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Harran Üniversitesi Araşttrma v€ Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03166
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: 84 KALEM TIBBi SARF MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MAI-iYET içİNDİR
son Tek|if Tarihi: |9.0|.2017

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 SIMCO KANOLÜ 100 ADET

2 oFrALMİtİ PoŞLU DREP 1000 ADET

3 TRiPAN MAÜSİ 100 ADET

4 sTERiL DENGELİ luz çÖz.
500 ML (Bss)

500 ADET

5 MVR BIÇAĞİ 250 ADET

6 MiCRO ÜÇGEN SPONGE 2000 ADET

7 FoRMAI_DEHİT vo37 400 LITRE

8 ANTİBAKTERİYAL EL
DEzENFEKrANI ANTisEPTiĞİ

10000 uTRE

9 DAHİÜ KÜNİKIER DOSYASI
sErİ

7000 ADET

10 KURŞUN ÖNLÜK 20 ADET

11 KURŞUN GOMAD / OVER
KoR[mJcU

30 ADET

12 ANTEMON X RAY TROİD
KoRl,JYUqJ 8o,Y,tlNLuK

30 ADET

13 (oLosToMi İl.fosroMİ
ToRMsı 45 mm (PEDiATRİn

ADET

L4 Kolosroi4İ PAsrA 150 ADET

15 KAN VERME SETi 10000 ADET

16 EKG KAĞIDI (A4 E8ADINDA
NIHON KOHDEN)

1600 ADET

PERKiJTAN PLEVRAL DRENAJ
sEri

150 ADET

18 sPo2 PROBU 100 ADET

19 NoN sTERit SPANç*,(12
KAru)

100000 ADET

20 rRUoJT 8ıYoPsi İĞNEsİ 7o ADET

2I YARI oToi,lAİK TRUoJT
BİYoPsi iĞNEsİ

40 ADET

MR uYUI,1LU ELEKTRoD 4000 ADET

23 CERR^Hİ ElDivEN NoN
srERİL (RJoRAu)

KUTU

24 CERRAHİ ELDiVEN Nof\ı
STERİ(PUDRAsIz)

40000 KUTU

25 HAsrA TANmM BiLEKİĞİ
ERisKİN

15000 ADET

26 İıfrRAKEr sARl No 24 30000 ADET

27 KUL^KrAN ATEş ÖLçME
PRozu

375000 ADET

28 YATAK KoR[JYlJcU A[fz 100000 ADET

29 sPiNAL İĞNE No:20 300 ADET

30 SPİNAL İĞNE No :22 300 ADET

31 SPINAL İĞNE 25 G 2500 ADET

BİsrüRi ucıJ No:10 5000 ADET

33 ALçı PAMUĞU 15 cM 5000 ADET

34 BİsnjRi UcU No;11 20000 ADET

Adres Araşt!İma ve Uygul.ma He§tanesi o§manb€y Kamposo ŞANLIURFA
Irtibaı teıefon: Tel.:0 (4l4)344 4| 65 Faks:0(4l4)34441 69

1000

5000



35 DAMAR YOLU TESBm 1000 ADET

35 TANSİYON MANŞONU ERiŞKiN 500 ADET

KORUYUOJ GOZLUK 100 ADET

38 OTOMAİK TURNİKE 300 ADET

39 TAİ,lstYoN MANsoNu BATTAL
BoY

300 ADET

40 PusrİK PAToLoJi lGBr 500
ML

500 ADET

4I FoLEY soNDA 3 YoLLU No:22 100 ADET

42 OKSDENÜ SU 150 uTRE

43 ENJEKTÖR 50 CC 30000 ADET

44 iü,J-rRAKEt PEMBE No 20 35000 ADET

45 EıfljBAsYoN TüPl:l KAFsIz
3.5 MM

1000 ADET

46 HİYPoFİx ( 10 cM X 10 M ) 5000 ADET

47 ENJEKIÖR (DENTAL) 10000 ADET

48 EN,EKİÖR (ÇAt4 UçLU 50 cc.) 25000 ADET

49 A5PİR^SYoN KATETERİ 6 cH
50 cı,1 (AgK YEşİL)

500 ADET

50 CERRAHi İşARETI.EME KALEMİ
(sKİN MARKER FİNE TİP
WRuıfD cAP )

300 ADET

51 l{sA uzATMA HAm 145 cM 4000 ADET

52 KISA UZATMA HAm 80cM 400 ADET

53 KISA uzATMA HATn 40 cM 400 ADET

54 ENJEKTÖR 5 CC 350000 ADET

55 ENJErrÖR 10 cC 500000

56 5IERiL CERRAHİ ELDiVEN
No:7,5

20000 ADET

57 NAzoGAsTRiK soNDA No: 14 300 ADET

58 DIL BASACAĞI 100000 ADET

59 MAYi ErİKEn 120000 ADET

60 EEG PASTASİ 500 ADET

61 A8L 80 sENsÖR KAsET 5 ADET

KsILEN 500 uTRE

63 PLAsrİK DoKu TAKiP KAsErİ 50000 ADET

PiPEtı-A ENDoMEIRna
BiYOPSİ KANÜLÜ

300 ADET

65 TUNGSTEN RHENIUM iĞNEÜ
BY-PAss s[mjRÜ 8/0 6.5 MM
75 cM IIJVARLA( ÇİFr iĞNE

ADET

66 TUNGSTEN RHENIUM İĞNELİ
BY_PAss s(m]RÜ 7/0 9.3 MM
75 cı,r YUVARLAK ÇİFT İĞNE

72 ADET

67 TUNGSTEN RHENIUM İĞNEÜ
BY_PAss sÜrÜRÜ 6/0 13 MM
75 cM n VARLAK çİFT iĞNE

ADET

68 NYLoN TAPE 31,1Mr0 cM 60 ADET

69 AoRTİK ASPİPA9YoN NEEDtf
iĞNEsİ 13 MM( HAVA
qKARMA XANÜLÜ/İĞN Esh

100 ADET

70 ALg PAMUGU 10 cM 1000 ADET

71 N-95 TBc BAsiL KoRUYtJoJ
MAsKE

2000 ADET

72 CERRAHİ XLİNİKLER DOSYASI
sErİ

20000 ADET

73 100 ADET

74 TENS EtfKTRoT SÜNGERİ 100 ADET

75 WHmHALL USA LARGE
SPINAL HOTPACK PEDi

50 ADET

76 PROTEİN TESPİT Kiİ 250 ADET

Adrts: Aİaşırrma ve Uygulsrna Haslüı€si osmanbcy Kaİüp0slı ŞANLIURFA
Iİtibaıt€lefon: Tel.:0 (4l4)3u 4| 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

ADET

62
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77 NoN sTERiL SPANç 7.5v.5 500000 ADET

78 ElAsToMERiK İNFUzYoN
PoMPASI 100ML

200 ADET

79 EL^SToMERiK İNFÜzYoN
PoMPASI 275 ML

150 ADET

80 lGucl HEMoDiYAuz
ıGTETER!

20 ADET

81 DVD_Rw 25000 ADET

a2 AMBU sETi PEDIATRiK 37 ADET

83 Ai4BU sEri ERiŞKİN 46 ADET

84 srERiL DisrİıE sU 7500 LiTRE

Genel
Toplam(KDV

Haric):

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte SGK sorgulama sistcminin çıİlısl teklifile birıikte vcriımelidir.

İdare No : 63760.38.32.o0.01.330
İdare Adı : t{arran Üniversitesi Araşhrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukanda bildirilmiştir.

Adres: AIaştırma ve Uygulama Ha§tanesi osmanbey Kamp0sü ŞANLIURFA
lnibaı tetcfon : Tel.: 0 (414)344 4165 Faks : 0 (4ı4) 344 41 69
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Göz lçlN innicsyox vE ısplnısyox xıxüı-ü

1 Simcoe modeli o[ma[ıdır.

2 0.60 mm/O.60 mm (23Gl23G)ölçülerinde otmalı.

3 Aspirasyon port uzunluğu 0.30 mm,iç çapı 1 mm (0.04in) dış çapı 2 mm (0.08 in) olmalı.

4 Portun zarar görmemesi için port ambataj içerisinde katlanmış halde olmamalı

5 Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri
üretim tarihi olmalı ve blister ambalaja baskı olmaldır,sonradan yapıştırma olmamalıdır.

6 Ürün kutusunda ve tek tek btister paketterin üzerinde barkot numarası olmalıdır. Barkot numarası
otmayan ürün tes[im ahnmayacaktır.

r 7 Test ve değerlendirme amaçlı 1 adet numune verilmesi kesintikle şarttlr,numune üzerindenvdeğerlendirme yapılacaktır.

8 Teklif edilen ürünün kutusunda ambar teslim kolaytığı olması nedeni ite 5 adet olmalıdır ancak
teklif adet olarak veriImelidir.
9 Teklif edilen ürün için teknik şartnameye bire bir uyguntuk İstenecek ve orijinat katatoğu üzerinde
gösteriImesi İstenecektir.
10 Kanül özel koruyuculu steril blister pakette otmatıdır,poşet içerisinde ve diğer ambatajtarda
olmama[ıdır bu vazgeçiImez özeltiktir.
1'1 Son kullanma tarihi teslim tarihinden jtibaren en az 2 yı1 olmalıdır.
12 İstekti TiTUBB da kayıtlı olmalıdır.

13 Ürün TiTUBB da Sağlık Bakanhğlnca onaylı olmalıdlr.

o,

o ..2$1
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GÖz DRAPE TEKNiK şARTNANESi

1. Örtll tek kullanımlık göz ame|iyatları için olmalıdır.

2. Örttıyıi oluşturan materyaller antialerjik, antibakıeriyel ve medikal kullanıma uygun
olmalıdır.iplikleme (hav) yapmamalı sağlam yapıda bakteri bariyer|i, antimikrobiyal,
antialerjik, antistatik,3 katlt,43 grlm2 SMMS nonvoven malzemeden olmalıdııKumaş
EN l3795 standartlarında üretilmiş olup, tedarikçi firma tarafından belgelenmelidir.

3

7

«jı

Örtüler, pratik, anlaşılır ve yönlendirici şekilde katlanmış olmalıdır.

4. Oftalmİk örtü,l00-130 cm (+/_5 cm) ebatlarında, örtü üzerinde l0xl0 cm insüzyon filmle
kaplı operasyon açıklığı bulunmalıdır.Açıklığın bir kenarında, operasyon sırasında sıvıyı
tahliye edebi|ecek şeffaf, sıvı toplama torbast bulunmalıdır.örtüüzerindekatlı oldugu
zaman poşyönünü gösteren işaretler olmalıdır.

5. İnsizyon film ıslandıgında bi|e yapışkan özelIigini kaybetmeyecek,medikalkullanıma
uygunIukbelgesi olacaktır.

6, Ürün steril paketlerinin üzerinde imalatçı firma bilgileri. sterilizasyon yöntemi
sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi.ürün içeriği ve öIçü bilgileri bulunmalıdır

Ürün sterilizasyon tarihinden itibaren 3 yıl raf ömrü olmalıdır.

E. Nununeler incelenerek alınacaktır.

9. Teslim edilen ürün numune kabul edilecek olup,hastane idaresince gerekli görülmesi
halinde,yeter|i sayıda ürünlerden sterilite testi istenecektir.

sAĞU(
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Trinan mavisi Teknik sartnamesi

Tripan Mavisi 0.060Z oranında olmahdır.

SodiumChloride I.P 0,085% olmalıdır.

l cc lik şişelerde olmalıdır.

Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olmalıdır.

nl.

9

l

2.

3.

4.
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l-Solüsyon CE belgeli ve etiketli olmalı,500ml steril cam şişede olmalıdır
2-Solüsyonun her l00 ml 'I aşağtdaki bi|eşimlerden oluşmalıdır;
+| fSodium chloride 0.6409
***Polassium chloride 0.0759
***Calcium chloride dehydrate 0.048gr
** +Magnesıum choIoridehexahdnte 0.030g
** *Sodium acelate trihydnte 0.390g
ıııSodium citrate dehydrate 0. | 70g
***Water for injection:fi ller
*"Hydrochloric acid:filler al Ph 7.2
3- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadı olacaktır.

..,rd

\16

DENGELEYiCİ TUZ cÖZELTiSi 5OOCCTEKNiK SARTNAMESİ
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Ç

20 eauqe ac ılı MVR,

1 70 gauge 1.1 mm geniştiğinde ,açılı olmatıdır.

2 Tek tek steril paketlerde ve orijinat ambatajı içerisinde olmatıdır.

3 Vitreoretinal cerrahide skleratomi yapmaya'da uygun ayrıca temel
vitrektomi cerrahisindede rahat[ıkla kuttanıtabitmetid.ir.

4 Ametiyat esnasında kullanırken bıçağın sapındaki(handte) tutma yerinin etde
kaymayı önleyecek şekilde dizayn edilmiş otmadır.

5 Ergonomik açıdan kul[anıma çok uygun otmatıdır.

6 Mat ve yüksek kalitede paslanmaz çelikten imat editmiş otmatı, mikroskop ve
diğer ışıktar altında parIamama[ıdır, Bıçak sap[arı yansıma yapmayacak renge
ve dizayna sahip olmalıdır.

7 Ambatajı saydam ve bıçağın ucu açık ve görünür o[ma[ı ,kesintikle koruyucu
sünger ve bezeri maddelerle kapalı olmamalı.

Urün pakedi, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait
üretim yeri sterilizasyon bitgiteri, üretim tarihi ,son kullanım tarihi ve adresi
orijinal baskı[ı olma[ıdır, sonradan yapıştırma etiket olmama[ıdır. Bu
vazgeçi[mez öze[[ik ve tercih sebebidir.

9 Son kullanma tarihi en az 2 yı[ olmalıdlr.

10

11

12

Test ve değerlendirme amaçlı numune verilmesi kesinlikle şarttır.

Tektif editen ürün için teknik şartnamede bire bir uygunluk İstenecek ve
orijinat katatoğu üzerinde gösteritmesi İstenecektir.

Tektif editen ürünün kutusunda ambar testim kotaytığı olması nedeni ile 10
adet olmalıdır ancak teklif adet olarak verilmelidir. kutusunda ve ürün steril
ambataj üzerlerinde barkot numarası otmalıdır. Barkot numarası olmayan
ürün teslim ahnmayacaktır.

13 lstekti TiTUBB da kayıt[ı o[ma[ıdır.

14 Urün T|TUBB da Sağtık Bakanlığınca onaylı olmalıdır.

6,jt
0,F16
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ücceıt spoN ce rexı,ıi x sınrııenıı esi
l. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. 6'lı poşetler halinde olmahdır.
3. Fiyatlar poşet olarak verilmelidir.
4. Uçlan ıüylenme, pamuklaşma yapmayacak kalitede olmalıdır. Selilöz yapıda olmalıdır.
5. Urün sıvı emişlerinde kesinlikle şeklini bozmamalı ve emdiği sıvıları uçla değil arkıda

sapa yakın yerde toplamaIıdır.
6. Göz amaliyatlarında kullanılmaya uvgun olmılıdır.
7. Urünün ubb kaydı ve medula onayı olmalıdır.
8. Teslim tarihinden itibaren en az 3 vıl miadı olacaktır.
9. Üriin Avrupa veya ABD ülkeleri üretimi olma|ıdır.

$e-16

l.

*ol ııotr
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7
FORMALDEHİT TEKNiK ŞARTNAMESl

'' İ,l"j:İ,]:O*"*arırıda 
doku takibinde ve doku tespit anıacı ile kullanıma uygun

2) % 37 lik olmalıdır

3) Dilüe edilebilir olmüdır.
4) Çökelti ve tortu içemıemelidir.

5) Ürün l titrelik ori|inal ambalajında otınalıdıı.
6) Üzerinde lot nunıarası ve son kııllanma tar ifu yazanetiket bulunnralıdır.
7) §aklama koşullannı yazan etiket bulunmalıdır.
8) Üıün testim edildiğinde son kullanma tari lı en az2bulunmalıdır.
9) Firrıa orğinal ambalajında numune geürmelidiı.
t 0) Üriln laboratuarda denenerek uygunluk verilecektir.

ismoil çEzjNIAş
TıbblP;tololl Lab,
sorumlu Teknlsveni

D,|;rı,,{rflll"§,çHuş
,üişİüba Göıeilis i

ğ-§""

l^M



g
ALKoL BAZLı EL ANTisEpTiĞi TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

1.Hijyenik el antisepsisi ve cerrahi el antisepsisi amacıyla kullanımı uygun olmalıdır

2. kullanıma hazır sıvı formda ve berrak olmalıdır

3. Geniş bir mikrobiyolo.jik etkinlik sağlayabilmesi için bileşeninde etken madde olarak en az
o/o7o etanol, cilt tahrişlerini önlemesi için cilt koruyucu ve nemlendirici ajanlar içermelidir.

4. Alerji risklerini azaltmak için renklendirici, parfüm, aldehit, kuarterner amonyum

bileşikleri, fenol, triklosan, klor ve türevleri içermemelidir.

8. Ürün 3O saniyede bakterilere (Enterococcus hirae, Pseudomonos oeruginoso,

Stophylococcus oureus, Escherichio coli K12\,3O saniyede mikobakterilere (Mycobacterium

terroe),30 saniyede mantarlara (Condidoolbicons) ve 30 saniyede (Hlv,1, PRV [HBV model

virüs], BVDV [HCV model virüs],Adenovirüs, Rotovirüs, Norovirüs, Coronovirus [SARS],

lnfluenzo virüs IHlN1, HSN1], Herpesvirüs ve 2 dakikad a Poliovirüs üzerindeetkili olmalıdır.

