişsiz 2 adet delme ucu bulunmalıdır.

Ucunda açma/kapama klipsi olmalı, hortum Y konnektör sayesinde iki uca
ayrılmalıdır.

Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.

Uç proximal ve yumuşatılmış hortum o|malıdır.

Toplam uzunluk 22O x 5 cm olmalıdır.

Hat üzerinde hız|ı doldurma puarı bulunmalıdır.

Tekli steril poşetlerde bulunmalıdır.
Numune olarak verilen ürun üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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YÜKSEK DÜZEY ORTAM DEZENFEKTANl TEKNiK ÖZELLiKLERl

1.Ürün kapalı hacimdeki havayı kullanarak ulaşılamayan yerler dahil tüm yüzeylerin yüksek
düzey dezenfeksiyonunu sağiamalıdır.

2. Kullanıcıya toksik etkisinİn olmaması için gümüş, aldehit, fenol, klor ve türevlerini
içermemelidir.

3. Ürün kimyasal içerik olarak yüksek düzeyde dezenfeksiyon sağlaması ve kullanıcıya toksik
etkisinin olmaması için hidrojen peroksit, perasetik asit veya ikisinin kombinasyonunu
içermelidir.

4. Ürün mikron düzeyinde, aerosol hale gelebilir özelliğe sahip olmalı, işlem sonrasında
ortamda herhangi bir çökelti ve ıslaklık kalmamalıdır.

5. Ürün mikrobiyolojik etkinlik olarak NF T 72-281 standardına (Hava Yoluyla Dezenfeksiyon
Standardı) göre test edalmiş olmalıdır. Bu standarda göre 7 ml / m3 uygulandlğında 30
dakikada bakterilere (Pseudomonos aeruginoso, Escherichia coli, Enterococcus hirğe,
Stophylococcus oureus), ve 60 dakikada virüslere {Polio virüs, Adeno virüs ve Norovirüs dahil|,
60 dakikada mikobakterilere (Mycobacterium terrae dahil\,120 dakikada mantarlara
(Aspergillus brosiliensis) ve 120 dakikada sporlu bakterilere (Bocillus subtilis) karşı etkili
olmalıdlr. Firma bu özellikleri karşlladlğına dair EN lso L7025:2oo5 akreditasyonuna sahip
uIuslararası akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının
orijinallerini ve iigili laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif
dosyasında sunmalıdır.

6. Kullanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmaması için geniş materyal
uyumluluğu olmalıdır. Uyumlu materyal listesi teklif dosyasında sunulmalıdır.

7. Ürün 5L'lik kilitli kapaklı bidonlarda olmalıdır

8. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır. Son kullanma tarihine 3 ay kala miadı yaklaşan
ürünleri firma yenisi ile değiştirmelidir.

9. Katılımcı firma teknik şartnamenin 5. Maddesi'ndeki mikrobiyolojik etkinlik için gerekli
o|an ürünün yüzeylerdeki gerekli kullanım miktarını ml / m' olarak fiyat teklifinde belirtmiş
olmalıdır. m3 kullanım maliyeti en avantajlı teklif tercih edilecektir,

Programatörü m3 cinsinden ayarlana bilmelidir. 30-30O m3'e kadar hacimdeki ortamı
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10, Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmeiidir.

11. Ürün CE belgeli olup TİTUBB kaydı olmalıdır.

12. Ürün beraberinde insansız ortamda kendiliğinden çalışan aşağıda teknik özellikleri
belirtilen tam otomatik pulvarizasyon cihazını solüsyon kullanımı süresince kurumun
hizmetine tahsis etmelidir.

cj!



1
pulvarize edebilecek kapasitesi olmalıdır.

o Cihaz solüsyonu 7ml / m3 oranında ortama pulvarize edebilmelidir.
o Cihaz insansız ortamda çalışabilmeli, cihaz ayarıarl yapıldıktan sonra odayl terk etmek

ı için uygulamaya başlama zamanı tanlmalı, bu gecikme zamanl 1dakikadan 540

dakikaya kadar ayarlanabilir olmalıdır.
. İşlem bittikten sonra cihaz otomatik devre dışı kalmalıdır.
o Cihaz hafızasına 1-8 kullanıcl veya 1_8 oda kaylt edilebilmelidir. Rutin uygulamalarda
. sitemin aksamaması için oda ve kuIlanıcı bilgilerinin kaydedildiği barkod sistemi

olmalıdır.
ı cihazın usp bağlantısı olmalı ve pulvarizasyon yapılan ortam ile ilgili veriler cihazın

hafızasından bilgisayar ortamlna aktarılabilmeIidir,

13. orijinal ambalajındaki ürün numuneleri. ilgili birim tarafından denenerek birim

sorumlusunun Ürün hakkında görüşleri uzman Üye taraflndan yazılı olarak alınacaktır. Ürün

seçiminde ilgili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate

alınacaktır.

14. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağlığl kurumu başta olmak

üzere her seri içan yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz iÇin

gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

/ı.lwuc
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Antimikrobiyal Özellikli (Bariyerli) Steril Cerrahi Eldiven Teknik Şartnamesi

1. Eİdiven tüm tlbbi ve cerrahi müdahaIe|erde, viral kontaminasyondan ve vücut slvllan ile bulaşan

hastalıklardan koruma sağlayacak özellikte olacaktır.

2. Eldiven tüm tlbbi Ve cerrahi müdahalelerde HBV, HcV, HDV, HsV, HlV Virüslerinden ve Vücut slulan ile
bulaşan diğer tüm Virüslere karşl maksimum düzeyde koruma sağlayacaKlr.

3. Eldivenin koruyucu bariyer olarak bakterilere ve virüslere karşl yüksek koruma sağlamasl için

antimikrobiyal madde içermesi gerekmektedir.

4. EldıVen tüm tlbbive cerrahi müdahalelerde Acinetobacter baumannii, Bacteroidesfragilis, Escherichia

coli, Klebsiella oxytoca, Staphylococcus aureus gibi bakterilerinden ve vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm
bakterilere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktlr. Bakterilere karşl in-Vitro test sonuçlarl
hastaneye sunulmalıdır.

5. Eldiven yapllan testleri sonucunda, bakterilere ve virüslere maruziyetinde en az %99 'unu öldürecektir
ve etkisiz hale getirecektir,

5. Eldiven içerisindeki aktif dezenfektan karışımının kan ile temasta toksik etki oluşturmadlğlnln
onaylanmış olması amaclyla Ve 93/42/EEC Medikal Cihaz Direktiflerigereği, eldivenin cE sertifikası Class 3

standartlarlna sahip olmasl gerekmektedir.

7. Eldiven üretim standartları açısından EN455lL-2-3-4, EN374h-z-3, EN420, lso11137-1, lso13485,
lso14oo1, lso9001standartlarına uygun sekilde üretilmiş olmalldlr, bu belgeler ihale dosyasında

sunulmalıdır.
8. Eldiven virüs Ve bakterilere karşl etkili cHG (klorheksidinglukonat) içeren antimikrobiyal astara sahip

olmalıdlr, Bu astar ortalama 81 mg cHG içerme|idir.

9. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranlnln testi açlslndan AQL seviyesi 1.o olmalldlr. Ölçüm

sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

10. Eldiven maksimum esnekliğe ve geçirmezlik bariyerine sahip olması amacıyla doğal kauçuktan imal

edilmiş olmalıdır.

11. Eldivenin alerji riskini minimize eden hipoallerjik protein seviyesi 10 (on} pg/gı'dan düşük olması

gerekmektedir. Test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır

12. Eldiven TiPlV kimyasallara karşl alerji riskini önlemek amaclyla hlzlandırlct Thiuram, MBT ve

DPG(diphenyl guanidine) içermemelidir, Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven

kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

13. Eldiven kullanlclya bariyer korunmasıyla birlikte rahat hareket kabiliyeti, amelİyat konforu Ve

hassasiyet sağlaması amacıyla, parmak ucu kalınlığı en fazla ğ22 (sıfir virgül yirmi iki) mm, avuÇ iÇi kahnlığı

entazla 0,2 (sfır virgül iki) mm olmalıdır.

14. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olacaktır.

15. Eldiven dlş paketi, lslandlğlnda Ve kullanımda çabuk deformasyon oluşmamasl, sterilliğinin zarar

görmemesi amacıyla paketin her ikiyüzü de polietilen materyalden üretilmiş olmahdır.

16. Eldiven manşet klsmInün ameliyat gömleğinden kaymaslnl önleyecek şekilde kaymaz bant içeren düz

manşet seklinde üretilmiş olacaktlr.

divenin uzunluğu en az 290 (ikiyüzdoksa 1Lmm olacaktır.
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CERRAH| DRAPE TEKN|K ŞARTNAMES|

lnce, yumuşak ve güçlü olmak PE (polyetilen) veya PU (polyüretan) şeffaf filmden yapllmlş

İffi$:*g,,tlı,tt'*PlŞ*Ç',"-"-",q;'::'j:""_,"","meuzun
, İ]t!Ğ-İİİ,r; siıikon içermeüneıidir,
i İ,'_ll']nİ-.li"ıue ile steril edilmiş o|malıdır,

;,'.lİl":".1İiiİıttli ğ ı"n ı, *e n artık b ı rakmanahd ı L

l' lıİ!,'"',:j'.}H;*tıi;ii,i ta,it,ino"n sonra 3 yll olmalıdlr,

l" İ:l'İ:ffi ;'ü",,İiiJ" ruıı,n,'.n kııavuzu olmalıdır
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LAPAROSKOPIK sMM DAMAR MUHURLEME VE KESME PROBU
rexNix şanrxııunsi
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1. Prob 5 mm.lik trokarla minimal invazif ameliyatlarda kullanılabilmelidir..
2.. Probun çenesinin aktif kısmı 19,5mm ve şaftı ise en az 37 cm uzunluğunda
olmalıd ır.
3. Prob disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde
bulunmalıdır.
4. Prob ve proba bağlı kab|osu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
5. Prob dokuların diseksiyonunu, yakalanmasını, vasküler yapıların
mühürlenmesini ve kesme işlemlerini yapabilmelidir. İstendiğinde her bir işlemi
bağımsız yapabilmelidir.
6. Probun tutaclndaki elcik ile çene açılarak ligasyonu yapılacak dokunun çeneye
yerleştirilmesi sağ|andıktan sonra elcik kilitlenip damar mühürlemesi yapılmalı ve
takiben tutaçtaki düğmeyle probtaki bıçak aktive edilerek kesme işlemi
ya pılma lıdır.
7.Tutarll basınç ve mühürleme işlemini yapabilmek için kilit mekanizmasl
olmayan problar dikkate alınmayacaktır.
8, Cihazln elden kumanda edilebilmesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunma|ıdır.Cihaz istenildiğinde elden,istenildiğinde ayaktan kumanda
edilebilmelidir.
9. Prob mühürleme ve kesme işlemini 7 mm dahıl vasküler dokular üzerinde
yapabilmelidir.
10, Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri
bildirim sayesande, dokunun direncini ölçmeli ve bu işİemi yapabildiğini
belgeleyebilmelid ir.
11. Prob ne kadar enerji vereceğini, ne kadar sürede vereceğini otomatik o|arak
hesaplayarak dokunun elastin ve kolejen yapısını denaturize ederek ka|ıcı
olarak mühürleyebilmeli Ve enerjiyi mühürleme işlemi bittikten sonra otomatik
olarak kesme işlemi için hasta ve cihaz arasındaki iletişimi kurabilmelidir
,mühürleme işlemi bittağinde Veya bitmediğinde uyarl Vermelidir.
!2. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri
bildirim sayesande, mühürleme iŞleminin gerçekleştiği Ve gerçekleşmediği
durumlarda kullanıcıya sesli ve görsel olarak uyarı verebilmesi için hasta ile cihaz
arasında iletişim kurabilmeli ve bu sayede gerek sesli gerek görse| uyarl
sağlanmalıdır, Görsel uyarı , ameliyathane ekibinin anlayabilmesi açlslndan Türkçe
olma lıd ır.
13.Probun çenelerindeki mühürleme hattl uzunluğu en fazla 19.scm olmalıdır.
14.Probun çene açlklığı 13.5 mm, çenesi içerisinden aktive olarak kesme aşlemini
yapan bıçağın kesi uzuniuğu en az 17.Bmm olmalıdır.
15.Çene yapısı düz ve künt uçlu olmalıdır.
16.Probun çenelerindeki mühürleme hattının genişliğı 5mm olmalıdır.
17,Çenenin iç klsml dişli olup aynı zamanda grasping görevini görmelidir.
18.Cihazın etden kumanda edilebilmesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalıdır.Cihaz istenildiğinde elden,istenildiğinde ayaktan kumanda
edilebilmelidir.
19.Cihaz üzerindeki bir kumanda ile en fazla 159 derece rotasyon yapabilmelidir.
20.Cerrahi müdahaleler esnasında probun tutaç kısmınınln ıslak eldivenler içinde
kaymaslnl engelleyebilmek için tutaç özellikli bir malzeme ile kaplanmlş olmalldır.
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21. Probun elcik klsml arkaya çekilerek kitlendikten sonra güVenlik açlslndan
rotasyon
mekanizmasıda kitlenmelidir. Mühürleme yapılacak doku ve damarın sabitlenmesi
hasta güvenliği açısından önemli olduğu için sabitlenmeyen problar dikkate
allnmayacaktlr.
22. Prob doku ve damar mühürleme işlemini maksimum 10 saniye içinde bitirip
sesli Ve Türkçe görsel uyarıyla belirtmelidir. HastanIn damar ve dokusuna 10
saniyeden fazla enerji veren problar dikkate alınmayacaktır.
23.Probun çenelerinin ucu atravmatik olmalı Ve cerrahın kör disseksayon
yapılmasına olanak sağlamalıdır.
24.Prob tüm laparoskopik cerraha ameliyatlarlnda kullanılmalldır.
25. Problar ameliyathanede kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
26. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kap|anmış olmalıdır.
27. Yurt dışında imal edilen probların cE belgesa Ve imalatçlnln Türkiye'de ki
kuruluşuna Verilen apostil kaşeli satlş yetki belgesi teklifle birlikte hastane
ıdaresine verilmelidir.
28. Ürü n numune ile değerlend irilecektir.
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iRis RErRAXTöR sEri TEKNiK SARTNAMEsi

1, Ürün İris papilla genişletici çengel seti olmahdır. PMMA materyalinden imal edi|miş olmalıdır.
2. Mikro iris kancalar| disposable olup, steral paketlerde 5 adet olmalıdır
3. AyarlanabiIirslikon bariyeri bulunma|ıdır.
4. Rekraktörün kaymaslnı engelleyen stoper 5ilindirik şeklide olma|ıdır. stoper kaymamahdlr.
5. 1 adet numune verilmelidİr. Ürün cerrahi ekip tarafından değer|endirilecektir.
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DAcRoN siLici TEKNiK şARTNAMEsi

(TEK KULLANlMUK KÖVEZ Ve CERRAHi EL TEMizLEME, KURuLAMA BEzİ)

1-Malzemenin içeriğinde dayanıklılık hammaddesi olan Dacron Polyester 7o45

oranında olmalıdır.

