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s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanlmlaylcl Firma ve
uBB

1 EMG iĞNE ELEKTRoDU 37MN.l 200 ADET

2 EMG iĞNE ELEKTRoDu 50M[4 200 ADET

3 EMG TOPRAK ELEKTRODU 2 ADET

Genel
Toplam(KDV

Harie):

Adres: Araşttrma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kamp0sü ŞANLIURFA
irtibat telefon : Tel.: 0(4|4\3444165 Faks :0(4l4)3444l 69

Fiyalar KDv Haİiç olaıak verilmelidir. Malzemelcrin Maıkası veya Özclliği mutlaka belirtilınelidir.
UBB sorgulamasına göre en diİ§ük 3 teklifbaz allnacakıır. scK Ödcnir/Ödenmez tekliRe bclinilecektir.
sUT kodu belinilmeycn teklifler değerlçndiime dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup o|madlğı tckliffe bçlinilecektir.
sUT fiyatnt §aı tckliflcr değcrleıdirme dışı bırakılacaknr. Ödemelcr muayene kabul soıırasl 1-3 Ay araslndadıİ.
sGK Tarafından UBB'den kaynaklanüı kesinİiler durumunda yokleniciye ödeme yapılmayacak vc yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaıİ!r.
Teklif vercn ist€klilcr yukandaki tüm maddeleri şansız kabul ctmiş sayılacaktır,

SonTeklifTarihi: 2o.o t /a6l& s..,+ İa9:



Tek ku]lanımlık Konsantrik EMG iğnesi (37 mm) Teknik şartnamesi

l. İğneler Tek kullanımlık ve konsantrik yapıda olmahdr.
2. İfuelerin sterilizasyonu yapılmış olmalı ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
3. İgneler koruyucu plastik bir tiip içinde verilmelidir
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmahdır.
5. İgııe kavrama yerinde kayıt yiiaey doğrulfusunu elle hissetmeyi sağlayacak bir

belirteç ve güvenlik klipi olmalıdır.
6. İgne boyu 37 mm olmalıdır.
7. İgııe çapı 0.45mm (26G) olmalıdır.
8. Kayıt alanr 0.068 mm'olmalıdır.
9. İgnelerte beraber iki adet iğne holderi ücretsiz olarak verilmelidir.
lO.Holderlar kolay kavrama sağlaması amacıyla dikey kavrama çizgilerine sahip

olmalıdır.
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Tek kullanımlık Konsantrik EMG iğnesi (50 mm) Teknik şartnamesi

1. İğneler Tek kullanımlık ve konsankik yapıda olmahdır-
2. İgıelerin sterilizasyonu yapılmış olmalı ve ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

3. İgııeler koruyucu plastik bir ttip içinde verilmelidir
4. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
5. İgne kavrama yerinde kayıt yiizey doğulfusunu elle hissetmeyi sağlayacak biı

belirteç ve güvenlik klipi olmalıdır.
6. İgne boyu 50 mm olmalıdır.
7. İP1ıe çapı 0.45mm (26G) olmalıdır.
8. Kayıt alanı 0.068 mm'olmalıdır.
9. İgnelerle beraber iki adet iğne holderi ücretsiz olarak verilmelidir.
10.Holderlar kolay kavrama sağlaması amacıyla dikey kavrama çizgilerine süip

olmalıdır.
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