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PAMuK ( HiDRoFlL) TEKNiK şARTNAMEsi

'l.Temiz, beyaz, yumuşak, ince lifli ve hidrofil olmalıdır. Sentetik olmamalıdır,
2. Asit Ve alkala ihtiva etmemeıi (pH nötr)
3. Su tutucu özelliği yüksek olmall, hidrofilliği testlere uygun olmalldlr.
4. Boya kullanllmadan beyazlat|lmlş olmal|, kokusuz olmalldlr.
S.Yakıldığı zaman külü beyaz Ve çok az miktarda atlk b|rakan pamuk tercah edilmelidir.
6.Pamuk koparlldlğlnda Veya kesildiğande etrafta toz bulutu oluşturmamahdlr.
7.Pamuk rulolan düzgun kesilmiş Ve ambalajlanmış olmalldlr.
8. Ruloıar paket açlldlğlnda duzgün olarak sonuna kadar açı|malI kopmalar olmamalldlr.
9. % 100 pamuk olmah, uzun lifli olmahdır.
1 0. Mutat solvonlarda çözülmemelidir.
11. Tohum topak saylsl 6 dan fazla olmamalı Ve bu durum belgelendirilmelidir.
'l2. Pamuk ,l kg'hk paketlerde olmall, ambala.i pamuğun gramajlna uygun büyük|ükte olmah,
sıklştlrllmlş olmamalldlr.
13. Ambalaj su Ve nem geçirmeyen dayanlkıl materyalden olmahdlr.,l4.1htiva ettiği su miktiarl maksimum o/o 7,0 olma|ldlr,
8.Malzemenin tüketimi slraslnda hatalı ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
g.suya batma süresi 10 cm pamuğun 10 saniye sürede olmahdlr.,l5. Saklamaya Ve depolamaya uygun plastak ambalajda oıma|ldlr,
16,Teslim edilmiş olan urün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TsE Ve R.S.Hıfsısıhha Ens. Numune
gönderilip muayene ücretleri teklif Veren firma taraflndan karşılanacaktır,
17. Malzeme orjinal ambala,ilnda teslim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde baskllt olarak, okunaklı
ve bozulmayacak biçimde;
a) lot numarasl,
b) Üretim tarihi,
c) Son kuIlanma tarihı,
d) ebadl,
e) cE işareti,
f) ma*ası,
g)Türkçe etiketi olmalıdlr.
18.Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası Kod'una,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait U.B.B. den alınmlş firma tjanlmlaylcl kod'a sahip olmahdlr.
19.Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dış|
blrakllacaktlr.
20. lsteklilerin ve/veya teklif edilen malın llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasl' na kayltlı olduklarlnI
tasdik edici belgeler olmalldlr,
21. Ürünler idarenin isteğa doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
22. Yüklenici firma bozuk veya hatall ürünleri yenisiyle değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komsiyonuna Vermelidir.
23. lstekli firmalar teknik şartnameye uygunluğu değerlendirmek üzere her kalemden en az ,1'er adet
numuneyi ihale slrasında komisyona teslim edecektir.
24.Teslim edilen ürünIer, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay
kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile en
geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir
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l -kateter, çok delikli ve iizerinde derinlik ayarlaması yapabilmek için görülebilir
şekilde skala ile derecelendirilmiş olmalıdır.
2-kateter poliüretan. polietilen. pvc veya silikondan ve radyoopak olmahdır.
3-Kateter. 2.7-3 mm çapında.45-50 cm uzunluğunda olmaIıdır.
;l-kateıer. koruvucu kıIıf ile birlikte olmalıdır. İletim sisıemi şeffaf olmalı sıvı
drenajı görülmelidir.
S-sekresyon torbası 1,5- 2 litre olmalıdır ve gereğinde değiştirilebilir olmahdır.
6-Üç yolIu musluklu olmalıdır.
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L3L
PEDiATRiK KAPALl AsPiRAsYoN sisTEui TEKNiK şARTNAillEsi

'l. Kapalt aspirasyon sistemİ, Ventilatöre bağll hastanIn Ventilasyonunu kesmeden aspirasyon yapabilmeyi
sağlayabilir özellikte olmalldlr,

2. Yetişkinler için 6-8-10 fr boylar| bulunmalldlr.
3. lstenildiği takdirde'l2 Ve 14 fr boylarlnda Sağ Ve Sol bronşlardan aspirasyon yapmaya imkan sağlayan

kıvrık uç bulunmalıdır.
4. Kapalı aspirasyon sistemi hasta devresinde enaz 48 (kırk sekiz) saat kullanIlabilecek yaplda olmalldlr.
5. Kapaıl aspirasyon kateterin ucu doku|ara zarar Vermeyecek şekilde atravmatik Ve kendinden yumuşak

olarak dizayn edilmiş olmalldlr.
6. Kapall aspirasyon sisteminde ventilatöre bağlantl Ve entübasyon tüpüne bağlantl konnektörlera 360

derece dönebilen yapIda olmalldlr.
7. Aspirasyon kateterinin ucunda bir geniş delik ve yan taraflnda da küçük delikler bu|unmalldlr. Böylece

uniform bir ak|ş sağlanarak direnç azaltl|mahdlr. Yanal delakıer aynı zamanda trekeal mukozanln zarar
görmesani engellemelidir,

8. Kapalı aspirasyon sisteminde y|kama portu olmall Ve ylkama portunun kullanllmadlğl zamanlalda
kapatllabilen sabit kapağl olmahdlr,

9. Aspirasyonun kontrol ediıebilmesi içan aspirasyon kontrol düğmesi bulunmalıdır.
'l0. Emniyet açısından aspirasyon kontrol düğmesinan kilit mekanizmasl olmalldlr.
11. Kapalı sistem asparasyon kateterin ylkanabilmesi için distal yıkama portu bulunmalldlr Ve port kapakll

olmahdlr.
12. Kapall sistem aspirasyon kataterinin ylkama portunda tek yönlü Valf sistemi bulunma|ldlr.
13. Kateterin y|kanmasl slraslnda aspirasyon hattl kapatllmah ve hastadan izole edilmiş olmalldlr,
14. Kapak aspirasyon sistemi takIll iken bronkoskopi uygulanabilmesi için bronkoskop girişi olmalldlr.
15. Kapa|l aspirasyon sistemi takılı aken numune alınabilmelidir,
16. Bronkoskopi Veya numune uygulamaslndan sonra kateter at|lmadan tekrar kullan llabilmelidir.
17. Hasta govenliğinan sağlanabilmesi için kateterin hasta bağlant| uçunda dönen güVenlik Valfi

bulunmalldlr. GüVenlik Valfi kapall pozisyona getirildiğinde kateterin ylkama işlemi yaprlabilmeli Ve
kateter havayolundan izole edilmiş olmalldlr.