2-Malzemenin içeriğindeki Polyester ve Selüloz lifleri,filtre edilmiş yüksek

basınçlı su teknolojisi ile el değmeden birleştirilmiş olmalıdır.

3-Malzeme E.O ve buhar sterilizasyon yöntemine uygun olmalı,sterilizasyon
sonrası malzemede deformasyon olmamalıdır.

4-Malzemenin kullanıldığı bölgede partikül,tüy,lif bırakmaması için pamuk ve
yün içermemelidir,

6-Malzemenin üreticisine ait lso sertifikası olmalıdır.

7-Malzeme ihtiyaca göre reusable veya disposable kullanılabilmelidir.

8-Teklif edilen malzeme için ihtiyaç gösteren birimden uygunluk raporu
alın malıdır.

9)Gelecek ürünler ambalaj sistemi her kolide 1000 adet olup bu ürünlerde
100'lük paketlere ayrılmalı ve korunaklı bir sistemle muhafaza edilmelidir.

1O)Orijinal kataloğu ihale dosyasında bulunmalı ve bu orijinal katalogda

kövezlerde kullanılabilir ibaresi bulunmalıdır

oaw-, Ita
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5-Tüm kullanım alanlarında ürünün efektif olması için boyutu 30,5 cm x 30,5
cm. olmalıdır.

11) Teklif veren firmalar 100 Adet Dacron silici Bezi numunesini bedelsiz

kuruma teslim etmek zorundadır. Numunesi verilmeyen ürünler teklif dışı

bırakılacaktır.
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KOTERİZASYON PROB UCU REUSABLE SPATÜL UÇ
TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. koter ucu reusable olmalıdır.
2. Koter ucu uzun olmalı ve uzunluğu en az |5 cm olmalıdır.
3. Koter ucu spatül şeklinde olmalıdır. Uç kısmı 2,5 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Koter ucunun kaleme giriş kısmı 2,5 cm olmahdır.
5. Tek olarak steril paketlenmiş ve istem yapan hastanelerin ameliyathanelerinde bulanan

tüm koter kalemleriyle uyumlu olmalıdır.
6. Ürün işlem sırasında ısınmamalıdır. Cenahi bohçayı yakmamalıdır.
7. Ürtin işlem sırasında koter kaleminden çıkmamahdıı.
8. istekliler ve teklif ettikleri ürünler T.C. Sağlık Bakanlığının 20l0lll sayılı genelgesi

gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Ürtın Takip
Sistemi'ne (jTS; kayıtlı olmak zorundadır.

9. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
l0. Numune, leknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısııdan değerlendirmeye
tabi tutulacaktır. uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile
verilecektir.
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KOTER TEMiZLF:lvlE ZIMPARAS! TEKNİK ŞARTNAMESi
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UZUN ÖNLÜK TEKNiK ŞARTNAMES|

'l. Ürün, koruyucu olarak kullanıldığı için korunacak o|an yerin tamamıyla kavrayacak
şekilde olmalı.

2. Ürün boyundan askılı bağcıklı arkadan da iki adet bağcık olmalıdır.

3. Sık yıkanmaya dayanıklı olmalıdır.

4. Sıvı, kan geçirmemeli, sağlam ve esnek olmalıdır.

5. Alerji yapmamalıdır. Terletmemelidir.

6. Ürün tamamen polyester olmal.dır.

7- Dokuma atkı ve çözgü iplikleri tamamıyla polyester olmalıdır.

8. Ürünün ebat ve uzunluğu idare tarafından belirlenecektir.

9. Ürün en az 1 (bir) adet numune ile değerlendirilecektir.
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KoTER pLAĞı DısposABLE ERlşKlN Boy TEKNix şınrıııuesi

l.Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve cihazla uyumsuzluklardan

dolayı oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

2.Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.

3-Plaklar, 12 cm x 20 cm (+ 2 cm) Erişkin, 9 cmx14 cm (+2 cm) Pediatrik öIçülerinde tüm

plak ytizeyi ciIde yapışmalı, kullanılan yapıştıncı da iletken olmalıdır_

4.Plaklar sıvtya m.ııuz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliği olmalıdır.

5.Plak yapıştırıldığı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.

6.Plak ambalajlan plakların yapışma ve esneklik Ozelliklerini dış etkenlerden koruyacak

<ızellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

7.Plaklar için verilecek ara kabloların çapı 0,75 mm (çoklu) olmalıdır.

8.P|aka soket kısmı kabloya pesli veya contalı olmalıdır.

9,Kablo dış izalasyonusilikonize olmalıdır.

l0.Malzeme depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miyadlı olmalıdır.

l l,Kliniğimizde kullanılan AESCULAP marka cihaz ürüntln tekli-çiftli olmalıdır. Z
l1 Dlaklarle birlil*e en aı l5 ıCet bipelar inee uçlu koter kablos i iiiiald Ç6ıilnıelidir:

l 3. Urün numuneye göre değerlendirilecektir

,rıQ

a).

/Yo



33j- f3\

PENROZ DREN KALİN VE İNCE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Penroz dren medikal pvc'den üretilmiş olmalıdır.
2. Yassı biçimli içi oluklu olacak.(daha iyi vakum yapabilmesi için )
3. X-ray çizgisi olmalıdır.
4. Boyutları kurumun isteğine göre olmalıdır.
5. En az boyu 45 cm olmalıdır.
6. Steril pakette olmalıdır.
7. En az 4 yt raf ömrü olmalıdır.
8. lSO ve CE belgesine haiz olmalıdır.
9,Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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LATEKs lçenıueveıl eı.ııiıLenıix sTERlL cERRAHl ELDıVEN

,t . Eldiven hammaddesi TlP-1 lateks alerjisine karşı lateks ve pudra
içermemelidir.

2. Eldiven hammaddesi esneklik ve dayanıklılık amacıyla neoprene bazlı
olmalıdır.

3. Eldiven, kullanıcılarda Tip lV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu
riskini önlemek amacıyla Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıc| kimyasallarını
içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmis eldiven
kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

4. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL
seviyesi 1.0 olmalıdır. Ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

5. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olmalldlr Ve iha|e
dosyasında sterilizasyon yöntem raporu sunulmalıdır.

6. Eldiven Kişisel Koruma Sınıfı (PPE) Kategori 3 CE sertifikasyonuna sahip
olmalıdır.

7. Eldiven üretim standartlarl açlslndan EN455/1 -2-3-4, EN37 41 1 -2-3,
EN420, EN388, İso1,1,t37_1, lso13485, lso1400.1, lso9001
standartlarına uygun sekilde üretilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale
dosyasında sunulmalıdır.

8. Eldiven, ameliyat esnasında alerjisi olan sağlık personelini belirtmek
amacıyla standart eldiven renginden farklı olarak yeşil renkte üretilmiş
olmalıdır.

9. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından,
kopma kuweti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum ,13 N
(Newton) olmalıdIr. Test sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

10. Eldivenin e|in ve bileğin tamamını örtmesi ve korunum sağlamak
amacıyla, eldiven uzunluğu minimum 300 mm olmalıdır. Bu husus icin
akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven uzunluk testi ihale
dosyasında sunulmalıdır.

'1 1 . Eldiven dış paketi, ıslandığında veya kullanımda çabuk deformasyon
oluşmaması, sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de
polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.

12. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler
pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
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BiyoloriK DoKu yApIşTIRIcIsı TEKNiK şARTNAMESİ

1) Urün; sığır serum albümin, modifiye edilmiş gluteraldehit, kitosan, sodyum
hiyalüronat ( hiyaIüronik asit ) ve karboksimetilselüloz içermelidir.

2) Ürün, yüksek kovalent bağ 9ücü ile hem durağan hem de akışkan bir yapıştncı
olarak kullanılabilmelidir.

3) Ürün, birkaç saniye içinde jel haline gelebilmelidir.
4) Ürün, dokulara zarar vermeyecek non inflammatory yapıda olma|ıdır.
5) Ürün, bioresorbable olmalıdır.
5) Ürün steril pakeder halinde olmalıdır.
7) Ürün hem kuru bölgelerde, hem de kanın bulunduğu bölge|erde kullanıma

uygun yapıda olmalıdır.
B) yapışbrıc| ve serdeştirici ayn ayn haznelerde eşit miktarda bulunmalıdır ve

toplam hacim 4 ml olmalıdır.
9) iç lümeni spiral olan bir iğne ucu ile kanşım sağlanmalı ve kanşttrma için ayrı

herhangi bir işlem yapılmamalıdır.
10)ürün ile birlikte iç lümeni spiral şekilde olan iki adet iğne ucu verilmelidir.
11)ürün, dizaynı sayesinde karı$ınlmaya gerek duymadan tek hareketle bolgeye

uygu|anabilir yapıda olmalıdır.
12)ürün, işlem sonrası artakalanlan uygulama bölgesinden ve cihaz|ardan

kolaylıkla kaldırılabilecek yapıda olmalıdır.
13)Ürün, uygulandıktan sonra 6 ay içinde biyolojik olarak degrade o|malıdır,

14)ürünün son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren minimum 2 yıl olmalıdır.
15)ürün. biyouyumlu ve biyoinert olma|ıdır, parçalanma ürünleri toksik özellik

göstermemelid ir.

16)ürün, uzun süre sağlamlığını kaybetmeyen bir malzemeden üretilme|idir ve
esnek olmahdır.

17)Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB, LoT numarası,SUT kodu ve
barkod numaralannl faturayla birlakte teslam etmelidir.

1B)Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan k|iniğe
teslim ederek onay almaidır.
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STANDART EPİDURAL SET TEKNİK SARTNAMESİ

l. AMBAl,AJ: Sct muhteviyatı blisteı ambalaj içcrisindcdir

2. ENJEKTÖR: Set mulıleviyatında düşük dirençli (Loss Of Resistance) lateks

içenneyen contalı, hava ve sıvı tekniğne uygun, l0 ınl. Luer lock veya Slip lock

Eııjelitör buIunmalıdır.

3. FİL'[RD: Kilit konektörlü, Luer lock ve Slip lock uyumlu, en az 7 bar basınca

dayanıklı,0,2 p hassasiyetinde; EN ISO 8536-1 l standardına uygun olmalıdır.

4. EPİDURAL İĞNE: Tuohy uçlu 90 mm, hcr l0 mm dc fonksiyon derinliğini

göstcrmck için işaretlenmiş, renk kodlu mandrenli, plastik veya mctal stilct|i, Luer

lock ve Slip lock kilitlemeye uyumlu ve kanatlı olmaIıdır. Mandren üzeriııde iğne uç

yönünü gösteren çentik bulunmaltdır.

5. KATETER: 90 + l0 cm uzunluğunda. şeffaf, derinlik mesafeleri işarctlenmiş, üç

lateral delikli 2O C veya 2l G olmalıdır.

6. Bir adeı. kateter kilit konektörü (tuohy borst) ve bir adet kateter kanalı bulunmalıdır.

7. Bir adet, epidural filtreyi vücuda tespit edebilen filtre fiksatörü bulunmalıdır.

8. Bir adct Epidural kateterin uygulama alanından çıkmasını engelleyen vc vücuda tespit

cdcn kanallı katetcr sabitlenıe fiksatörü bulunmalıdır.

9. Üriin steriI olup, raförnrü tesliın larihi itibariyle 4 yıl olmalıılır.

l0. Bu tcknik şartname muhteviyatında bahsi geçen (G) gaugelar ISO 9626 standardına

uygun ürctilmiş olmalıdır.

l l. Ürüıı Kullanma talimatı ve zorunlu uyanlar Türkçe olmalıdır.

l2. Ürün T.C.Sağtık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bi|gi Bankasına (UBB) kayıılı
ve üründe "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi olmalıdır.
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pıs çözüctı rnrNi« şanrNıursi

./. solüsyon, hastane ve diğer tbbi kurumlardaki cerrahi aletlerin daldırma banyolannda

temel temizliği için kullaıuma uygun olmalıdır.

