
T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma Ye Uygulama Hastan€si

§ıra No: 00286
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: 12 KALEM TlBBi SARF MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALiYET
Son TeklifTarihi: l0.04.20l8 SAAT t7:00

*Tanımlayıcı firma bilgisi otmalı ve t*lif ile birliktc SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ilo birlikle verilmelidir

İdare No : 63760.38-32.00.0t.330
İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

S.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fıyat

Toplam
Fiyat

Tanımlaylcl Firma ve
UBB

1 DAHİLi KÜNiKLER DOSYASI
sErİ

2000 ADET

2 KoLosToMi iLEosTo!lİ
ToRBASI 45 mm (PEDiATRiK)

300 ADET

3 KOLOSTOMİ PASTA 50 ADET

4 CERRAHİ ELDİVEN NON
STERİ L( PUDRAsIz)

17000 KUTU

5 SPİNAL İĞNE 25 G
,1s0

ADET

6 PLAsnK DoKU TAKIP KA5ETI 15000 ADET

7 CERRAHi KLiNiK[İR DosYAsI
sErİ

7500 ADET

25 ADET

9 TENS ELEKTROT SUNGERI 25 ADET

10 DVD_Rw 7500 ADET

11 : KIRu TEfi 40 TEsr :

12 AORİK ASPİRASYON NEEDLE
İĞNEsİ 13 ı4M( HAVA
cIKARMA KANÜLÜ/ıĞNEsi)

25 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adİc§: Araştıtma ve Uy8u|ama Ha§taııesi o§marıbey Kamp0su ŞANLIURFA
lnibaıt€lefon: Tçl.:0 (4l4\3u 4l65 Faks :0(4l4)3444t 69

8 TENS BANDAJI
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HASTA DOSYAS| ,DOSYA İÇiNDE BUtUNMASİ GEREKEN FORMLAR

HASTA DOSYASİ

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olmalıdır,

. örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli bası|malıdır. Dosya hastane idaresinin belirttiği

renklerde basılma|ıdlr.

. Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır,

.Hastadosyasıhastaneidaresininbelirlediğiörnekdosyayagöredüzenlenecektir.
ı Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında tellİ olmalıdır,

o Klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır,Gerektiğinde elle yazılabilmelidir,

.Hastadosyasıhastaneidaresininbelirttiğisayıdaveözellikteolmalıdır'Hastaneidaresi
ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir,

ı Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

DosYA içiNDEKl roRıuLnR vı toRMtARlN YERLEşTİRltMEsl

oFormlarınörneklerimailolarakveörnekdosyaşeklindeyüklenicifirmayaverilecektir.
o Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak bası|acaktır,

o Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili bası|acaktır,

.örnekdosyalardakigibiformlarındosyaiçineslraslnagöreveeksiksizyerleştirilmesi
yüklenici firma tarafından yapılacaktır, Iı.ı__:_ı .|__^.,^hi.. .

. Dosyan!n ve formların lıatalı,eksik ve yanhş basılması halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür,

. Dosyantn içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır,

. Dosyantn içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

1)Dahili Klinikler Dosyası İçerisinde Bulunması Gereken Formlar

. Hasta tabelasl

. Hastane giriş formu

. Anemnez ve muayene formu

. Hastanln kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu

. Hasta taburcu onam formu

ı Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu

ı Ağrı tanılama formu

. İtaki düşme riski değerlendirme formu

. Hemşirelik bakım planı

o Hasta ve hasta yak|nların| bilgilendirme formu

. Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu

. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak )

. Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu

. Hastaya ait eşya teslim tutanağl

. Hasta dosyalarında bulunınası gereken doküman listesi

. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu

--u.n ffiffiffiÜ"**
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Tek Parça Boşaltmalı Pediatrik Torba Şartnamesi

Toı,baların cilde ten-ıas eden, yapışan kısmı peristomai cildi koruyucu özellikte
hidrokolloid içeren stomahesive materyalden yapılmış olmalıdır.
Torbaların vücuda yapışan hidrokollolid kısmı (Stomahesive) jelatin (%20) pektin
(%20) sodyum karboksimetilselijloz (%20) , Polyisobutylene ve mineral yağlardan
inıal edilnıiş olnralı böylece vücutta yara, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan
vernıemeli, oluşaıı tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmahdır.
Toıbalar vüctıdun lıareket kabiIiyetini engellemeyecek şekilde cilt ile uyum içerisinde
esnek olmalıdır.