Firma bu özellikleri karşıladığına dair EN lSo l7o25i2oo5 akreditasyonuna sahip uIuslararası

akredite laboratuvarlarda n yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının orijinallerini ve ilgili

laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif dosyasında sunmalıdır.

9. Ürün kullanıma başlandıktan sonra havadan kaynaklı kontaminasyona karşı en az 180

gün dirençli olmalı ve firma ilgili bilimsel çalışmaları teklıf dosyaslnda sunmalıdır.

10. Ürün 1L'|ik ori.iinal ambalajında olmalıdır. Kontaminasyon ve ürün stabilİtesinin

etkilenmesi riskini önlemek için her ambalajın üzerinde fabrikasyon aşamasında takılmış

kendine ait ölçülü kullanım pompası takılı olmalı ve bu pompabir basımda 3 ml solüsyon

vermelidir. Doz pompaları ucu uygulama sırasında ellerin ürün ambalajına temas etmemesi

için en az 4 cm uzunlukta olmalıdır.

11. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal içerik, üretim ve son kullanma tarihi ve lot

numarast bulunmalıdır.

12. Ürünün raf ömrü en az 2 yıl ol

ürünleri yenisi ile değiştirmelidir.
malıdır. son kullanma tarihine 6 ay kala miadı yaklaşan

,1 d.

0o

5. Ürünün pH değeri cilt pH değeri (5,5) ile uyumlu olmalıdır.

5. Ürün ellerde aterjik reaksiyona neden olmamalı, dermatolo.jik test raporları teklif

dosyasında sunulmalıdır.

7. Hijyenik el ovalama ve cerrahi el ovalama için kullanımı uygun olmaldır, EN 1500

standardına göre hijyenik el ovalama en fazla3 ml solüsyon kullanımı ile 30 saniyede Ve EN

12791 standardlna göre cerrahi el ovalamaen İazla2x 3 ml solüsyon ile 2 x 45 saniyede

yapılabilmelidir. EN 15oo hijyenik el ovalama ve EN 12791 cerrahi el ovalama test çallŞmalart

teklif dosyasında sunulmalıdır.



(

13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilmiş "Biyosidal Ürün

Ruhsatı"na sahip olmalı ve ruhsat ihale dosyasında sunulmalıdır.

14. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmelidir

15. Katllımcl firma teknik şartnamenin 7. Maddesi'nde belirtilen ürünün hijyenik el ovalama

için gerekli kullanım miktarını ml olarak fiyat teklifinde belirtilmelidir. 1hİjYenik el ovalama

ml kullanım maliyeti en avantaj|| teklif tercih edilecektir.

16. orijinal ambalajındaki ürün numuneleri, ilgili birim tarafından denenerek birim

sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye tarafından yazılı olarak alınacaktlr. Ürün

seçiminde ilgi|i birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate

alınacaktır.

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

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

gönderebi|ecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından ta mam lanacaktlr.

o.
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HASTA DOSYAS| ,DOSYA İÇiNDE BULUNMAS| GEREKEN FORMLAR

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olmalıdır, 
._ L__.^^a i.ıııacinin belirttiğ,

o 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 tellİ olmalıdır,

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

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmahdır,Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir,

o Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

oosYA İçiNDEKİ FoRMLAR vE FoRMlARlN YERLEşTIR|LMEsi

ı Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici flrmaya verilecektir,

. Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır,

. Hasta taburcu Ve eğitim formu otokopili basılacaktlr, _ ..^ ^l__|l,_i,.,_ıloctirilmr 
,

. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi

yüklenici firma tarafından yapllacaktır, 
ı._li^.|A ViiLlenici firma venis,

. Dosyan|n ve formların tıataıieısir ve yanlış basllmasl halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür,

. Dosyanln içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır,

. Dosyanın içlnde Uulunmlsı g","l"n fo,,l,r aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

1)Dahili Klinikler Dosyası İçerisinde Bulunması Gereken Formlar

a

a

a

a

a

a

a

a

ı
a

O

a

a

a

a

a

Hasta tabelasl

Hastane giriş formu

Anemnez ve muayene formu

Hastanın kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu

Hasta taburcu onam formu

tl".şlr"ıit t irmetleri hasta ön değerlendirme formu

Ağrı tanılama formu

it.ı,i diışm" riski değerlendirme formu

Hemşirelik bakım planı

*aUa ," hasta yakınlarını bilgilendirme formu

Yatan hasta ve hasta yak|nl eğitim formu

rır-rt. trbrr., ve eğitim formu (otokopili olacak )

Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu

Hastaya ait eşya teslim tutanağl

Hartr'doryrla,,nda bulunınası gereken doküman listesi

Hasta dosyaları içeriği kontrol formu

"*-ffi^Y- **r.^"sffi**
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X RAY KORUYUCU ÖN KORUMA KURSUN ÖNLÜK TEKNiK ŞARTNAMESİ

1, l.oRşUN öNLÜK MDyAsYoNA KARşı öN TAMFIA o,5o mm Pb KURşUN EşDEĞERLİKTE K.RUMA,AĞLAMALıDıR. srRT Kı'MıNDA 0,23 pB 

'.ANDART;RA 
wiuı xonuue seĞLAMALıDrR.

2, ÖNLÜK ÖN K,RUMA MoDliL oLMAı.Il)ıR. Öl,DIi ARKAD.4N ç^PIrn Z G}:t.liN ClliT,., ll^N.İ,ı.^Rt.,1KA"PANMALıDIR. HASİANENıN TALEI]i DoĞııuırusuıvoe ciırriı ıınrır vuııııD isTİiNiLDiĞNl)ıi öNDıiKApAN^N KEMERLi sisTEM yAptınniı.MEı.iDiR. TERciıüi iunuuur,.ıuz uıı,ınısirir.,;Ai,ii."'-'- ""

3- KURşUN öNLüĞüN ERGoNoMiKüU_L_LANIM_ı_VEUZUN öMüR AçıSINDAN öNLüĞüN iç KUMAşK,PLAMA.ı vE KuMAs RENGi iLE Dlş xu,ıls xıpııııısi vr-niııcı pmxıı oLMAL'DıR.
4, KURŞUN ÖNLÜĞÜN GÜVENLiK STANDARTLARİ 6EREĞİ ÖN YÜZÜNDE DOZiMETRE CEBİ OLMALİD.R.

5- KURUMUN vE !(ULLA tcrNıN TALEBı ÜZERİNE öNtüĞüN İç K|SMINDADA DozİMEtRE cEBi oLMALlDrR.

5, öNLÜĞÜN ,ı,^TLARıNıN ılıiü.iRl-L,ıırıusi içiııı ıiırr.,ınıılN ss --Su:Ş!,:![s-!4 |[-!{l.:!§-J.M:l,r. IiB^T Vl;TsE STANDARTı^IIRINDA ÜRnTiLMiŞ Oı,ıuıı.ıoın. ııns'ı'nııtısrıjDıcI ıjI]A,t,ı.AIıDn sıjçiM y^p^ııiı,Mı]ı.i
vE BU EBATı-/IR DoĞRUı.TUSUNDA T}:sı,ir,.ı ynpıııılı,ıoın.

7' ÖNLÜK EtiKEfiNDE ÜREIici FiRMA BiLGiLıjRi, sATıcı r.iRMA BıLGiLERİ, BEDEN BiLGiLERi, üRE tıMTARiHi, LoT NUMARAsı, BARI(oD NUMAnısı 6ı.ıunııoİn ----

8, KoRuYUcU KuRşUN MATERYAI HAFiF, HoMoJEN, ıNcE vE ESNEKLiĞİN sAĞLANMAsr AMACı iLE çoKı(ATLl oLMALIDıR

9, KURŞUN öNLÜKLER is,IENil.niĞiNDE özEL oLARAK ÜREtiLMELı, özEL KALıP yE EBATLARDAoLABiLMıiLiDiR. BEDEN öı.çüsü 
^I.ıNnıın« 

nı:uı:ııii cöni ıiiii'iilıi,riiü}-iloi; i"n;ffi;r";,
r99}_qY_1[ [!ltAlr|ıM AÇlsıNDAN. Kuıışu,ı orıı.ıiİuJ y.",ıi,'ıruu,.,,, ,,.,u,,,, 

",_[ı^i,i.ji 
.ı.ıjK Kır.t,ı.,KoRırYtJcU KURşUN MATERiYAİ. KUı.L^NlLMAMALıDlR

10- x RAY_KoRUyucU KURşUN ÖNtÜĞÜNÜN B9l6s6l Euc DiRtK.ı,i}.LERiNE UYGUNLuĞU OLMAL| VE 4HANELı oNAyUıNM ış KURULuşrAN ALırvuiş cı'nrıcısi nuıuııı,ıı,ıoın.
1ı- ÜRüNÜN ÜREriMiNE AİT TAEK oNAY vE TEST RAPoRLAR| oLMALıD|R BuNU İSTENıLDİĞiNDEsUNMALıDlR.

12- ÜjıÜ_N-E jtışl(İİı ÜRf,,IıM KoşULLARı.ıso 9o01|2oo8 §TANDARTLARıNDA oLMALıDıR vE BUSTANDARTL RDA oı.ouĞurun iı.işKiN ı!ı.:ı.G}: sUNMAl.ıDtR.

13, üRüNE itişKİN oLARAK ULUSLAR sl KURULUş,TAN ALlNIüış 1.1js..-RAPOltU 0l,MılLlDlR.

14, !l!!yl qryTiMıNıi iLişKiN AKREDi,ı,}: 0ı.MUş KUlt[jMDAN u1.|,Jsl.AR AR Sı Gıiçt|Rı.iLiĞi oL^NRADYASYoN KoRuYUcU ÜRÜNLERiN ÜRETiMiNE iLişKiN oHSAS 180o1:2007 Bticssı oLMAiiDın.
15, ÜRÜNE ıLİşKiN TÜRrtYE BULUNA BıR BÖLÜMDEN ALINMIş AYRlcA BİR TEs-r BELGESİ VEYA

ırYGUNLUK BELGEsİDE oLMALlDıR.

16- KULİJINİMİ KOLAY VÜCUDU SARAN ÖZELLİKTE OLMALİDİR VE ÖNLÜK ÖN TARAF|N HER BÖLGESiNDE
0,50 PB KoRUMA sAĞı...1M^t.İrrıR.

17' [U_L_lfI!g! !U.!4Ş SU GEÇiRMEZ UzUN süııı:ıi xuı.ı.;.r:ııı v.i ]ııi iıjN Aç|sıııı)AN Koı.A, siı.ı|.j ı;ı]iı,ı.N
BıR YAPıYA sAHiP oLMALIDlR. öNı,ÜĞÜN tsıYELERi st, GliçiRML.Z Özı:ı,ri«Tıı oıı.ııı.ıolır

18- KuRŞUN öNLÜKLERiN ÜRETİM IIATALa,RıNA KARşı üRDTici !,IRMA 2(iKiJ yıL GARANTi vtiRMıiLıDiR.

19_ KuRşUN öNLüKLERDE RENK TERcİHl YAPlLABiLMELıDiR-

OqlhAbılurnhinDU§AI
|t.r.n u"d:6te5i Ttp Faıİ|l6,
Radyo|ol n-ı aLilfi Drh &dti?1

D,L N6 ?raı
oir,T-.,l xo .l lı.ııiı
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X RAY GONAD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1, GoN^D KoRUYUCU 1MM pB KUlrşUN^ Eş Dr:Ğ!]R K^UÇUK RI,RşUN Bit.[şiMiNDi,N
YAPıLMlş oLMALlDıR.

2. KoRUYUCU KURşUN MATERYAL HA!İF, HoMo|EN, iNcE vE EsNEKt iĞİN sAĞLANMAsr
AMAcr İLE çoK KATL| oLMAL!DıR

3. GONAD KORUYUCU YAPIMINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATLI KORUYUCU KURŞUN
MATERİYAI KULIANILMAMALIDIR

4. KULlltNlMl RAHAT vE HER coNAD KoRUYUcu İçİN AYR! AYRı KEMERİ BULUNMALıDrR
5. KULL^ NILAN KUMAş st, GticiRMtiz UZUN sÜREr.i KU|.ı.^NıM vE }ti|YEN AÇıstNDAN Koı.^Y

siLiNtBlLuN ıJiR y^p|y^ s^ııiı, oı.,..1,i!.| ıj ı ıt.
6. GoNAD KoRUYUCU ERGoNoMiK KULLANlMl VL UzUN UMUIt AçtstNDAN tıı,ıı.ÜĞulı iç

KUMAş KAPL^MASI VE KUMns RENGİ iLE Dış KUMAS KAP!.^MASI vE RENGi I,AıtKt.l
oLMALıDtR.

7. GoNAD KoRUYUCU NUN cE - ıso9001:2008 VE İso14o01 BELGELERiNiN BULUNMASı
GERExi!EKTEDiR"

8. GoNAD KoRUYUCULARDA RENK TERCİHİ YAP!LABiLMELİDiR§ATlcl FiRMANIN UBB
KAYıT NUMARASI oLMALlDlR.

9. GoNAD KoRuYUcU sIuALL-MEDiUM_ LARGE EBATliRrNDA ÜRETİLMİş oLMALIDIR.
10. GoNAD KoRUYtJcUı.^RtN ETiKETİNDE ÜRETİcİ FİRMA BiLGİLERi, sATrcr FiRMA

ıiiLGiL[ıri, 8ıiDl.:N ltil-Gi1.1.]ki, ı,; l:;,ı, ı: ,ı, rııiı:i, ı.ıı,l ] ] 1 
, , j . 

,. 
l 

, 
,,i :; ! . j},"t!]l:,.jl) l; U ı.i... j|.,\}^l

oLMALıDlR.
11. GoNAD KoRUYUCULAR HAT^!,^RlNA KARşı ÜR}:Tici ı,inM^ z(iKi) YıL G^R^NTi

vtil{]!ı[Liritt.
12. GoNAD KoRUYUcUlllR 1oADET s,10 ADET M, 10 ADET L BoYUTlltRJNDA otl\cAKTıR

in DusA?
Tlp Eaİİltesi

fudyoloji |&abilim oell B3§İe.
0,o ıio.22!ta

9laİ...i1 xn.6l?ia7710a



7.

2.

3.

4.
5.

6.

\L
X RAY TROiD KORUYUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRoiD KoRUYUcU 0,50 MM PB KURşUNA Eş DnĞER K^UÇUK KURşUN BİLEşİMiNDDNYAPıLMtş oLMAL|DıR.

!:o-lu^yçy KURşUN MATERY^L Il^ı,ı|,, lloMol[N, ıNeD !,ıj ıjsNEKl.iclN sAGLANMn)l ,1M,lcllLE çoK KATL! oLMAL|DıR.
TRoiD KoRUYUcU YAPIMlNDA usNtK oLM^Y^ N 

.t.IK (^.I,Lı KORUYUcU KURŞUNMATERİYAL KULUINILMAMALIDIR
KULlltNlMl RAHAT vE YAPışMA BANTL| oLMAL!DlR
KULıJtNlLAN KUMA§ sU GEciRMEZ UzuN sÜRELi KULLAıtırr vE Hİ;Yrı eçtsrNDAN KoLAYsiLiNEBltEN BiR ynİıye snııip oıMALrDrR
TRoiD KoRuyucu NUN ERGoNoMir«uİıJıııııı vr uzuıv öııünıçısrNDAN öNtüĞüN icKUMAş K^PL^M^sI VE KuM^s RENGi iLE Dış KuMAs xapıaııı]iir'iiiffi;;İffi"- ''
oLM^ı.tl]llt.

7- XİAYXORUYUCU KURŞUN.O.NLüCU\UN 
'Jg/LIrı,/ 

ı,ı,i- ı.ı iı. i,x,ı,ı ı. ı,ırıtı i\ l.j UiüL,.LU\,1, (Jı.i\ı,\ı.l
VE .4 HANELi oNAyLANMrş KuRULuşraıv,tLııvıuış cra stLcıisl ıuıuııınıaıırrn.e- ünüıvüıı ü_ıt,ıi rı,ı iıııı; eir ılnııx oı,ıni vu,rıısr ırnprını.nııı 0ı.[ın Ltı)ıR. I]UNuisTENİLDiĞİNDE suNMALlDrR.ı, ünÜıu lıİşxİN ÜRETiM KoşULj.ARtiso 9oo1 

'TANDARTLARINDA 
oLMAL,DrR VE BUSTANDARTLARDA oLDUĞUNA İLİşxiıı suıcr suırııeııoın

10- üRüNE iLı.şKiN oıJ,RAK ULusurinsı xunuruşreırı-arir*ııış resr RApoRU oLMAtıDrR.,,- 
!İlJ.ryyry-Üİ!TıMiNE itişKiN Axnroire oı.ılui «unuııoan ULU'LAR ARAsr GEçERLitiĞİolJlN RADYAsYoN KoRUYUCU ÜRÜruırniı ÜnirinrİNE İtişKlN oHSAS 18001:2007 BELGESioLMAl,ıl)l la.