2. solüsyor1 alkalik temizlemeden sonra fosforik asit nötralizasyonu ile kireç ve diğer

asitte çözünebilir kirliliklerin temizlenmesi için kullanılmalı ve pas çözücü olmahdır.

3. Solüsyon >o/o30 Fosforik asit çöze|tisi içermelidir.

4. PH değeri <l olmalıdır.

S.ürtin manüel kullanımda, aside dayanıklı paslanmaz çelik cihazlann temeI temizliği için

10-15 dakika süreyle 40o-60"C de Yo5-10 konsantrasyonda daldırma çözeltisi olarak

kullanılabilmelidir.

6, Ürun 5 L lik Polietilen bidonlar halinde ambalajlanmış olmalıdır.

7. So[üsyonun numunesi denendil(en sonra uygunluk verilen ürün alınacaktır,

8- Ürlin Güvenlik Veri Formu ihale dosyasında bulunmalıdır.
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ETiLEN oKsiT iNnixa,rönü rnrNir oörürvıü

1. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
2. İndikatör Class 5 olmalıdır.
3. Stripin iizerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi

bulunacaktır.
4. Etilen oksit sterilizasyonu sorırası indikatör farklı bir zftreflge dönmelidir.
5. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans

renk" tonlarından farkh olacaktır.
6. Paketin veya stripin üzerinde üretim tarihi, son kullanma taihi(en az 2

yıl),lot numarası ve kufu adedi belirtilmiş olmalıdır.
7. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda

ürün için alınmış analiz sertifikası olmalıdır.
8. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı objektif

bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
g. Ürtlntin onaylanmış kuruluştan alınma (notifed body) ISO EN lll40-1

uygunluk sertifikası olmalıdır. Urüniln lot numarası, art numarası, ve
üretildiği kalite standardı her indikatör stripinin üzerinde yer almalıdır.

10.Etilen oksit stribi paket içinde rahatça görülebilir ebatlarda olmalıdır.
ll.En az 250 striplik kutularda kullarııma hazır olacaktır.
12.CE uygunluk belgesi olmalıdır.
13.Teklif edil ürünlerin performans testleri yapıldrktan sonra uygunluk

verilecektir ygunluk alamayan iiri.inler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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DİsPosABLE ŞoRT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Arka orta kısımda koionoskopi ve rektoskopi sırasında yeterli dereçede

açıklık sağlayan delik olınalıdır.
2. Bel kısmı lastikti olmalıdır. Obez kişilerin de giyebileceği kadar büyük

olmalıdır.
3. Ütn numuneye göre değerlendirilecektir. Numune verneyen firmaların

teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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'|. Setler hasta kontrollü analjezi uygulamalarlnda kullanllan ağn pompasl ile
kullanılacak özellikte olmalıdır,

2. intravenöz, subkutan ve epidural uygulamalarında tek tip set kullanllabilmelidir.
3. Setin bir ucu serum torbaslna rahat girişini sağlayan spike'a sahip iken, diğer ucu luer

lock yapıda ve serbest aklşı önleyen anti-siphon valfli olmahdlr.
4. Setin uzunluğu 230cm'den uzun olmalıdır.
5. Cihaz üzerinde hava kabarcıklannın hastaya gitrnesine engel olacak, hava kabarcık

ebadl ayarlanabilen haVa dedektöru bulunmalldır.
6. Set üzerinde hava kabarclklarlnln, hastaya gitmesine engel olacak hava eliminasyon

( Air-Trap Plaka) filtresi bulunmalıdır.
7. Setlerin raf ömru teslim tarihinden sonra en az 5 yıl olmalldır.
8. Setin doldurulma işlemi manuel yapIlabildiği gibi, cihaz üzerinden de otomatik tek

tuşla olarak yap llabilmelid ir.

9. Ambalajlnda üretim tarihi, üretim sen no'su, son kullanma tarihi okunaklı bir şekilde
yazlll steril orijinal ambalajlarda olmalıdır.

10. Set ile birlikte blrakllacak PcA Pompa Cihazı aşağıdaki özelliklerde olacaktlr;
1 0.1 . Cihazın menüsü ve alarmları kullanıcı kolaylığı açısından tamamen Türkçe

olacaktlr.
10.2- Cihazın üzerinde numerik klavye bulunmalıdır.Bu sayede istenilen değer zaman

kaybı olmadan tek tuş ile girilebilmedir.
10.3. Cihazda; Sette hava var, Şarj bitti batarya zayıf, hat blokajı, programın

sonlanmasl, kapak açllmasl, oklüzyon gibi durumlarda sesli Ve gönjntülü olarak
alarm vermelidir.

10.4. Cihazlann montajı Ve eğitimleri istenilen süre boyunca firma taraflndan
sağlanacaktır..

10.5. cihazln göstergesinden tüm menüler takip edilebilmeli, infüzyon işlemi esnaslnda
da Hızı ( ml, mg, mcg ), İnfüze edilmiş hacim, İnfüze edilecek hacim, Kalan
zaman, Veni Açık Tut(VAT), seçiıen program parametreleri de izlenebilmelidir,

10.6, Cihazda, A'dan Z'ye 26 adet ilaç protokolü kullanıcı isteğine göre pc 'ye gerek
duyulmadan girilip ilaç isimleri kaydedilebilmelidir.

10-7 - cihaz Ve set aynl marka olmalldlr.
10.8. Cihaz hafızasında son kullanılan programı saklayabilmelidir. Elektrik kesintilerinde

de devreye giren bataryası sayesinde cihaz kapanmadan infüzyon işlemine
devam edebilmelidir.

10.9, Cihazda elektrik kesintilerine karşl şarj edilebilen ( li-ion ) batarya bulunmalldlr.
Elektrikten bağımsız olarak batarya, 100 ml / saat hızda, en az 15 ( on beş )

saat ça llşabilmelidir

10.10. Teklif edilen cihaz CE-Sertifikalı olacaktır

r.i
M EK
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ı+ r,ixi . üıınxi rıinninix»nı _ı.ı,nıı.ıııir-in riixnrı,i KATETER rnxNix şanrNaırırsi

ı. isrsNıN rrxxi« özrrı-ixrsR
l Hcınodil,aIiz içiır tızun süıeli danrar volu sağ|aırrak için İntemal jugular vene uygulanabilir

olınalıd ır.

2. Kateter tek parçadan oluşma|ı lıiç bir aparatı daha sonra katetere monte edilmemelidir.
3. Di_"-aliz Kateteri diiz l4F X 24cın-28cın-j2cın. 36cm ve 40cm olmalıdır.
4. Kateterin iki lüıneni birbirinden ayrılabilir olınalıdır. Kateter, bu özel|iği ile hastanın anatomisine

göre ayıı labilmelid ir,
5. Kateteriıı ııçlarnın avrılabiIir tılnıası özelliği ile resirkiilasyon ve tıkanma oranı en aza indirilmiş

t,ılnıalıdıt-
6. KaleteI iizerinde cilt altı sabitlemeyi sağ|aınak ve eırfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacl

ile [-ıir adet düşük pı-ofilli cuff bulunnıalıdır
7. Kııeter ilzeriıde di'ırdüriilebilir dikiş kanat|arı olmalı ve bu özelliği ile güvenli dış fiksasyon

sağlannıı lıd ır
. Kateteı, iizerinde ırtcr yoltı için kırmızı ı,eıı ı,olu içiı,ı ıııavi renkli birer klemp bulunmalıdır
. Kateteriıı tızatııalaı,ı iizeriıde priıniııg hacinı işaretleri bıılrınınalıdır,
(). Kaüetefin 1apıldığı ınalzeııe -fıiniflex olma|ıdır.
i. Kateter aikoI ve ivoı tabanlı dezeırfektan larla kullanıldığında zedelenııeınelidir.
] Kaıeteı,iıı tıluştuğıı kit şef}hf aıııbalajla kaplı olmalıdır.

s

l.]

Katcteı, kiti lizcrinde katetcr uygulıınası ve kullaırımı hakkında bilgi veren
bıılı.ınnııı lıtlıı,,
Alıııacalı olaıı katctcrleı,iııolo.......20cırr. Yo........22cın, Y".......24 cm. Yo.......28 cm, o/o...

'7o,,.............-..36cıı-ı.96.......40 cıı ve o/o.........,......55cın olarak teslim edilmelidir.

prospektüs

.......32cm,

2. s|,,t-iT (,_{TH Di\,..\LiZ K;\T]]TER KİT,i İÇiNDE
Split ı ıılı Dir ııliz Kaltıcı, Seıi ie k biı, ınılıaIı.j içerisinde kı.ıllanıır-ıa suırulmuş olup aşağıdaki
nıalz._,,ı,:lcı,, lcn ı liısnıa] ıclıı,

i. i ıı.]ı,, l 1F çi1! 1iiınclrli ııu]ırı r ıııı]ıl,ıiliı,diişiik pırıtılli cı.ıffı olan kateter olmalıdır.
] i ,\(i':1 giı,iş iğııcsi tılıııalıılıı,
l. ] ıJcı Llanlal, ( l iiirtiirii oInlalıdlr
i- l:ıı ız ] adeı ııı:ırker]ı .| ııçlıı ıııidcrı ire ıılnıa]ıdır
:, ] ırIıı cnjeksi_ıı,n kal,ıa(ı t,ılnıalıtiıı,
6. ] a,İ.,t lıınelliılu ıoOl (ıfokitı,)t,ılnlalı.lıı,.
7 l Aticı |iilitlcıııtı nıekaııizıııısı r,ıliıı; ı all'li pıeelııvaı,slıcatlı olııalıdır. Bu özelliği iIe hava

eıııb,ı]i.i ve kıııı jızıııtısı ı,irkini nıiııiina]ize etıı]eIidiL

J. .\\ I I]At.A.l VE s-tIıRILlZ.\SYON
l. St.,riI . set}hf ı e oı,i!inal aınl-ıala_jındı olııalıdır
]. stııı lıiıllaıınıa ıııihleri kiı iizeı,indc hclirtilırıelidiı,.
]. Sıeı,ilizısvon siiı,csi anı[-ıaı tcsliııı tarilıiııdeıı iti[-ıaıen eı az 3 (tiç) yıl ıniyadlı olmalıdır

KATI]TER ,,l, l|]{l GÖZ lt UAYI 
^-ESİNE 

T]\Bi TUTULACAKTIR.
KATI.:I,Elt Böı.İ'M TAİt.\FINDAI DENENEREK IIYGUNLUK VERiLECEKTiR.
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xo ı{ gi N r s pi ıuı ı_- r pi ou Rıı_ s ET SARTııııı-ı rsi

l . AMBALAJ: Set muhtcviyatı blister ambalaj içerisinde olmahdır.

2. ENJEKTÖR: Set muhteviyatında düşük dirençli (Loss Of Resistance) liteks içermeyen contalı, hava ve

sıvı tekniğine uygun, l0 ml. Luer lock ve Stip lock Enjektör bulunmalıdır.

.l. FİLTRE: Kilit konektörlü. Lucr lock ve Slip lock uyumlu, en az 7 bar basınca dayanıklı, 0.2 p

hassasiyetinde: EN:ISO 853G l l standardına uygun olmahdır.

"ı EPİDURAL iĞNE Uzerinde kilitlenme mcsafesinin bilinmesi için işarctleri olan yuvarlak kilit

mckanizııalı, asılı damla tckniğinc uygun olarak şeffaf hub kısmı bulunan,90 mın, tuohy uçlu, heı l0 ınm

dc fonksiyon derinliğini göstcrmek için işaretlenmiş, renk kodlu mandrenli. plastik veya metal stiletli, Slip

lock kilitlemeye uyumlu, kanatları rahat kullanım için istendiğinde çıkarılabilcn epidural iğıe olma|ıdır.

Mandreni üzerinde iğne uç yönünü gösteren çentik buIunmalıdır.

5 SpİNAL İĞNE, zz c ,. pencil point uç yapısına sahip, kilit mekanizmasına uygun olarak yuvaı|ak ve

cnjeksiyon kısmı şeffaf olan, iizerinde kilit noktasını gösteren renkli ok işareti bulunan hublı, renk kodlu

mandrenli, çelik stiletli, mandreninde ve şeffaf hub kısmında sıvı çıkrş yönünü gösteren çentik olmalıdır.

Luer lock ve Slip lock kilitlemeye uygun olmalıdu. Spinal iğncnin şeffaf hub kısmı iğne rotasyonuna neden

olmayacak şekilde 360'dönebilme özelliğine sahip olmalıdır. 0-14 mm arasında hcr mesafbde güvenli oIarak

kilitlenmelidir.

6. Hem epidural iğne konnektörü, hem de spinal iğıe konnektörü özel. d]ızayna sahip olmalıdır ve kilitleme

işlcmi iğnelerin bu özel konncktörler vasıtasıyla yapılabilmelidir. Epidural iğnenin konnektörü iieerindc

lırtıklı alaıılar olmalıdır.

7 KATETER: 90 * t0 cm uzunlu ğunda. şeffaf. dcrinlik mesaf'eleri işarctlcnmış, üç lateral delikti 20 (j

l0

vcya 2l G olmalıdır.

Bir adct cpidural iiltreyi vücuda tespit edebilen filtre fiksatörü bulunmalıdır.

Bir adet kateter kiliı konektörü (tuohy borst) ve bir adet kateter kanalr bulunnalıdır.

Bir adet Epidural kateterin uygulama alanından çıkmasını engelleyen ve vücuda tespit eden kanallı

kateter sabitleme filısatörü bulunmalıdır.

Ürün steril olup, raf ömrü teslim tarihi itibariyle 4 yıl olmalıdrr.

