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bulunmayacalİır.
T€kİifveren istekliler yukaİıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaknr.
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BILIYER DRENAJ 7F EXTERI{AL

1. Eksternal-internaltipteolmalıdu.

Kateter 7F çapta ve distali re orta kesimınde drenaj delikleri olmalıdr.

Hidrofilik dış kaplamalı kırılmaya dirençli, uç kısmı incelen (tapered) özellikte

0.035 inç kılavz telle uyumlu ve yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdıI

5. Ma]zeme]er ambarımza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idaıenin onayına
bağhdır.

6. Maizemelerin son kullanma taıihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miadlı
olan malzemelerle değiştiıilmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

7. Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yl miatlı olmalıdu. Üretim tarjhi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmahdır.

8. Ma]zemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktf.

9. Sağlık Bakanhğı tarafindan yaynlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıth, onaylı bar-kod (EAN 13

ulumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen

yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

l0. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdr.

l l. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

|2. Ambalajlar aynı boyda dayanıkh ma]zeıneden imal edilrniş olup kırılq ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

l3. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

14. Fiırna ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda numune getirecekh
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l. Eksternal_internaltipteolmahdır.

Kateter 7F çapta ve distali ve orta kesiminde drenaj delikleri olmalıdr.

Hidrofilik dış kaplamalı kırılmaya dirençli, uç kısmı incelen (tapered) özellikte

4. 0.035 inç kılavız telle uyumlu ve yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.

5. Malzemeler ambarımza sipaıiş miktarlan kadar tam ve noksansız olarak testim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

6. Malzemeler teslim esnasında en az2 (iki) yıl miatlı olmahdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki iirün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

7. Malzemelerin son kullanma taıihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici fi rma taıafindan sağlanacaktır.

8. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği''
kapsamındaki iirünler içiıı, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod (EAN 13

uyumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi iizerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

9. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belinilen şartlara uygun olmalıdır.

l0. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacalıır.

l l. Ambalajlaı aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kır*, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır-

12. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan
dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

l3. Firma ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda numune getirecekir.
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TAM oToMoTiK TRucUT Biopsi iĞNnsi rrxNix şanrNaırrsi
l . Biyopsi iğnesi ultrasyon ve CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku almak amacına

uygun olmalıdıı.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisteminde ve mükemmel doku örneği alabilecek

özelliğe sahip olrnalıdıı.
3. İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm markerler olmalıdır.
4. İgnenin kalınlık ölçüsü, çapı (gauge) kolayl*la belirlemeyi sağlayan renİli özet

bağlantI aparatüna sahip olmalıdır.
5. Iğne kalınlığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmalıdır
6. İğne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük (ekojenik) özelliğe sahip olmatıdıı.
7. İgne atış uzunluğu (örnekleme boyu) l cm ve 2 cm ye ayarlanabilir olmalı, kaliteli

biyopsi örneği alabilmeli, alınan doku örnekleri dışarıya alınabilmelidir.
8. Sisıem tek elle kurulabilir olmalı ve kanul iğnesi, stylet kısımları ayrı ayrı

k-urulabilmelidir.
9. Sistemin tutulan yiizeyinde kaymayı önleyici tırnak yapsı olınah ve bu yapı zamansz

ateşlemeyi engellemek için ateşleme düğmesinin bulunduğu yiizeyden farklı karşılıklı
iki yüzeyde olrnalı.

l0. Kullanıcının sistem üzerindeki kontrolünü arttırınak ve manüplasyonu kolaylaştırmak
için mekanizması hafifletilmiş olmahdır.

l l. Mekanizmanın biri yanda diğeri arkada olmak iizere iki adet ateşleme düğmesi
olmalıdır ve bu düğmeler iğne kahnlığını belirten renk kodlamasına göre
renklendirilmiş olmalıdır.

l2. Kanulün üzerinde l cm aral*lı markerlar olmahdır.
l3.20. l8, l6, l4 Gauge kalınlık l0, l5 veya |6,20,25 uzunluk seçenekleri olrnalıdır.