12- TRoİD KoRUYUcULARD^ RtjNK 1.ıjıüait ıi Ylıl)ıı.i\lli1.1.1tjı.ii,ıt..
13- sATrcr FİRMANIN UBB KAyıT NUMARAsr oLMALrDıR.
14- TRoiD KotlUYUcULnruN ı]1'lKıiTiNDı, ıiııııİlcİıİİııııı I]iı.Giı.ıiki, s^l.ıcı ı,iııı,rn uiı.Giı,ı;Ri,BEDıjN BiLGiLERİ, ÜRETıM TARiHi,.LoT NUMARAsr, seiü(ö, 

^JuMaRAsr 
oLMALlDlR.ı5- TRoiD KoRuyucuLAR isTENitDiĞıNDE şA.KA ııobaıııvon ünriJil;ĞiR:'-'-'*

16- TRoiD KoRuyucu HATALARJıa rışı iinrrici rınııa ia*iliıı iiieNii innıırııpın

DqDı|bdurnhin DUİA|
Harran Ll. iYers itssi Tlp F.tİllğs
Rrdyol.. '-"h,ll. D1|, &Jstr,

ırç {o:225a
Dip r.ıc jl ı10:6!22lr7710'
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Tek Parça Boşaltmah Pediatrik Torba Şartnamesi

l. Torbaların cilde tenıas eden, yapışan kısmı peristomal cildi koruyucu özellikte

hidrokolloid içeren stomahesive materyalden yapılmış olmalıdır.

2. Torbalann vücuda yapışan hidrokollolid kısmı (Stomahesive) jelatin (%20) pektin

(%20) sodyum karboksimetilseliiloz (%20) , Polyisobutylene ve mineral yağlardan

imal edilmiş olmalı böylece vücutıa yara, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan

vermemeli. oluşan tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmalıdır.

3. 'lorbalar vücudun harekeı kabiliyetini engellemeyecek şekilde cilt ile uyum içerisinde

esnek olmalıdır.

4. Torbaların vücuda 1,apışan kısmı tamamen adhesive olmalı etrafında mikopor şerit,

clesıeklel,ici 1,apışkan olnıamalıdır.

5. Torbaların 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 kath film tabakasından iiretilmiş olmalıdır.

8. l'orbanın r,ücuda temas eden kısmında terlemeyi önleyici astar olmalıdır.

9. Torbalar alttan boşaltılabilir olmalı, gaitanrn gözlemlenebilmesi için şffaf formda

olmalıdır.

l0. Torba boyuıları 45mm. 57mm ve 70 mm boyutlarda olmalıdır.

l l . Nun-ıune1 ı.. göre değerlendirme yapılacaktır.

l2. (.Jrünlerin CE belgesi olııralıdır.



Ir §

Bariyer Pasta

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

torba arasında kullanılabilmelidir.

2. Her bir tüp 609r olmalıdır.

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

yüzeysel düzensizlikleri kapatmalı ve adaptör veya torbanın stoma

bölgesine gereken adaptasyonunu sağlamal!dlr.

4. İçeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır.

5. Yaplşma ve bariyer sağlama özelliği için içerisinde az miktarda alkol de

bulu nmalıd ır.

6. içerisinde 3 ayn hidrokolloid (NaCMC, jelatin Ve pektin) bulunmalıdır.

7. En az %35 hidrokolloid içermelidir.

Dahıli
6

i,!o
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KAN VERME SETİ TEKNiI( ŞARTNAMESİ

l- setler orijinal ambalajında olmalı, ambalajlar hava geçirmemeli ve steril olmalıdır. Bozuk, hava
alan, delinmiş olan setler yenisi ile değiştiritmelidir.

2- Son kullanım süresi teslimat esasında en az 2 yıl olmalıdır.

3- Setin kan torbasına giıen kanülü tek oluklu, standaıt kan torbalarına uyıımlu ve torbayı deImeyecek
sivriIikte olmahdır_

4- Hazııe kilümü elastik olmalıdır.

5- Hazııenin içindeki filtrenin dışından, hortuma kan veya komponent akmamalıdır.

6- Damaıa girmek için iğpe ve standart anjio setler ile uyumlu kanülü olmalıdır.

7- Numuneler, Kan Merkezi tarafından görülüp, değerlendirildikten sonra alımına karar verilecektir.

8- Teklifedilen malzeme yerli veya ithal ise;
a) TekIifedilen malzemelerin tıbbı cihaz yönetmetikleri sınıflarına göre CE işaretli ile ilgili olarak;
- OnaYlanmıŞ kuruluş tarafından verilmiş tam kalite güvence sisterİi ile ilgilİıC sertifilİası.
- CE işareti uygunluk beyanı

Mıfrn,-' .
}lRL,.. ,.a'(-}\
L|-/'
l

\
\
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EKG KAĞİDİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- NlHON KOHDEN Marka ECG-1350 modeli EKG cihazında kullanılacaktır,

2- Kaylt kağldl ısıya hassas gridsiz düz terma| kağıt olacakhr.

3_ 210 mm eninde, katlanmlş sayfalı (Z katll) olacaktlr.,1 paket EKG kağıdının uzunluğu 20

metre olmalldlr.

4_ sayfalann alt klsmlnda sayfa belirleme işareti , kağıdın marka ve model kod numarasl
yazılı olacaktır.

5- kaglt üzerindeki sayfa belirleme işaret, markave model kod numaralarl orijinal baskl olup;

kes]nlikle ısıdan etİilenmemeli ve sonradan yapılmış kaşe, baskı v.b. olmamalı,

6 -Ürün orijinal olmalıdır



PERKUTAN PLEVRAL DRENAJ SETİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

a

a

kateter sterit otma[ıdır

Kateter 50 cm uzun[uğunda olmalıdır

Kateter 2,7 mm iç çapında olmaLıdır

Kateter 8 F - 10F seçenek[eri olma[ıdır

Kateter potietiten, XRO olmatıdır

Kateterin kılıf içinde kalan ucu, kolay çıkantabiten bir kapak ite
kapatı[mış oImalıdır

katetere monte edilebilmesi icin bir ucunda katetere takıLan 3'lü musluk
bağtantı sistemi o[mahdır

a

a

a

a

a

a

a

İğne uzuntuğu 77 mm. olmatıdır

İğne; 10 G, 3.32 mm. dış çapında olmalıdır

Kateter dışı kıtıftı olup, e[ değmeden kıtıf içinden gönderitebitir o[ma[ıdır

set içinde 50 cc'tik drenaj enjektörü bulunmalıdır

Set içinde boşatt,ıtabitir drenaj torbası bulunmalıdır

Set kase şektinde çukurtu paketlerde olmalı, paket açı[ırken yere düşme
riski taşımama[ıdır

CE belgesine sah,ip olmalıdır

+o.



spo2 öLçüMü içiıı neuseeı-E pAR]sAK pRoBu rexlix şanrıııuesi

1. Teklif edilen Spo2 probu Nihon Kohden marka BSM serisi hastabaşı monitörde

kullanıma uygun olacaktır.
z. ieriit edilen 

-probun 
bağlantı soketi cihazın Spo2 ara bağlantı kablosuyla uyumlu ve

Spo2 probu monitör üreticisi firmasının orıinal ürünü olmalldır,

3. TÖkıif edııen Spo2 probu su geçirmez yaplda o|acaktlr,

+. r"iıit edilen dpo2'probu slvı dezenfenktanlarla dezenfenKe edilip tekrar kullanıma

uygun olacakttr.
s. i'"iıır eJı"n Spo2 probu parmağı sıkmayacak ve konfor sağlayacak yapıda olaca6ır.

o. nı,nr.rr aksesuarlardan 
' 
1 adet teklifle birlikte numune verilecektir. llgili bölümden

uygunluk alan firmaların teklifi degerlendirilecektir,

\§

_$

\

§,ç
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CERMHİKATLAMA SPANÇ
TEKNİK ŞARTNAMESl (uzun)

1. 8 cm x 18 cm ebatlannda Gaz Kompres 12 kat Gaz Hidrofi|den imal edilmiş olup,

kenarları tamamen içe katlanımlı (Cenahi Makine Katlama) otacaktır,

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplari net 20 tel

olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.

3.8 cm x 18 cm 12 kat Gaz Kompres açı|ımı; 29 cm '63 cm (+- 2 cm)

oimalıdır.Radyoopak iplikli ve düşmesine izin vermeyecek yapıda olmalıdır.

4.Gaz kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.

5.yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekitde ip|ik sarkmayacaktır.

7.Ambatajlarda non steril olarak teslim edilecektir,

8.Dıs ambalailarda ozerinde Gaz kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak

n"lı,ilır"ı, r"lHASTANEsi MALİDlR.' ibaresi yazılı o|malıdır,

9.lmalatta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığl Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir,

10.Teklif edilen ürün0n TSE ve CE belgesi olacaktır,

1 1.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış yetki Belgesi olacaktlr,

12.Teklifverenfirmaürün|erileilgiliüreticitarafındantaahhütnameverecektir.

13.TeslimediımişolanürunileilgiligerekligöruldüğütakdirdeTSEveR.S.Hıfzısıhha
E;;,;; ;;ffi;ionoeriıip, rr"v"n" ücretLri teklii veren firma tarafından

karşılanacaktır.

14.Firma 20 tel yazılı olduğuna dair belge vermelidir,

15.En az2 adet numune getirileceKir, Verilen numuneler Yoğun Bakımda denenerek

değerlendirilecektir.

16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancın yapıst sert ve dokuyu tahriş etmemelidir,

14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır,

15.Ürün numune lle değerlendirilecektir,
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TAM OTOMOTiK TRUCUT BİOPSİ İĞNESi TEKNİK ŞARTNAMESi

l . Biyopsi iğnesi ultrasyon ı,e CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku almak an,ıacına

DusAll
Faİğllesi
8aştanl

77105

uygun olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisteminde ve mükemmel doku ömeği alabilecek

özelliğe sahip olmalıdır,
l. İJn" franae derinlik ve ölçü belirleyici cm.markerler olmalıdır,

4. İgnenin kalınlık ölçüsü. ç"pİİg*g,l l,"laylıkla belirlemeyi sağlayari renkli özel

baglantı aparatına sahip olmalıdır,

S. Ü,İ" rul,nj,ğını kolay İeçebilmek için renlt kodlu olmalıdır

6. iğne ultrasound ve CT 
"ı""o,-yt,ı"',t 

görünürlük (ekojenik; özelliğe sahip olnıalıdır,

;. iil ;;,;;;1;e, i".Ji";"ioyu; icm v9 2. clı Ye ayarlanabilir olmalı. kaliteli

İİv"prl b-.Cl aiaUİlmell, uü,,un jok, ömekleri dışarıya. alınabilmelidir,

8. ğii;;;;ııe kurulabilir olmalı ve kanul iğnesi, stylet kısımları ayn ayrı

kurulabilmelidir.'S. §i.*in,r,ulan yüzeyinde kaymayı önleyici ıırnak yapısı olmalı ve bu yapı zaJTıansız

aleşlemeyi engelleınek içi" "'Jşl"", 
dUgmesinin buİıındugu yüzeyden t-arklı karşılıklı

,r. iililffJ,h"][#,l, u".ina"ı.i kontrolünü arttırmak ve manüplasyonu kolaylaştırmak

için mekanizması hat'ifl etilmis olmalıdır,

l l. Mekanizman,n ui,i yanoa jil:r] ;rk"d; olmak üzere iki adet ateşlenıe düğmesi

olmalıdır ve bu düğmeler igİe kalınlıgını belirten renk kodlamasına göre

renklendirilmiş olmalıdır,
l2. İanuliln üzerinde l cnı aralıklı nıarkerlar olmalıdır,

l3.20, l8. l6, l4 Gauge k"ü,;;;d, İj veya l6,20,25 uzunluk seçenekleri olmalıdır,
- 

Bölümün isteğiııe görr, teslimat yapılacaktır,

l4. Tabanca tünr konvansiyo;;i,;;;,]iıi;;;),"" yöntenlleri iie steril edile bilnıelidir,

İİ. ÜJİ, .*ll ve orijinaİ anıbalajında ıeslim edilııelidir,

l6. Ambalajlar üzerinde 
","İİ,^vİ,, 

İ",ihi ve yöntemi ile son kullanma ıarihi belirıilmiş

olmalıdır. Teslim edilen #;J;;;;,;;rıiıiat tarihi ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

*ffitn
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yARI oToMATlK TRU CtlT Bil,()psi iGNtsi TE\iK ş,rıı,ıı.rııe si

l. Biyopsi iğnesi ultrasyon ve CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku almak amacına uygun

olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisıeminde r,e miikemnıel doku örııeği alabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.
3. İgıe ilzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm markerler olmalıdır.
4. İğnenin kalınlık ölçüsü, çapı (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renkli özel bağlantı

aparatına sahip olmalıdır.
5. İğne kalınlığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmalıdır
6, igne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük (ekojenik) özelliğe sahip olmalıdır.

7. iğne atış uzunluğu (örnekleme boyu) l cm ve 2 cm ye ayarlanabilir olmalı. kaliteli biyopsi

ömeği alabilmeli, alınaıı doku ömekleri dışarıya alınabilmelidir.
s. igne ı4C, t6G, l8G, kalınlığında ve l5 cm boylarında olmalıdır. Bölümün isteğine göre

teslimat yapılacaktır.
9. Biyopsi igne u., ömekleri ezmeden ve parçalanamadan almak iizere özel 1apılmış olmalı

ve bu özellik ile alınan ömekler yeterli dolgunlukta ve mükemmel kesitli olmalıdır.

l0. Stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdır.
l l. Tabanca tüm konvansiyonel sterilizasyon yöntemleri ile steril edile bilmelidir.
l2. İğneler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
l3. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ıarihi ve !,öntemi ile son kullanma ıarihi belinilnliş
olmalıdır. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi iIe en az iki yıl miadh olmalldır.
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LL
MR UyuMLu ELEKTRoD TEKNix şmrxııırsi
l. Elektrodlar, MR odasında MR uyumlu monitör, yoğun bakım, radyolojide, röntgen çekimlerinde
kullanmaya uygun olmalıdır. Elektrodlar metal içermemeli, MR çekimlerinde artefakt yapmamalıdır.

2. MR odasınd4 MR ulumlu monitörle kullanım esnasında ısrnmaya ve hasta cildinde yanıklara
neden olmayacak şekilde özel olarak bu iş için üretilmiş olacaktıı.

3. Elektrodlar Radio Translucent olacak, böylecek MR çekim görüntülerinde görülmeyecektir.

4. MR uyumlu elektrodlar,4lü kullanımda hem monitörde EKG eğrilerinde, hem de MR
görüntülerinde parazite neden olmamalıdır.

5. Elektod|af polietilen köpükten olup,köpük kahnlığı l mm'yi geçmemelidir.

6. Elektrodlar pediyatrik ve neonatal hastalarda kullanıma uygun olmalıdr.

7. Elektrod çapı 35 mm'den fazla olmamalıdır.

8. Yapışkanı kuwetli olup hipoallerjenik olmahdır.

9. Elektrod ortasındaki kablo bağlantısının yapıldığı yer C (karbon) olmalı, kurumamış jel
bulunmalıdır.

t0. Elektrod aşağıdaki teknik özellikleri içermelidir;

, Çap: en fazla 35 mm

,Malzeme:Köpük

, lletken jel: Ag/AgCl (Gilmily'Gümüş Klorilr)

, Empedans: 2000 ohm'dan az

, Tip: Radio translucent

l l. Teklifediten elektrodlann iiretim tarihindeı itibaren 24 ay ııiadı olmalı ve teslim edilecek

elektrodlann miadının bitnesine en az 6 ay zaman olmalıdrr.

12. Zamanında kullanılamayan elektrodları fırma yenisi ile deği$iıeceğini kabul ve taahüt etrnelidir.

13. Ürİınün sağlıklı depolanabilmesi için ticari ambalajı, jelin kurumamasını sağlayan, hava ve nem

geçirmeyen özet paketterde velveya kolilerde olmalıdır.