Bu teknik şartname muhıeviyatında bahsi geçen (G) gaugelar ISo 9626 ve ISo 1581l Standartlarüna

uygun iiretilmiş olmalıdır.

Ürün Kullanma talimatı ve zorunlu uyanlar Tiirkçe olmalıdır.

Ürtlırı l.C.Saglık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı ve üründc

"Sağlık Bakanlığı Onaylıdır" ibaresi olmalı

ALTAy

1l
,)

l3.

l4.

0 s.şbn,
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nüyü« soy piı- rBxNi« şınrNaırırsi

l. C özelliğinde orta boy pil olmalıdır.
2. 1,5V Alkalin Pil olmalıdır.
3. Yiiksek performans alkalin pil olmahdır.
4. Sızıntı ve akıntl yapmamalıdır.
5. Üzerinde son kullanma tarihi olmamalıdır.
6. Laringoskop cihazlannda kullanılabilmelidir
7. Cihaza zarar vermeme|idir.
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Ex çARşAF| TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ürün %1OO pamuk mamulden olmalıdır.
2.Gramajı en az 3o2gr/m2 olmalıdır.
3.Kumaşın ena en az 2ıocm olmalıdır.
4.Kumaş beyaz renkte olmalıdır.
5.Kumaş sıklık( çözgü/cm+atkı/ cm) değeri enaz cm karede 46 te| olmalıdır.
6.Hastanemiz satın alma komisyonu taraf|ndan yaptlrılacak tüm test ve analizler için alımdan
önce en az 1,5 t15m ebatlarında kumaş numunesi gönderilmelidir,
7.Teslim edilmiş ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S Hıfzısıhha Ens.ne numune
gönderip, muayane ücretleri teklif veren firma tarafından karşı|anacakt|r
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

*Hffi,-,

u.ıJnigohaĞ
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spo2 öLçüMü içix nnasuBlı rARMAK pRoBu

l . Teklif edilen SPO2 probu Nihon Kohden, mindray, drager, ve petaş marka model
hastabaşı monitörde kullanıma uygun olacaktır.

2. Teklif edilen probun bağlantı soketi cihazın Spo2 ara bağlantı kablosuyla uyumlu
oIacaklır.

3. 'l'eklif edilcn SPO2 probu su geçirmez yapıda olacaktır.
4. Teklif edilen SPO2 probu sıvı dezenfenktanlarla dezenfenkte edilip tekar kullanıma

uygun olacaktır.
5. Teklifedilen SPO2 probu parmağı sıkmayacak ve konfor sağlayacak yapıda olacaktır.
6. l adet teklifle birlikte numune verilecektir. İlgili boltlmden uygunluk alan frrma teklifi

değerlendirilecektir.

u
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iNınıxer PEMBE No: zo rexııix şARTNAMESi

1.Kanül kısml Virgin teflon (p.t.f.e.) olmahdlr.
2.Kanül x-ray ışınlarına karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalıdır.
3.serum infüzyonu slraslnda dlşandan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almahdlr.
4.Port klsmlnda ilacln geri kaçmaslna izin vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalldlr.
5.|V kanülün luer-lock kapağl bulunmall Ve uygulama sırasında kan ile temaslnl engelleyici bir
konumda olmalldlr.
6.|V kanülün tespitini kolaylaştlrmak için yanlarlnda kanatlar yer almalIdlr.
7.|V kanül birim blister-twex ambalajlannda yer almall Ve her binm ambalajln ğstünde ts-5542-5
ibaresi .(steril Ve tek kullanlmllk) bulunmalıdır.
8.1V kanülün damara girişi kolay olmalldIr.
9.1Vkanül, üretim tarihi Ve son kullanma tarihi arasında en az2 yllllk bir raf ömrüne sahip olmall Ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalldlr.
10. Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,
'l1. Malzemenin tüketami slraslnda hatah üri.ınle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
'l2 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken bükülmemeli, damara girerken ucu
bozulmamalldır.
14.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
'l3. Anjioketler etilen oksit Veya gama lşını ile steril edilmiş olmalldlr, sterilizasyon yöntemi birim
amb_alajln üzerinde belirtilmiş olmalldlr.
14. Urünler sağhk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(U8B kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
o|malldIr. uygun olmayan ürünlĞr ihale üzerlerinde kalsa bi|e teslim alınmayacak ve gerekİa işlemler
yapllacaktlr.
'l5. Malzeme steril orjinal ambalajlnda tes|im edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde basklll olarak,
okunakll Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)sterilizasyon yöntema
f) Sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağhk Bakanlığl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakh olarak yaztlmış olmalldlr.
16. Teklif edilen malzeme, T.c. sağllk Bakanhğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan alInmlş firma tanlmlayıcl koda sahip
olmalldlr.
17. sağllk Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu oımayan firmalar değerlendirme dışl
blrakllacakhr.
18. lstekli|erin ve/ veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kaylth olduklarlnl
tastik edici belgeler olmahdlr.
,l9. An,iioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir,
20. Yüklenici firma bozuk Ve hata|l ürünleri yenisa ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidar.
21. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az ,lo'ar

adet numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
22. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
23. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( kaıalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeıer yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçerıi sayllacaktlr.
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PERKÜTAN NEFROSTOMİ TEKNİK ŞARTNAME

1. Nefrostomi seti perkütan olarak Seldinger tekniği ile takılabilecek şekilde
olmalıdır.

2. Set, birer adet nefrostomi kateteri, ultrasonik giriş iğnesi, J uç|u guide, universal
adaptör ve üç adet değişik kalınlıkta radyopak dilatörden oluşmalıdır.

3. Yerleştirme kolaylığı için kateterin uç kısmı uca doğru incelen (Taper tip) yapıda

olmalıdır.

4. Kateter uzunluğu 24- 34 cm olarak seçilebilmelidir.

5. Kateterin proksimal ucunda, kitlemeli bağlantılı olmalıdır.

6. 8,tO,t2 F ebatlarında olmalıdır.

7. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde olmalıdır.

8. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

9. Paket üzerinde steril izasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılma|ıdır.

10. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.
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oroıı,ıeri« pRosTAT siyopsi iĞııEsi

1. Biyopsi sistemi ile doku biyopsisi almak amaçlı kullanıma uygun olmahdır
2. İç aksamı, iç içe iki kanülden oluşmalıdır.
3. İğneler ultrason rehberliğinde kullanıma uygun ekojenik olmalıdır.
4. Bağlantı mekanizması iğne sapı iğnenin kalınhğnı belirleyecek şekilde ölçülerin kolay belirlenmesi

amaçlı renk kodlu olmalıdır.
5. İğneler 18G kalınhğında 20cm uzunluğunda olmalıdır.
5. İğne üzerinde derinlik ölçülerini belirleyecek marlorlar olmalıdır
7. Tekli paketler şeklinde steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
8. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belitrilmiş olmalıdır.
9. Teslim ediıen malzeme tarihi ile en az 1 yıl miadh olmalıdır.
10, Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.
11. Numune klinikte değerlendirilerek onay verilecektir.
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TERMopLAsTix rxrnnxaı NAsAL SpLiNT rıxxir şınrxıııırsi
l. Termoplastik materyalden imal edilmiş olmahdır.

2. Kaynamış suya atıldığında yumuşayarak kullanılınaya hazır hale gelmelidir..

3. Splint kendinden yapışkanlı olmalıdr ve ıslanmaya dirençli olınalıdır.
4. Splintle beraber pakette bir adet burunun orta bölgesine konulması için 4x50 mm

uzunluğunda silikonumsu sünger olmalıdır.
5. Bir kutuda yirmi adet olmalıdır.
6. Orijinal paketinde o|malıdır.
7. Ürtln büyük, orta ve küçük olmak üzere 3 farklı boyu olmalıdır.
8. Anabilim dalımızın isteği doğrultusunda ebatlardan teslimat yapılacak olup kullanım

durumuna göre değişim yapılacaktır.

Ürilnler UBB' de kayıtlı olmalıdır.9
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ALüMiNYUM EXTERNAL NASAL sPLiIür TEK\ü< ŞARTNAMESİ

1. Uygu|aması kolay ve hızlı olınalıdır.
2. Silikon köpfü iizerinde ince hafifalüminyum tabaka halinde olmalıdır.
3. Splint kendinden yapışkanlı olmalıdır ve ıslanmaya dirençli olmalıdır.
4. Splint ile beraber pakette biı adet burunun orta bölgesine konulması için 4x50 mm

uzunluğunda siIikonumsu sünger olmalıdır.
5. Bir kutuda yirmi adet olmalrdır.
6. Orijinal paketinde o|malıdır.
7. Üriln büyüh ortı ve küçük olnak ilzere 3 farklı boyu olmalıdır.
8. Anabilim dahmızın isteği doğrultusunda ebatlardan tes|imat yapılacak olup kullaııırn

durumuna göre değişim yapılacaktır.
9. Ürunler UBB' de kayıth olmalıdır.
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T-rtJP TEIaniK şARTNAMESİ

l- İç çapı 1.15 mm olmalıdır.
2- Hammaddesi silikon o|malıdır.
3- Mavi renkte olmalıdır,
4- Ürlln Ozel plastik kutusunda olınalıdır.
5- Steril pakette olmalıdır.
6- Üriin UBB' de kayıtlı olmalıdır.
7- Numune verilmeyen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8- Ürunıın orijinalliğini anlamak için imalatçı bilgileri (firma adı, ünvanı, adresi ve telefonu vb.)

steril paket iizerinde baskılı halde bulunmalıdır. Etiket üzerinde olmalıdır.
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PAPARELLA TiP _ II TEIorİK ŞARTNAMESi

1. İç çapı 1.50 mm olmalıdır.
2. Hammaddesi silikon olmalıdır.
3. Mavi renke olmalıdır_
4. Ürün özel plastik kutusunda olmalıdır.
5. Steril pakette olmahdır.
6. Ürün UBB' de kayıtlı olmalıdır.
7. Numune verilmeyen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Ürilniln orijinalliğini anlamak için imalatçı bilgileri (fırma adı, ünvanı, adresi ve telefonu vb.)

steril paket üzerinde baskılı halde bulunmahdır. Etiket iizerinde olmahdır.
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PAPARDLLA Th-I TEKNiK şARTNAMESi

l. İç çapı l,0 mm olmalıdır.
2. Hammaddesi silikon olmalıdır.
3. Mavi renkte olmalıdır-
C. Üriln Ozel plastik kutusunda olmalıdr.
5. Steril pakette olmalıdır.
6. Üriln t BB' de kayıtlı olmalıdır.
7. Numune verilmeyen tekliler değerlendirmeye alınmayacaktır.
E. Ürüntln orijinalliğini anlamak için imalatçı bilgileri (firma adı, ilnvanı, adresi ve telefonu vb.)

steril paket tizerinde baskılı halde bulunmalıdır. Etiket iizerinde olmalıdır.
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TURU ELMA TEKNİK TNAMESİ

Ucu elmas parçalan ile kaph olmalıdır.
Tur uçlarının uzunluğu 70 mm arası olmalıdrr.
Mandren çapı en az 2 mm olmalıdır.
Malzemenin kafa kısmı sarı renkte ve normal elmas tur uçlarına göre extra coarse

olmalıdır.
Tur uçlarının kafa çaplan 0.6-0.7-0.8-1.0-1.2-1.4- 1.6-1 .8-2.|-2.3-2.5-2.7-
2.9 -3.|-3.5 -4.0-4.5-5.0-6.0-7.0 mm olmalıdır.
Tur uçlarının her biri özel paketlerde olmalıdır.
Paketlerin üzerinde etiketlerde etiket numarası, ürün markası ve ürünün kafa

çapı ölçüleri yazılı olmalıdır.
Tur uçlannın gövdesi üzerinde marka ve kafa çapı ölçüsü yazmalıdr.
Teklifedilen uçlar yüksek devirli oinalıdır.
Tur uçları ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.
Hastanedeki mevcut cihaza ulrımlu olmalıdır.
Nuınuneye göre değerlendirilecektir
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U SICI GSTEN CARBİD
TEKNİK SARTNAMES

l- Metali Tungsten Carbide olmalıdır.
2- Tur uçlarının uzunluğu 70 mm arası olmalıdır.
3- Mandren çapı en az 2 mm olmalıdır.
4- Turuçlarınınkafaçapları0,5-0.8-1.0-1,2-1 .4-1.6-|.8-2.|-2.3-2.7-3.1-3.5-4.0-4.5-

5.0-6.0-6.5-7.0 mm olmalıdır.
5- Tur uçlarının her biri özel paketlerde olmalıdır.
6- paketlerin iizerinde etiketlerde etiket numarası, ürün markası ve iirünün kafa

çapı ölçüleri yazılı olmalıdır.
7- Tur uçlannın gövdesi i.izerinde marka ve kafa çapı ölçüsü yazmalıdır.
8- Ameliyat esnasında dişleri arasında kemik talaşı kalmaması için özel olarak dizayn

edilmiş dişler bulunmalıdır.
9- Kemik üzerinde deneme yapıldığında kemik talaşlaı dişler arasında kalmaması için

dişli bir yapıda olmalıdır.
l0- Teklifedilen uçlar yüksek devirli olmalıdır.
l l - Tur uçları ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır.
l2- Hastanedeki mevcut cihaza uyumlu olmahdır.
l3- Numuneye göre değerlendirilecektir.
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oTosKop AMpüı,ü rnxxix şanrxaıınsi
l. Ampul 3,5 V heine XHL 078 model olmalıdır.
2. Ampul orjinan tekli ambalaj içinde olmahdır.
3. Ana bilim dalımrzdaki mevcut Heine marka Beta 200 model otoskoplara uygun

olmalıdır.
4. Ampul gövdeden aydınlatrnalı modellere uygun olmalıdır.
5. Ürtlnlerde UBB kaydı olmalıdır.
6. Teklif ile birlilıte numune verilmelidir.
7. Numrıne denendilıien sonra uygunlü verilecektir.
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oTosKoP AMPtILÜ TEIaüİx şanrxaıınsi

Ampul 2,5 V olmalıdır.
Ampul orjinan tekli ambalaj içinde olmalıdr.
Ana bilim dahm_ızdaki mevcut Heine maıka Beta l00 model otoskoplara uygun
olmalıdır.
Ampul gövdeden aydınlatmalı modellere uygun olmahdır.
Üriiılerde UBB kaydı olmalıdır.
Teklif ile birlikte numune verilmelidir.
Numune denendikten sonra uygunluk
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KBB VE CERRAHi AMAÇLI

DİSPOSABLE

TERMAL FÜZYON PROB TEKNİK ŞARTNAMESi

Prob, KBB uygulamalarında termal ftizyon esaslı koagulasyon ve termal doku
aynlması işlemlerini bir arada gerçekleştirebilmelidir.

