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VAKui/l YARDıMLı ToPLAMA sETi TEKNiK şARTNAMESi

1. Vakum yardümh toplama *l,* ,,.r".j" ı,rılrn,ır"rı. oiğ.r sarflar ve vakum yardümlı yaıa

kapama ve ylkama unitesı aynı rn",x"a" oImalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır,

2. Vakum yardımlı toplama ,";"';;"*;, yardımlı yara kapama ve yıkama ünitesine bağlantı

yerinde, toplama kabından varum yardımıi yara kapama.Ve yıkama ünitesi taraflna doğru

dışarıya koku, bakteri ve sıvı geçişİnl engelleyen filtreler bulunmalıdır,

3. Vakum yardtmlı toplama ,"'O İİ]l',inO" b,lunan toplama kabının açık bir ucu

bulunmamalıdır. Toplama x"n, niçoı,. şekilde açılamaz. içerisine ek düzenek ilave edilemez

ve tamamen tek kullanımlık olmalıdır,

4. Vakum yardımlı topIama kabı hasıanın ve sağlıı( personelinin güvenliği ve sağhğı göz

önünde bulundurularak koıayll'dJr"r"v"""r ,u kesilemeYecek özeılikte üretilmıŞ

:l1İİ* yardımıı toplama seti, yıkama ve/veya görüntüeme yapabilen (yaranın 
_

ebatlanndaki küçülmeyi t"xıJ"olp orta verebilen ve yara fotoğraflnl gösterme özelliği olan)

c|hazlarla çal ışabili r olmal ıd ır

6. Vakum yardtmlı toplama seti en az 50O ml sıvı toplama kapasitesine sahip^olmalıdır

7. Vakum yardımlı toplama xan,. içınae to,lanan SıVıYl jelleŞtiri, hareket etmesını

engelleyecek özelIikte olmalldlr,

8- Vakum yardımlı toplama 
""İİ, 

*"p"" setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen

uyumlu olmalıdır ue ı.oıayııı.l-a iaı-,ı*aı,o,|. Bağlantı horturnunun içinde. tedavi esnasında

uyguıanan negatif bastncı 
",g]ı";""ı 

varaya uls1]11l,::n,''' basınçta değişikIik olması

halinde vakum yardımüı yaraiaprrc u" yıkama un(esi taraflndan a|gllanlp uyarl vermeslne

olanak tanıyacak düzenek bulunmahdıf ,

9. Vakum yardımh toplama seti steril olınallclli,

10, Vakum yardımlı toplama-l"*İ' 
'U*"n'n""ye 

kadar hastane kliniklerinde kalnıak ve

kullanılmak üzere firma taraf,"il-" i".r."""in ıttiy"", kadar Vakum yardımlı yara kapama Ve

yıkama ünitesi t cretsl, olarar ],|l,n"0,0", Verilecek vakum yardımlı yara kapama ve

yıkama ünitesi nasta guvenİİl'v],"jİ,g, ,İ","O"rı T-C, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

:T,Jxfj:, cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyuIduğunda firma tarafından daha

iazla cıhazdesteği 24 saat içinde sağlanmalıdır 
.,

12. Ürün tekli orijinal 
"rnO,'"lİ,,J" 

o,lunur ve tek kullanımlık olmalıdır Ambala1 üzefınde

üretim ve son kullanma ta,,İİ, rnl?**ı, 
"nn,İ, 

olellirleri, lot numarası, T,C,Sosyal Güvenlik

Kurulu kontrolüno"n g"ç.ış'u; i,c- i"o,,ı, Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi

13. Firma bozuk Ve hatall çlkan ürünleri si ile değiştirmeyi taahhüt eder

14. Vakum yard ımıl tq ma setinin Tl isteminde yer alan branş kodu 05AO7E" ve

branş kodu aç ıkla kum Asist Seti" ile eş lenmiş oImalıdır

aK. oA.

apam
BB

Bankası kodu belirtitmiş olmalıdır,

M.



ToPİKAL ABDoMiNAt (BAT|N) VAKuMtU KAPAMA sETi

TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Vakum yardlmll Abdominal (batln) kapama seti içindeki kapama batln boşluğünu doldurarak

kapamaya olanak tanımalld!r,

2. Abdominal (batln) kapama 5eti içerisinde, 1adet 22mm kallnllğlnda 3ox40 cm boyutlannda spi,alli

veladetl5mmkallnlığtndaspıralsizdoıgu.cin2cx3ocnrboYUıl3rlnditoplanl2ndeükapama

süngeri bulılnmal|dla, Ayrlca yaradan homojeo eksude çekilebllme5i iç'n sette Y Konnekto'e bağıı 2

adetTrack pad vakum portu, 1adetPUşilte,3ox4ocmebatlarlnda3adetdrape veya,aölçüm

aetveli bıJlunmalldlr

3. Vakum yardlmIl Abdominal kapama seti 
'le 

sistemde kulli,nllacak diğe, sarfla, Ve VakUm

yardımll yara kapama Ünatesitedavi 5ürekliliği5ağlanabalme5i amacıyla aynı markanln

irrigasyon / instilasyon, 02 gaz terap' ve nemlendirme yapabilen topikal yara tedaVi ünitesi il€

de Çallşabilir özellikte olmalıdlr,

4.VakumYardlmllYaraKapamaÜnite5ıtaraflndanverilenvJkulllcjeğer3yJrli]n.rbüinreliV!.na5ta