4. ]'orbaların vücuda yapışan kısml tamanen adhesive

desteklei,ici 1,apışkan olıııamalıdır.

olmalı etrafında mikropor şerit,

5, Torbalann vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olup, hastanın
rahatlıkla duş alabilmesini sağlamalıdır.

6. Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet slikondan imal klemp olmalıdır.
7. Torbalar koku geçirmeyen 5 katlı film tabakasından i.iretilmiş olmalıdır.
8, 'l'orbaııın vücuda temas eden kısmında terlemeyi önleyici astar olmalıdır.
9. Torbalar alttan boşaltılabilir olmalı, gaitanın gözlemlenebilmesi için şeffaf formda

olmalıdır.

l0, Torba boyutları 45mm, 57mm ve 70 mm boyutlarda olmalıdır.
l l. Nuınuneye göre değeı.lendirme yapılacaktır.

l2. Ürünleriıı CE belgesi oIıııalıdır.
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Bariyer Pasta

1. Peristomal cildi olası sızıntılardan korumak için stoma-adaptör ve stoma-

torba arasında kullanı labilmelidir.

2. Her bir tüp 609r olmalıdır.

3. Cilt üzerindeki kırışıklık, irritasyon, allerjik durumlara bağlı gelişen

yüzeysel düzensizlikleri kapatmalı Ve adaptör Veya torbanln stoma

bölgesine gereken adaptasyonunu sağlamalıdır.

4. lçeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler buIunmalıdır.

5. Yapışma ve bariyer sağlama özelliği için içerisinde az miktarda a|kol de

bulunmalıdır.

6. lçerisinde 3 ayn hidrokolloid (NaCMC, jelatin ve pektin) bulunmalıdır.

7. En az %35 hidroko|loid içerme|idir.



ELD|VEN NoNsTERıL sMALL- MiDiUM_ LARGE TEKNlK ŞARTNAMEsi (PUDRASlz}

1.EldivenlerVinil hammaddeden üretilmiş olmalldlr_
2-100'er adetlik kul|anlml kolay paketlerd'e;Small, Medium Ve Large boylarda Ve anatomik yapldaolmaltdır
3, Eldivenler'n_yüzeyande Çatlaklar, kabarclklar, lekeler Ve kuılanlml kötü yönde etkileyecek yüzey kusur|arlbulunmamalldlr. yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutuımas,n, sagıa|a"ak özellikte olmahdlr.4 Eldivenler yırtılmaya dayanıklı yekpare üreİılmiş ve puOraİ,"z oİmalıOır.
5 .Eldivenler non_steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdı;.
6. Geçirgen olmamalıdlr.
7.Eldiven ambalajl ylrtlk Ve delik olmamalldlr.

l |l1|"v" 
girebilmek için üreticiden Veya ithalatçldan YETK|Ll sATlcl belgesi gerekmektğdir.

9.Eldiven birim amba|ajl üzerinde;
a.Muayene eldiven olduğu,
b.T€k kullanlmllk olduğu, steril olmadlğı,
c.Muhafaza şekli,
d_Ambala.jln açllma yönü,
e.Beden , Lot no,
f.son kullanlm tarihleri,
g.AQL seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10,Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşl|aşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarakdeğiştirilmelidir.

J];!|r.1 vl 9 uıuslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalldlr.
urünler sağhk uygulama Tebliğinde yer aian oarıoo1u8e ı<oou] Je etiket hukümlerine uygun olmatldır.uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde.kalsa oiıe Gsıim aiınmlvacak ve gerekli işlemler yapılacakt|r.'l2, T,C Sağllk Bakanllğl taraflndan onaylanmış orjinal Ulr"aı aİt'Bi Bankası kodu ve teknik özellikleriokunakll olarak yazllmlş olmahdlr.
13, Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığ| taraflndan onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,

;:HllJ,,i" 
teklif ettiği malzemeye iıt Ulusal Biigi e"nxas,no"n lıin.ış firma tanImlayıcı koda sahip