Uygulama ucu alanı ısıya dayanklı ve ısıyı tudr iletebilecek NİKROM elementinden
yapılmalıdn.

Prob uzunluğu min. 22.00cm(*/- 2.00cm) olmalıdır.

Prob ucu uygulama emniyeti için lcm (+/-0,1cm) izole kaplı olmalıdır.

Prob üzerinde 3 adet devre tamamlayıcı bulunmalıdır.

Prob iDerinde cihaza bağlantı kablosu bulunmalıdır.

Her bir prob tek tek steril olmalıdır.

Sterilizasyon metodu , GAMA sterilizasyon olmahdr.

Sterilite geçerliliği en az2 yıl olmalıdır.

Prob T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı olmalı ve
TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafindan onaylı olması gerekmektedir.
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roxsiııu,xroııi ı ıoBNoiDEKToMi
rpxxix şanrNarrrsi

BAş BoyuN ctınıuisi pRonu

1. Prob tek şaft i2erinde ve tam bipolar olmalıdır, aynca hastaya herhangi bir nötr elektrot
bağlanmamalıdır Uç tek şaft prob üzerinde bulunmahdır. Penset uçlu sistemler
kabuI edilmeyecektir.

2. Prob, düz yizey aktif elektrotlardan oluşmahdır.
3. Prob, tungsten veya molibden maıeryalinden yapılmış olmah.
4. Prob, koagülasyonu çok derinlere kadar yaparak postoperatif kanamalar açısından tam

güvenlik sağlanmahdır.
5. Prob, tonsillekıomi, adenoidektomi, kistler, baş, boyun, ağız içi ve sinüs cerrahisi,

mastoidektomi, miringotomi, türbinektomi. nazofaringeal. laringeal, endikasyonlaı,
tracheal polipektoıni, laringeal |ezyonlar, boyun kitlesi papillomakeloidler,
uvulopalatoplasti, horlama cerrahisi dil ve dil kökü işlemlerini yapabilmeli ve tiim
prosedürlerde aynı anda etkin hemostaz sağlamalıdır.

6. Prob, işlemler sırasında ortama salin veya ringer, laktat gibi bir iletken sıvısı taşımah ve
aynı anda aspirasyon yapmalı.

7. Prob, cerrahi işlemler sırasında dokuda nekroz oluştumıamalı.
8. Prob, ısı ve elektrokoter teknolojisi yeine plazma oluşıurma ıeknolojisııj kullanmalıdır.
9. Yetişkin ve Pediatrik kullanıma uygun dizayn edilmiş problan olmalıdır.
l0. En az 2m kendinden kablolu olmalıdır. Prob kablosu Latex içermemelidir. Kablosu silikon

bazlı esnek ve yumuşak olmalıdır. Böylelikle daha uzun süre kullanılabilmelidir. Pvc bazlı,
sert ve kopma riski olan kablolar kabul edilmeyecektir. Tutma kısmı uygulama bölgesine
göre rahat pozisyon alabilecek yapıda olmalıdır.

l l. Prob steril ve tekli orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi,
lot numarası olmalıdır.

l2. Prob tek kullanımhk (disposable) cihaz ile uyumlu aynı marka ürün olmahdır.
l3. Problar için klinikten uygunluk alınmalıdır.
l4. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az l (bir) yıl olmalıdır.
l5. Teklif edilen malzeme T.C. Sağ|ık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası

(Ubb) Koduna sahip olmalıdır.
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EPISTAXIS BALON KATATER TEKNİK SARTNAMESi

l- %l00 Silikondan imal edilmiş olmalıdır.
2- Kolay yerleştirilebilmeli ve burun anatomisine uygun yapıda şişmelidir.3- Bağımsız şişebilen iki adet silikon balonu oImalıdır.
4- İntegral havayolu sayesinde hasta rahat nefes alabitmelidir.
5- Steril olmalıdır.
6- Kutu içerisinde iirüne aiı.bir adet disposable enjektör bulunma|ıdır.
7- Ürünlerde uluslararası stadartı gösterir lSO, CE standartları olmalıdır.
E- UBB kaydı olmaIı
9- Numuneye göre değerlendirilecektir.
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ıinıpexovınTRn pRoBU şanrxııınsi

Renk kodlu olmalıdır.
Proplar tamamen silikon olmalı ve kulakta alerji yapmamahdır.
Proplar çok kullanımhk olmalıdır.
Problar mor, yeşil, mavi, beyaz, sarı ve tumcu renlıien oluşmalıdır.
Problar 1,2,3,4,5 mm den oluşmalıdır.
Kliniğimizde mevcut İnteracoustik cihazına uygun olmahdır.
Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
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KAFLI, TRAKEosToMi rııvüıüNo: ı,orrıcıix şanrxeıırsi
1. Yiiksek hacim, düşfü basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4, Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Uzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağ* Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

ş- a9

a-

3,7



3ga

KAFLI, TRAKEosroıvri xıxüLü xo: 7,5
rrı<rıix şanrxaıınsi

1

2
3

4
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7
8

Yiiksek hacim, düşfü basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.

Şeffaf silikonize plastikten maınul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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rnexrcosropri cüırüş xıııüı,ü No:o
rnıcıix şanrxaı,rnsi

l. Trakeostomi tiipü gıimüş yapıda olmah
2. Dış kanül çapı 6/10 mm olmalıdır.
3. Iç kanül uç kısmı dış kanül uç krsmından 1 mm geriden (Proksimalden) başlamalı,

yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde 1 mm hsa olmalı.
4. Dış kanül uç kısmı keskİn kenarlara sahip olmamalı ve tam yuvarlak olmalı.
5. Dış kanülleri boluna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynakh

olmamalı (Amaç; dış kanüliin stoma içindeki hareketi mukozal irritasyona yol
açmasrn.

6. İç kanül dış kanüliin içine tam oturmah.
7. UBB kaydı olmah
8. Numuneye göte değeılendirilecektir.
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TRAKEosToMi cüıvıüş x.ıxüıü xo:z

rrxxir şınrxeıvınsi

Trakeostomi ttipü gtimüş yapıda olmalı
Dış kanül çapı7lll mm olmalıdır.
İç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından 1 mm geriden (Proksimalden) başlamah,
yani iç kanü| dış kanül içine yerleştirildiğinde l mm kısa olmalı.
Dış kanül uç kısmı keskin kenarlara sahip olmamalı ve tam yuvarlak olmalı.
Dış kanülleri boluna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı
olmamalı (Amaç; dış kanültin stoma içindeki haıeketi mukozal irritasyona yol
açmastn.
İç kanül dış kanüliln içine tam oturmalı.
UBB kaydı olmalı
Numuneye göre değerlendirilecektir.
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KAFLI, TRAKEosToMi xaxüı-ü No: 4,0

rorcıir şnRrxa,vınsi

Yiiksek hacim, di§iik basınç yapılı ince kaflı olmahdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket izerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdıı.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkiitan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
Üzeıinde radyo opak çizgi bulıınmalıdır.
Numrureye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sğık Bakanhğrndan onayh UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmahdır.
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KAFLI, TRAKEOSTOMi KANÜLÜ No: 8,5

TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Ytiksek hacim, düştik basınç yapılı ince kaflı olmalıdır,
2. Tek tek steril pakeilerde ve paket ilzerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdu.

3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle tal«naya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir,
S. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olınalıdr,
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KAFLI, TRAKEosToMi KANÜLÜ NO:6,0

TEIsrİK ŞARTNAMESi

Yiiksek hacim, düşiik basınç yapıh ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket i.izerinde neyle steril olduğu yazılı olmahdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkiitan teknikle takmaya uygun olmalıdır.

Şeffaf silikonize plastilcten mamul olmalıdr.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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KAFLI, TRAKEosToMİ xıxÜı,Ü No: 7,0
TEKNiK ŞARTNAMESİ

Yiiksek hacim, düşiik basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmahdır.
Şeffaf silikonize plastikien mamul olmahdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdr.
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KAFLI, TRAKEosToMi KANtILÜ NO: 8,0

TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Yfüsek hacim, dtlştik basınç yapılı ince kaflı olmalıdır,
2. Tek tek steril pakeilerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olrnalıdır.

3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune veıilmelidir,
8. Sağlık Bakarılığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır,
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KAFLI, TRAKEOSTOMi KANÜLÜ No: 5,0

TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. Yiiksek hacim, di§iik basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmahdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmahdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup nrımune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığndan onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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KAFLI, rnııcosroııd rı,xüı,ü No: 3,0
rnı<rıix şınrxaıvrrsi

Ytiksek hacim, düşfü basınç yapılı ince kaflı olmahdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdrr.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulıuımalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağhk Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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Pediyatrik Silikon Trakeostomi Kanülü No: 3
Teknik Şartnamesi

l. Doku dostu, lateks içermeyen, yiiksek biyouyumlu yurnuşak medikal sınıf esnek
polimerden i.iretilmiş ve kimyasal yrımuşatıcı kullanrlmamış olmalıdır.

2. Çok ince et kalınlığı olmalıdıı,
3. Trakede atravmatik bir yerleşim için anatomik yapıda olmalıdır.
4. Boyun plakası kanatçıklan bebek anatomisine uygun 1500 açıda olmalıdr.
5. Uluslar arası standartlarda ve bolutlarda ofunalıdır.
6. Ti.imüyle radyopak olmah ve tamamen silikon(%l00) olmalıdır.
7. Kanül tamamen silikon beyaz renkte olmahdıı.
8. 15 mm konektörlü olmalıdır.
9. Kanül numarası, iç ve dış çap, uzunluk bilgileri kolayca okunabilecek şekilde

boyun plakasında basıh olmahdır.
10. Trakeyi zedelemeden giriş içiı diizgiln, yuvarlahlmrş obturatörü bulıırımalıdır.
1 l. Kolay kullanım için obtiiratör kulpu yilziik genişliğinde olmalıdır.
12. Boynu tahriş etmeyen geniş ve 1umuşak boyun bağı bulunmalıdır.
13. Tek tek steril paketlerde bulunmahdır.
14. Kanül uzun süreli kullanımlık olmalıdır.
l5. İç dış çapları 3,0/4,3 olmalıdır.
16. Boylar 32- 62 mm arasında olmalıdır.
17. Kani.il bilgilerini ve seri nrımıırasrru içeren dökümaııtasyon kartı bulunmalıdır.
18. Kanül kullanımınr gösterir açıklayıcı kitapçığı Tiirkçe kullanrm klaıuzu

içermelidir.
19. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilrnelidir.
20. Ürtine ait UBB kaydı olmalıdır.
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KAFLI, TRAKEOSTOMi xaNÜı-Ü NO: 6,5

TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Ytiksek hacin, düşfü basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket tizerinde neyle steril olduğu yazıll olmalıdır.
3. Paket içerisiıde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkiitan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değeriendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığndan onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır,
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TRAKEosToMi GüMüş xıxirr,ü xo:t
rrroıi« şıRrxı.ırısi

Trakeostomi tiipü gthnt§ yapıda olmalı
Dış kanül çapı8l12 mm olmahdır.
İç kaııül uç kısmı dış kanül uç kısmından l mm geriden (Proksimalden) başlamalı,
yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde 1 mm kısa olmalı.
Dış kanül uç kısmı keskin kenarlara süip olmamalı ve tam yuvarlak olmalı.
Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı
olmamalı (Amaç; dış kanüliin stoma içindeki hareketi mukozal irritasyona yol
açmİ§rn.
İç kanül dış kanüliin içine tam oturmalı.
UBB kaydı olmalı
Numuneye göre değerlendirilecektir.
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Pediyatrik Silikon Trakeostomi Kanülü No: 2,5
Teknik Şartnamesi

1. Doku dostu, lateks içermeyen, yi.iksek biyouyumlu yumuşak medikal sıruf esnek
polimerden tiretilmiş ve kimyasal yumuşatıcı kullanrlmamış olmalıdır.