Bölümün isteğine göre teslimaı yapılacaktır.
l4. Tabanca tiim konvansiyonel sterilizasyon yöntemleri ile steril edile bilmelidir.
l5. İğneler steril ve orijinal ambalajmda teslim edilmelidir.
l6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

olmalıdır. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi ile en az iki yl miadlı olmalıdır.
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vARJ oToMATIK TRu cuT Biyopsi iĞxnst rrıvir şınrNaıınsi
l. Biyopsi iğnesi ultrasyon ve CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku alınak amacına uygun
olmaiıdır.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisteminde ve miikemmel doku örneği alabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.
3. İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm markerler olınalıdır.
4. İgnenin kalınlık ölçüsü, çapı (gauge) kolayl*la belirlemeyi sağlayan renkli özel bağlantı
aparatına sahip olmalıdır.
5. İğne kalın|ığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmalıdır
6. İğne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük (ekojenik) özetliğe sahip olmalıdır.
7. İğne atış uzunluğu (örnekleme boyu) l cm ve 2 cm ye ayarlanabilir olmalı, kaliteli biyopsi
örneği alabilmeli, alınan doku örnekleri dışarıya alınabilmelidir.
8. İğne l4G, l6G, l8G, kalınlığında ve lOcm, l5cm boylarında olmalıdır. Bölümün isteğine
göre ıeslimat yapılacaktır.
9. Biyopsi iğne ucu örnekleri ezmeden ve paıçalanamadan almak üzere özel yapılmış olmalı
ve bu özellik ile alınan örnekler yeterli dolgunlukta ve mükemmel kesitli olmalıdır.
l0. Stereoıakıik makineler ile uyumlu olmalıdır.
l l. Tabanca tüm konvansiyonel sterilizasyon yöntemleri ile steril edile bilmelidir.
l2. İğneler steril ve orijinal ambalajında teslim edilrnelidiı.
l3. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi betirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi ile en az fü yi miadlı olmahdır,

du \nD

.r',
o,?



DİLATATÖR

l . Şarmamede istenen teknik özellikleri kaışıladığına dair kataloglar üerinde
işaretlenmiş belgeler ve buna ilişkin taahhütname tekliflerde yer almalıdır.

2. 20cm ıızunluğunda

3. 4F,5F,6F,7F,8F,9F, l 0F, l lF, l2F, l3F, ı4F,l5F, l6F,l8F,20F,22F,24F SEÇENEKrERİ
OLMALlDlR. Teslim edilecek ölçüler böliim orafından belirlenecektir.

4. Uç kısmı tapered olmalıdır.

5. Malzemeler ambarımza sipariş miktarları kadar tam ve noksansu olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağhdır.

6. Malzemelerin son kul|anma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miadlı
olan malzemelerle değiştirilmesi yüklenici firma tarafindan sağlanacaktr.

7. Malzemeler teslfun esnasrıda en az 2 (iki) yl miath olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miath iirünlerde teslimat esnasında ki iirün iiretim tarihi, teslimat
rarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdr.

8. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafindan sağlanacaktır.

9. Sağlık Bakanhğı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler içiıı, SGK Ulusal Bilgi Baniasına kayıth, onayh bar-kod (EAN 13

ulumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi tizerinde bulunmalr, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

l0. Malzemeler Sağlık Bakanlığı talafindan yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

l l. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

lZ. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetrneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

13. Malzemeyi temin eden yiiklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğTayacağı ttim maddi manevi zarardan sorumludur.

14. Firma ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli miktarda numune getirecektir.
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l. Balon kateterin lümeni 0.035" kılavuz telin geçişine uygun olınalıdr. Over the wire
sistem olmalıdır.

2. Balonun uç kısmı yuvarlatılmış eğime sahip olınalıdır.

3. Balon kateteri çift liirnenli ve 7mm çapa kadaı 5F çapında 7-12mm arasında olanlar 6-
7 F intraducer ile çalşabilmelidir.

4. Balon kateterin üzerinde biri distalde diğeri de proximalde olmak üere iki adet
marker bulunmalıdır.

5. Balon kateterin başhğı kullanılacak kılavuz telin geçişini kolaylaştıracak tasanma
süip olmalıdıı.

6. 450 PSI değerine kadar enjeksiyon basıncına sahip olmalıdır.

7. Balon kateter uzunlukları 80 -l20 cm arasrnda değişilebilen kısa ve uzun şaft
seçenekleri bulunmalıdıı.

8. Balonlar 5-6-7-8-9-10-12mm çaplarında olmalıdır. 2-1Ocm dahil ve arasındaki
uzunluklarda da seçim imkanı vermelidir.

9. Balon'un rated patlama basıncı IOATM olmalıdr.

Genel Şartlar:

l. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarlan kadar tam ve noksansız olarak teslim
edilecekir. siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayııa
bağlıdır.