14.Yüklenici firma, kullanıma uygunluk için numune vermelidir,

Yrd. Poç.Dr.
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ELDiVEN NoNsTERiL sMALL- MiDiuM- LARGE TEKNiK şARTNAMEsı (PUDRALl)

1.Eldivenler lateks hammaddeden üretilmiş olmahdlr,
2 100' er adetlik kullanlml kolay paketlerde, SmaIl, Medium Ve Large boylarda Ve anatomik yaplda
olmalıdır.
3, Eldivenlerin yüzeyinde Çatlaklar, kabarclkIar, lekeler Ve kullanlml kötü yönde etkileyecek yüzey kusurlarl
bulunmamalldlr. yüzeye cerrahi aletlerın kolay tutulmasını sağlayacak özellikte olmalıdır. '
4. Eldivenler uzun konÇlu ylrtllmaya dayanlkh yekpare üretilmia oimalldlr. Hafif pudralanmış olmalıdır.
5.Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrımü olmamalldlr.
6. Geçirgen olmamalldlr.
7.Eldiven ambalajl ylrtlk Ve deİik olmamalldür.
8.1haleye girebilmek açin üreticiden veya ithalatçldan yETkiLi sATlcl belgesi gerekmektedir.
9. Eldiven birim ambalajı üzerinde,
a,Muayene eldiven olduğu,
b-Tek kullanlmllk olduğu, steril olmadığı,
c,Muhafaza şekli,
d.Ambalajln açllma yönü,
e.Beden , Lot no,
f.son kullanlm tarihleri,
g.AQL sevayesi,(Kabul edilen kalate limiti)
10.Malzemenin tüketami süraslnda hatall ürünIe karşılaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştiralmelidir.
'l 'l 

. Ulusal ya da Uluslar arasi standart belge|erinden birine sahip olmalldlr.
Ürünler sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UB8 kodu) Ve etiket hükümlerine uygun olmalldlr.
UYgun olmayan ürünIer ihale üzer|erinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemlerlapılacaktır.
12, T.C Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknii özelİikleri
okunakll olarak yazılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayücı koda sahip
olmalldlr.
14. Sağlİk Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
bürakllacaktlr.
15. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cıhaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edici belgeler olmalıdır.
16. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamı teslim edilecektir.
17. Yüklenici firma bozuk ve hatah ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameya Muayene Kabul
Komisyonuna vermelidir.
'18. İsteklifirmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'ef paket
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir,
19. Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
20. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr_ Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmüş olması
durumunda geçerli sayllacaktlr,

'ffi -4r
,0



ELDivEN NoNsTERiL SMALL_ MiDiui,l- LARGE TEKNiK şARTNAMEsi (PUDRAslz)

1.Eldivenler Vinil hammaddeden üretilmiş olmalıdlr.
2.100'eı adetlik kullanlml kolay paketlerde;Smaıl, Medium Ve Large boylarda Ve anatomik yaplda
olmalüdlr.
3.Eldivenlerin Yüzeyande Çatlaklar, kabarcıklaf, lekeler ve kullanımı kötü yönde etkiIeyecek yüzey kusurları
bulunmamalldlr. yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmaslnl sağ|ayacak özellikte olmalldlr.
4.Eldivenler y|rtllmaya dayanlkh yekpare üretilmaş Ve pudraslz olmalldlr-
5 .Eldavenler non-steril olup sağ sol ayrlmı olmamalldlr.
6. Geçirgen olmamalıdlr.
7. Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalldlr.
8.ihaleye girebilmek için üreticaden Veya ithalatçldan YETKiLi sATlcl belgesi gerekmektedir,
9.Eldiven birim ambalajl üzerindei
a.Muayene eldiven olduğu,
b,Tek kullanlmllk olduğu, steril olmadlğl,
c.Muhafaza şekli,
d.Ambalalln açllma yönü,
e.Beden , Lot no,
f.son kullanlm tarahleri,
g.AQL seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10-Malzemenin tüketimi sıraslnda hatah ürünle karşllaşlldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
1l.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmaIldlr.
Ürünler Sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalldlr.
uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bale teslim alınmayacak ve gerekli işıemler yapllacaktlr.
12. T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu Ve teknik özellakleri
okUnakll olarak yaz llmlş olmalldlr,
13. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tafafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcü koda sahip
olmalldlr.
14. sağlık uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktlr.
15. isteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malln, ilaç ve Tıbbı cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklarlnl
tastik edicj belgeler olmalldlr.
16, Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
'l7, Yüklenici firma bozuk Ve hatah ürünleri yenisi ile değiştireceğine daar taahütnameyi Muayene Kabul
Komasyonuna Vermelidir,
18. İsteklafirmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendaralmek üzere her ka|emden, en az 1'er paket
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
19. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr, Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayllacaktlr.
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HASTA TAN|T|M BiLEKLiK TEKN|K ŞARTNAMES|

1.Bilekliğin rengi erişkin hastalarda beyaz olmalüdlr,
2.Özellikli hastaiklar için (alerji vb. )durumlarında yetişkan ebatlarının belli bar miktan idare tarafından
belirtilen renkte olacaktır.
3.Bilekliğin üzerinde üzerinde hastanln protokol numarasl adl_soyadl,doğum tarihi gün/ ay / yll Ve i|gili
bölümün adl Vb.bilgileri kaylt edilebilen etiketi olmalldlr-
4-Urğn oda slcakhğlnda saklanabilme özelliğine sahip olmah
5.Kullanlcl bünyesine tahraş, kaşlntl, alerji V.s. türü zararll reaksiyon Vermemeli
6.Bebek bilekliği bebek bileğine uygun boyda olmall,
7. Kalitlenebalir sistemi olup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlikle açllmamall
8.Kalitleme işlemi için kullanllan delik saylsl yeterli maktarda olmall, delikler araslnda uygun mesafe olmall
9.Bileklik sürtünme Ve aşlnmaya karşl dayanlklı olmall, su, vücut slvls|, kan, amonyak, çamaşlr suyu gibi
maızemelerden etkilenmemelidir.
10.Bileklik rengi hastanın alerji,bulaşüğl Vs.hastahk durumlarlna göre idare taraflndan beirtilerek Verilmeli,
1 1.UBB barkodu olmalldlr.
12- Hastane personeline Ve hastaya solunum sistemine, göz, cilt v.s yan etkisi olmayan materyalden imal
edilmiş olmall
13. Kol bağl uzun zaman kullanlldlğlnda akut Ve k.onik herhangi bir etki yaratmamall
14.UIünün (kol bağln ln)bileşimleri kimya§al olarak antialerjik polietilen malzemeden imal edilmiş olmah
15, Urün numune ile değerlendirilecektir.
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L6
ANJİOKET TEKNİK ŞARTNAMESi (NO:24)

'1.Kanül klsml Vir9in teflon (p.t.f,e.) olmalıdlr.
2.Kanül X-ray lşlnlarlna karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalldlr.
3.serum infüzyonu sırasında dlşarldan ilaç Verilebilmesini sağlayan mus|uk port yer almalldlr.
4.Port klsmlnda ilacln geri kaçmasüna izin Vermeyecek şekilde, bir Valf sastemi yer almalldlr.
5.|V kanülün luer-lock kapağl bulunmalı Ve uygulama slrasInda kan ile temaslnı enge|leyici bir konumda
olmahdlr.
6.1V kanülün tespatina kolaylaştlrmak için yanİarlnda kanatlar yer almalldlr.
7.1V kanül birim blister-tyvex ambalajlannda yer almall Ve her birim ambalajln üstünde ts-5542-5(steril Ve
tek kullanlmhk) ibaresi bulunmalldır.
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalldlr.
9,|Vkanül, üretim tarihi Ve son kullanma tarihi araslnda en az 2 yllllk bir raf ömrüne sahip olmah ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalldlr.
10.Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,
'l 1.Malzemenin tüketimi slraslnda hatah ğrünle karş|laşlldlğlnda, sağlamlar ile ücfetsiz olarak
değiştirilmelidir. 'l2 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken rahat girilmeli ve bükülmemeli,
damara girerken ucu bozulmamalldlr.
13.Yüklenici firma son kulıanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürün|eri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
'l4. Anjioketler etilen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalldlr. Sterilizasyon yöntemi birim ambalajln
üzerinde belirtilmiş olmalldlr.
15. Ürünler Sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalldlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gerekli işlemler
yapllacaktlr.
16. Malzeme steril orjinal ambalajlnda tes|im edilmelidir. Barim ambalajln üzerinde basklll oıarak, okunakll
Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d) Ebadl,
e) sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g) cE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanllğı taraflndan onaylanm!ş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik öze|likleri
okunakh olarak yazllmlş olmalldlr.
17. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmış Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait ulusal Bilgi Bankaslndan allnmlş firma tanlmlaylcl koda sahip
olmahdır.
18. sağllk uygulama Tebliğa gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışl
blrakllacaktlr,
19, isteklilerin Ve/ Veya teklif edilen maıln, ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kaylth o|duklannl
tastik edici belge|er olmalldlr.
20. Anjaoketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya lamaml teslim edilecektir.
2,1. Yüklenici firma bozuk ve hatah ürünleri yenisa ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermeladir.
22. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 10'ar adet
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
23, Muayene Ve KabUl Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
24. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunu|an belgeler yeminIi tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter tarafından onaylanmlş olmasl
durumunda geçerli sayllacaktlr.
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TiMPANiK TERMoMETRE PRoBU(ciHAzLl) ŞARTNAMEsi
,l,Timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapılmak üzere kullanllmalldIr
2-Problar anatomik yaplda,PVc materyalden üretilmiş olmalı Ve hastaya rahatslzllk Vermemelidir.
3.Problar cihaz haznesinin içerisine kolay yerleştirilmelıdir.

4. Problar cihaza kolay takllabiımelidir.
5,Problar cahazln üzerinde bulunan blrak tuşu ile koİayca atllabilmelidir.
6,problar tek kullanımlık olmalıdır.
7.Uzun süre kullanım için problar cihaz haznesinin içerisine iki kartuş Veya 120 lik prob
slğd lnlabilmelidir.
8.1haleyi kazanan firma aşağıdaki özellikİere sahip ..150.. adet cihazü Timpanik Termometre Prop|arl
hastane eczanesinde Veya deposunda bulunduğu sürece kullanlm için konsinye olarak verecektir.
lhtiyaç hailnde idarenin uygun gö.düğü saylda cihaz arttırllabilir.
9.Termometre timpanik metodla, kulak içinden ölçüm yapmall Ve ölçümsonucunu ekranda
göstermelidir.
10.cihaz Timpanik ölçümü seçilen modda ekrana yansltabilmelidir. (oral-Rektal- Timpanik- core-
Aksille0
1 'l.Ölçme zamanı 1-2 saniye olmalüd ır.
12.cihaz üzerindeki ölçüm tuşu büyük olmalı , sağ Veya sol elle rahatça kullanılabilmelidir.
'l 3.S|caklIk ölçüm arallğü 33'c_42'c araslnda olmalıdır,
'l4.Ölçüm sonuçlarlnl LcD ekranda sesli Ve görsel olarak göstermelidir,
'l5.CihazIn prob takllan uç klsml sağlam temizlenmesi kolay kir tutmayan enfeksiyon açlslndan risk
oluşturmayan dezenfektanlara dayanlkll sağlam yaplda olmalldlr.
16.LcD ekranda pilin zaylflama yada bitme durumu ile ilgili ikaz göstergesi olmalldlf.
17.Sleep (uyku) modu son ölçümü kaydetmeli Ve pil ömrünü uzatma|ldlr.
,l8.cihazln 'C/'F seçenekleri olmal|d lr.20,Cihaz arka arkaya istendiği kadar ölçüm yapabilmelidar.
,lg.Termometre, kulak kanal| klsmına giren parçaslna tek kullanımlık prob takllarak

kullanllabilmelidir.
2D.Cihaz üzerinde bulunan bir tuş ile kullanllmlş problar el değmeden ' kolayllkla
atllabilmelidir.
21.Termometre, problarln yerleştirilebileceği Ve elde taşlnacak ,ergonomik yaplda bar

aparata sahip olmalldlr.
22.cihazlal'n her yll TsE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip Uluslararasl standartlara
uygun olarak, ahaleyi alan fırma taraf|ndan kaıibre edilmesi sağlanacaktlr.
23.c|haz 3 AAA pil ile Veya diğer pillerlede çallşmalldlr.
24.cihazlar kullanlcl hatalarl dlşlnda (düşürülme sonucu klrılma ,slvl kaçmasl Ve kaybolma )2 yll
firma garantisinde olacaktlr.
25,ihaleyi alacak olan firma eğitjm desteğinde bulunmalıdlr,
26.Ürün en az 100 adet prob Ve 2 adet cihaz ile denenecektir.
27 _cihazrr, orjinal pilleri cihaz kullanlıdlğl sürece probu veren firma taraflndan karşllanacaktlr.
28.1haleyi alan firma klanikleri 15 9ün ara ile dolaşlp cihazlar|n gefekli eğitim Ve baklmlarlnl
sağlamalıd|r. Ayrlca cihazda arlza olduğunda en geç 24 saat içinde tamir yapllmall Veya yenisi ile
değiştirilmelidar.
29.cihazlarln pillerini bittiğinde ilğili firmasl taraflndan değiştirilecektir. Hastane ayniyat birimine yedek
pil blrakmalldlr,
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YATAK KORUYUCU TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Paket adedi en az ,l0 olmalldlr,
2.Bezin emicilik özelIiği kritik bölgede artlınlmlş olmalldlr,
3.Bezin emici olmayan uç klsml cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma slzlntlya karşl bariyer görevi
görmelidir.
4.60*90 ebatlan nda olmalldlr.
5.Emiciliği arttlran Ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmahdlr,
6. Yetişkin boyullarl olmalldlr,
8. Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
9. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

flo-ır}[ Cı-»-,
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sPlNAL lĞNE No.2o TEKN|K şARTNAMES|

1-Ponksiyon travmaslnln minimale indiren, özel tasarlm olmalldlr.2_Bos un klsa sürede eldesi sağlanmalldlr.
3-KanülOn emniyetle ilerletilmesini sağlayan tutma yeri bulunmalldlr.4-Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit Ojglİntılı olm;lİJ;r 

-- - "-"'
c-xenk kodlu mandrenli olma|l ve mandren kanüle tam otuamalldlr.
6-Kullanım klavuzu ve/veva ambağ uzerindekı n;üiı"i ıtirıiç" ,"va lngilizce olmalıdır.7'Ambal4 üzerinde son kullanma tariha, lot no, uru-nun içerig1 nai'kındaki ttım bilgiler belirtilmelidir.
9-1Tb9ıaj geri dönüşüm öze|ıiğine satıİp oımaİı ve uİ"İİnjJ'u"İ İİır.ıioi,
ı"Y#ijTJ?: 

Kalite Belgeleri lso ve cEsertmı<al"irr.J,,p 
"ı."ııdır 

Ve cE ambalaj üzer.nde
'lO-Çapı 20 G, uzunluğu yaklaşık gO mm olmalldır.
11- Urün miadlnln dolmaslna 6 aY kala ürün ilgili firma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilmelidar12-Urün numuneye 9öre değerlendirilecekt|r-
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sPlNAL |ĞNE No.22 TEKNiK ŞARTNAMES|

1-Ponksiyon travmaslnln minimale indiren, özel tasarlm olmalldür.
2-Bos un klsa sürede eldesi sağlanmahdlr,
3-Kanülün emniyetle llerletilmesini sağ|ayan tutma yeri bulunmalldlr.
4-Ponksiyon kontrolü açin şeffaf kilit bağlantlh olmalldlr.
S-Renk kodlu mandrenli olma|l ve mandren kanüle tam oturmalIdlr,
6-kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bi|giler Türkçe veya lngilizce olmalldır.
7-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakklndaki tüm bilgaler belirtilmelidir
8-Ambala.i geri dönüşüm özelliğine sahip olmall Ve üzerinde belirtilmeladir.
g-Uluslararasl Kalite Belgeleri lSo ve CE Sertifikalarlna sahip olmaı|dlr Ve CE ambalaj üzerinde
belirtilmelidir.
10-Ça ?2 G, uzunluğu yaklaşık 90 mm olmalıdır.
11- Ürün miadlnln dolmas|na 6 ay kala ürün ilgili firma taraflndan yeni miadl| ürünlerle değiştirilmelidir
12-Ürün numuneye göre değe rlendiralecektir
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25G KALEM UçLu spiNAL iĞNn rtxNir şanrNaııEsi

l. lğne ucu atravmatik (pencilpoint) olmalıdır.

2. Ponksiyon kontrolü için şeffaf lock bağlantısı olmalıdır.

3. Renk kodlu mandrenliolmalıdır.

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

5. Steril tekli paketlerde olmalıdır.

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

ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.

7. Üriin T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı

ve iiı,ünde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır"ibaresi olmalıdır.

8. Ürtln steril olup, son kullanma taıihi teslim tarihi itibari ile 4 yıl olmalıdır.

9. Bu teknik şartname muhteviyatındaki ürün, ISO 9626 ve ISO l58l l standartlarına ve

93l42 EEC Medikal cihazlar direktifine uygun olmalıdrr.

l0. Ürtln numuneye göre değerlendirilecektir.

-.-..ı:*.."-\- ü+^,ü ıvaJ
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ALÇI PAMUĞU l5 CM

l . Allerji yapmamalıdır.
2- Kolayca kopmalıdır.
3- Yumuşak olmalıdır ve kaşıntı yapmamalıdır.
4. Alçı pamuğu kalınlığı 4 mm'den fazla olmamalıdır.
5. Tek tek ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde; markası yazılı olmalıdır.
6. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
7 .Ürin eı az 2 yıl miadlı olmalıdır.
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3L /?,ül.

BlsTuRl ucu ( No: 1o) TEKNiK şınrıııı,ıesl ıo:( lt )
1-paslanmaz Çelikten veva karbon çelikten imal edilmiş olmalldlr,

3:SlHiJj8jiiliH:,iill:. "ıi.i,i,,,.loıvoiöiliş"Jil;"d", tekıiambaıajıarda oımaıd r
4-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalldır.

İ;İj,H:Jİffimamalı 
ve ilk dokunuşta t..."i,olinlrjiİl,.onrn. kadar kesme gücünü

6-Vaka boyunca oksitlenmeme|idir.
7-TSE,lSO veya CE Beloelerinden en az birisine sahip olmalıdır.9-En az2 yıl miadlı olma]ıdır.g-Gama sterilıze ile steril edilmiş olmalıdır,,lO-|haleye girecek olan firmanın ürünü numune olarak getirmesi ürün denendikten sonra olur
;:lll}Tlihale 

günü ihale saatleri içinJ" nrrri"-glİÖ; firmanın ihaıe dışı kaıması on
11-Paketlerin üzerinde firma ve marka adı yazılı olmalıdır,
1 2-Vaka boyunca oksitlenmemelid ir.
13-urün numune ile vaka da bir ameliyat boyunca kesme gücü denenerek değerlendirilecektir14-Urünün UBB kaydı olmalıdlr.
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lv KANl,it sABiTLEYici 8.5 x7 TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Steril tekli poşetler halinde olmalıdır

2. Ebat 7*9 Ve 8,5*11,5 (+- 0,5 cm) olmalıdır. Hangi ebattan kaç adet olduğu hastane idaresince

belirlenecektir.

3. Ürünün ana maddesi poliüretan şeffaf film Ve hava geçirgen olmahdlr. Kanül girişi rahatılkla
gözIenebilmelidir.