2. Çok ince et kahnlığı olmalıdır.
3. Trakede atravmatik bir yeıleşim için anatomik yapıda olmahdır.
4. Boyun plakası kanatçıldan bebek anatomisine uygun 150o açıda olmalıdır.
5. Uluslar arası standartlarda ve boyutlarda olmalıdır.
6. Tiimüyle radyopak olmalı ve tamamen silikon(%100) olmahdır.
7. Kanül tamamen silikon beyaz renkte olmalıdır.
8. l5 mm konektörlü olmahdır.
9. Kanül numarası, iç ve dış çap, uzunlü bilgileri kolayca okunabilecek şekilde

bolun plakasında basılı olmaiıdu.
10. Trakeyi zedelemeden giriş için dilzgiin, yuvarlatılmış obturatörü bulurırnalıdıI.
l 1. Kolay kullanrm için obttiratör kulpu yilziik genişliğiıde olmahdır.
12. Boynu tahriş etneyen geniş ve yumuşak bolıın bağı bulunmalıdır.
13. Tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
14. Kanül uzun siireli kullanrmlık olmalıdır.
15, İç dış çap|arı 2,5/3,6 olrnalıdır.
16. Boylar 32- 62 mm arasında olmalıdır.
17. Kanül bilgilerini ve seri numarasını içeren dökiimantasyon kaıtl bulunmalıdır.
18. Kani.ll kullanımınr gösterir açıklayıcı kitapçığı Tiirkçe kullanrm klaıuzu

içermelidir.
19. Numuneye göre değerlendirilecek olup numrrne verilmelidir.
20. İ]rtıne ait UBB kavdı olmalıdır.

ş.{
3ü1

\)..

t
§ .tr,

20

tc
)

§%ı.

. ^,)



I

l . Doku dostı1 lateks içermeyen, yiiksek biyoulumlu yumuşak medikal sıruf esnek
polimerden iiretilmiş ve kimyasal }umuşatıcı ku|lanılmamış olmalıdır.

2. Çok ince et kalınhğı olmalıdır.
3, Trakede atravmatik bir yerleşim için anatomik yapıda olmalıdır.
4. Boyun plakası kanatçıklan bebek anatornisine uygun 150o açıda olmalıdır.
5. Uluslar arası standartlarda ve bolutlarda olınalıdır.
6. Tiimüyle radyopak olmalı ve tamamen silikon(% l00) olmalıdır.
7. Kantll tamamen silikon beyaz renkte olmalıdır.
8. 15 mm konelıiörlü olmalıdır.
9. Karıül numarası, iç ve dış çap, uzunluk bilgileri kolayca okunabilecek şekilde

boyun plakasında basılı olmalıdır.
10. Trakeyi zedelemeden giriş için diizgiin, yuvarlatılmış obturatörü bulunmalıdır.
1 1. Kolay kullanrm için obtüratör kulpu yiiziik genişliğinde olmalıdır.
l2. Boynu tahriş etrneyen geniş ve yumuşak boyun bağı bulunmalıdır.
13. Tek tek steril paketlerde bulunmahdır.
14. kanü uzun siireli kullanımlık olmalıdır.
l5. İç dış çaplan 3,5/5,0 olmalıdır.
16. Boylar 32- 62 mm arasında olmalıdır.
l7. Kanül bilgilerini ve seri numarasrnı içeren dökiimarıtasyon kartı bulunmahdr.
l8. Kanül kullanrmını gösterir açıklayıcı kitapçığı Tiirkçe kullanım klavuzu

içermelidir.
19. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
20. Üriine ait UBB kaydı olmalıdır.
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Pediyatrik Silikon Trakeostomi Kınülü No: 3,5

Teknik Şartnamesi
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Pediyatrik Silikon Trıkeostomi Kınülü No: 4
Teknik Şartnımesi

1. Doku dostu, lateks içermeyen, yüksek biyouyumlu 1umuşak medikal sınıf esnek
polimerden iiretilmiş ve kimyasal }ırmuşatıcı kullanrlmamış olmalıdır.

2. Çok ince et kalırılığı olmalıdır.
3. Trakede atravmatik bir yerleşim için anatomik yapıda olmalıdr.
4, Boyun plakası kanatçıklan bebek anatomisine uygun 150o açıda olmalıdır.
5. Uluslar arası standartlarda ve boyutlarda olmalıdır.
6. Tilmüyle radyopak olmalı ve tamamen silikon(%100) olmalıdır.
7. Kanül tamamen silikon beyaz renkte olmalıdır.
8. 15 mm konekıörlü olınalıdr.
9. Kanül numıır:§r, iç ve dış çap, uzunluk bilgileri kolayca okunabilecek şekilde

boyun plakasında basıh olrnalıdır.
10. Trakeyi zedelemeden giriş için diizgiin, yuvaılatılmış obturatörü bulunmalıdır.
l l. Kolay kullanım için obtiiratör kulpu yilztlk genişliğinde olmalıdır.
12. Boynu tahriş etıneyen geniş ve yumuşak boyun bağı bulunmalıdr.
l 3. Tek tek steril paketlerde bulunmalıdır.
14. karıül uzun siiıreli kullanmlık olmalıdır.
15. İç dış çap|an 4,015,6 olmalıdır.
l6. Boylar 32- 62 mm arasında olmahdır.
17. Kanül bilgilerini ve seri numarasını içeren dökümaııtasyon kartı bulunmalıdır.
l8. Kanül kullanrmınr gösterir açtklayıcı kitapçığı Tilrkçe kullanrn klavuzu

içermelidir.
19. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
20. Ürilne ait UBB kaydı olmalıdır.
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Pediyatrik Silikon Trakeostoni Kanülü No: 4,5
Teknik Şartnamesi

1. Doku dostu, lateks içermeyen, yiiksek biyouyumlu yumuşak medikal sınf esnek
polimerden iiretilmiş ve kimyasal yumuşatlcı kullanılmamış olmalıdr.

2. Çok ince et kalmlığı olmalıdır.
3. Trakede atravmatik bir yerleşim için anatomik yapıda olmalıdır.
4. Bolıuı plakasl kanatçıklan bebek anatomisine uygrın l50o açıda olmalıdır.
5, Uluslar arası standartlarda ve boyutlarda olmalıdır.
6. Tümüyle radyopak olmalı ve tamamen silikon(%100) olmalıdır.
7. Karıül tamamen silikon beyaz renkte olınallür.
8. 15 mm konektörlü olmalıdır.
9. Kanül nrrmarası, iç ve dış çap, uzunluk bilgileri kolayca okıınabilecek şekilde

boyun plakasında basılı olmalıdır.
l0. Trakeyi zedelemeden giriş için diizgiin, yuvarlatılmış obtuıatörü bulunmalıd[.
l 1. Kolay kullanım için obtilratör kulpu yilzfü genişliğinde olmalıdır.
12. Boynu tabriş etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağl bulunmalıdır.
l 3. Tek tek steril paketlerde bulıınmalıdır.
l4. kaniil uzun siireli kullanımlık olmahdır.
15. İç dış çaplan 4,5/6,3 olmalıdır.
l6. Boylar 32- 62 mm arasında olmalıdır.
17. Kanül bilgilerini ve seri numarasını içeren dökiimarıtasyon kartı bulunmahdır.
18. Kanül kullanrmınr gösterir açıklayıcı kitapçığı Tiirkçe kullarıım klavuzu

içermelidir.
l9. Numrıneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
20. Uriine ait UBB kaydl olmalıdır.

24

l(



l
2
3

4
5

\8 Lı

TRAKEosToıvıi cürrüş xaxüı,ü xo:s
rnıoıix şanrNAMEsi

Trakeostomi tüpü giimüş yapıda olmalı
Dış kanül çapı 9/13 mm olmahdır.
İç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından 1 mm geriden @roksimalden) başlamalı,
yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde l mm krsa olmalı.
Dış kanül uç kısmr keskin kenarlara sahip olmamalr ve tam yuvarlak olmah.
Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı
olmamalı (Amaç; dış kanüliirı stoma içindeki hareketi müozal irritasyona yol
açmu§ın,
İç kanül dış kanüliin içine tam ofurmalı.
UBB kaydı olmah
Numuneye göre değerlendirileceiıir.
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KAFLI, TRAKEOSTOMi xıNÜı,Ü No: 4,5
TEKNİK ŞARTNAMESi

1

2
3

4
5

6
7
8

Yiiksek hacim, düşiik basınç yapılı ince kaflı olmahdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdr.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkiitan teknikle takmaya uygun olmalıdır.

Şeffaf silikonize plastikten mamul olmahdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmahdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numııne verilmelidir.
Sağhk Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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KAFLI, rnerrosroıvri xaxÜı,Ü No: 5,5
tn«Nir şınrxenıBsi
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Yiiksek hacim, düşfü basınç yapılı ince kailr olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmahdr.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Şeffaf silikonize plastiiıen mamul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdr.
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KAFLI, TRAKEosToMi xexüı-ü NO:3,5
rnxxix şanrxııırsi

Yiiksek hacim, düşiik basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket iizerinde neyle steril olduğu yazılı olmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdn.
Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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TEMiZLEME JEL TEKNiK ŞARTNAMESİl. Odyoloji testlerinde kullanıma uygun olmalıdır,
2. Jelin içeriğinde Su, alüminyum oksit, 1,2-propandiol, sodyum poliakrilat, metilparaben,

propilparaben maddeler bulunmalıdıı.
3, Jelin içeriğinde latex bulunmamalıdır.
4. Jel ılık su ile temizlenmeli ve ciltte iz ve tahribat yapmamalıdır.
5. En az l00 gr lık tiip şeklinde olmalıdır,
6. Teklif edilen steril örtilnün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası

(TİTUBB) koduna ve TİTUBB'ndan alınmış f:ırma./bayi koduna süip olduğu-nu gösterir
belgeler İhale dosyasında mevcuttur.

7. Teklif ile birlikte numune verilmelidir. Malzeme numuneye göre değerlendiıilecektir.
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HAsrA öNtÜĞü TEKNiK şARTNAME5i

1.önlükler, non-steril medika| özelliKe(non-wovwn) tek kullanımlık olmalıdır

2.kullanılan malzemenin ağırlığı 30gr/m2 olmalıdır

3.önlük kumaşl cildin nefes almasını sağlamalı. Ancak alkol ,kan ve benzeri vücut sıVllannl emmeden

ortamdan uzaklaştlracak ve alta geçişine izin Vermeyecek nitelikte olmalıdır

4.önlükler u2un kullu ve boyu diz hizasında olmahdır ve kol ağızları lastikli olmahdır

5.önlüğün yakası ywarlak ve önden c!rtla(clrt boyu en az 5 cm ) ayarlanabilir olarak kapatllmakdlr

6.önlükler non_steril teklijelatin poşet içindepaketlenmeli önlük üzerinde üretici firma bilgilerini

içeren beden etiketi olmalıdlr (bedenler kullanıcl tarafindan belirti|ecektir)

7.ürün numune ile değerlendirilecektir
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co NTA rexıu l r şanrıuervı esi

ı. yüxsıx BAslNç VE lslyA DAyANlKtl otMAtıDlR.
2. yUMUşAK siı-ixor,ıoır,ı iıvııı- roiı-ruıiş oLMAtlDlR,
3. VAKUM HATT|NDA ESNEK otMALlDlR.
4. 21MM KALlNtlGlNDA oLMAtlDR.
s. xasraıııErıaizDE KUttANlLAııı cixızn UyuMLU oLMADlR.
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rrionoırx pnnorsir riıryasar iN»ixarönü
rr«Nix şınrNavrrsi

1. Hidrojen peroksit plazmı sistemi için özel üretilmiş olacak ve bu özellik firma
tarafından belgelendirilecektir.

2. İndikatör, ISO l r 140-r Class 4 standardına uygun olacakhr.
3. İndikatörter 200 veya 250'lik paketlerde olacakhr.
4. Stripin iizerinde bir indikatör bdlgesi ve bir de referans renk bölgesi

buIunacakhr, ISO 1 1140 ve ISO 13485 yazacaktır.
5. Stripin iizerindeki indikatör, sterilizasyon sonrasr açrkça okunabilen renk

değişimi gösterecektir.
6. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans renk" ten

farklı renk ve tonlarda olacaktır.
7. İndikatörler sterilizasyon sonrasrnda ısr ve nemden etkilenerek form bozuk|uğu

göstermeyecektir.
8. Paketin iizerinde son kullanma tarihi, Lot bilgisi olacaktır.
9. Normal oda koşullarında saklanacaktır. (%30-60 nen, 0-30 oC sıcaklık)
l0. Ürün numune ite değerlendirilecektir,
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HiDRoJEN pERoKsiT içiN niyor,o.rix ix»ixeröR BT91

|. Geobacillus Stearothermophilus sporu içermelidir.

2. Tiim hidrojen peroksit cihazlannda kullanrlmalıdır

3. Kuru strip ve medyayı müafaza eden tüp polipropilen olmalıdır.

4. Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve

polipropilenden yapılmış olmalıdır.

5. Besiyeri özel cam ttip içinde olmalı, kontaminasyon riski taşrmamalıdn.

6. Sterilizasyondan sonİa cam tiıp krnlarak sporlar besiyeri ile temas ettirilmelidir.

7. Laboratuar testine gerek kalmaksızın inkiibasyon cihazında renk değişimi ile sonuç

vermelidir.

8. orijinal inkübatörü ile 6Gt2 'C inkübe edilmelidir. En fazla 24 saat içinde sonuç

vermelidir.

9. En faz|a24 saat içersinde sonuç vermelidir.

10. Biyolojik öliirniin gerçekleşmediği durumda(Pozitif Sonuçta) mor renk besiyeri 24

saat içinde san renge dönmelidir.

1 l. Tüp iizerinde lot numarası, tiretim tarihi ve Hidrojen peroksitle maruziyeti sorııasrnda

renk değiştiren kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmahdır.

l2. Normal oda sıcaklığında (l5-30 C, %35-60 nem) saklanabilmelidir

ı3. lnkiibatörün 891366l EEC elektro- Manyetik Uywrıluluk Direktifi ile EN 50081_1 ve

EN 50082-1 Standartlarına ve73l23l EEC Düşuk Voltaj Direktifi ile EN 61010-

1(1990) ve EN 6t0l0 -2- 010 ( 1992) Standartlanna uygun olduğunu gösteren

Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.