14, sağllk uygulama Teb|iği gereği: ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşlbırakılacaktır.
15, lstekli|eİin Ve/ Veya teklif edilen malln, llaç ve Tıbbi ciha2 Ulusal Bilgi Bankaslna kayıtlı olduklarınıtastik edici belgeıer o|malldIr,
16. Eldivenler jdarenan isteği doğrultusunda partiler haljnde veya tamaml teslim edilecektir.17, Yüklenici firma bozuk ve hatah ürünleri yenisi ile değiştirecellne oair taaııotnameyi Muayene KabulKomisyonuna Vermelidir.
18, lsteklifirmalar Teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'er paketnumuneyi ıhale slrasında komisyona teslim eoecektii
'19, 

.Muayene ve kabul komisyonu taraflndan|abofatuar incelenmesi istenmesa halinde tüm masraflaryükleniciye aittir.
20,. Tekl'fi oluŞturan belgeler Ve ekleri iIe ilgili diğer dökümanla( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başkadilde sunulan belgeler Yeminli tercümanlaİtarafİndan yapılmış re noter taraf|ndan onaylanmış olmasıdurumunda geçerli sayılacaktır.
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25G KALEM uçLu spiNAL iĞNn rBrNir şanrNııınsi

l. Iğne ucu atravmatik (pencilpoint) olmahdır.

2. Ponksiyon kontrolü için şeffaf lock bağlantısı olmalıdır.

3. Renk kodlu mandrenliolmalıdır.

4. 25g çapında, iğne uzunluğu 90 mm(+2), kılavuz iğne intruducer 209-34 mm olmalıdır.

5. Steril tekli paketlerde olmahdır.

6. Ambalaj üzerinde imal, son kultanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlemesi, firma

ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.

7. Ürün T.C.Sağl* Bakanhğı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı

ve iiründe "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır"ibaresi olmalıdır.

8. Ürün steril olup, son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile 4 yıl olmalıdıı.

9. Bu teknik şartn.ıme muhteviyatındaki ürün, ISO 9626 ve Iso 15811 standartlarına ve

93l42 EEC Medikal cihazlar direktifine uygun olmalıdır.

10. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

t,.rt,s,.^\
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pLAsTiKDoKu TAKip KAsETi rnrorix şanrNaıırsi

1) Laborafuanmızda kııllanılan Therrno shandon marka prinmate As kaset yazıcı
cihaana uyumlu olmalıdır.

2) Kasetler 75 adetlik hupper içeısinde olmalıdır

3) Hupperler cihaza uyumlu olmalıdır.

4) 3000-5000 lik kolilerde olmalıdır

5) Kasetlerle birlikte plastik kapaklanda verilmelidir

ş
tlb.
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HASTA DosYAsl ,DosYA içiNDE BULuNMAsl GEREKEN FoRMIAR

HASTA DOSYASİ

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olmalıdır.

. örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basılmalıdır. Dosya hastane idaresinin belirttiği
renklerde basılmalıdır.

. Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında tellı olmahdır.
o klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır.Gerektiğinde el|e yazılabilmelidir.
o Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıdır. Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir.
. Ürün numuneye göre değerlend irilecektir.

DosYA lçıNDEKi çonrvııaR ve FoRMtARtN YERLEşT|RıLMEsi

o Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
ı Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.
. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına 8öre 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 olmalıdır.
o Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

2lCerrahi Klinikler Dosyası İçerisinde Bulunması Gereken Formlar

o Hasta tabelası
o Hasta ne giriş formu
o Anemnez ve muayene formu
. Hastanın kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu
. Hasta taburcu onam formu
o Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu
ı Ağrı tanılama formu
ı Ameliyat öncesi hasta hazırlama formu
ı cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu
ı Güvenli cerrahi kontrol listesi
ı İtaki düşme riski değerlendirme formu
o Harizmi düşme riski değerlendirme formu
. Hemşirelik bakım planı
. Hasta ve hasta yakınlarını bilgiIendirme formu
. yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak )

. Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu

Doç. Dr. İs il ,yNEN J e,ğ
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. Hastaya ait eşya teslim tutanağl

. Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi

. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu
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NYLATEX ELEKTORT BAĞtAMA BANDl TEKNiK ŞARTNMASi

Bağlama bandı elektroterapi cihazlarının elektrot uygulamasında elektrotları hastaya
tutturma/bağlama da kullanımıma uygun olmalı ve bu iş için üretilmİş olmalıdır.
Bağlama bandı elastik özellikte olmalıdır.
Bağlama bandının bir ucunda, bağlanırken her noktada yaplşmasını sağlayan velkro parçasI
olmalıdır.