4. Ürünün kateter tespiti için ugirişi olmalı, katater kanatlartnl iyi bir şekilde tespit etmelidir. Ürünü
ekstra sabitleme için medikal kumaştan 2 adet sabitleme şeritİ bulunmaldlr.

5. Ürün 3 safhada tespitlenmelidir. Kıvrılmaları ve deformasyonu önlemek için etrafında çerçeve
olmahdIr.

6. Hasta takibi esnaslnda bu bantlar ayrlca isim ve tarih yazmak içinde kullanı|abilmelidir.

7. slvllara karşı dirençli olmalıdır. Ürünün bütünlüğü bozulmad|ğl takdirde bakteri bariyeri

oluşturulmalıdır.

8. Ürünün yapışkanı medikal akrilat olmahdır. Çıkarıldığında artık bırakmamah ve çıkart|rken ac|

vermemelidir.

9. Paketler,uygulayıcı kolaylığı sağlamak içİn kolayca açılabilmelidir,

10. paket üzerinde lot no,son kullanma tarihleri bulunmalıdır.

11. Normal depolama koşullarında 15-30 derece oda sıcaklığında ve % 35-60 nemli ortamda

saklanmahdır.

12. Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.

13. sterilizasyon yöntemi hastanenin İsteği doğrultusunda gama ya da e.o ile steril edilmiş olmalıdır

14. Ürün en az 10 adet numune ile değerlendirilecektir.

F.
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ıııusiYoıu MANşoNu TEKNix şınrıvııvıısi

1.Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır.
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3.Hortum ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4.Manşonlar hastanemiz bünyesinde bulunan cihazlara uygun olmalıdır.(Nihon Kohden, Mındray
(AMS PM 9000) Drager ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.)
5.Her manşonla beraber hastanemizde kullanılan monitörlerle uyumlu adaptör
bulunmalıdır.(Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000) Drager ve Petaş marka monitörlerle
uyumlu adaptör bulunmalıdır.)
6.Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok
sıkı tutmalıdır,
7.Tansiyon manşon|arının kumaşı hasta cildini tahriş etmemeli Ve terleme yapmamalıdır.
8.Tansiyon manşonları sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
9.Tansiyon manşonu tekli olmalıdır.
10.Tansiyon manşonu renk değiştirmemelidir.
11.Manşon üzerinde arter noktası işaret ile gösterilmelidir.
12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç kısmı çiftli olmalı hava kaçırmamalıdır.
13.Manşon boyları

25-35 : Numaradan 350 adet
24-32 : Numaradan 150 adet

14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde
yazı ile hasta cildine değecek kısım, indeks çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
15,Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
15.Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

\\o'



KORUYUCU GÖZLÜK

1-) Gözlük kullanıma uygun olmalıdır,

b+

2-) Şeffaf polikarbonat camh, tam korumall, Ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, buğu yapmamahdlr.

3-) Numarall gözlük üzerine takılabilmeli Ve görme alanlnl bozmamalldlr,

4-) Uzun süre kullanlmda kulaklara Ve buruna rahatslzhk hissi Vermemeli,

5-) su ile ylkanabilmelidir,

6-) Dezenfeksiyon edilebilmelidir

7-) Hatlan yüz klvnmlarlna uyumlu olmahdlr Ve geniş görüş açllı o|malıdır,

8-) Gözlük kullanlclsl kan Ve diğer olasl enfekte hasta materyali ve salgllarl ile karşllaştlğlnda tam
koruyucu özellikte olmalldlr.

9-) ilgili malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 3 y|l kullanlm ömrünün daha olmasl
gerekmektedir.

'l0-) ihaleyi kazanan firmanın ilgili ürünü satabilme/ ihalesine girebilme yetki be|gesi o|malldIr Ve
gerektiğinde kurumumuza ibraz edebilmelidir.

1 1 -)Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

Alrre
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oToMATlK TuRNiKE TEKNiK şARTNAMES|

1 .Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdlr.
2.Gevşetme mandall olmalldlr.
3.Turnikeyi çlkartma mandall olmall, uzun süreli kullanlmdan dolayl çlkartma mandall bozulmamall,
gevşememeli.
4.Sıkı dokumalı Ve esnek olmall, enine uzamamalı, kenar |astiklerin ç|kışlnl önleyecek şekilde
çerçevelenmiş o|mah, boyuna uzatlldlğlnda esnemeli, gevşetildiğinde hemen eski halini almall,
esnekliğini uzun süre muhafaza etmelidir.
5.Eni 2cm (t 0.5 cm) , uzunluğu 40 cm (t 2cm) olmahdlr,
6.Kilit sistemi sağlam olmah, kolay klrllmamalIdır.
7.Lastik böıum ile plastik anahtar bölüm bağlantlsl sağlam olmall, lastik bölüm yerinden kolay
ayrllmamaltdlr.
8. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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TANsiYoN MANşoNu BATTAL BoY TEKN|K şARTNAMES|
"\

1,Manşonlar kumaş materyalden yapllmlş olmalIdlr.
2.Tansiyon manşonunun kendanden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalldlr.
3.Hortum Ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalüdlr.
4.Manşonıar hastanemiz bünyesinde bulunan Nihon Kohden, Mlndray (AMs PM 9000) Drager ve
Petaş marka monitör|erle uyumlu olmalldIr_
s.Her manşonla beraber hastanemizde ku|lanılan Nihon Kohden, Mlndray (AMs PM 9000) Drager ve
Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmahdlr.
6.Manşonlarln hasta koluna / bacağlna sabitleme yapan yap|şkan klslmlarl dikişli olmalı Ve Çok slkl
tutmaIldlr,
7.Tansiyon manşonlarının kumaşl hasta cildini tahriş etmemeli Ve terleme yapmamalldlr,
8.Tansiyon manşonlarl slvl geçirmemeli Ve deforme olmamalıdır.
9.Tansiyon manşonu tekli o|malldIr.
1 0.Tansıyon manşonu renk değiştirmemelidir,
'l'l.Manşon üzerinde arter noktasl işaret ile gösterilmeljdir.
12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç kısmı çiftli olmall hava kaçlrmamalldlr.
13.Manşon boylaıı BATTAL BOY olmahdır.
14.Manşon üzerinde han9i hasta grubu için olduğu belirtalmelidir. Manşon üzerinde
yazl ile hasta cildine değecek klslm, indesk çizgileri mutlaka bulunmalldIr.
,l5.Manşon dlş yüzeti ylkanabalir yapIda olmalIdIr,
16.Ürün en az beş numune ile değerlendirilmelidir.
,l7. Ürünon UBB kaydl olmalldlr.
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PLASTiK PAToLoJi KAB|

1.Plastik malzemeden imal edilmiş olmahdlr,
2.Şeffaf olmalldlr.
3.Kapakll olmalldır, kapağl emniyetli olmalıdır.
4,spesmen taşlnlrken kapağl açllmamahdlr.
5.Formal içeriğine karşl dayanlkll olmalldlr.
6.500ml,ebatlarlnda olmalldlr.
7. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

Allre
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FoLEY soNDA No: 22 FR 3 YoLLU TEKNiK şARTNAMES|

rün sarl renkli latexden üretilmiş olmalldlr,
rün 3 yollu olmalldlr,
ükülmeye djrenç|i, ko|ay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta o|mahdlr.
runün balon hacmi 30-50 ml olmalldır,(KoNTRoL EDlLECEK)
rünun ucu silindirik Ve karşlllkll 2 adet drenaj deliği bulunmahdIr,
rğnün balonu göVdenin içinde entegre olup göVde içinde şişmelidir,
rünün -16-FR kallnllkta olmalldIr,
rün uzunluğu 40(+ü- 2 \ cm olmall, pediatrik olanlarln uzunluğu 30 cm olmalldır,

9.Ürün plastik luer lock Valfi Ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmaI|dlr,
10.Ürünün üzerinde markasl kallnl|ğl Ve şişirme hacmi belartilmiş olmalldlr,
'|2. Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
13,Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip oImahdlf,
14
Ürün numuneye göre değerlendiri|ecektir.

1.Ü
2.ü
3.B
4.Ü
5.ü
6.ü
7.Ü
8,ü
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oKsiJENLi sU (10oo cc.) TEKN|K şARTNAMESİ

'l.Ürün o/o3'lük rh hidro,ien peroksit içermelidir.

2.Yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanlma uygun olmall, allerjik reaksiyon Ve cilt
irritasyonuna neden olmamalldlr.

3. '1.000 cc?lik kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukan çekilerek akışın sağlandığ|geri itince
aklşln sonlandlğl) Veya özel püskürtme (pompall) başlıklı cam/ plastik şişelerde ambalajlanmlş
olmalldlr,

4.Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşullar|, son
kullanma tarihi yazıll olmall, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yap|ştlr|lmlş
olmalldIr.

5.Ürünün ssYB taraflndan toplanmaslna karar Verilmesi halinde; ürünün geri ahnlp, toplanllan seri
numaralllar dışındaki serilerle fiyat farkl aranmadan aynl miktarda firma değiştirme|idIr.

6.Firma tüketiİmemiş ürünü fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanllma sürelerinin dolmaslna 3 ay kala
yüklenici firmaya biıdirmek kaydl ale bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlllar| ile en geç ,l5 gün
ıçinde değiştirmelidir.

8.Muayene Komisyonun gerek duymasl halinde H.Ü. Eczacl|lk Fakültesi başta olmak uzere antiseptik
solüsyonu her seri için yeterli saylda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcl
firmaya ait olacaktlr, Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafündan tamamlanacaktlr.

9-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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7.siparişi Verilen antiseptik solüsyonun teslim tarahleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmaslna 2/3
kadar süre olmall, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karlşlk olmamalldlr.



ü3
ENJEKTÖR ÇAM UÇLU sOCC

'l.Tek kullanımlık ve non toksit tıbbi PVC den yapılmış olmalıdır.
2.Enjektör %6 eğimli çam ağacl (4cm +- 2 uzunluğunda 4+-2 mm çaplnda) uçlu o|mall , çam ağacl ucu
enjektörün orta klsmında olmahdlr.
3.Enjektöf ucu her çeşit foley , neleton , N/G V.b kateterlere uyumlu olmalldlr.
4.Enjektör üzerinde cc dizyem çizgileri olmalldlr.
s.cc Ve dazyem çizgisi 0 dan başlamal|dlr.
6.Çizgi Ve rakamlar belirgin olmall Ve lslandlğlnda silinmemelidir.
7.pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı , pistonu kolay hareket edebilir olmahdlr
8.steril tekli paketlerde olmall Ve kolay açllabilir olmalldlr.
9. Negatif baslnç uygulandığında hava kagrganllğl olmamalldlr.
1o.Ambalaj üzerande üretim ve son kullanma tarihi olmahdlr. En az 3 yıl miyatll olmalldlr.
1 
,l.Ürünün cE belgesi olmall ve CE ye uygunluğu belgelendirilmedir.

12. Numune getirmeyen firmalarln ürünleri değerlendirilmeyecektir.
,ı3, Üriinler sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmaIıdlr. Uygun o|mayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekli işlemler
yapllacakİr.
'l4. Malzeme steril orjinal ambalajtnda teslim edilmelidir. Birim ambalajIn üzerinde basklll olarak, okunaklI
Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadl,
e)sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)cE işareİi
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanhğı taraflndan onaylanmlş orjinal Uıusal Baklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazllmlş olmalldlr,
15. Teklif edilen malzeme, T,C. Sağlık Bakanhğl tarafından onaylanmlş Ulusaı Bilgi Bankası koduna,
isteklifirma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından allnm|ş firma tanlmlayıcl koda sahip
olmalldIr.
16. sağllk Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktlr.
17. lsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklannı
tastik edici belgeler olmalldlr.
18. Eniektör|er idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
19. Yüklenici fifma bozuk ve hatah ürünleri yenisi ile değiştirec€ine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidar.
20. lsteklifirmalaf Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az s'er adet
bnumuneyi ihale slraslnda komisyona teslam edecektar.
21. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
22. Teklifi oluşturan belgeıer Ve ekleri ile algili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapılmış ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçefli sayllacaktlr.
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ANJioKET TEKNiK şARTNAMEsi (No:20)

1.Kanül klsml Vifgin teflon (p.t.f.e,) olmahdlr.
2.Kanll x4ay lşlnlaflna karşl gömülü radioopak özelliği taşlmal|dlr-
3,Serum infüzyonu slraslnda dışarıdan Ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalıdır.
4.Port kısmında ilacln geri kaçmaslna izin Vermeyecek şekilde, bir Vaıf sistemi yer almalldlr.
5.|V kanülün luef_lock kapağ| bulunmalı Ve uygulama s|raslnda kan ile temasını engelleyici bir
konumda olmahdlr.
6.|V kanülün tespitini kolaylaştlrmak için yanıarlnda kanatlar yer almaıldlr.
7.|V kanül birim blister-tyvex ambalajlarİnda yer almah Ve her birim ambalajln üstünde ts-5542-5(steril
ve tek kullanlmllk) ibaresi bulunmalldlr.
8.|V kanülğn damara girişi kolay olmalldlr.
9.|Vkanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi araslnda en az2yllllk bir raf ömrune sahip olmall ve bu
bilgiler ambalai üzerinde bulunmalldlr.
10.Her üründen en az ,10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,
'l1.Malzemenin tüketimi slraslnda hatalı ürünle karşllaşlldığlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştarilmelidir. 12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken rahat girilmeli Ve
bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmamaıldlr.
'l3.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürğnleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dalr taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
'l4. Anjioketler etilen oksit veya gama lşInl ile steral edilmiş olmalldlr, Sterilizasyon yöntemi biram
ambalajIn üzerinde belirtiımiş olma|ldır.
15. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hokümlerlne uygun
olmalldlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekli işlemler
yapllacaktlr.
16. Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajIn üzerinde basklll oıarak,
okunakh Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d) Ebadl,
e) sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g) cE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.c sağhk Bakanllğl taraflndan onaylanm|ş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunaklİ olarak yazllmlş olmalldlr.
17. Teklif edilen malzeme, T,C, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanm|ş Ulusal Bi|gi Bankası koduna,
jstekli firma teklif ettiğa malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmlş firma tanlmlaylcl koda sahip
olmahdlr.
'l8. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlş|
blrakllacaktlr,
19, lsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edici belgeler olmalldlr,
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
21. Yükıenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir,
22. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1O'ar
adet numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
23, Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
24. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile algali diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmış ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçerli sayllacaktlr
25.Ürün hastanemizde kuIlanllan serum setleri ile uyumlu olmalldI
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ENTüBASYoN TüPü KAFslz No:3,5 TEKNiK şARTNAMESi

'l. Ürün havayolu açlkllğlnl sağlamak jçin trakea içe[isine yerleştirilmek üzere tasarlanm|ş olmalldlr.
2.Tüpler tek kullanlmllk steril tekli paketIerde olmahdlr.
3.Tüp nontoksik Ve Apirojen özellikte olma|ldlr.
4.Üriın latex içermeyen şetfaf Polivanilklorür (PVc) den üretalmiş olup tek kullanımhk olmahdlr.
s.Tüp iç klsml görülecek derecede şeffaf olmalldlr- Tüp iç Ve dlş yüzeyi püfüzsüz olmalldlr,
6.Konnektör boyutları15 mm (22 F) olmalldlr.
7.Tüp uzunluğu göVde üzerinde arallkh olarak ölçeklendirilmiş Ve rakamlar|a belirtilmiş olmalıdlr.
8.1şaret boyalarl ele bulaşmamahdlr. Ürün kokUsuz olmalldlr.
9.Tüp radyoopak olmahdlr,
1o.Tüpün numaras|, markasl, iç Ve dlş çapl ile cE numarasl göVdesa üzerinde yazlll olmaıldlr.
11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik Valfi,luer Ve luer lock şırınga uçlarlyla uyumlu olmalldlr,
12.Ürünün CE (class ll a ) belgesi Ve UBB kaydl olmalı ve onaylı bir barkod numarasının ambalajı
üzerinde bulunmasl gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini 9erçekleştirecek eğimi olmalldlr,
14.Vucut lslslndan etkilenmemeli, hemen yumuşamamalldlr.
,l5.Tüpün arkaslnda konnektöf olmalIdIr.
'l6.Tüpün uç kIsml travma oluşturmayan biçimde yuVarlatllmış olmalı Ve lateral yerleşimli Murphy eye
(oval göz) bulunmalldlr.
17,Tüp ucunda düşük baslnçll balon bulunmahdlr.
18.oral Ve nazal kullanlma Uygun olmahdlr.
19.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amaclyla teklif Verdikleri her
kalemin numunesini Ve Varsa ayrlntlll teknik bilgilefinin yer aldlğl kataloğlan Ve benzeri tanltlm
materyalleri ile her kalem için en az 1 adet ürün numunesi Verilecektir. Numunesiz ürünler
değerlendirilmeyecektir.
20. Tüpler Ulusal veya Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldır.
Hatall ürün ile karş|Iaşlldlğlnda firma taraflndan yenileri ile değiştirilecektir.
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FLASTER ELASTiK HYPoALLERJEN|K 10 ci,l x1o ill TEKN|K şARTNAMESi