14. EN ISo 1 l 138_1: 2006 ve EN Iso 1 l 138_2 : 2006 standartlanna uygw olmalı ve bu

uygunluk bağmsız bir kuruluştan alnmlş olan test raporuyla belgelendirilebilmelidir.

15. Biyolojik indikatörlerin iiıreme testlerini yapan inkübatör cihazlarrnın anzası

durumunda, anzalar fi rma tarafindan giderilmelidir.
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1. Teklif edilen Hidrojen peroksit şişesi, hastanemizde kurulu olan Hidrojen Peroksit Gaz Plazma
Sterilizatörü cihazlna uyumlu olmalıdır.

2. Hidğen Peroksit şişesi 250ml'lik ambalajlarda, 140ml net kullanım hacmine sahip olmalıdır,

3. ,126 litre net kapasiteli steri|izatör için,'| tüp ile ,17 uzun,34 klsa döngü yapllabilmelidir.

4. Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 8 ay'dan az olmamalıdır.

5. Şişenin içinde bulunan sterilizasyon ajanının etken bileşeni %55-60'hk Hidoen Peroksit
kimyasalı olmalıdır.

6. Teklif edilecek her bir şişenin üzerinde CE markası ve barkod bulunmalı ve cihazdaki barkod
okuyucu sistemle uyumlu olarak otomatik tespit edilebilmelidir.

7. Ürün numune ile değerlendirilecektir
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HİDRoJEN pERoKsiT GAz pLAzMA sTERiLizATöRü içiN
HiDRoJEN PERoKSıT KARTUşU AJANl TEKNıK şARTNAMESı
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PiYAsEMEN YAĞtAYlcl sPREY

TEKNiK şARTNAMEsi

1.Sprey 500 ml olmalldır.

2.5prey temizleme Ve yağlama için bakım amaçlı kullanılmalıdır.

3.sprey hastanedeki mevcut cahazlara uygun olmahdır.

4.Hava kaçağı olmaması için özel filitre sistemi olmahdIr.

5.spreyle bırlikte birer adet motor ve piyasemen temizleme ve yağlama başlığı verilmelidir.

5.Sprey yağlama başlıkları kırmIzı ve siyah kodlu olmalıdır.

7.UBB kaydl olmalıdır.

8.Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir.
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. Ürtın sterilizasyon kontrolü için konteynırlerde kullanlmak için tasarlanmrŞ olmalıdır.

o Üretici firma EN ISO 9001:2000 Kalite Belgesine süip olmalıdır,

. Ürün 27mmx4Omm ölçülerinde olmalıdır.

. Ürün 134oC sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

. Üriın iizerinde kilit görevini sağlayacak böltim olmalıdır.Bu böliimden uzun krsrm

geçirilerek kilitleme işlemi tamamlanmış olmahdıı.

. Üriinün kutusunda en az 1.000 adet plastik konteynır kilidi bulunmalıdır.

. Üriirı numune ile değerlendirilecektir.
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l. Baci|lus atrophaeus (Bacillus subtilis) sporu içermelidir.
2. Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün

gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 4 saat içinde

ğosterebilmelidir. { sıatten daha uzun bir siirede herhangi bir _vöıtemle te_vid okıımısına
i h l il,a ç d ıı.1- ul m ımal ıdır.

3. Kuru strip ve medyayı muhafaza eden ttip propilen olmalıdır.
4. Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve

polipropilenden yapılmış olmalıdır.
5. Tüpüzerinde son kullanma taıihi ve kimyasal indikator şeritli etiket bulunmalıdır.

6. Biyoloiik ölümün gerçekleşmediği durumda sonuç 4 saatten daha erken sürede

öğrenilebilmelidir,
z inkiibator ahifBacillus subtilis tarafından üretilen floresan ışımayı okuyabilmelidir.

8. iıkiibaıör sıcıklık ayarı srrasıırdıı iıısan hıtısıııa izin vernıeyecek ve tıu sal:ede

sierilizırs1-on giir,enliğini tehlike_ve sokma.ı-ıcak şekilde sporların optimııııı inkiibas;ı-on

sıcılılığı olın 37 + 2"C'ye fıbrika ııy-arı olarık a1.,arlannıış olmalıdıı"
9. inkiibatör iizerinde bulıınan her bir kul,u içine 1,,erleştirilen bivolojik indikatör tiiPiinii

insırn hatısıııa 1,er vernıe.vecek şekilde otoıııatik olarak algılaınalı ve okumal_ı

lrışlıtnralıd ır. inkübısyon siirerkeır yeni lıir bi1.,olojik indikatörün eklenınesi
aşınıasındı ek bir işleme gerek dııvulırıaııı alıclır.

l (). inkiibıtör iizerinde tiip içerisindeki besi ortanıının kırılması esnasıııda çılıŞaııların
1.;rrılaıımıısıııı engeıleyecek tıütiinleşik kıııcı nrekaniznıa bııluınrılıdır.

l l. 
'Başarısız 

sterilizaiyonda inkiibatörün "kırmızı" ışığı yanmalı ve beraberinde sesli a|arm

duyulmalıdır,
l 2. Başarılı sterilizasyonda inkiibatörün "yeşil" ışığı yanmalıdır-

l]. Normal oda şartlarında (15-30'C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
l4. inkubatÖrün 8g/336tEEC Elektro_Manyetik Uyumluluk Direktifı ile EN 50081_1 ve

EN 5oo82_1 Standartlarına ve 73t23lBBc Düşük voltaj Direktifi ile EN 6l010_1 (1990)

veEN 6lOl0_2_0lo (1992) Standartlanna uygun olduğunu gösteren Uygunluk Beyanı

bulunmalıdır.
l S. EN ısO t l t38_1:2006 r.e EN ISo l l |38_2:2006 staııdartlarını uygun oİnralı ı,e bu

u"v-gıınluk bağıınsız bir kııruluştaıı alınmış oIın tesl raporuyia tıelgelendiriletı.ilnıelidir.
ıo. ıİıİıı ,onuç *..n tıiy-olojik indikatör l,e otomaıik okuyııculıı inkiibatöre iliŞkin l'DA

onayı bulıınma|ıdır.
l7. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır.
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ETİLEN OKSiT GAZ AMPU L TEKNİK SARTNAMESİ

1- Eti|en oksit Kartuş seti her sterilizasyon için Ampuller eşit miktarda kullanıcıya teslim edilmelidir-
* Etilen ok§it gazı ile dolu ampul set içeriği,

' Nem Çipi
* Dozometre
* Sterilizasyon Torbasl ( 60x90)
* Sterilizasyon Torbası bağ Klipsi

2- Ampuller 24gr (+ - 1gram) etilen oksit içermelidir.

Ampul içeriği Etilen oksit oranı Y" 9l olmal'/ır.

Etilen oksit cam ampul içinde bu|unmalı ve bu cam ampulü çevreleyen ambalaj olmalıdır. Ampul kırma aktivatörüne

uygun olmalıdır.

Etilen oksit ampuI dış yüzeyinden Likit muhteviyatl tam olup olmadığı kuIlanıcı personel tarafından kontrol ediİebilir

ve gözlenebilir olmalıdır.

Etilen oksit ampul setinin cE belgesi olmalı,sağlık Bakanllğı Üıs kaydı olmalıdır,

Dozometre sterilizasyonunun ls|, süre, gaz, Nem gibitüm parametreleri ölçme yeteneğine sahip olmalıdır, Dozometre

üzerinde limit ölçer veya referans renk skalası olmalıdır. Renk skalası ürün ile birlikte verilmelidir.

Teklif edilen ürünlerin Difüzyon tekniği ile çalışan cihazlara uyumlu olduğu taahhüt edilmelidir.

kitlerle birlikte bir adet kırma aktivatörü ücretsiz kullanıma bırakılmalıdlr- kırma aktivatörü sterilizasyon torba

içerisinde kullanılabilir özellikte olmahdır. Otomatik kumanda iIe çalışmalıdır,
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PASLANMMYÜZEYLER iÇiN TEMizLEYiCi KÖPÜK TEKNiK ŞARTNAMES|

1. Ürün köpük formda olmalıdır.
2. lslanmasında saklnca olmayan paslanmaz çelik ekipmanların (otoklav, otomatik

yıkama makinesi, tedavi arabası vs.) etkin temizliği, yüzeylerinden pas ve kiri

uzaklaştırmak için kullanımı uygun olmalıdır.
3. Ürün kimyasal içeriğinde etkin bir temizleme performansı için phosporic acid(z %7

oranında) ve non iyonik deterjan (> %4 oranında) bulunmalıdır,

4. Aldehit, fenol, klor, alkol türevlerini içermemelidir.
5, Ürün uygulandığı yüzeylerde herhangi bir aşındırmaya neden olmama|ıdır-

6. Yüzeylerin 15 - 30 dakikasürede ürünle lslak kalmasına olanak sağlamalı ve kalıntı

bırakmadan temizlik yapmalıdır.
7. Kolay durula nabilmelidir,
8. Uygulanan yüzeydeki kötü kokuları elimine etmelidir.

9. Uygulanan malzemelerin parlak ve yenilenmiş görünmesini sağlamalı, yüzeyin

bakımını yapmalıdır.
10. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu temin edilmelidir.
11. Ürün 650 m1,1ik orijinal ambalajında olmalı, her 4 adet ürünle beraber 1adet ürüne

özel spreyleme tabancası ücretsiz olarak firmatarafından verilmelidir,

12. Ürün numuneleri ihale öncesinde uzman üyenin belirlediği sayıda ve uzman üyenin

uygun gördüğü ünitelerde ilgili birim sorumlusuna kullandırılarak denenecek ve yazılı

olarak uygunluk alınacaktır.
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rinı_iı-ir oRAN rrsri TEKNir şnnrıınıvrsi
1) Yıkama cihazının performansln| ölçmek için uygun olmalıdır,

2) Ürunün üzerinde kan benzeri karışım olmalı, bu sürülen maddenin içeriği üniversite veya bağımsız

laboratuarlar tarafından belgelendirilmelidir.

3) şartlarln zorlaşt|rllmasI için kirlilik testinin olduğu paslanmaz çeliğin üzerınde bulunan şeffaf frame

ile arasında küçük bir boşluk olmalıdır.

4) işlem sonrası paslanmaz çeliğin üzerindeki lekenin durumuna göre yıkama işleminin başarısı

hakkında yorum yapılabilmelidir.

5)Ürünlerin her birisi ayr| paketlerde olmalıdır.

6)Akredite bir kuruluştan 15883 belgesi bulunmalldlr.
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KiMyAsAttARA DAvANlKtl rı.oivrıı şARTNAMEsi

1. Eldiven, sterilizasYon ünitesinde kullanılan kimyasallara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerekli

bariyeri sağlamalıdır.

2. Temas etmesi yoğunlukla olabilecek ; Ethyl acetate, Ethyl alcoho|,70%,

Ethyl alcohol. 95 % , Formaldehyde 4 % in Phosphatebuffer, Formaldehyde 24.5 % , Formaldehyde,

35 % , Glutaraldeyhde, 50 % Glutaric dialdeyde 2.5 % cacodylic acid, sodium salt , Acetic acid , glacial

, Benzyl alcohol , ButYl alcohol, carbon disulfide, Cidex * 
, Cidex * oPA, Hydrochloric acid, 37 % ,

Hydrochloric acid, 48 % Hydrogen peroxide, 30 % Methanol, Nitr|c acid, 50 %, Nitric acid,70,

Peracetc acid, 39 %, Sodium Hydroxide, 50 % kimyasallara karşı , eldivenin koruma ve direnç

sağIadığını belgeleyen, uluslararası standartlara uygun test raporları olmalı ve teklif beraberinde

sunulmalıdır.

3. Eldiven, biİek klsmlnltam sarmasl ve koruma oluşturmasl için min.30o mm uzunluğunda o|malıdır.

4. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiyle nitrilden üretilmis olmalıdır.

5. Eldivenin, cE, EN455 1,2,3 ve EN420 standartlarlnda ve category lll (PPE, Personal Protection

Equİpment) sınıfında üretilmiş olduğunu belgeleyen test raporlarl teklif beraberinde sunulmalıdlr.

5. Eldiven in EN374 ve lSO 9OO1 standartlarına uygunluğunu gösteren belgelerteklif beraberinde

sunulmalıdır.

7. Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0.14

mm olmalıdır.

8. Eldiven en az 30O mm uzunluğunda olmalıdır.

9. Eldiven nonsteril olmalıdır.

10. Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

11. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi 1,5 oImalıdır.

12. Eldivenin kopma kuweti ; yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandlrmadan sonra minimum

10N olmalıdır.

13. Eldivenin kırılma noktasındaki minimum uzama ; yaşlandlrmadan önce %587 ve yaşlandırmadan

sonra minimum %558 olmalıdır-

14. Eldiven, pudra içermemelidir.

15. Eldivenin raf ömru min. 2 yıl olmalıdır.

15. Üretici firma tarafından hazırIanmış eldiven teknik özelliklerini gösteren "technical datasheet'' teklif

beraberinde sunulmalıdır.
17. Eldivenin ambalaji üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.