2. Maheme|erin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

3, Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tlbbi Cihaz Yönetrneliği"n de belirtilen bilgiter
olacaktır.

4. Malzemeler teslim esnasında en az 2 (fü) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yrldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasrnda ki iirün iiretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

5. Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti
ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici frma tarafından sağlanacaktır.

6. Malzemelerin firma tarafından vaka başı getirilip kullandırıldığı alımlar için, güncel
SUT hükiimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
fırmaya ait olup, SGK tarafından yaprlacak kesintiler fırmanrn alacaklarından mahsup
ediIecekıir.
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7. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, ÜlS ,U..1

kayıtlı r,e onaylı bar-kod (EAN l3 uyumlu) numarasının, birim bazında malzemenin etiketi

üzerinde bulunması zorunludur.

8. Malzemeler Sağl* Bakanlığı tarafindan yayınlanan giincel 'Tıbbi Clhaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmahdır.

9. Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgiIi, mevzuata göre uygulanan

kayıt sisıemindeki tiim tanımlamaları (TİTUBB, Üıs vt.; ile SUT kodu tanrmlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolay kurumun uğrayacağı tifun maddi manevi zaraıdan
sorumludur.

l0. Teklif veren fırma, ihalelerde değerlendirilmek ilzere yeterli miktarda numune
getirecektir.



INFLATION DEVICE

l. 26 ATM gibi yüksek basınca kadar balonun şişme basıncrnı gözleme olanağı
tanıma[ıdır; bu sayede çeşitli şişirme şekilleri için kullanma olanağı sağlamahdır.

2. Inflation Device, kullanımı kolay ergonomic bir tasanma süip olmalıdır.

3. Şişirme işlemi, kolu saat yönünde çewilerek şişirme işlemini yapmalıdır. Emniyet
sisıemi olmalı ve istenildiğinde ani indirmeye olanak tanımalıdrr.

4, lnflation Device, 20cc şişirme kapasitesine sahŞ olmahdır.

5. Disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.



l. Introducer Sistemi, nonvascular prosediirlerde, 0.035 inch guidewire'ın kolay, doğru
ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilınesini sağlayacak özellikte olınalıdıı.

2. Introducer Sistemi:

a. l adet Innoducer (co-axial 4F dilator, 6FRO markerlı sheat); kilitlenerek
kuwetlendirilen carırıulası ile birlikte,

b. I adeı 22 veya 2l gauge diagnostic iğne, iç stylet'i ile birlikte,

c. l adet iğneyle uyumlu, ucu yumuşak nitinol mikroguidewire içermelidir.

3. Sistemin diagnostik iğnesi, doku travmasuıı azaltacak özellikte olmalıdıı.

4. Sistemin mikro guidewire' nitinol olup ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve görünebilirliği
sağlamalıdır.

5. Sistemin co-axial dilator/sheat seti ve kilitlenen canulası 6F ve 25-30 cm arasında
olmalıdır.

6. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansz olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

7. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

8. Ambalajtar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilrniş olup kınk, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetrneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktr.

l0. Miadı yaklaşan ma]zemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildiıilmek sureti

ile uzun miath olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

l l. Malzemelerin fırma tarafindan vaka başı getirilip kullandırıldığı alımlar için, güncel

SUT hüktimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
firmaya ait olup, SGK tarafindan yapılacak kesintiler fırmanın alacaklarından mahsup

edilecektir.

12. Sağlık Bakanhğı taıafından yaynlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, ÜrS vU.;

kayıtlı ve onaylı bar-kod (EAN l3 ulnımlu) numarasının, birim bazında malzemenin etiketi

üzerinde bulunması zorunludur.

SET. iLK GİRİSİM. MİKRO BiLiYER GRı052 (CRUZERSETü

9. Malzemeler teslim esnasmda en az 2 (ki) yıl miatlı olmalrdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki iirün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdıı.



-

l3. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğin
de belirtilen şartlara uygun olrnahdıı.

14. Malzemeyi temin eden yınklenici firma, malzeme ile ilgili, me\zuata göre uygulanan
kayıt sistemindeki tiim tanrmlamaları (Ti-ruBB, Ürs vu.) ile SUT kodu tanrmlamalarındaki
yanhş veya eksik beyandan dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan
sorumludur.