18. Kapah aspirasyon sisteminin kullanılmayacağı durumda Vakum g'rişini kapatacak kapağl bulunmalı Ve
bu kapak kullanılmadlğl zamanlarda kaybolmamasI için porta sabitlenmiŞ olmalldlr.

19. Kateterin entübasyon tüple bağlantlslnı sağ|amak için kilit mekanizmasl sağa-sola çevrilip açlk Veya
kapalı duruma getirilebilmelidir.

20. Kapalı aspirasyon sisteminin gömlek yaplsl kullanlm esnasında kesinlikle deforme Ve yIrtllma
olmayacak yaplda olmalldlr.

21. Kapah aspirasyon katateri slylrma mekanizmasl, aspirasyon işleminden sonra, kataterin üzerindeki
sekresyon kallntllarl nedeni ile, gömleğan katatere yaplşmaslnl önleyecek özellikte olmahdlr.

22. Kapalı aspirasyon sisteminin tüm parçalarl tek pakette kapall steril ambalajında olmalldIr.
23. Kapaıl aspirasyon sisteminin paketinin içerisinde uluslararasl standartlarda 7 (yedi) günlük

renklendirme etaketleri mevcut olmalldlr,
24. Paketin içerisinden 9 cm. uzunluğunda kateter mount bulunmalıdır.
25. Kapalı aspirasyon sistemi paketi içerisinde bronkoskobi yapllamabilmesine olanak sağlayan kapak

bulunmalıdır.
26. Kapalı aspirasyon sisteminde MDl portu bulunmall Ve sabit kapağl bulunmalldlr.
27. Kapalı aspirasyon sisteminin hiçbir parçasi latex içermemelidir.
28. Kapalı aspirasyon sistemi ilgili aparatlar ile beraber bir paket içerisinde Ve tamamen steril olmalldlr.
29. Urünün CE belgesi, üretildiği fabrikanln lso belgesi ve T|TUB kaydl bulunmalldlr,
30. 16.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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L3+

PiL ORTA TEKNİKşARTNAMESİ

l. Yüksek performans alkalin pil olmalıdır
2. Çelik gövde ve uzun ömürlü olmahdır
3. Sızıntı ve akıntı yapmamalıdır.
4. Üzeinde son kullanma tarihi olmalıdır.
5. AA özelliğinde olmalıdır.
6. 1,5V Alkalin Pil olmalıdır.
7. Laringoskop cihazlarında kullanılabilmelidir. Cihaza zarar vermemelidir.

*Wff"*'

ffitı,
fuo,

'a.



L3g

PİPELLA KANÜL
ENDOMETRİAL BiOPSİ KANÜLÜ

l. a)Endometriyal kanser ve prekanseröz lezyonlarının teşhisi amaçlı
b) Hormonal değişimin tanısı amaçlı
c) Patoloji ilintili kısırlık tanıları için
d) Infertilite problemlerinin tanısı için
e) Bakteri lanımı için kullanılabilmelidir.
2. Endometrial Biopsi ve Menstrual aktraksiyonda kullanılabilmelidir.
3. Bükülebilir olup invertet ve retrovert rahimlerde rahatlıkla kullanılabilmelidir.
4. Basit ve travmasız bir uygulama sağlamalıdu.
5. Uzerinde ölçüm sıkalası olamsı ve gövdenin şeffaf olması.
6. Uzunluğu pistonla beraber 26+ lcm. eni 3 mm olmalıdıı.
7. İç içe iki parça malzemeden imal edilme|idir( enjektör sistemi gibi)
8. Pistonla çalışan düzeneğe sahip olmalıdıı.Pistonun dışarı çıkmaması için bariyeri olması
lazım.
9. Uçkısmında çantası ve yine uç yan kısmında 4 adet deliği olmalıdıı.
10. Steril olmalı al,rı ayrı paketlerde olrnalıdır.
l l. Disposible olmalıdıı.
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PLASTiK PAToLoJi KAB|

1.Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2.Şeffaf olmalıdır.
3.Kapaklı olma|ıdır, kapağı emniyetli olmalıdır.
4.Spesmen taşınırken kapağı açılmamamlıdır,
5.Formal içeriğine karşı dayanıklı olmalıdır.
6.1000ml ve 200Om| 5000ml 10o00ml 50 litrelik batlarında olmalıdır.
7.Ebatlar numuneye göre tarafımızdan belirlenecektir.
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2qL1

PtAsTiK TEttı DosYA

1. Evrakları içine alabilecek metal mekanizmalı olmalıdır.

2.Klasöre takılabilir özelliğe sahip olmalıdır.

3.Ulusal ve uluslar arası kalite standart belgelerine sahip olmalıdır.

4.N umuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

5.A4 kağıdı ebatlarında olmalıdır.

5.Üst kapak şeffaf, alt kapak renkli,

7.Sert plastikten yapılı olmalı
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prıöıvıarir KoMpREsyoN BAcAK MANşoNu(pr,ıörvıırix gor)

1. Hastadatromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktlr.
2. ManŞonlar anti al|erjik Ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapllmış

olmalıdır.
3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altl, diz üstü veya ayak

manşonu çeşitleri bulunmalldır.
4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere small, medium

ve large boyları bulunmalıdır.
5. Diz altı bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium, large ve

XL boyları bulunma|ıdır.
6. Her pakette 1çift manşon bulunmalıdır.
7. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
8. Manşonlar kurumumuzda bulunan cihazlara uyumlu aynı marka olmalıdır.
9. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.
10. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serin letilebilmesini sağlayan pasif

serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.
11. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili

uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sastemi bulunmalld|r,
12. Manşonların boyları renk kodlandırmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini

taahhüt etmelidir.

