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s.No Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFSİZ
3.0 N.lM

500 ADET

2 EMIUBASYON TÜPÜ KAFSIZ
4.5 MM.

150 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Araştıİma ve Uygulama Hastanesi osmanb€y Kampüs0 ŞANLIURFA
inibaı telefon : Tel.: 0 (414\344 4165 Fak§ : 0 (4l4) 344 4t 69

Mal / Hizmet Adı



ENDOTRAKf,AL TtIP No:3 KAFsIz TEKNİK şARTNAMESi

l. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
2. Nonıoksit tıbbi pvc den imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmalı ve latex içermemelidir.
4. Tüpün üzerinde birer cm aralıklarla derece|endirme olmalıdır.
5. Tüpün iç kısmı özel yapıda ısı ile yumuşayarak trakeaya zarar vermeden entübasyon yapmaya

olanak sağlayan özellikte olma|ıdır.
6. Tüpün doğru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalıdır.
7. Tüp entübasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta ve atravmatik olmalıdır.
8. Tüp eğimi entiibasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
9. Tüp|erin paketinde tüplerin boyları ve çap|arı yazıIı olmalı
l0. Üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerin göri|lerek trakeal tüpün doğru yerleştirilmesini

sağlamalı, tüpün üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
l l. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirti|miş olmalüdır.
12. Tüpün üzerinde x rayda görünmesini sağlayan radyoopak çizgi bulunmalıdır.
l3. Tüp oral/nazal kulIanıma uygun olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
l5. İstekli ürünleri son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yenisiyle değiştirecektir.
l6. TÜPLER NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDiRiLECEKTiR.

§.a



ENDOTRAKEAL Ti.lP No:4.5 KAFsIz Tf,KNİK ŞARTNAMESİ

l. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paket|erde olmalıdır.
2. Non_toksit tıbbi pvc den imal edilmiş olmalıdır.
3. Şeffaf olmah ve latex içermemelidir.
4. Tüpün üzerinde birer cm aralıklarIa derecelendirme olmalıdır.
5. Tüpün iç kısmı özel yapıda ısı ile yrımuşayarak trakeaya zarar vermeden entübasyon yapmaya

olanak sağlayan özellikte olmalıdır.
6. Tüpün doğ:ru yerleştirilmesine olanak sağlamak için pozisyon çizgisi olmalıdır.
7. Tüp entilbasyon sırasında lubrikan madde gerektirmeyecek kayganlıkta ve atravmatik olmahdır.
E. Tüp eğimi entiibasyonu kolaylaştıracak şekilde olmalıdır.
9. Tüplerin paketinde tüplerin boyları ve çaplan yazılı olmalı
l0. Üst kısmında yer alan derinlik çizgileri ses tellerin görü|erek trakeal tüpün doğru yerleştirilmesini

sağlamal1, tiipün üzerinde derecelendirme çizgileri bulunmalıdır.
l1. Tüpün üzerinde iç ve dış çapı belirtilmiş olmalıdır.
12. Tüpün üzerinde x rayda görünmesini sağlayan radyoopak çizgi bulunmalıdır.
l3. Tüp oral/nazal kullanıma uygun olmalıdır.
14. Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
l5. İstekli ürünleri son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yenisiyle değiştirecektir.
l6. TÜPLER NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDiRiıEcp«rin.