8üvenliğilçin pansuman setiayartanan ba5lnca 8ore çalıiillj]lecL,li düzeneğe sahip olmalüdır,

5. Vakum yardImll Abdominal kapama 5etinde bulunan bağlanl1 lrorlumu içinde tedavi esnaslnda

uygulanan ne8atif baslncı algllayalak yaraya uygulanan negatif baslnçta değişiklik olması

halinde Vakum Yardtmll Yara Kapama Ünltesi taraflndan algllanlp UVarı Verme5lne olanak

tanlyacak düzenek olmahd!f ,

6, Vakum Yardlmlı Yara Kapama Ünitesi ile bağlantlyl sağlaYacak Y (onnektöllu çift Vakum portu

Abdominal (batın) kapama setiiçinde bulunmal|dır, Pansuman seti ile instilasvon tedavi ünitesi

arasındaki bağlantı herhangı bi, ilave aparata gerek duYuımadan ven vaIfli lı,ler lock ile

çevirerek ayrllabilir Ve tekrar bağlanabilir olmalldlr- Bağlan!r n i i]!o|ğünda c, §lvl1;r1]n oü t3ma

5aç|lmaslna Yol açmayacak şekilde tek yonl' luer locklu Ven ValtI olmalldlr,

7_ Vakum yardımll Abdominal (batln} kapama §etinde bulunan çift Vakum poftu tedavi e5n

uy8ulanan negatif baslncl alglıamal|, batüna uygıJlanan negatif baslnçta değişiklik olmas, d

vakum yard|mlI yara kapama Ünitesi cihazı taraflndan alg|lanlp, cihazIn uyarl vermesine o

tanlyacak dÜzenek olmalldıl

8. Vakum yardlmll Abdominal (batln) kapama seti içerisinde bulunan 3adet 30x40 cm eba

şeffaf drape, sterilve ha nitelikte olmalldır. vakum Hatttnda kı]llanllan hortu

bariyerli, Vumuşak, e5n ld1,]

L]nda

i

as l1dn

olmalt bük

ında

H,d.
üğll§Plrcie bile vak,_,m e izin vermelidil ve



tlkanmamalldıa.

9. vak!m ya.dlmll Abdominal lbatln) kapama seti içindeki kapama sünBeri medikal grade poliüretan

yap|da, Por ebalIarl en az 400-600 mikron afaslnda olmahdlr,

10.VakumYard|mİAbdominal(baün)(apamasetiiçindekikapamaseti,batlntedavi5indenenetkin

sonucu alabilm€k için negatif basıncı tüm batın vüzeyine homoien dağltabilecek hidrofobik ozellikte

olmalldlr,

11. Vakum yardlmıl Abdominal (batın) kapama seti, Vakum Yardımlı Ya,a Kapama Ünitesinin 5ürekli

ve/veya fasllah şeki|de çakşmaslna uygun oImaIIdlr

12. Vakum yard|mtl Abdominal {battn) kapama seti ile yar] al,!5ıllda 60x8o cm PU Abdominal delikli

şilte oImah, batln tedavisinde ekstra düzeneğe gelek kalün;dan negatii ba§|ncl dokulara iletebilecek

ö!elliğe sahip olmalldır,

13_ Teklif edi|en malzeme T.c. sağhk aakanlığ| tarafından onaylanmış, üJBB/ÜTs koduna ait ulıJsal Biıgi

Bankasından alınmış koda sahip olmalıdlr,

14, Yüklenicifirma; ambalajı açıldığlnda, kullanıma uvgun cIll,!}Ji:, nJi"1,, boruk olduğır te5piı eJılen

ü.ünü yenile.i ite ücretsiz olarak deği§tife,ekİir,

15. Ürünün raf ömrü 2 (iki) yll o|maIldlr,

16. Malzeme ofıinal ambalajlnda teslim edilmelidir, Ambalajlaİ ü2erinde üretim tar'hi, 50n kullanma

tarihi, üretici adl, lot referans ve barkod numalasI bulunmalıd|ı üreti(i firmanln l50 13485 belBe5i

ve Ürünün cE belgesi olmalıdlr

17. Malzeme üz€rinde Türkçe kullanım kitapçığl bulunmalldır,

18. Malzemelerin oriiinal ambalailndakl bilgiler yürürlükteki TlBBi ciHAz YÖNtTMtLiĞl vesuT/Ul5

(sağ|ık uvgulama tebliği)koşulla,ına uYmall ve Türkçe olmalıdlr,

19. Vakum yard!mh Abdominal {batln) kapama seti slerit ve tek kulla nlmltk olmalldIr

20.cihauınnegatifbastnçaralığ|-5ommHg.20ommHgalaslndaavarlanabili.

21. Tedarikçi Firma teslim edeceği ürün / malzemelerIe ilgiliYERLi MALı Ve TE iK üRüN

D€NEYiM BELGEsi ( TüD8) sunmak ndadır

<.q