}.

AHtı 
",T|t , ıllesl

iiv. Raınii AB'

0i9 Te...ıto:1,10102]/ --

\\o\p.



1l4 L

PREzERVATiF TErıvix şıRrıvırvıesi

1-Latex kauçuğundan imal ediImiş olmalıdır,
2-sperm öldürücü etkisi olmasIna gerek yoktur,
3-Kokusuz olmalıdır.
4-Rezervuarı olmalıdır.
s-Genişliği 52 mm (+2mm) olmalıdır
6-Kalın olmalıdır, çabuk tahriş olup yırtılmamalıdır.
7-GOvenilirliği elektronik olarak test edilmiş olmalıdır.
8-Sağlık Bakanlığı'nın izni ile imal edilmiş olmalıdır.
9-TS:9185,1SO:9O01,EN:60O,CE:0470 uygun olmalıdır.
1GHer bir prezervatifin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,seri numarası olmalıdır.
11Janekolojik muayenede ultrason probuna takılmak üzere kullanılacaktır.
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
13.Teslim edilen ürünler, fiyat art|ş| gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yena miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidİr
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Lu)
pntztnverir soıvuı rrxxix şanrNııı,ınsi

l. Non toksik. antiallerjik silikondan yapıImış olma|ı
2. Prezervatif sondanın cilde yapışmasını sağlayan tahrişi önleyicijeI
şeklinde tüp yapıştırıcIsı olmalı, ya da yapışkan şeridi olmalı
3. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi dokunun dolaşımını engellememeli
4. Prezervatif sondanın yapışkan şeridi/jeli sonda ile cilt arasında içten hem cilde
hem de sondaya yapışmalı ve yapışkanlığını uzun süre koruyabilmeli
5. Prezervatifsonda cilne oluşabilecek nemi içerisine emebilmeli ve citdin
kullanım süresince kuru kalmasını sağlamalı
6. Yapışkan şerit elastik olmalı, kopmamalı ve idrarın geri dönüşünü engellemeli
7. Prezervatif sondanın uç kısmı idrarın rahatlıkla dışarı atılmasını sağlamalı,
kıvrılıp kırılmamalı
8. Prezervatif sondanın uç kısmı idrar torbasının uç kısmı ile uyrımlu olmalı
9. Prezervatif sondanın farkh boyutları olmalı
10. Prezervatif sonda tekli paket içerisinde ambalajlı olmalı
1l.Teklif edilen ürünler için deneme numunesi veri|ecektir.
l2.Malzeme, depoya teslim tarihinden itibaren en az2 yıl miat'lı olmalıdır.
13 Malzemenin son kullanma tarihi 3 ay kala iirına tarafindan ücretsiz
değiştirmelidir.
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MESH TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Mesh tıbbi kullanıma uygun polipropilenden imal edilınelidir.bu durum teklif
edilen meshe ait "Toxıcıty" testi ile ibra edilmelidir.

2. Beııer yapıdaki diğer meshlerden farklı olarak blank monofilament liflerden oluşan

ipliklerin elektronik örme tekniği ile örülmesinden elde edilmelidir.
3. Yrtılmaya karşı dirençli çok yönlü mekanik dayanma özelliğine süip olrnalıdır.
4. Geçirgen, transp.ıran ve esnek olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi en az 3 yl miadh olmalıdır.
6. Kesildiğnde parçalanıp çözülmemelidir.
7. Mukavemeti 20 KpA./cm2 den fazla olmalıdır. Teklif edilen meshe ait test raporlanyla

belselenebilmelidir.
a. iüeİhin ağrlığı 70ğm2den fazla olmamahdır. Hafif meshler tercih sebebi olacaktır.

9. Meshin İalınhğ 4OOmil«ondan fazla olmamalıdır, İnce meshler tercih sebebi

olacaktır.
10. Mesh hasta ergonomisi için yumuşak, ince ve güçlü olmalıdır.
l l. Mesh yumuşak yapıda olmah, hastaya uygulanÜğında sert madde etkisi

oluşrurmamalıdır.
12. Mesh biikülebilir ve sabitleme sırasında kolay şekil verilebilir özelliğe sahip olmahdır.

13. kutu iizerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
l4. CE sertifikası olmalıdır.
15. Çift steril ambalaj içerisinde kullanrma hazır durumda bulunmalıür.
16. Üretici lırma taıafından meshe CE ve GMP şartlanna uygun olduğuna dair garanti

verilmeIidir.
l7. Absorbe olmamalıdır.
l8. Endoskopik ve konversiyonel kullanıma uygun olmalıdır.
l9. lnert (Vücutta yabancı cisim reaksiyonu göstermeyen) olmalıdır.
20. Etiket veya ambalajında ürüne ait orijinal barkod numarası olmalıdır.
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2ço
SOLIJNUM FONKSİYON TEST SETi

TEICÜİK ŞARTNAMESİ

1- İstenilen set içerisinde, filtre / burun klipsi birlikte ve tek kullanımlık olmalıdır.

2- Set içerisinde istenilen filtıe, ekstra ağızlığa gerek kalmaksızın, kendinden ağızlıklı olmalıdır.
Aynca ğızh[r, yetişkin ve çocuklann anatomik ağız yapısına uygun oImalıdrr.

3- Test esnasınd4 hastanın bumunun fillrasyon haznesine değmemesi için, ğızhk ile hazııe
arasındaki mesafe 5 cm. den fazla olma|ıdır.

4- Pedianik (çocuk boy) filtre kabul edilmeyecektir. Hem yetişkinlerde, hem de çocuklarda
kullanılabilmesi, bakteriyal - viral filtrasyon etkinliğinin maksimum ve istenilen değerlerde
sağlanabilmesi, kabul edilebilir rezistans oranı haricinde bir direnç oluşturmaınası için filtreleme
pedinin çapı, minimum 8 cm. olnalıdır.

5- Ürün bakteriyal - viral fiItre olmalıdır. Ürün içerisine bakteri ve viriislerin fufunabilmesi içiq filtre
pedinin her iki tarafinda da membran ağ tabakası yer almalıdır.