Bağlama bandı yaklaşık aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.
. 6x46cm
o 6x6lcm
ı 6x9lcm
o 6xl22cm
o 10x46cm
ı 1Ox9lcm
. 10x122cm

o 15x46cm
. ].5x9lcm
. 15x122cm

§rQ,



KARBON / LAST|K ELEKTROT VE ELEKTROT ŞÜNGER| TEKN|K ŞARTNAMES|
1- Elekkotlar yüksek derecede iletken özelliğe sahip olmalıdır.2- Elektrotlar karbon özellikli olmalldür.3- Elektrot|ar kliniğimizde kullanılan cihazıarln kablolarlna uyumlu olmalldlr.4- Elektrotlara uyumlu sponge .ting"l. oİ;"İİJ,İ.-v'vl9l 

tl !q urul

5- Elektfodun üzerinde elektrot kablo girişi olmalldlr.
9- Sponglar fizjk tedavi amaçlı tir"tilrİş oİi;inaİ-oİİıaııOır./- şpon,larln üç kenan dikişli olmalı ve diiişsiz olan yerden elektrot girişi olmalldlr.
Aşağıdaki ölçü|erde oımalıdlr.
4x6cm sponge
6x8cm sponge
8xl2cm sponge
4x6cm karbon elektort
6x8cm karbon elektort
8X,l2cm karbon elektort

.§.Q

ö.Q



BOŞ DVD TEKNİK ŞARTNAMESi

1-DVD depo|ama kapasitesi4,7 GB olmalıdır.

2-DVD ler yazılabilir-okunabilir olmalıdır.

3-Üxerinde CE işareti olmahdır.

4-DVD Yazma hızı 15X olmalıdır.

5- DVD lerin kullanılmayan yüzüne cD RoBoT tarafından renk|i kartuşla isim yazılacağından,
kullanı|mayan yüz kağıt olma|ıdır.

5-Her DVD için 1 adet cD veDVD ye uyumlu, beyaz, bir yüzü şeffaf kağıt zarf verilmel|dir.

7-Numune verilmelidir.



KiRLiLiK oRAN TEsTi TEKNiK DöKüMü

1) Yıkama cihazının performansını ölçmek için uygun olmalıdır.
2) Ürünün üerinde kan benzeri karışım olmalı , bu sürülen maddenin içeriğı üniversite veya

bağımsız laboratuarlar tarafından belgelenmelidir .

3) Şartların zorlaştırılması için kirlilik testinin olduğu paslanmaz çeliğin üzerinde bulunan şeffaf
frame ile arasında küçük bir boşluk olma|ıdır.

4) işlem sonrası paslanmaz çeliğin üzerindeki lekenin durumuna göre yıkama işleminin başarısı
hakkında yorum yapılabiImelidir .

5) Ürünlerin her birisi ayrı paketlerde olmalıdır.
6) Akredite bir kuruluştan 15883 belgesi bulunmalıdır.



:

!

ı

I

I

i]

!

l
l.

1

i

I

]i
|,

,|,
||:
.i

,l:
l l,

..l:.:lj

.l:
', l:,li

Il

lı

lı
,i,

l,

'lı
j

i
I

I

i

,

ii

l

j

!

i

l.
lj

i

]l,

|,

l,

I

l

:l:I
'i|

ıl
,l,

i;

,l
i.i

lmış olmalıdır.

de kullanılabilmelidir.

ğunda olmalıdır.

l
l

I

I
l

Pıo1.

oip.

i ,|'. ı'. ;

,

1.

2
.1

4.

5,

6.

l:

HAVA çlKARMn iĞı,ıesi
(AlR AsPiRATÖn ı,ıeeoı_e1

TEKNiK ŞARTNAMEsi

i
!

I

:

:i

o