1.Cilde iyi yaplşmalı, çlkar|llrken cilde zarar Vermemeli Ve cilt üzerinde yaplşkan kalIntı blrakmamah,
2,Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli, istemsiz ciltten aynlmamalı,
3.Flasterin yaplşkanl sentetik polimerik akrilattan olmal|,
4.Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli ve suyla temasında sIvıyı alta
geçirmemeli,
5.Vücut kıvnmlanna uyum sağlamall, flasterin enine esnekliğa 1-2 mm yi geçmeme|i,
6.Flaster arkaslndaki koruyucu kağlt ortadan kesilmiş olmalı,
7.Hypoalleriik alanlarda her 10 cm de bir kesme işareti olmall ve çekince makasa gerek duyulmadan
kopabilmeli,
8.Koruyucu kağıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamall,
9.Malzemenin tüketimi slrasünda hatal| ürunle karşı|aşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
'l0.Raf ömrü en az iki yll olacaktlr,
11,.Ulusal ya da Uluslar aras| standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
12. Ürün numuneye göre değerlendirilecekİir.
13.10-10 cM boyutlarl olmalıdlr.
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DENTAL eı,ııercrön (z cc)

1. Enjektörlerin steril, apirojen ve nontoksik olmalldlr.
2. Enjektör ile iğne tek bir ambalajda olacak ve iğne numaraları ambalaj üzerinde belirtilecektir.
3. Ambalaj kısmının bir tarafı kağıttan bir tarafı naylon kaplamalı olmalıdır.
4. Enjektör her 0.1 ml'den derecelendirilmiş ve her 0.5 ml'de numaralandırılmış olmalıdır.
5. Enjektörlerde ilacü akltma, kırılma, vb. prob|emler olursa firma tamamlnl değiştirecektir.
5. Disposableolmalıdır.
7. Ürün en az on adet numune ile değerlendirilecektir.
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DlsPosABLE 3 PARÇALI ENJEKTÖR 50, ML (2o G sARı Uç) TEKN|K şARTNAMESi

1. Enjektör 3 parçah ve pistonu siyah contalı olmahdlr.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne klllfl, ana göVde Ve siyah contall pistonu olmalldlr,
3. lğnelerin enjektöre takılacak kısmı polypropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımI ve paslanmaz
çelik ucu plastk bir klllf içerisinde bulunmalıdır.
4. Enjektör iğne§i pütürsüz olmall, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takl|ma olmamalıdlr.
5. Enjektör pistonu ilacı geri slzdlrmayl engelleyecek, göVde içinde rahat kayabiecek ve ana göVdeden
kolay çlkmayacak nitelikte olmalldlr.
6. Enjektör içine çekilecek slVllara dayanlkll olmalldlr.
7. Çok yavaş aspirasyona Ve enjeksiyona uygun olmah, enjeksiyon sonrasl kalan hacim minimum
olmalldlr.
8. Enjektör göVdesi transparan olmall ve kullanlm slraslndaki basInca dayanlkll olmalıdlr.
9. Enjektörlerin üzerinde okunaklI birimlendirme işaretleri(çizgi) ve numaralandIrma ( hangi ml'ye denk
geldiğini göstefen numaralar) olmalldlr. Asgari olarak her 0,5 ml' de bir birmlemdirme işareti ile birlikte
numaralandlrma da olmalldlr.
10. Enjektörlerin ambalajlarl sterilizasyonu korumak için iyi yaplşmlş Ve bir kenarl açma kolayhğl
sağlayacak şekilde olmalldlr.
1'l. Raf ömrü teslim tarihinden atibaren en az 3 yll olmall Ve bu tarih kutular|n üzerinde baslh olmalldlr.
Yuklenaci firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünlera yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir,
'l2. Enjektörİer etilen oksit Veya gama lşlnl ale steril edalmiş olmalldlr. steralizasyon yöntemi birim
amb_ala,iln üzerinde belirtilmiş oImaltdlr,
'l3. Urünler sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalldlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim a|lnmayacak Ve gerekli işlemler
yapllacaktIr.
14. Malzeme steril or.jinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde basklll olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d)Ebadl,
e)steralizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
15. Tek|if edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklaf ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankas|ndan allnmlş firma tan|mlaylcl koda sahip
olmalldlr.
'16. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firma|ar değerlendirme dlşl
blrakllacaktIr.
17. lsteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgl Bankaslna kaylth olduklarlnl
tastik edici belgeler olmalldIr.
'l8. Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler ha|inde veya tamaml teslim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ale değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene KabuI
Komisyonuna Vermelidir,
20. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunIuğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az ,lo'ar

adet bnumuneyi ihale slrastnda komisyona teslim edecektir.
2'l. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
22. Teklifı oluşturan belgeler Ve ekleri ile iıgil' diğer dökümanlar( katalog dahil) Tü
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflnda
durumunda geçerli sayl lacaktlr.
23. Enektörler§0 ml Ve ucu : 20 G sarı uç olmalldlr,

n yapllmlş Ve n nd naylanmlş olmasl
olacaktlr, Başka
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espinısyoı.ı KATATERi No:6 TEKNiK şARTNAMEsi

1.sonda şeffaf ve PVc den yap|lmlş olma|ldlr, bükü|me Ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmall,
2,Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakllkta olmahdlr,
3-6 FR olmalıdır,
4.Konnektör kIsml renkli PVc den yapılmış olmalıdır,
5.Sondanln uzunluğu € -numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/.1) cm olmahdIr,
6.Uç klsmlna yakln çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmah,
7.Uç klsml kapah, yuvarlatllmlş, esnek Ve atravmatik olmall,
8,Konnektör dişi olmall,
9.sondalaf tek kullanlmllk Ve tekli stefil ambalajlarda olmall,
,l0.sondalar oral Ve nazal kullanlma uygun olmall,
11.sondalar nontoksik ve apiro.ien özellikte olmall,
12.Firma yeterli miktarda numune getarecek, gelen numuneler test edilecek, değerlendirilecek, sonucuna
göre uygun olmadlğl takdirde ihale dlşı blrakllabilecektir,
13,Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yll raf ömrü bulunmalldlr,
14.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall 0rğnle karşllaşlldlğlnda, sağlamlan ile ücretsz olarak
değiştirilmeli,
,l5.ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalıdlr,
16. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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CERRAHi işAREruME KALEMi

l.Cilt işaretleme kalemi ile birlikte tekli, steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır.
2. Her türlü cilt üzerine uygulanabilir özellikte olmalı, toksik madde içermemelidir.
3. Kalemin boyası kolay kurumalı, fırçalama ve aşınmaya dayanık|ı olmalı, uç ka|ınlığı l
mm2 den fazla olmamalıdır.
4. Boya rengi siyah veya mavi-mor tonlarında olmalıdır.
5. Paket üzerinde ürün ve sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.
6. Malzemenin depo teslimi sırasında en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
7.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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uzATIı,lA L|NE 145 cM şenrıaııesi

1 . Malzeme Pvc olup, 250 Psl baslnca dayanlkll olmahdlr.
2 . Hortum uçlannda luer |ock konnektöder bulunmalldlr.
3. Luer|ock uçlarda kapak bulunmahdır.
4 . Ürün astenalen ölçülerde Ve luer uçlarla ( M/F ) yapılabilmelidir.
5 . Urün tekli steril ambalajda olmall, ürün miadl en az 3 yll olmalldlr.
6 . Urün ambalajl üzerinde üretim tariha, son kullanma lot numarasl firma bilgileri

bulunmalldlr.
7 . Ürün cE be|geli olmahdlr.
8. Line en az 145 cm olmalldlr
9 . Üretici firmalar numune getirecektir. Değer|endirme numuneye göfe yaPllacaktlr.
10.Urğn en az iki yll maadh olmalldır.

/h"ıaı /J§.forw-/u.ıu
f"lJ4,4 lunıuv
4s

Qo*L ...r.e fğul '/.B
>9^rü\^^u,ıJt^

J^; )E"^ Yg
;$rurAv U\a',Slz,--

C_},.-r\ )-(
A\""ıa,a,

I



5L

UzATirA LiNE 80 ci, şARTNAMESi

1 . Malzeme PVc olup, 250 Psl bas|nca dayanlkll olmahdlr.
2 . Hortum uçlarlnda luer lock konnektöder bulunmalIdIr.
3 . Luerlock uçlarda kapak bulunmalıdır.
4 . Ürün istenilen ölçülerde ve luer uçlarla ( MiF ) yapllabilmelidar.
5 . Urün tekli steril ambalajda olmall, ürün miadl en az 3 yll olmalldlr.
6 . Ürün ambalajl üzerinde üretam tarihi, son kullanma lot numarasl firma balgileri

bulunmalldlr.
7 , Ürün CE belgeli olmalldlr.
8, Line en az 80 cm oımalldlr
9 . Üretici firmalar numune getirecektir. Değerlendirme numuneye göre yapllacaktlr.
10.Urün en az iki yl| miadlı olmalldlr.
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UZATMA L|NE 40 cM şARTNAMES|

1 . Malzeme PVc olup, 250 Psl baslnca dayanlkh olma|ld|r,
2 . Hortum uçlarlnda luer lock konnektörler bulunmalldIr.
3 . Luerlock uçlarda kapak bulunmalldlr.
4. Urün istenilen ölçülefde Ve luer uçlarla ( M/F ) yapılabilmelidir,
5. Urün tekli steril amba|aida olmall, ürün miadl en az 3 yll olmalldlr.
6 . Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma lot numarasl firma bilgileri

bulunmalıdır.
. Ürün CE belgeli olmalldlr.
Line en az 40 cm olmalld|r

7
8
9

5ı

Üretici firmalar numune getirecektir. oeğerlendirme numuneye göre yapılacaktlr.
Urün en az iki yıl miadlı olmalldlr.,10.
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DisposABLE 3 eARçALı ENJEKTöR 5 NlL (21-22 c1 rexııix şARTNAMES|

1. Eniektör 3 parçall Ve pistonu siyah contall olmalldlr.
2. Enjektör paketi içande iğnesi, iğne klhfl, ana göVde Ve siyah contah pistonu olmalıdlr.
3. lğnelerin enjektöre takllacak klsml poıypfopilenden, metal klsml kfom- nikel kanşlml ve pas|anmaz çelik
ucu plastik bir k|lıf açerisinde bulunmahdlr.
4. Enjektör iğnesi pütürsüz olmah, iğne ucu cilde rahalça girmeli, takllma olmamalıdlr.
5. Enjektör pistonu ilacl geri slzdlrmayı engelleyecek, göVde açinde rahat kayabilecek Ve ana gövdeden
kolay çlkmayacak nitelakte olmahdlr,
6. Enjektör içine çekilecek slVllara dayanIkll olmalldlr.
7. Çok yavaş aspirasyona Ve enjeksiyona uygun olmall, enjeksiyon sonrasl kalan hacim minimum
olmahdlr.
8. Eniektö. göVdesi transparan olmall Ve kullanlm slraslndaki baslnca dayanlkll olmalldlr.
9. Enjektöderin üzerinde okunakll birimlendirme işaretleri(çizgi) Ve numaralandırma ( hangi ml'ye denk
geldağini gösteren numaralar) olmalldır. Asgara olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme işareti ile birlikte
numaralandlrma da olmalıdlr.ve silinmemelidir.
'l0. Eniektörlerin ambalajlarl sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarl açma kolayhğl
sağlayacak şekilde olmalldlr,
11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmall Ve bu tarih kutular|n üzerinde baslll olmalldlr.
Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine dair
taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir,
12. Eniektörler etilen oksit Veya gama lşlnI ile steril edilmiş olmahdlr. sterilizasyon yöntemi birim ambalajln
üzerinde belirtilmiş olmalldır-
13. Ürünler sağllk uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmahdlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alInmayacak ve gerekli işlemler
yapllacaktIr.
14. Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmeladir. Birim ambalajln üzerinde basklll olarak, okunakll
Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kuılanma tarihi
d)Ebadı,
e)Steralizasyon yönlemi
f) sterilizasyon tarihi
g)cE işareta
h) Markasl
i) Tğrkçe etiketi
.i) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onayıanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır,
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanllğl |araflndan onaylanmış Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettağa malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmış firma tanımlaylcl koda sahip
olmahdlr.
16. sağllk Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendarme dlşl
bırakllacak|lr.
17. isteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edici belgeler olmalldlr.
18. Enjektörıer idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim ediıecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğane dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komasyonuna Vermelidir.
20. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzefe her kalemden, en az 1o'ar adet
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektjr.
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21. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
22, Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanla( katalo9 dahal) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgele. yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayllacaktlf .

23.Ürün hastanemizde kullanılan infüzyon cihazlarına uyumlu olmalıdır,
24. Enjektörler 5 ml Ve ucu :21-22 G olmalldlr.

I
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DisPosABLE 3 PARçAL| ENJEKTöR 1o ML (21 G) TEKNiK şARTNAi,lEsi

1. Enjektör 3 parçall Ve pistonu siyah contall olmalldlr.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne klhfl, ana göVde Ve siyah contall pistonu olmalld|r.
3. lğnelerin enjektöre takllacak klsml polypropilenden, metal kısmi krom- nikel kanşlml Ve paslanmaz çelik
ucu plastik bir kıllf içerisinde bulunmalldlr-
4. Enjektör iğnesi pütürsüz o|mall, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takllma olmamalldlr.
5, Enjektöf pistonu ilacı geri slzdlrmayl engelleyecek, göVde içinde fahat kayabiecek Ve ana göVdeden
kolay çlkmayacak nitelikte olmalldlr.
6. Enjektör içine çekilecek slvllara dayanıklı olma|ıdır.
7. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmall, enieksiyon sonrasI kalan hacim minimum
olmalldlr.
8. Enjektör göVdesi transparan olmah Ve kuılanlm slraslndaki baslnca dayanlkh olmalldIr.
9. Enjektörlerin üzerinde okunakll birim|endirme işaretleri(çizgi) Ve numaralandlrma ( hangi ml'ye denk
geldiğini göste.en numaralar) olmahdlr, Asgari olarak her 0,5 ml'de bar birimlendarme işareti ile birlikte
numaralandlrma da olmahdIr.ve silinmemelidir.
10. Enjektörlerin ambalajlarl sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolayllğl
sağlayacak şekilde olmalldır,
11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yll olmall Ve bu tarih kutuıarln üzerinde baslll olmalldlr,
Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine dair
taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermeladir.
12, Eniektörler elilen oksit veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmahdlr. sterilizasyon yöntemi birim ambalaj|n
üzerinde belirtilmiş olmalıdl r.
,l3. Ürünler sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmahdlr. uygun olmayan ürünler ihale üzerlerande kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekli işlemler
yapllacakİr.
14. Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Biram ambalajln üzerinde basklll olarak, okunakll
ve bozulmayacak biçimde,
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadl,
e)Sterilizasyon yöntemi
0 sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markasl
i) Tğrkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazılmış olmalıdır.
15. Teklif edilen maızeme, T.C, Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Uıusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiğa malzemeye ait Ulusal Bilgi BankasIndan allnmış firma lanlmlaylcl koda sahip
olmahdlr.
16. sağllk Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışl
blrakllacaktlr.
17. lstekliterin Ve/ Veya teklif edilen malIn, ilaç ve Tlbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kay|th olduklannl
tastik edici belgeler olmalüdlr,
18. Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
,l9. Yüklenici firma bozuk Ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğane dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermeıidir.
20. lsteklifirmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 10'ar adet
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
21. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
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22. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmüş olmasl
durumunda geçerli sayllacaktlr.
23Ürün haslanemizde kullanılan infüzyon cihazlarına uyumlu olmalıdır.
24. Enjektöder 10 ml Ve ucu : 21 G olmahdlr.

{



PUDRAslz CERRAHi STERİL AMELiYAT ELDİVENi

l. Eldiven kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

2. Eldiven steril, pudrasız ve tek kullanımlık olmalıdır.

3. Eldivenin bilek kısmı kaydırmaz bant içeren düz manşet şeklinde veya kıvrımlı olmalıdır, bileği
kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Eldiven. ameIiyat sırasında kullanılırken boks
gömleğinin manşetini kavrama|ı, bırakmamalıdır, Bu sebeple eldivenin uzunluğu minimum 280
mm olmalıdır. Ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

4. Eldiven lateks protein içeriği. kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji (Tip |) riskini ve ön
hassasiyetini minimize etmek amacıyla 50 pglgr'dan küçük olmalıdır, akredite laboratuar test

sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır.Sunulacak belgeler firma.Bayi.Ü reıic i beyanı
olmayıp akredite labaratuardan alınmış olmalıdır. Akredite labaratuardan alınmış belgeterde
test edilmiş eldivenin markası model ismi ürün belirtilmiş olmalıdır.

5. Eldiven, kullanıcılarda Tip lV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu riskini önlemek
amacıyla Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasallarını içermemelidir. Bu husus için akredite bir
laboratuarda test edilmiş eldiven kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.Bu belge
kesinlikle firma veya üretici bel,anı olmayıp akredite bir laboratuvardan alınmış olma|ıdır.
Akredite labaratuardan alınmış belgelerde test edilmlş eldivenin markası model ismi ürün
beIirtilmiş olmalıdır.

6. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendiriImesi açısından, kopma kuvveti
yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum l3N (Newton) olmalıdır. Bu husus için test
sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

7.Ayrıca EN455-1,2,3,4koşullarını karşıladığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.

8. Eldiven Gamma radyasyon metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyasında sterilizasyon
yöntem raporu sunulmal ıdır.