6- istenilen filtre, farkh cihazlara ara adaptörsüz takılabilmğsi için teklifeden firma ıarafındaı,
kullanıcının isteği doğrultusunda istenilen miktarlaıd4 klinikteki cihazIaıa adaptörsiiz
takrlabilecek uyumlu ölçülerde sğlanabilmelidir. Filtrenin cihazlaıa uyumu için, ek adaptörler,
ölçüm sonuçlannı etkilemesi ve sistem flow sensorlerine zaıar verme olasılığı bakımından
kesinlikle kabuI edilmeyecektir.

7- İstenilen filtrede bakteriyal ve viral filtrasyon bir aıada olmalıdır. Her iki filtrasyonü da etkinlik
% 99.99 dan düşük olmamalıdır.

8- TeklifediIen nihai ürüne ve üriin içerisindeki fi|treleme pedine ait bakteri ve viriis fiItrasyon
raporları, teklifile birlikte ayn ayrı sunulmalıdır.

9- Bakteri filtresinin hava akım rezistansı, hem nefes alm4 hem de nefes verme sırasında 0.70 .den

fazla olmamalıdır. Ayrıca iiltrede öIü boşlu]<, 75 ml'den büyfü olmamalıdır.

10- Filtre, solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil,
açılmaz yapıda olmalıdır.

1 1- Test esnasında" solunum yolu ile kimyasal parçacıklann akciğerlere kaçma riskinden dolayı,
üründe kimyasal yapıştırıcı kesinlikle kullanılmamış ve ürün ultrasonik yöntemle yapıştınlmış
olmalıdır. Yüklenici firm4 bu maddeye uyduğuna dair aahhüdiinü, ihale dosyasında aynca
sunmalıdır.

12- Ürinde kullanılan hammadde, Sğlık ve Gıda sertifikasına haiz olınalıdır. Aynca hammadde,
dirençli bakteri riskinden dolay, geri dönüşümden elde edilmiş olmamalıdır. ilgili sertifik4 talep
ediIdiğinde sunulacaktır.

1}.EN ISO l0993-5 ve l0 Tıbbi Cihazların Biyolojik Değerlendirilmesi Standaıdı kapsamında,
istenilen filtreye ait biyouyumluluk raporlan olmalı ve İdaıe tarafından ıalep edildiğinde
sunulmalıdır.

14- İstenilen filtrenin ağızlık kısmı, ölçüm esnasında hastanın dudaklarıntn yapışmaması ve
kaymaması için gerekli olan pürüzlü bir yapıya sahip olmalıdır.

'| 5- Filtre ile birlikte istenen burun klipsleri, ayrıca sğlanmamalı, fi
sunulmahdır. set oIarak teslim edilecek ürün ve ürüne ait ambal
gereğince olması gereken tüm bi|giler yer almalıdır.

ltre paketinin içerisinde
ajda Tıbbi Cihaz Yönetmeliği

Yoıd. Doç. Dı

GoĞü5
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PuLsEoKsiMETRE PRoBU PEDiATRiK TEKNiK şARTNAMEsi

1.Prob oksijen satürasyonu Ve nablz ölçümüne uygun olmall Ve yetişkin, pediatrik, neonatal Ve

infant tipleri bulunmalıdır. Neonatal ve anfant tiplerin kabloları küvöz dışına uzanabilecek kadar
uzun, en az 80 cm, olmalıdır.
2.Prob, Vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.
3.Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti allerjik özellikte olmalıdır ve iatex
içermemelidir.
4.Probun kendinden kablosu olmalıdır. Problar orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada

kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır,
5.Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tarihi, sterilizasyon yöntemi ve özellikleri
yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.
6.Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
7.Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifakları giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.
8.Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazit|ere karşı ekranlaması olmahdır.
9.Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilmelidir ve prob hasta ciIdini yakmamalıdır.

10.Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan doiaşımını engellememelidir.
11.Probun oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kı5mı tamamen yapışkan madde
ile kaplı olmalı yapışkan olmayan bölge olmamalıdır,
12.Her 1OO adet Tek kullanımlık pulseoksimetre Prob için aşağıdaki özelliklere sahip 1(bir)adet
Konsol Tipi pulseoksimetre cihazı kullanıma verilecektar.

13.1,Verilecek pulseoksimetre cihaz. arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak
gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direk
olarak şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit birtutamağı olan göstergeleri yatay

konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.
L3.z.cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve %o,o3 , %2o

perfüzyon oranı aralığında ö|çüm yapabilme|idir.
l3.3.Sistemin saturasyon ölçüm aralığı Yo 1- LOO arag, nabız ölçüm aralığı 20 - 250 atım/dakika

olmalıdır.
13.4.cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst a|arm tertibatt ve düşük pi|

seviyesi, sensör arızası ? nabız kaybı alarmları olmalı, alarmIar geçici bir süre için

susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi 30-120 sn arasında ayarıanabilmeli ve istenildiğinde

tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.

13.5.Cihazda artifak, sensör arızası, atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı

olmalıdır.
13.6.Cihazda pulse sesi ve alarm sesi ayarlanabilmelidir.
13.7.ciha2da açılış değerleri (Spo2 ve nablz için alt Ve üst alarm limitleri, pulse ve alarm ses

şiddeti) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
13.8.Cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı tarafından belirlenebilen)

aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive aderek

kullanıcıyı uyaran gelişmiş alarm yönetimi olmalısı tercih sebebidir,
13.9.sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 8 (sekiz) saat çalışabilecek dahili şarj

edilebilir bataryası olmalldtr Ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır.