18.Teklif veren firma la r,teklifleri ile beraber orijinal ambalajında bir kutu numune (100 adet)

verilmesi,ayrica tekIif dosyasında ürün kataloğunu (kimyasal değerleri belirtecek şekilde) eklemek

zorundadır.N u mune ve katalog vermeyen firmalar değerlendirilmeyecektir.
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Poşet Kapatma Makİnası için Kartuş Teknik Şartnamesi

1. Merkezi sterilizasyon Ünitemizde yerleşik Getinge marka poşet kapatma makinasına

uyumlu olmalıdır.

2. Kartuş, sistematik iledeyen şeritli mürekkep yapısında olmalıdır.

3. Kartuş cihaz üzerindeki numunesine uygun olmalıdır.

Lç;'r.
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1 . Ürt]n lso 9001:2000 Ve cE belgeli olmalldlr.
2. Ürun EN 868-5 uygun olduğunu belgeleyen sertifikaya sahip olmalldlr,
3. Rulolar etilenoksit ve buhar indikatörlü olmalı renk değişimi net olmalldlr.
4. Rulolar clean Room ortamlnda üretilmiş olmall, GMP üretim koduna sahip olmahdlr
5, 60 gr/m' medikal kraft kağlt diğer tarafl kopolimer filmden üretilmiş olmalldtr.
6. Yeğl filmi (min.50 mikron) dayinıklı ve esnek olmalıdır, uzun süreli stelilizasyonda yıpranmamalıdır.

7. Ye;il filmi; dlş polyester (PET) kat nan yüksek lsl dayanımı sağlarken alttaki polipropilen (PP) esasll
tatman yuksek sağlamlık, esneklik Ve kolay açılabilme özelliklerinin yanlnda yüksek yalıtım ve yırtılma

direnci sağlamalldlr.
8. Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatllkla görülebilmelidir,
9. Rulo otoklavdan çıkiıktan sonra yeşil çok katll filmi daha koyu tonda yeşile dönerek sterilizasyon

sonraslnda doğabilecek muhtemel ylrtık Ve çatlak tespiti sağlamalıdır.
1O. Vakum sistemii otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalldlr. Bunun yanl slra paket kolay

açllabilmeli ve açarken partikül bırakmamalldtr. Steril edilen paketin açllmasl esnaslnda oluŞan

tozlanmadan öturü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.
1 1. Gaz ve buhar indikrtörleri, kağlt ile film arasında kenarda olmall, yerleşimleri asll sterilizasyon

bölgesinin dlşlnda kalmalldlr,
12. Rulolarda açllma yönü bulunmahdır.
,l3. Tensil kuweti, MD lso 1924-2 ye göre kN/m 7,2 olmalldlr

STERiLİZASYON RULOSU
TEKN|K şARTNAMESi

Ylrtllma kuweti, MD l s o 1974 ye göre mN 700 olmahd|r
Patlama direnci, Iso 2758 ye göre kPa 400 olmalldlr
HaVa geçirgenliği lso 5636-3 e göre pm/Pa,s ,1 1,4 olmalldlf
Su emişi coBB göre g/m2 ,t6 olmalldlr.
pH Value lso 6588 göre 7 olmalldlr.
iluloların eni 5cm 7,5cm 1Ocm 15cm 2ocm 25cm 30cm 40cm boyu 200mt uzunluğunda olmahdlr

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

sorumlu
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Hinno;rıı ıEnoxsiT caz pıazıı,ı srnnirizarönü pnı<rrı.ıııE nuıosu rrxıııix
şıRrxeııEsi (7,S -1o -ı5 -20-25_3 5_42 cM.)
l. Hidroien Peroksit paketleme rulosunun uzunluğu en az 70 metre olmalıdır.
2. Hidrojen Peroksit paketleme rulosunun geçirg en İarah o/o 10O yüksek yoğunluklu polietilenden 4057B
Dupont tyvek şeffaf }asmı ise polyester ve polietilen nImden oluşmalüdır.
3. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının ağrlığ! en fazla 59 gr/mz (+,_ 0,5 gr/mz] olmalıdır ve DlN EN lSO 536
test metoduna göre yapılmış olan 100 cm, deki birim aarhğ testi ihale dosyasında sunulmalıdır.
4. Hidrojen peroksit paketleme rulolarının N/2,54 cm'deki MD ve XD geriIimi 156-157 araltğrnda olmalıdır ve
DlN EN lSO 1924-2 test metoduna uygun yapılmış olan test sonuçIarı ihaie dosyasında sunulmalıdır.
5, Hidroien Peroksit Paketleme Rulolarının kahnhğı 155- 156 ıım aralığnda olmalıdır ve DlN EN 2o534 test
metoduna göre yaPılmış olan kalınhk testi iha|e dosyaslnda sunulmalıdır,
6. Hidrojen Peroksit paketleme rulosunun, sterilizasyon rafömrü en az 1 yıl olmalıdır.
7. Hidroien Peroksit paket|eme rulolarının yüzeyleri, sterilizasyon sonrasında steril malzemeye yapışmamalıdır.
8, Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, kimyasal indikaüirü EN 868-5 koşulu uyarınca paketleme barlarinın
altında değil arasında olmalıdır.
9. Hidrojen Peroksit paketleme ru|oları üzerindeki kimyasal indikatör hidroien peroksit gazına ye sterilizasyon
ısısına aynı anda reaksiyon göstermelidir. sterilizasyon güvenliğ açısından sadece ısıya reaksiyon gösteren
indikatör|ü rulolar kabul edilmeyecelitir. Ayrıca Hidroien Peroksit paketleme rulolannın CE belgesi olmalıdır.
l0. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, paket açllma yönü bulunmalıdlr.
11. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, kenarlarında gıivenlik için iki kapatrrıa bariyeri bulunmalı, kapatma
alanları toplam 6mm olmah ve iki kapatma bariyeri arasında güvenlik kanah bulunmalıdır-
12. Hidrojen Peroksit paketleme rulolarının, paketlerin aç!lmasında yırblma o|mamah, düzgün açılmalı ve
partikül oıuşturmamalüdlr.
13. Bu teknik şartnamedeki tüm maddeler belgelenmelidir.

'.4. 
Hidrojen Peroksit paketleme rulolarınün, üzerinde bulunan lot numaralaIı ile ambalai paketi üzerinde

bulunan lot numarası ayııı olmahdır.
15. Paketleme Ruloları kullanılmakta olan cihazla valide edilmiş olmah ; bu özellik belgelenebilmeli ve iha|e
dosyasında sunulmalıdır.
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TERMALYAZIO İÇİN

sTERİLİzAsYoN ETİKETİ TEKNiK şARTNAMESİ

1) Etiketlerin üzerinde basınçlı buhar için ve etilen oksit için su bazlı toksit
madde içermeyen indikatör olacaktır. İndikatör Referans renge belirgin
ve net dönüşüm sağlamalıdır.

2) Etiketler çift indikatörlü olmah Buhar otoklavı ve Etilen oksit
sterilizasyonunda kullanılabilmelidir.

3J Etiketlerin tutkah otoklavda 134 sC de kullanıldığnda yapışma özelliğini
kaybetmemeli iz bırakmamalı setlerden ayrılmamlıdır.

4) Buhar otoklav|arda 121 0C'de 15 dakikada ve 134 eC'de 3,5 dakikada
renk değştirmelidir.

5) Renk değişimi belirgin bir renklerden belirgin zıt bir renge dönmelidir.
6] Etiketler perforaj ile birbirine bağlı olmalıdır.
7) Etiketlerin kenarları radius kesim olacaktır.
8J Etiketler işlem sonrası ısı ve nemden etkilenmeyen kuşe etiket kağıttan

olmalıdır.
9] Etiket 50mm x 70 mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete

yazılabilmelidir.
10)Etiket çift yapışkanlı olmalı ve yapışkan yüzey iyi yapışmalı kolay

çıkmamalıdır.
1].JEtiketin sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan termal

yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sonınsuz
çalışabilmelidir.

12)Teslim edilecek indikatörlü kartla beraber aynı metrai uzunlukta resin
ribon da teslim edilecektir.

13)Her ruloda 1000 adet etiket olmahdır
14)Rulonun iç çapı 40 mm olmalıdır.
15JTeklifedilen ürünün TS EN ISO 11140-1 belgesi olmalıdır.
16JTek|ifl e birlikte numune verilmelidir.
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BRIGI-I,I, TEK\iK sARTNANIESi

1. Eto otoklavlarlnln Karbon Filtrelerinin temizliği, contaların y|pranmaslnl önleyici
özellık taşımalıdır-

2. Bu malzeme asidik tuzların Ve ilave temizlik maddelerin bir kombinasyonu
olmalldlr.

3- Difüzyon sistemi ile çahşan otoklavları kazanlnda kullanılabilir olmaİıdır.

4. Bir kutu on poşetten oluşmalıdır.

5. Ürün üzerinde marka, üretici bilgileri olmalıdır

6. Ürün ile bir|ikte kullanım kılavuzu verilmelidir.

7. Her poşet su ve nemden etkilenmemesi için alüminyum folya ile kaplı olmalldlr.

8. Üretici firmanın lSO 13485, TSE-HYB Belgesi olmalıdır.
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çİrT ISITICILI VENTtLATöR sETİ ğETışKiN)
rrrıix şARTNAMEsİ

l. Hasta Dewesi ısıtıcılı inspiryım hattü, ıslhcllı ekspirlum hattı, ara hoİtum, kuvöz uzatma hatİı ve

çift şarrnndıah otomatik dolum chambeı den oluşmalı ve lek kullanım]ık olmalıdır.
2. Hasta deıresinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı içerisindeki ısrtıcı teller spiralli veya suyu dışarı

atabilecek yapıda olmalr bu özellik sayesiıde devre içindeki hava homojen biı şekilde hastaya
gönderilmeli ve dewe içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir.

3. Ekspirasyon hattında su rutucu gibi periyodik kullanıcı müdahalesini gerekiiıen bir diizenek
olmamalıdır.

4. Dewe serviste bu|unan fısher paykel ve intersurgıcal nemlendirme cihazı ve cihaza ait ısıtma ve
sensör kablolan ile uyumlu olmalıdır.

5. Klinikteki mevcut nemlendirici cihazlannrn ısı sensörlerinin verimli kullanımı için, hasta

dewesinin ısıtıcılı inspirasyon haüınln uç kısımlannü 2 adet port bulunmalı, sensörler bu
portlaıa takldığ zanrlaa lam oturmalıdıI. Küvöz hattında sensör için trıortu olan setler kesiılikle
kabul edilmeyecektir.

6. Hasta dewesi büyük çocuk ve yeı4h7 hastalaıda kullanıma uygun olmalıdır.
7. Hasta dewesinin'Y' konıekör krsmırun devre bağlanlı noktalan veya Y konnekor kısmı 360

derece "Swiwel" kenü ekseni etrafinda dönebilmelidir. Bu özellik kapah orijinal ambalajında
sete takılı olmalı herhangi bir harici aparat ile yapılrnarıalı ve orijinal broşürihde gösterilmelidir.

8. Her dewe ile birlikte l adet bakeri filitresi 1 adet en az 500 nıl kapah sistem yandan delme yeri
mevcut steril su verilecekıir.

9. Her devıe paketi içerisinden otornatik beslemeli chamber olmah ve aşağdaki özellikleri
içermelidir.

l0. Metal taban altlığı olmalı ve cihaza rahatça oturtulabilmeli ve aynlabilnıelidiı.
l|. Hazne dolum hattı fabrikaün monte edilmiş şekilde paketlenmiş olmalıdır. Otomatik dolum

özelliğ ile optimum su seviyesini koruyabilmelidir.
12. Çift şamandıra ve valf sistemi ile güvenliğ arttınlmrş olmalı, bu sayede devreye su kaçağ yapma

riski engellenmiş olrnalıdır. Şamanüralar farklı iki renkte olmah, kullanrcı tarafindan dışandan
gözlemlenebilmeli dewe ile chamber aynı ırıarka olmalıür.

13. Su seviyesi uzalıian rahat görebilmek için renkli plastikten yapılmış çember şeklinde su seviye
göstergesi bulunmahdır.

14. Hame yiızeyi şeffaf olmalı, su seviyesi indikatörü rahatça görülebilmelidiı.
15. Üriinler, Tiirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTIJBB) veya Üriirı Takip

Sistemi (ÜTs) kaytlı olmahdu.

l 6. Raf örıırü d6po tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdrı.

l8. Firma şartname içeriğne göre numune sunmaıı numunesi teknik şartname açısından

değerlendirildikten sonra performans ve kullanım yönünden de değerlendirilerek uygun|uk

verilecektir.
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oToKLAv MARUziynr BANDI
rnrxir şARTNAMESİ

l. Otoklav bandı üzerindeki indikatör şeritler 2.4cm,2.5cm aralıklarla olmalı

ve indikatör çizgiler 3mm(+-2mm) halinde olmalıdır,
2. Bandın masuiasında İmalat ve son kullanma tarihleri ( en az iki yıl ) yazıh

olmalıdır.
3. Üzerindeki indikatör, kullanıcıyı yanılgıya düşiirmeyecek zıt bir fınal

rengine dönmelidir.

4. Miirekkep su bazlı olmalı ve büar sterilizasyonu için proses kontroltinü

sağlamalİdır. Kurşun veya toksik madde içermemelidir,

5, Eni 19 mm,boyu 50 meüe(+-3mt) olmalıdır,

O. Ürtintln onaylanmış kuruluştan ahnma (notifed body) ISO EN l l l40-1

uygunluk sertifi kası olmalıdır.

7. Bant kolay çıkmamalı ve üzerine yazıyazıllabilir olmahdır,

8. . İşlem Sonrası final rengini en az 6 ay mııhafaza edebilmelidir. Bu konuda

alınmış analiz sertifikası olmalıdır.
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