15. Teklif veren firma, ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda numune
getirecel«ir.



TENT VASKULER PERİFE iĞiNnrN a
l . Stent tek ti.ip nitinol malzemeden lazer kesim olmalı ve çift etkili özel açılım
mekanizmasına sahip olmalıdır.

2. Stentin iki yanında floskopi altında görünürlüğü sağlaması açısından en az 6 adet
milaomarker bulunmalıdır. Ayrıca gönderim sistemi iizerinde de 3 adet marker bulunmalıdn.

3. Stent en çok 6 f ıntraducer, 8 F guiding kateter uyumlu olmalıdır.

4. Stent 0,035" kılavuz tel ile uyumlu olınalıdır.

5. Stentin kullanılacak bölgeye göre 80 cnm ve l20 cm kateter uzunlugu olınalıdıı.

6. Stentin uç kısımlarında damarda kayrrıa riskini ortadan kaldıracak l mm lik fazla
açılım özelliği bulunmalıdr.

7. Stent gönderim sistemi stentin açılım srrasında doğabilecek kuwetlerden dolayı ileri
kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal teI sistemine sahip olmalıdır.

8. Stentin tek el ile açılabilmesi ve kolay manipule edilebilmesi için özel tasarlanmıs
kontrollü acılımı saglayan el mekanızması mevcut olmalıdır.

9. Stentler 6 x (20, 30, 40, 60, 80, 1O0) mm, 7 x (20,30,40, 60, 80, l00) mm, 8 x (20,

30,40,60, 80, l0O) mm, 9 x (20,30,40,60, 80, l00) mm, l0 x (20, 30, 40, 60, 80) mm, 12 x
( 30, 40, 60, 80) mm, 14 x (30, 40, 60, 80) mm cap ve uzunluk secenekleri olmahdır.

Genel Şanlar:

l . Malzemeler ambarrmza sipar§ miktarlan kadar taın ve noksansz olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idaıenin onayına
bağlıdr.

2. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymaniığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdu. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

3. Ambalajlar aynı boyda dayanrklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk
ambalaj olınayacak, etiket iizerinde giincel "Tıbbi Cihaz Yönetıneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

4. Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

5. Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti
ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici fırma tarafından sağlanacakır.

6. Malzemelerin fırma tarafından vaka başr getirilip kullandırıldğı ahmlar için, güncel
SUT hükiimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
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fırmaya ait olup, SGK tarafından yapılacak kesintiler firmanın alacaklarından malsup
edilecektir.

7. Sağlft Bakanlığı taıafindan yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"

kapsamındaki iirünler için, mevzuata göre uygulanan kaylt sisteminde (TİTUBB, Üıs vu.)

kaytlı ve onaylı bar-kod (EAN l3 uyumlu) numarasının, birim bazmda malzemenin etiketi

iizerinde bu lunması zorunludur.

8. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel 'Tübi Cihaz

Yönetmeliği"n de belinilen şartlara uygun olmahdır.

9. Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgili, mevzuata göre uygulanan

kaylt sistemindeki tiim tanımlamaları (TİTUBB, Ürs vu.; ile SUT kodu tarumlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolay kurumun uğrayacağı tiirn maddi manevi zarardan

sorumludur.

l0. Teklif veren fırma, ihalelerde değerlendirilmek üere yeterli miktarda numune

get irecekİ ir.

l l. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanhş veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

12. Firma ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli miktarda numune getiıecektir.
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STENT VASKULER PERiFERİK BALONLA AÇILAN ACILAN

l. Balon-expandable(balonlaaçılan)özellilceolmalıdır.

2. 0.0|4 inç kılavuz tel üzerinden taşınabilmelidir.

3. Periferal'in strut kalınhğı 0,0071 inç (0,180mm) olınalıdır.

4. Monorail tipte olınalıdır.

5, Proksimal kısmı 2,4F distal kısmı 3,6F den kalın olrnamalıdır.

6. Değişik çap ve şaft uzunluk seçenekleri sunulmalıdır.

7. Sheath ulumluluğu 5mm ve 6mm için 5F; 7mm için 6F olmalrdır.

8. Sağlık Bakanlığın tarafindan yaynlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetrneliği"

kapsamındaki iiırünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod (EAN 13

uyumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi iizerinde bulunmalı, adı geçen

yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

9. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafindan yaynlanan güncel"Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

l0. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk

ambalaj olmayacak, etiket iizerinde güncel"Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

l l. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yaniş veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğTayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

|2. Firma ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli miktarda numune getirecekti.
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