Bataryanın şarj old_uğunu gösteren bir uvanlsfı bJ[ı*ng}1 lıd ır.
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13.10.Cihazın ön panelinde LED nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve puls şiddeti
izlenebilmelidir. LED tipi ekranı olan cihazlarda, alarm durumunda alarm sınırını aşan
parametreye aat göstergenin kırmızı renge dönerek yanıp sönmesi ve görsel olarak da kullanıcıyı
uyarması tercih sebebidir.
13.11.Hastaya ait 24 saatlik parametreler (TrendIer) cihazın haflzasında saklanabilmelidir.
Trendler istenildiğinde yazıcldan tablo olarak bastırılabilmelive istenildiğinde silinebilmelidir.
13.12.cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki dokunmatik tuşlar ile verilebilmelidir.
13.13.Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifakları tespit eden bu sayede hatalı alarm
Vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve satürasyonunu doğru
olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalldır. Bu özelliği teklifle beraber detaylı olarak
açıklayacak ori.jinal belgeler sunulmalıdır.
13.14.Teklif edilen pulseoksimetre cihazının teknik özelIikleri bu şartname maddelerine göre tek
tek sırayla yanıtlanmalı ve orijinal broşür üzerinde görülebilmelidir.
13.15.i18İli bölüme teklif edilen ürünIerin numunesi verilecektir.
13.16.Cihazın ağırlığı 1.5 kg.ı geçmemelidir.
14.Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksazin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yena miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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cVP KATETER 3 LÜMENLi YET|ŞK|N 7F 2ocM

TEKNiK şARTNAMEsi

Kateter uzunluğu 20 cm olmalıdır

Kateter dtş çapl 2,3 mm. olmalıdır

Kateter3lümenli 7 F olmahdır

Kateter Alifatik poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu
sürece üzerinde biyofilm tabakası oiuşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır

Kateterin alifatik poliüretan özelliği üretici tarafından belgelenmelidir. Bu belge ihale
dosyasında sunulmalıdlr.

Kllavuz tel kink yapmayan nitinol materyalden üretilmiş olmalldlr. Bu özellik kılavuz tel
459c'lik aç| ile katlanarak test edilebilmelidir

Kateterin uca açılmayan lumenlerinin çıkışlarındaki ölü boşlukIar silikonla kapatılmış olmalı,
buraIarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden
olmamalı, tromboz ri5kini önlemelidir

0,89 çapında, 700mm uzunluğunda king yapmayan nitinol materyalden üretalmiş J guide-wire

bulunmaIldlr Ve bu özellik kllavuz tele düğüm atllarak test edilmelidir.

Guide'ün tek elle gönderilebilmesi için, J Guide sürücüsü (ilerletici) olmalıdır

Dilatör uzunluğu 10 cm. olmalıdır

lçinde en az bir adet en.jektör olmalıdlr

Bistüri olmalldlr

Hasta dosyaslna yaplştlrllmasl için orijinal paket üzerinde lot Ve kod aralarını belirte
kalkabilir, ayrı ayrı iki adet etiket olmalıdır
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Kateter hasta üzerinde 30 gün kalabilmelidir

Kateteri sabitlemek için 3 adet fİksasyon klempi bulunmalıdır

Lümenlerin biri 16 G, diğer akasi 18 G olmalldlr

Her bir lümenin ucuna takllabilme5i için 3 adet en.jeksiyon kapağı bulunmalıdır

İğne uzunluğu 70 mm. olmalıdır

iğne çapı !,24 mm.,18 G o|malıdır

Proximal lümen akış hızı 28ml/dak., Medial lümen akış hızl 21ml/dak., Distal lümen aklş hlzl

46ml/dak. olmalıdır
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Beyaz, temiz kokusuz ve hidrofil olmalıdır.

Hiçbir boya maddesi içermemelidir.

İplik sayısı enine, 1cm2 sinde 20 tel olmalıdır.

a Ebatları : 15 cmx 4m olmalıdır.

Kolay kesilebilmeli yada elle koparıldıktan sonra, koparılan bölmelerde
deformite olmalıdır.

Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı,
birbirinden ayrılmamalı.

a

a

a

a

a

a

a

a
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Koruyucu kılıf içinde paketli olmalıdır.

].m2 sinin ağırlığı 30 gr dan az olmamalıdır.

İso veya tse belgelerinden birine sahip olmalı veya ce ye uygunluğu
belgelend irilmelidir.

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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BoarBA REZERVuARLı siLiKoN FLAT olREN

TEKNİK şARTNAırEsi

1_ Dren kısmı içi ince oluk|ardan oluşma, yassı biçimli, uç klsmı perforeli olmalldır.

Silikon dıren kısmı beyaz ve xray çizgili olacaktır.

2- Boyutları isteğe göre; 5mm,7mm., 1Omm. veya 13mm olmalıdır. Silikon bağ|antı

hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir.

3- Bomba Rezeryuar en az 200 cc olmalldlİ.

4- Rezervuar bomba tipi olmalıdır.Üzerinde derecelendirme|er belirgin bir şekilde

olmaiıdır.

5- Bomba tip rezervuann en az 2 çıkışı olmalıdır.Birisi tahliye deliği olmalıdır sıvının

rezeryuara girişinin olduğu delik de geri kaçmayı önleyici valf bulunmalıdır.

& Her bir parça steril tek poşetlerde olacaktır.

7- Eo az 3 yıl miyatlı o|acaKır.

8- UBB kaydı olmalıdır.

9- Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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STERiL SMEAR FIRÇASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-İKi PARÇADAN OLUŞMALIDIR SAP VE UÇ iSTENDiĞİNDE BİRBIRiNDEN
AYRILABİLN4ELİDiR.

2_1.IYGULAMADA MAKSiMUM KüLTüR ALMASI İÇN rıııas UçLARI ORTADA
EN uzUN KENARLARA DoĞRU SiMETRiK oLARAK iKi yöNLü KISALAN F]RçA
ŞEKLıNDE oLMALlDlR.

3-FIRÇA DOKUYA ZARAR VERMEMESi İÇN YUMUŞAK oLMALIDIR.

4-TEK KuLLANıMLlK STERIL pAKETLERDE oLMALIDIR,pa«EI üzERirıor
ÜREİİİa.SON KULLANIM VE BARKOT NUMARASI OLMALIDIR

5_AIV{BALAJ şı«ı-İ ı oo, rÜ KUTULARDA OLMALIDIR.

o-r.c. saĞıır eAKallııĞı iıaç vE TIBBi ciHAZ ULUSAL BiLGi BANKASrNA
1TiTUBB; KAYITLI vE ün[rNLgRoE saĞı.ır BAKANLIĞI TARAFINDAN
oNAYLlDlR iBARESİ oLMALIDIR.iHALEYE KATILAN FİRMA Söz KoNUSU
üRüNE AiT BAYiLİK KODU DA BULI NUCAKTIR.
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l . Istenırıiş olan Soda linre öze| olarak solunum sisteıninde COlyi absorbe etmek için

anestczi sırasında klinik kullanım amacıyla üretilmiş ıaboratuar ve arazi çalışmalannda

kullanılmaya uygun olmalıdır.