9. Eldivenin dış paketi. ıslandığında veya kullanımda çabuk deformasyon oluşmaması,
sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de kağıt ambalaj olmayıp polietilen
materyaIden üretiIm iş olmalıdır.

l0. Ambalajlar yırtık. deforme olmamalı. ambalajIar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde
yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket
içinde fazla hava boşluğu (bombe) olmamalıdır.

l l. Her pakette sağ ve soi olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler pakete (sağ-sol) ters
konmamalıdır.
[ 2,Ameliyathanede vğ hastahane deposunda kolaylık sağ!aması için eldivenler ikiye katlanmış
paketler içinde olmalıdır.
13.İhale sonrası ihaledeki belirtilen numaraları hastahane değişme yetkisine sahip olup

hastahanenin belirttiği numaraları ihale uhdesinde kalan firma getirmek zorundadIr.

14.Numune değerlendirme aşamasında firmaların kalıp farklılıkları göz önünde

bulundurularak her boydan 2 çift numune getirilmelidir. Kullanllan eldivenlerin koter

ça rpmala rına dayanlkllklarl test edilecektir

"""r"
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NAzoGAsTRiK soNDA No 14 TEKNiK şARTNAMEsi

'1.Katater medikal dereceli PVc,den mamul olmalldlr,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakllkta olmahdlr,
3.14,F olmalıdır,
4.Kaleterin efektif uzunluğu yaklaşık'l 000 mm olmalıdır,
5.Sondanın açık uç kısmı artravmatik olmasl için yuvarlatllmlş Ve en uygun aspirasyon için kenarlarlnda iki
adet simerik delikli olmalıdIr,
6.Kateterin aspiratöre bağlanan ucu (konnektörü numaraslnl belirten farklı renklerden oluşmall, bu renkler
dünya standartlanndaki renk kodu sistemine uymalldlr,
7.Katater giriş kolayllğl sağlamasl amacl ile buzlandlrllmlş bir yüzeye sahip olmalldlr.
8.sondalar tek tek paketlenmiş etilen oksit ile steril edilmiş olmalldlr.
9.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
1 O.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
1 1. Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlafl ile ücrelsiz olarak
değiştirilmelidir,
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DiL BAsAcAĞl (TEKLi PAKETLERDE) TEKNiK şARTNAMEsi

1.Tahtadan imal edilmaş olmall Ve ağlz içi mukozayl tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmlş olmalldlr.
2.Tahtanln yüzeyi tlrtlkslz olmall Ve yanlarl lornadan geçmiş olmalldlr.
3. Kokusuz Ve temiz olmal|dlr.
4. Esnek olmamalldlr.
5 Dil üzerine konup basllrlld|ğlnda klrllmamalldlr.
6.15 cm uzunluğunda,2 cm t2 mm genişliğinde olmalldlr.
7.Tekli temiz paketlerde Ve 100 lük kutu içinde olmalldlr,
8. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

br"
üit

AıOc
fsl

)



51

MAyi ETiKETi rn«ıix şınrxıır,ınsi

l .Kağıt esaslı malzemeden olmalıdır.
2.Altı yapışkanlı ,kağıt çıkartma olarak üretilmelidir.
3.Etiketin kesimlerinde kayma olmamalı.rahatlıkla koruyucu kağıttan ayrılmalıdır.
4.Etiketin alt yapışkanları zemine tutucu olmalı, yapışkan özelliği uzun süre olmalıdır.
5.Her bir etiket çıkartıldığında diğer etiketlere zarar vermeyecek şekilde birbirinden ayrı
dizayn edilmelidir.
6.Hazırlanan numuneler basım öncesi hastane idaresine gösterilecek onay alındıktan sonra

bas ı lacaktı r.

7.Dizayn ve imalat hatası sebebiyle meydana ge|ebilecek kaza ve hasarlardan firma
sorumlu olacaktır.
8.Mayi etiketi üzerinde :

Adı Soyadı:
Mayi:
ilaç:
Takılma Tarihi /Saat

Bitiş Saati:

Hazırlayan:
imza:

9. Yukarıdaki bilgiier yer almalıdır.
l 0.Ürün numuneye göre değerlendiri lecektir

ur
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l. Hipoallerjik ve kokusuz olmalıdır.

2. EEG pastası yiiksek oıanda iletkenliği sağlamalı, artefaktlara sebebiyet vermemeli ve

cilt iizerine elektrotlann iyi yapışmasını sağlamahdır. (Yüksek ateşi oları hastalarda da
en iyi şekilde yapışma özelliği olmalıdır)

3. EEG pastası yiiksek oda sıcaklığında özelliği bozulmadan saklaııabilmelidiı.

4. Hem EEG (Eletroensefelogıafi) hem de EP (Evokedpotantial) uygulamalannda
kullanılabilir özellikte olmalıdır

6. Pastalar orijinal ambalajında olacak ve bir adedi 220 (+l0) gram o|malıdır.
7. Gerekli görülürse denenmek için numunesi verilmelidir.

Yrd. Doç. Dı ın KOCATÜRK
li.-:

Alaştlrnla
Ii rsatesi

stanesi

Dl!) ..j:88328

EEG Pastası Teknik Sartnamesi

5. EEG pastası kullanrmdarr sonra aynca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç
göstermemelidir. Suda kolay çözülebilmeli ve l«ıllanrmdan soııra su ile
temizlenebilmelidir.
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ABL 80 SENSÖR KASET TEKNiK ŞARTNAMESİ

1.Hastanemizin demirbaş cihazı olan Radiometer marka ABL 80 BASlC model

cihaza uyumlu olmalıdır,
2.Sensör kaset Ph,COz,Oksijen,Na,Potasyum,Ca ve HCT parametrelerini

çalışmalıdır.
İ.s.nror kaset 200 test ve 60,000 stabiliteli olmalıdır,

4.Yukarıda marka ve model olarak belirtilen cihaza uyumlu 1 adet solution pak

ile birlikte teslim edilmelidir,

§



pLAsTiKDoKu TAKipKAsETirnıoıirşıntn^errsi 6 3

1) Laboratuanmızda kullanılan Thermo shandon marka prinmate As kaset yazıcı
cihazna uyumlu olııalıdır.

2) Kasetler 75 adetlik hupper içersinde otnahdır

3) Hupperler cihaza uyumlu olmalıdır.

4) 3000_5000 lik kolilerde olmalıdır

5) Kasetlerle birlikle plastik kapaklanda verilmelidir

KsiLENTEKNiKşARTNAMESi bL

l. Histolojik doku fiksasyonu için kullaruma uygun olmahdır.

2. sıvı forrıda berrak ve renksiz olmalıdu.

3. Kimyasal formülü C64H4(CH3)2 molekill ağırlığı 706,17ğmol olmalıdır.

4. 5 litrelik ambalajlarda olmalıür.

5. Üriin numunesi laboratuar şartlannda denenecektir

6. Üriln teslim taıihinden itibaıen en az bir son kullanım tarihi olmalıdır.

9 l3b-
l
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PiPELLA KANUL

ENDoMETRiAL BioPsi KANÜLÜ TEKNiK şARTNAMEsl

1. a)endometriyal kanser ve prekanseröz lezyonlarının teşhisi amaçlı

kullanılabilmelidir,"-"lİ 
İo..onaI değişimin tanısı amaçlı kullanılabilmelidir,

.İ o.İ"'"l' ilintilİkısırlık tanıları için kullanılabilmelidir,

İl Tn*"'İ',. problemlerinin tanısı için kullanılabilmelidir,

e) Ual.terl tanımı için kullanılabilmelidir,

2. Endometrial biopsi u" rn"n,t",ı akstraksiyonda kulla nılabilmelidir,

3. Bükülebilir olup invertet J" |..*or"n rahimlerde rahat|ıkla kullanılabilmelidir,

o. ulr'' Ve travma5lz bir uygulama sağlamalıdlr, 
.

i. ul"r,"o" ölçüm sıkalası,oımaı, ,e gövde şeffaf olmalıdır.

6. Uzunluğu pistonla beraber 26i lcm, eni 3 mm olmalıdır,

7. İç içe iki parça 
"l,",Jaunimal 

edilrnelidir ( enjektör sistemi gibi)

8. Pistonla çalışan düze-rıege sahip olmalıdır,pistonun dışarı çıkmaması ıçın

bariyeri olma|ıdır,

9. Uç kısmında çantası ve yine uç yan kısmında 4 adet deliği olmalıdır,

10. Sİeril olmalı ayrı ayrı paketlerde olmalıdır,

11, Disposible olmalıdır,

12. Ubb kaydı olmalıdır,

13. Ürün numune ile değerlendirilecek olup alımına karar verilecektir,

Nele G0ı. ilıLA!l

l,İ

l/
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TuNGSTEN nuıııiuı,ı iĞıEıi nypnss sürünü rE«ırix öznıı.ixı,ERi

. Tungsten rhenium iğneli bypass sütiirü 8/0 6.5mm 75cm yuv çift. Tungsten rhenium iğneli bypass sütürü 7/0 9,3mm 75cm yuv çift. Tungsten rhenium iğneli bypass sütiirü 5/0 13mm 75cm yuv çift

].. Monofilament polypropilenden imal edilmiş olmalıdır.
2. sütürün kontrollü esneme özelliği bulunmalıdlr.
3. Sütürün alınması gereken durumlarda ( cilt) sütür içeride sertleşmemeli, dikiş

alınırken kopmamalıdır.
4. Absorbe olmamalı, kolay düğüm tutmalı, vücutta reaksiyon göstermemelidir.
5. Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.
6. Teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı

özelliklerde olmalıdır.
7. İğnenin, sürekli geçişte körelmemesi, bükülmemesi, kolay görülebilmesi,

portegüye tutunmamasl, damar anastomozlarında görülen kalsifiye dokuya
rahatlıkla penetre o|abilmesi için Tungsten rhenium özel a|aşımından üretilmiş
olmalıdır.

8. İğnesi Işıkta parlamayan mat koyu gri renkte olmalıdır.
9. Portegüye tufunmamasl için non manyeük Ve kolay tespit edilebilmesi için radyo

opak özelliği bulunmalıdır.
10. lğne Yüzeyi kayganlığı arttırması için çoklu silikonize yöntemi ile kaplanmış

olmalıdır.
11. Sütürlerin paketten düz bir şekilde çıkması için relay pack paketleme veya

benzeri sistem ile paketlenmiş olmalıdır.
12. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanakiı o|malı ve dikiş

süresince deforme olmamalıdır.
13. İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru

büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır.
14. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli,Dokulardan

koIaylıkla ve minumun travmayla deforme olmadan geçmelidir.
15. Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi Portegüden kaymayı engelleyecek yapıda

olmalıdır.
16. Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli ,

bu nedenle iğne ile sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
17. Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minumum olup süttir

paketinden çıkhğında düz bir yapıda olmalıdır.
18. Ambala.j , sütürün kıvrılmaslnı engelleyecek, su Ve nem geçirmeyecek bir

maddeden imal edilmiş olmalıdır.

_\§rJfiT: liliİütüm 
bilgiler, okunak]ı ve bozulmayacak şekilde ambaıaj

ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilecek şekilde olmalıdır.
alzemeler Tek tek steril

(ılı

etkilenmeyecek şekil d

Con (üR(çüoÖı,l

blpr". ıotıççz_61066

or

19,

oiijinal kutularında teslim
-*W

Gögtı
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NyLoN rıpr rnxNi« şıRrNıunsi

l. Malzeme polyamide 66 'dan mamul olacaktır.

2. Malzeme ( 3mm x 6 mm ı 70 cm)veya (6mm x 6mm x 70cm) ebatlannda
olacaktır.

3. Bir kutuda 12 tape (poşet) olacaktır.

4. Son kullanma süreleri poşetlerin üzerinde yazılı olacaktır.

5. Damarların, üreterlerin ve sinirlerin ıskıya alınması için alerji yapmadan etkili
olacaktır.

Gama ışınları ile §teril olacaktır.

}talzenıenin UBB kodu bulunmalıdır.

6

7

./
.,,;,

ır ü. Oı lbıofjı( Con XURKÇUO&U

#/ıiııtoz,sıooo
Ga4l" r:ırohisi Uzmonı

/
,/

(,]ş

,\,},o{'9

İ, 
,,,

l
l



6\

1 Ürün a o rta' hava çıkarmak için özel olarak yapılmış olmalıdır.

2. Ürün aynı zamanda kardiyopleji verilmek amacı ile de kullan ılabilmelidir.

3. Ürünün aorta içine girecek kısmı 13 + 1 mm uzunluğunda olmalıdır.

4. Ürün çapı 16 G ölçüsünde olmalıdır.

5. TekIi steril orlinal ambalajında olmalıdır.

6. Ekli numuneye uygun olmalıdır.

Poi,0ı_
oip.
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HAVA çlKARMA iĞNEsi
(AlR AsPıRAToR NEEDLE)

TEKNlK ŞARTNAMEsl
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SENTET|K ALÇl AtTl PAMUĞu TEKNiK şARTNAMES|

ombolojloro sonh olocoktlr,

Bondojlor %8O esnekliğe sohip olmolıdır,

Bondojlonn ortolomo oğırlıklon 80gr/m2 olmolıdır,

Beyoz renkte, kir, yoğ vb. leke içermemelidir,

CE belgeslne sohip o|ocok,

Ebotlqn: 5cmx2,7m

7§cm x2,7m

]Ocm x 2,7m

lScm x 2,7m

20cmx2,7m olocoktır,

Ekli numune evsofıno uygun o|ocoktır,

Teklif veren rmaların UBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdı
a

a

llrım0 lJnilei!
onopğİ' ., ı

Yrd.Doç.Dr Bal
olP. No.

o

. Dokumo-olmoyon, lıomojen dokuyo sohip bir bondoj olmolıdır,

. Her bondoj güvenli depolomo şorilonno hoiz olocok şekilde su ve nem

geçirmez özel noylon pokeiler içerisinde ve iek tek koruyucu film

a
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MASKE soLUNuM (P2 KoRuMALl) N95 MAsKE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Maskeler EH 149 standardına uygun ve FFP2S sınıfında olmalıdır.

2.Maskeler üzerine nefes verme sübabı bulunmamalıdır.

3.Maskelerin kafa bantlarl poliizopren, burun mandah aliminyum, filtresi polipropilen Ve burun

yastlğl poliüretan olmalıdır.

4.Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde, maskeler her türlü kafa yapısına

uyumlu olmalıdır.

5.Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne
geçici 3 panelli tasanma 5ahip olmalldlr.

6.Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekiIde dizayn edilmiş olmalıdır
7.Maskeler depolama slrasında, kirlenmeyi önıemek için tek tek paketlenmiş olmalt ve paketlerin

ü2erinde maskenin resimli takma talimatlarl, maskenin standardı ve kategorisi okunabilir
olmalıdır.

8.Üreticifirma tarafında maskelerle beraber maskelerin takllmasınl gösteren "Maske takma

talimatlarl posteri" de beraberinde verilmelidir.

9. Maskeler Avrupa topluluğu Direktifi 89/686?nIn 10 ve 114 maddelerinde belirtilen temel
Güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.
10. Maskeler çapı 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazlı aerosollere karşı koruma

sağlamalıdır.

11. Maskeler katl zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı "AVrupa Güvenlik ve Sağlık idaresi"nin

EH40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan Eşik sınır değerin 12 katına kadar olan

konsantrasyonIarda kullanllabilmelidir.

12. Maskeler Latex içermemelidir,Tbc da kullanıldığına dair belgesi bulunmalıdir.

13.Ürün en az üç adet numune ile değerlendirilecektir.

ltes,
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HASTA DosYAsl ,oosYA içiNDE BULUNMASI GEREKEN FoRMLAR

HASTA DOSYASI

. 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 dosyasl hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.

o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında tellı olmalıdır,

o klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.

o Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olma|ıdır.Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir,

ı Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

DosYA içiNDEKi ponıvıı_ıR vg toRMlARlN YERLEşT|RıtMEsi

o Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.

o Be|irtilen 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 fi rma tarafından yapılacaktır.

ı Dosyanın ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma Yenisini

basmakla yükümlüdür.

. Dosyanln içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdlr.

o Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda slraslna göre belirtilmiştir:

2tCerrahi Klinik|er Dosyası İçerisinde Bulunması Gereken Formlar

. Hasta tabelasl

. Hastane giriş formu
o Anemnez ve muayene formu

o Hastanın kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu

. Hasta taburcu onam formu

. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu

ı Ağrı tanılama formu

o Ameliyat öncesi hasta hazırlama formu

o cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu

o Güvenli cerrahi kontrol listesi

o İtaki düşme riski değerlendirme formu

o Harizmi düşme riski değerlendirme formu

ı Hemşirelik bakım planı

o Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu

. Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu

. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak )

. Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu

Doç Dr. lsnı:pil iYNEN
HRu.A H sT,ANEsl
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oip.No
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. Hastaya ait eşya teslim tutanağ|

. Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi

. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu

tr§
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NYLATEX ELEKTORT BAĞLAMA BANDl TEKNiK ŞARTNMASi

1- Bağlama bandı elektroterapi cihazlarının elektrot uygulamasında elektrotları hastaya

tutturma/bağlama da kullanımıma uygun olmall Ve bu iş için üretilmİş olmalldlr.
2- Bağlama bandı elastik özellikte olmalıdır.

3- Bağlama bandlnln bir ucunda, bağlanırken her noktada yaplşmasını sağlayan velkro parçasl

olmalıdır.