2. Partikül büyüklüğü +l00 mesh olmalıdır.

3. CAS ııumarası : 8006-28-8 olmahdır.

4. Soda liıne, içeriği organik uçucu kimyasal ınaddeler içermemelidir.

5. Ca[sium , Sodium ve Potasiunı Hydroxide içermemelidir.

6. Soda lime, ganülleri expire edilcn havanın soda lime den geçişinin kolaylıkla

sağlanabilecek yapıda olmalıdır.

7. Düşük. ıninimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.

ll. CO: tutma kapasitesi Yo 20-35 arasında olmalıdır. Nem oranı % l4- l9 olııalıdır.
9. Teklif edilen Soda lime\n ambalajı üzerinde raf ömrü markası lot numarı v.s bilgiler yer

almalı ve raf ömrü enaz24 ay olmalıdır. Teslim edilecek soda lime ambalajlan 20 kğ lık
ambalajlar olmalı ve ürüıılerin eır az kalan miadı l8-20 ay olmahdır.

l0. Soda lime, %78-84 oranında calcium dihydrox idc, o/o24 sodium hydroxide, %l4-18 Su ve

% l indikatör ethyl violet içenııelidir.

§,§
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SODA LiME TEKNiK ŞARTNAMEsi
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25G KALEM UÇLU SPİNAL İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ı. İgne ucu atravmatik (pencil point) olmalıdır.

2. Ponksiyon kontrolü için şei}hf lock bağlantısı olmalıdır.

_]. Renk kodlu mandrenli olmalıdır.

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

5. steril tckli paketleıde olmalıdır.

6. Ambalaj üzerindc imal, son kul|anma tarihleri, seri numarası, CE işaretlemesi, firma

ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olma!ıdır.

Z. Üriln T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç vc Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıtlı

vc üründe "Sağlık Balıanlığı Onaylıdır" ibaresi olmalıdır.

8. Üriın stcriI o[up. son kullanma taıihi testim tarihi itibari ile 4 yıl olmalıdır.

9. Bu teknik şartname nıüteviyatındaki ürün, ISO 9626 ve ISO lSEl l standarılarına ve

93l42 EEC Medikal cihazlar direktifine uygun olmalıdır.

N
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l. lgne ucu Quincke tip bilemc olmalıdır.

2. Ponksiyon kontrolu için şcffaf hup bağlantısı olmalıdır.

3. ŞefTaf hup, luer lock vc slip lock enjektöre uyumlu olmahdır.

4. Renk kodlu mandrenli olmalür.

5. igne ile şeffaf hup bağlantısı renkli olma|ı, bu sayede gauge ölçüsü stiletsiz de fark

edilebihnclidir.

6. İğıe 22 gauge (siyah) ölçülerinde olmalıdır,

7. İğne uzunluğu 9O*2 mm olmalıdır.

8. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj tipi btister veya kulaklı poşet olmalıdır.
9. Ambala_i iizerinde imal, son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlemesi, firma

ismi kolay okunabilecek şekilde BASKlLl olmalıdıı.

l0. Ürüı T.C.Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusat Bilgi Baniasına (TiTUBB)
kayıt|ı ve iiründe "Sağlık Bakan|ığı Onaylıdır''ibaresi olmalıdır.

l l. Ürün Kullanma talimatı ye zorunlu uyanlar Türkçe olmalıdır.

12. Bu teknik şartname muhtcviyatında bahsi geçen (G) gaugelaı lso 9626 standardına

uygun üretilmiş olmalıdr

l3. Ürün steril olup, son kullanma tarihi itibari |le cn az 4 yıl olmalıılır.

1\Q
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20 ouİNcKE (KESKİN UçLu) sPtNAL İĞNE TEKNİK şARTNAMEsİ

l. Iğne ucu Quincke tip bileme olmalıdır.

2, Ponksiyon kontrolu için şeffaf hup bağlantısı olmalıdır.

3. Şeffaf hup, luer lock ve slip lock enjektöre uyumlu olmalıdır,

4. Renk kodlu mandrenli olmaldır,

5. İgne ile şeffaf hup bağlantısı renkli olma|ı, bu sayede gauge ö|çüsü stiletsiz de fark

edilebiImelidir.

6, İgne 20 gauge ölçülerinde olmalıdır.

7. İğne uzunluğu 9Ga2 mm olmalıdır.

8. Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj tipi blister veya kulaklı poşet olmalıdır.

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

ismi ko|ay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.

lO. Ürun T.C.Sağlık Bakanlığı ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TiTUBB)

kayıtlı ve üründe "Sağlık Bakanlığı Onaylıdıı''ibaresi olmalıdır.

l l. Ürtin Kullanma talimatı ve zorunlu uyarılar Türkçe olmalıdır.

l2. Bu teknik şartname muhteviyatında bahsi geçen (G) gaugelar ISO 9626 standardına

uygun üretilmiş olmalıdır

l3. Ürun steril olup, son kullanma tarihi itibari ile en az 4 yıl olmalıdır.
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SPONGESTAN TEKNIK ŞARTNAMESI

l Haınmaddesi Gelatin olınalıdır.
2. Kaııama durdurma amacıyla kullanılmalıdır.
3. Malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere sıvı

eınebilıne özelliğinde olmahdır.
4. Maksimuın 4 hafta içerisinde tortu bırakınadan tamaınen

emilebilmeli ve enkapstilasyona neden olınaınalıdır.
5. Yuınuşak olmalı ,kolay şekillendirilebilmeli ve Gama ışınıyla

sterilize edilıniş blister ambalaj içerisinde tek tek steril paketler

lıalinde olmalıdır.
6. 80x5Oxl0 ebatlarında olmalıdır.
7. Ilaçların etkisini azaltıcı veya arttfıcı etkisi olmaınalı,

Antibiyotik ve troınbon soltisyonu ile neınlendirilebilmelidir,
8. Steril fizyolojik §erumla neınlendirilerek kullanılabilmelidir,
9. Yoğunluğu lcm3 :12mg olmalıdır.
l0.Sağlık Bakanlığı TITUB sisteminde kayıtlı olmalıdır.
l l .Ürtin numuneye göre değerlendirilecektir.
l 2.Eldiven ve cerrahi aletlere yapışmaınalıdır.
l3.Tesliın tarihinden itibaren en az2 yıl miadlı olmalıdır,
l4.Ambalaj tizerinde son kullanına tarilıi, Lot numarasl, ruhsat tarilri

ve izin nuınarası, teınsilci finnanın ünvanı, adresi ve telefon

nuınarası yazılı olınalıdır.
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DouBLE J KATETER 4,7 r ırxıvir şınrıuaıvırsi

1. Vücut içerisinde en az 5 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmaktadır.2. Bir ucu açık, diğer ucu kapalı o|maktadır.
3. Üzerinde cm çizgileri ve her 5 cm de bir marker çizgileri olmaktadır.4. Ebatları 4,7F 26-28 cm olmaktadır.
5. Şeffaf kılıf içinde dış yüzeyi PTFE kaplı kılavuz tel olmaktadır.
5, kllavuz telin (guidewire ) bir ucu sert, bir ucu yumuşak ve en az go cm uzunluğunda

olmaktadır.
7. Beraberinde stent itici olmakta ve stent itici en az 70 cm olmaktadır.
8. Radyoopak olmaktadır.
9, Her set bir adet DJ stent, stent itici, ktlavuz tel ve iki adet klips içermektedir. Klips

yok ise kilitli-dügmeli sistem iticisi ( connectabl pusher ) olmaktadır.
10, setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olak tek pakette birleştiri|miş

olmaktadır.
11. imalat tarihi paketİn üzerinde yazmaktadır.
12. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmaktadır.
13. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazmaktadır.
14, Double J üreter kateteri üretere zarar vermemekte ve alerjik olmamaktadır.
15, Double J üreter kateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskop|a uyumlu

olmaktadır.
16. Firma idarenin istediği numaradan kateteri vermek zorundadır.
17. Teslim edilen ürünler son kullanma tarihi 3 ay kala firma tarafından ücretsiz olarak

Değiştirilecektir.
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VAKuMLu slvl AsPiRAsYoN ATlĞl sisTEMi
TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

.1 _ Ameliyathanede veya serviste vakum hat|arına bağlanarak aspirasyon atlğını
toplamaya uygun 3000 cc hacminde ve yapıda olmalıdlr.

2- Torbaların üzerinde örnek almak için kapaklı bir port olmalldır.

3- Her bir torba ile birlikte bir adet aspirasyon hortumu verilmelidir.
4-
5- Ameliyathanede veya servislerde kullanılan 2000 cc veya 3000 cc'lik

aspirjsyon atık sistemiyle beraber kliniğin istediği sayıda 4 tekerlekli üzerinde
taşımaya uygun el apaiatı olmalı,yerden yüksek olmalı,kullanan kişi eğilmeden
cihazı rahatça kullanabilmeli,üzerinde en az 4 adet cannister olmalıdır"

6_ vakum sistemine sıvı ve bakteri kaçmasını engellemek amacıyla cannister
üzerinde açma kapama anahtarı olmalıdır.

7_ Torbanın üzeride torba hacmi dolduğundan sıvlnın taşmasını engelleyen
hidrofobik bir fi ltre bulunmalıdır.

8- cihazlarla ve sistemle ilgili her türlü eğitim hizmeti firmanın sorumluluğunda
olacaktlr.

9- Torbalar üzerinde hacmini gösteren ibare bulunmalıdır,
,1o_Torbalar darbelere karşı dayanıklı olmalıdır. Düşmesi durumunda yırtılmamalı

içindeki içeriği sızdırmamalıdır.

1,1-Sistem birbirine seri olarak bağlanabilmeye uygun yapıda olmalıdır,

12-Torba dolduğunda cannisterden rahat ve guvenli bir şekilde çıkarabilmesi için

torba üzerinde taşıma kulpu bulunmalıdır ve bu kulp rahat taşlmayl da

sağlamalıdır.
'l3-Dispo sable kavanozun dolduktan sonra kolaylıkla değiştirilmesini sağlamak

üzerlndeamacıyla
olmalıd ır.

vakum bağlantı portu torba üzerande değil cannister

14_Ürün aspiratÖr sistemleri ile beraber en az 1 cihaz ve 2 adet torba ile numune

üzerinden değerlendirme yapı lacaktı r.

13_cihaz kliniğe geldiğinde kullanıma hazır olmalıdır. Beğenilmeyen cihazlar

değiştirilmelidir

.l4_yoğun bakımlarda kullanılmak üzere her yatak için ,1 adet slvl aspirasyon için

su sistemi aparatı verilecektir.

1 5. Aspiratör sistem|erinin arızalanmasl cannasterlerin kırılması durumunda firma

ürünün yenisi ile hemen değiştirmelidir
16,Urünler en az 2 adel nufrq)ç ile cihazlarla beraber denenerek

ı. 1r

değerlendirilecektir
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PUDRASlz cERRAHl sTERiL AMELiYAT ELDiVENi

1. Kauçuktan ve pudrasız şekilde imal edilmiş olmalıdır
2, Eldivenin bilek kısmI uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok
gevşek olmamalıdır. Eldiven konçu, ameliyat sırasında kullanılırken boks
gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. Bu sebeple eldivenin uzunluğu
minimum 280 mm olmalıdır. Akredite bir laboratuarda test edilmiş öiçüm
sonuçları ihaie dosyasında sunulmalıdır.
3. Eldiven lateks protein iceriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji (Tip '1)

riskini ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla 50 pg/gr'dan küçük olmalıdır,
akredite laboratuar test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır.
4. Eldiven, kul|anıcılarda Tip lV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu
riskini önlemek amacıyla Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasallarını
içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven
kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Eldiven üretim standartları açısından EN455/'1-2-34, lSO11137-1, lSO13485,
lSO9O01 standart|arına uygun sekilde üretilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale
dosyasında sunuImalıdır.
6. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL
seviyesi ,1 .0 olmalıdır. Ölçüm sonuçlarl ihale dosyas|nda sunulmalıdır.
7. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma
kuweti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum'13 N (Newton)

olmalıdıİ. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş test sonuçları ihale
dosyasında sunulmalıdır.
8. E|diven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale
dosyasında sterilizasyon yöntem raporu sunulmalıdır,
9. Eldiven dış paketi, ıslandığında veya kullanımda çabuk deformasyon
oluşmaması, sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de
polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
'lO. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler
pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
,11. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı,
esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdtr.
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BSS 500ML. soLÜsYoN

Dengeli Tuz Solüsyonu (500ml) ;

l. üriirı cam şişe içerisinde ve berrak olmalıdır.