4- Bağlama bandı yaklaşık aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.
o 6x46cm

. 6x6lcm

. 6x9lcm
o 6xl22cm
. 10x46cm
. 10x9lcm
. 10X122cm

. 15x46cm
o 15x9lcm
o 15x122cm

§.Q
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KARBoN / LAsTlK ELEKTRoT VE ELEKTRoT süNGERl TEKNİK ŞARTNAMES|

1- Elektrotlar yüksek derecede iletken özelliğe sahip olmal|dır.
2- Elektrotlar karbon özellikli olmalıdır.
3- Elektrotlar kliniğimizde kullanllan cihazlarln kablolarlna uyumlu olmaıİdlr.
4- Elektrotıara uyumlu sponge sünger olmalldlr.
5- Elektrodun üzerinde eıektrot kablo girişi olmalldlr.
6- Sponglar fizik tedavi amaç|l üretilmiş orijina| o|malldır.
7- Spongların üç kenarı dikişli olmall Ve dikişsiz olan yerden elektrot girişi olmahdlr.

Aşağldaki ölçülerde olmalldlr.
4x6cm sponge
6x8cm sponge
8xl2cm sponge
4x6cm karbon elektort
6X8cm karbon elektort
8Xl2cm karbon elektort

Öa,
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HoTPAcK rezerıı proı_rRi ıEKNaK ŞARTNAMEsi

1. Pedlerin içinde silikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza

edici toz halinde kimyasal bu|unmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde 5u ile temas edince jel
haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır.

2. Pedler, küflenmeye dayanlklı Ve anta-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetak kumaşla
kaplanmış olmalıdır.

3. Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit o|arak dağıtılmış olmalıdır.

4. Ped|erin en az iki kenarında pedleri hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaşdan
dikilmiş kulplar olmalıdır.

5. Pedler +/- 3cm aşağıdaki ö|çülerde olmalıdır.

. 25x61 cm küçük be|

. 38x61 cm büyük bel

. 60 cm boyun hotpack

. 23x39 cm

. 13x30 cm

. 77x32 cm

. 25x30 cm

. 25x50 cm diz-omuz için

ı.Q
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ıAMG-I pRoTEiN TEspiT riri rnxNix şanrNaıırsi

l. Test amniyon sıvısı içinde bulunan PAMG_1 (Plasental alfa mikroglobu|in_ l ) proteinini tespit

etmelidir.
2. Test Kadın Doğum böliimünde Erken Membran Rüpti"irü (EMR) tanısında kullanllmaIıdır.

3. Test tek tek steril ambalajın içerisinde srvab + strip + tg51 ttiriir,ı(linde olmalıdır,

4. Test tiipünde 3 adet monoklonal antikor bulunmalı ve bu antikorlar bulunan PAMG- l
proteinineyapışma, sabitleme ve çizgiyi oluşturma görevini gerçekleştirmelidir.

5. Testin özgüItüğü %100 ve duyarlılığı en az % 98,9 oiduğu prospektüsünde belirtilmeıidir ve

teklifle birlikte Türkçe pİo§pektüs sunulmalıdır,

6. Test en az 5 mg/ml PAMG- | proteinini teşhis edebilmelidit. _

7. Test maksimum en fazla 5 dakikada sonuç verebilmelidiı.

8. Test hamileliğin l5, haftasından itibaren kullanılabilmelidir.

9. Test direk vaj inadan yapılmalı, spekuluma ihliyaç duyulmamalıdır.

l0. Test sonuçları üı,e, kan vajinal enfeksiyon ve Semen'den etkilenmemelidir.

l l. Test FDA belgesine vc TiTUBB kaydına sahip olmalı, teklif ile birlikte belgeler sunulmalıdır,

ü
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CERRAHİ KATLAMA SPANÇ
TEKNİK ŞARTNAMESi

1. 7.5 cm x 7.5 cm ebatlannda Gaz Kompres 12katGaz Hidrofilden imal edilmiş
olup, kenarları tamamen içe katlanımlı (Cerrahi Makine Katlama) olacaktır.

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, o/o 100 pamuk ipiiğinden dokunmuş olacaKır.

3.7.5 cm x 7.5 cm 12kalGaz Kompres açılımı; 30 cm * 23 cm (+- 2 cm) o|malıdır.

/Aradyo opak iplikli olmalı ve radyoopak iplik düşmesine izin vermeyecek şekilde
dokunmuş olmalıdır.

4.Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofi| olacaKır.

5.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şeki|de iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MAL|DlR." ibaresi yazılı olmalıdır.

9.|malatta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.

,tO.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

't't.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Yetki Belgesi olacaktır.

12.Teklif veren firma ürünler ile ilgili üretici tarafından taahhütname verecektir.

13.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R,S.Hıfzısıhha
Ens.'ne numune gönderilip, muayene ücretleri teklif veren firma tarafından
kaşılanacaKır.

14.Firma 20 tel yazılı olduğuna dair belge vermelidir.

15.En az 2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler ameliyathanede denenerek
değerlendirileceKir.

't6.Sıvı emişi iyi olmalı,spancın yapısı sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.

14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

15.Ürün num ile değerlendirilecektir.
,
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TEK KUl-LA^lIM1-1K EUlsToM€Rix I FUzYox PoMPAsl

?-

ı) Ela§lomerik pompa y3vaşve uu!n §urell;
Xuçlk hiciml' ser?nekleri içın (l00mı)ak§ oranlafi 1Gon|üİ sml/sD..

2 canıük 2mllsaat,
Büyük hacim]i seçenekleraiçan (270ml) ak§oran|an 2 cünlük sml/sa2ı

5 Günlük 2mysaat,
7 Günlük ı,sml/saaÇ

ilaç uygulama§na imkin sağlamaıdı r. Aynca §lğa duyarü ilaçlaİ iFn opak o.ün seç€n.ği bulunmalıdır.
2) Eıastik membranh haznesi olmalıdır- iç yüzey biyoloiik olarak üyumlu silit@n olmalıdlr.
3) Pompayumuşakdış l0llfa sahipoımahdır. Dlşyuz€yyumuşak DEHPiçermeyen Pvcoımaİdlr,

Ürün DEPH ve lalek§ içermenelidr
4) Liıe !ze.inde İlenıp buluımalldll.
5) Hastanııynş:)İ] kJlltesını afttlraclk ş.klİdekuçuk.8uvenh, dayanlklI ve kolay taşınabIlir almalIdlı
6) PomPa uzerlndc t.k yonlüj dolüİı vilİi olİtalldır. Dolum set üzea nden yapı lmamaIldıı
?) Line üı€rinde. hasıayayakn bolum.le akm .tüzenleyicisi , 1.2ıl panikdlve 0,02Phava fihresi olmal|.|ır
8) Une DEPH içerrn€yen Pvc d€n ina| edilmı, olmalıdtr.
9) PomParrln +%25 doldurulabılme kaPasitesi olup, ay pomPa faddt ilaç protokoıe.i için kullanılabilir

olmalıdür.
10) Ürün çtşitliliğij o.5saatten - ıı tünekida./ 50 ml'den _ 5oo ml ye kadar olmaİdr.
1 r ) Pornpa. h€rhangi biİ e|ektrik bağlants, yada pil olm.kEln ç.lışabi|meli. çalışma mekanizma§ı kinetik

€lastomerik teknolojiye day.nmalldır.
12) Ürünlerin kullan ım akış ına göre ıedarikçjfirma tesıim etuğiürünler içind€ değaşimyapmayı kabuletm€lidjr,
13) Kullanı|acak 

'laçların 
(kemoterapoıikl€r, ağrl k€sicile. antibiyotikler ve desferriokamin) bu pooPa

içerisinde farklı §ulandı n cılar ü|e ('zotonik d€ktmz, disti|esu) fafklı kon§antrasyon çaİşmalan ür€rici firma
tarafindan yapllmış olmalı ve bı] ç.l§maların yap||d|ğü binmler (İni,lab.vb) birt2blo ş€klinde sunulmalldlr.

t4) Ha§taya taşıma kolayhğı sağlayan belde v€lveya omuzda Eşınabilen ışktan koİuyan çanğyasahip olmahd|r,
r5) kullanım klavuzu veya ambalajürerinde bilgiler Türtçe, insiıizce veya Alnıanca dilıEnoden €n az bifinde

yazlİ oırnaİdır.
16) Ambalai gerl dönıişüın öz€lliğjne s.hip olmaİ ve üz€rinde b€|inilmeıidir.
l7) Ambalajüze.inde miad,lotno, ürün içeraği,barkod, retkoduv€ürii. içeriğihakklnda tüm bilgile. b€ıi.tith iş

olmalIdtr,
ı8) Uluslararlsl lGlite bel8eleri lso,cE v€ FDA s€rtifikalanna sahip oıınalıd|r. cE.mbalaj üz€nnde

b€lidlmeladii

4661i(
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14,5 F l(ARBoTAN Tüıırı-ri xnı-ıcı DiYAtiz KATETER TEKNiK şARTNAMEsi

1. isTEN iIEN TEı<Nlx özrıLixı_tR:

Hemodiyaliz için uzun süreli damar yolu ıağlamak için internal Jugular Vene uygulanabilir olmalıdır.

Kateter 14,5Fr 24cm,28cm,32c.r,,36cm ve 40cm olmalldıf.

Kateterin diiz ve gövdeden klvrımll {U şeklinde) seçenekleri olmalıdır. Hangi kateterden kaÇ adet allnacağlna

bölüm kaIar vermelidir.

Kateter Vuvaflak dizayn edılmış olmaltdlr, bu özelliği ile kolay takılmaIl ve ha9ta konforunu arttlrmalıdlr.

Kateter Yüksek biyouyumlu poliüretan materyalden (karbotan) yapllmlş olmall Ve damar yaptslna uyum

5ağiamaltdır. Bu özelliği ıle yük5ek hasta toleransl sağlamahdlr.

Kateter möteryat yapısından dolayı kink yapmaya dirençli oImalıdır.

B,-ı poliüretan dizayn ile betadin ve alkol tabanll dezenfektanıara uyum sağlamaltdlr,

K;teter arrıeliyatla yada seldinger tekniği ile takllmaYa uygun olmalıdlr.

Kateterıı in]plante edilebileı cı]ff klsmü güvenli iç fiksasyon sağlamalıdır, düşük profilli o|mal|dlr ve

enfeksiyonlara karşl bariyer ol!5turmal|dır,

Kaıeterin dol]dürülebilen diki§ kanatları güvenli dlş fiksasyoıı sağlamalıdır.

Kateteriri %5 drn daha az resirkülasvon olaı,ıı oImalldlr.

katoterin daha kolay kutlanlmı için priming volümü extensin line üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir.

Akt,j oı ın, {cOn]|/min olabilrnei 4ir.

iki ldmenli kdteter üzerinde a.lt]r YOlu için kırmızı, ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.

2. HEMoFLow DiYALiz KATErER KİTi içiNDt

Hpmoflow k.teter seti tek bir amL.alaj içefi5inde kullanlma sunulmuş olup aşağldaki malzemelerden o|uşmalldlr

i adet çift lün]enli düz ya da U 5ekllnde 14.5F x 24cm-28cm-32cm-36cm ve sadece düz olarak 40 cm cuffl|

kJteter o|ıil.ılldır.

1Adet giriş iğnesi olmalldür

1adeı J tip Gtllde wıre olmalıdır.

2 Adet Ve55eı dilatörü olnıalıdır

2 Adet in;ectlon cap olmaIldl.,

1Adet nTetaı künt Uclu §ekil|endifiIebiıir tunneling tool (trokar) olmalıdır

1A.let ki!ıtleme mekanizması olan valfli PTFE peelaway sheath olmalıdıı

SIzIntIs, r|,kınt minima|üze etmelidir.

3. AMBALAJ vE sTERiLizAsYoN

Bu örelliği ile hava embolisiVe kan

steril, şeifar Ve oriiinal amba!ajlııd;ı olmalıdır

son kullanma ta.ihleri zerin.ic beiif tilm eıidi..

!e5liıl1 tafihindeır itib3ren er] az 2 {iki) Vll miyad|ı olmaltdır

(
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BOŞ DVD TEKNiK ŞARTNAMESi

I-DVD depolama kapasitesi 4.7 G8 olmalıdır.

2-DVD ler yazılabilir-okunabilir olmalıdır.

3-Üxerinde CE işareti olmaidır.

4-DVD Yazma hızı 16X olmalıdır.

5- DVD lerin kullanılmayan yüzüne CD ROBOT tarafından renkli kartuşla isim yazılacağından,

kullanllmayan yüz kağlt olmahdIr.

6-Her DvD için ı adet cD veDVD ye uyumlu, beyaz, bir yüzü şeffaf kağıt zarf verilmelidir.

7-Numune verilmelidir.
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AMBU SET PEDİATRİK

TEKNİK ŞARTNAMESİ

l- Ambu otoklavda (l34 derecede) steril edilebilmelidir. Bu sterilizasyon
işlemi esnasın da zarara uğramamalıdır.

2- Set içinde 1 er adet 0,1,2,3,4 ve 5 numara ambu maske olmalıdır.

2- Ambu maskeleri hastaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.

3- oksijen tüpüne bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası içermelidir.

4- l adet ağızaçacağı bulunmalıdır.

5- Ambu cihazı kullanımını ve teknik özellik]erini anlatan kitapçığı olmalıdır.

6- Set kapağı iisten açılabilir özel şeffaf çanta içinde ve kapağı açılması
sayesinde ilk ve suni solunum gibi çok acil vakalarda çanta içindeki
malzeınelerin acele ile açılması sonucu etrafa dağılmasını önleyici olmahdır.

7- Basınç kapasitesi çocuklarda 40 cm H2O olmalıdır.

8- Ambu balon kapasitesi çocuklarda 550 ml. olmalıdır.

9- Oksijen rezervuar torbası kapasitesi çocuklarda 2500 ml. olmalıdır.

l0-oksijen Rezervuar torbası , airway ,oksijen bağlantı hortumu dışında tiim
parçalar l34 ' buhar otoklavında steril edilebilmelidir.

l1- Tek|if edilen ürün, T.C. ilaç ve tıbbi ulusal bankasına(fiTüBB) kayıtlı ve
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

J\§

_tc
l2- Yedek 2 adet oksijen rezervuar torbası

l3- Maizeıne numuneye göı.e değerlendirile :#'.ffipff*"
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AMBu sET (yETişKiN; rrrNir şARTNAIVıE

. l- Ambu otoklavda (l34 derecede) steril edilebilmelidir. Bu sterilizasyon
işlemi esnasın da zarara uğramamalıdır.

2- Set içerisinde ler adet |,2,3,4 ve 5 numara ambu maskesi olmalıdır.Ambu
maskesi hastaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.

3- oksijen tüpüne bağlantı hortumu ve oksijen rezervuaı torbası içermelidir.

4- l adet beyazveyamavi renkli ağızaçacağıbulunmalıdır.

5- Ambu cihazı kullanımını ve teknik özelliklerini anlatan kitapçığı olmalıdır.

6- Set kapağı üsten açılabilir özel şeffafçanta içinde ve kapağı açılması
sayesinde ilk ve suni solunum gibi çok Acit vakalarda çanta-içindeki
malzeınelerin acele ile açılması sonucu etrafa dağılmasını Önllyici olmalıdır.

7- Basıııç kapasitesi yetişkinlerde 60 + l - l0 cm. h2O olmalıdır.

8- Ambu balon kapasitesi yetişkinlerde l500 / l350 ml. olmalıdır.

9- oksijen rezervuar torbası kapasitesi yetişkinlerde l500 / l350 ml. olmalıdır.

lO-oksijen Rezervııar torbası , airway ,oksijen bağlantı hortumu dışında tiim
parçalar l34 ' buhar otoklavında steril edilebilmeİdir.

ll- Teklif edilen ürün, T.C. ilaç ve tıbbi ulusa| bankasına(TİTuBB
T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onayh olmalıdır.

l2- Yedek 2 adet oksijen rezervuar torba olması gerekmektedir.

l 3- Malzenre numuneye göre değerlendirilecektir.
[,|nüt
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sTERiL oisriı-r su rerııir şARTNAMEsı

1. Ürünün sağhk bakanllğltarafından Veritmiş ruhsatl olmalldlr,

2. Polipropilen şişelerde, çevir aç ıapatı" geniş a6,,ı, oırnall, 1ooo ml'lik ambalajlarda olma|ıdlr,

'. 
Ş'r"İ"r'" llzerindel<l etltetler düşmeyecek ve bu etikerlerde;

a. Çözeltinin içeriği

b. seri numarasl

c. imal tarihive son kullanma tarihi,

i'. 'inaıe maııd,r satllamaz' veya 'Hastane maltdlr satllamaz' ibarelerinden biri,

e. 'Parenterat enjeksiyon şeklinde kullanllmamalldlr' ibaresi mutlaka bulunmalldlr

Şişe içeriği steril ve apirojen olmalldlr,

siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının do|maslna 2/3 kadar süre olmahdlr,

Yaniteslim edilen ürtinlerin kulıanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmı§ olmalldır, Teslim edilen

ürünler karlşlk miadll olmamalldlr,

Tüketilmiş ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala yük|eyici

{irmaya bildirmek kaya,vı, u, tıriını"ri-n ,.r,n"r"r" ,rrrn yeni miadları ile en geÇ 15 gün iÇerisinde

::İ:İll;1;1;"rasına karar veriıen ürünıer geri aıtnüp topıanııan seri numaraıııar dışındaki seriıerıe

nyat tarı, aranmaoan ayn! miktar olarak değiştirilmelidir,

sipari, edilmiş o|an ıi,tinıer siparışe u|un olarak teslim edilmelidir, Jenerik eşdeğerleri kabul

edilmeyecektir.

Muayene komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeteflisaylda analiz için hastaneye

gönderebilecek, anall, Oc,eti s"t,,,'İrİ,aya ait olacaktır, Analiz sebebiyle eksilen stok firma tarafından

4
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8

9

tamamlanacaktlr.
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