2. Bikarbonat içeriği, pH'sı ve diğer iyonik içeriği ile retinaya toksik olmamah ve
komeayı korumahdır.

Cerrüide endoteli korulucu dengeli tuz çözeltisiirigasyon solüsyon olmalıdır.

Üriln osmolalitesi 334 mosmoVl olmalıdır.

CE Belgelerine sahip olmalıdr.

6. İçeriğinde CaCL%0.048, MgCl %0.03, sodyum acetate %0,39, NaCl %0.64, Na
citrate Vo0.17, Potasyum klorid %0,075, Sodyum Hidroksid ve /veya Hidroklorik asit (pH
dengeleyici) olmalıdır.

7. En az 3 yıllık kullanım ömrü olmalı ve gerektiğinde firma değişim taahhüdü
vermelidir.

8. 3 Numune denendikten sonra alınacaktır
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DisPosABLE sTERiL GERRAH| öNLı]K

1 .Önlükler tek paketlenmiş steriı olmahdlr.

2.Önlüklerde kullanllan malzeme medikal özelıikte spunlanse malzemeden (non-woven) imal edilmiŞ

olmahdlr.

3.Kullanılan malzemenin ağırhğl en az 60 gr/m2 (+/-5 gr) olmalldır,

4.önlük kumaş|, cildin nefes almasın| sağlamalı ancak alkol, kan ve benzeri vücut slvllarlnı absoöe

etmeden onamdan uzaklaştlracak ve atJ geçişine izin vermeyecek nitelikte olmalIdlr,

5.Önlük bedene large, koı boyu (manşet hariç) omuz ile manşet arasl 70 cm, koltuk altı Ve manşet

İrası 64 cm uzunluğunda olmalıdır, çİlışırken eldiven manşetinden çıkmamalı,

6.kol manşetlerinin boyu en az 8_10 cm, tamamen pamuklu dokumadan üretilmiş ve bilekleri rahatsız

etmeden kavrayabiıecek slkllkta olmahdlr-

7.Önlğkler, iki iç Ve iki dlş kuşakla arkasl steril kapatl|abilecek şekalde tasarlanmış olmalldlr, Dış iki

ı<uşar steriıiteyi bozmadjn kiloyca bağlanabilecek şekilde tasarlanmlş olmalldlr,

8.Önlüğün omuz Ve kol dikişleri çift kath baskl şeklinde olmalldlr,

9.Her türlü slvl ve bakteri geçişi riskine azaltmak amaclyla kuşaklar önlük gövdelerine dikişsiz olarak

sabitlenme|idir.

10.Yaka biyeli olmah, genişliği kul|anılan Velcro ile ayarlanabilir olmahdlr,

11,Önlük kolay Ve bozulmadan giyilebilecek şekilde katlanmlş olmalldlr,

.l2,Önlükler tek tek paketlenmiş olmalı Ve üzerinde kurulama havlusu bulunmaıldlr,HaVlu emiş gücü

materyalden mamüı olmahdlr

13.1lgili ürünün cE uygunluk belgesi olmahdlr.

14.önlük paketlerinin Üzerinde imalatçl firma bilgileri, beden numarasl, , tarihi ve son kullanma tarihi,

cE işareti Ve ürün içeriği bulunmalıdır.

15.Steril edildiğine dair sterilizasyon belgesi ibraz edi|melidir,

16.son kullanma tanhi en az2 yll olmalıdır,

1 7. Ürün numuneye göre değedendirilecektir,

1 8.UBB kaydI olmalıdır.

ı9.ıes|im edilen ürünler, fiyat art|şl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

kala vükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile en

geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir
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sTERiL DisTitE sU TEKNiK şARTNAMEsi

1- 1000 cc lik plastik şişelerde olmahd|r.

2- Plastik şişe içeriği steril Ve apirojen olmalıdır. .

1. 3-Plastik şişelerin üzerindeki etiketler düşmeyecek Ve bu etiketlerde;

a) Çözeltinin içeriği,

b) Seri numarası,

c) imal tarihi ve son kullanma tarihi,

2. 4-Gerektİğinde oksijen haznelerinde, respiratör haznelerinde,kuvözlerde kullanılmaya uygun

olmalıdır.

3. 7-Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı oImalıdır.

4. 8-steril suyun T|TUBB kaydı olmalıdlr.

5. 9-Ürün numune ile değerlendirilecektir.

6. 1GSiparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kulIanım süresinin en çok V3'ü tamamlanmış olmalıdır

Teslim edilen ürünler karışık miadh olmamahdır.

7. 1l-Tüketilmaş ürünler, fiyat art|ş| 8özetmeksizin son kullanlm sürelerinin dolmasına üç ay kala

yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç

15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

8. l2-Bakanhkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp top|anılan seri numaralılar

dlşındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynl miktar olarak değiştirilmelidir

9. 13-sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.
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Steril Tek|i Ambalajtı Idrar Kültür Kabı Teknik Şartnamesi

l. İdrar kabı sert plastikteo imal edilmiş olup. vidalı kapaklı olmalı ve dışarıya sız.otrma
olmamalıdıı.

2. l00-120 ml hacimde olmalıdır.

3. Steril. tekli ambalajlaıda olmalıdır.

4, Miadı tiıeıim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır

5. Ürünterin IIBB (Ulusal Bilgi Bantiası kaydı) bulunmalıdır ve teklif veren fimular
taralindaıı bu kaydı gösıerir belgeler üale dosyasında sunulmalıdır. Söz konusu
belgeleri olmayanlar ihale dışı kalacallır.

7. Getirilen demo ömekler laboratuvanmız ıa.afiıdan uygrın görüliirse kabui edilecektir

8. Laboratuvanmızın ihtiyacı halinde peyder pey teslim edilecektir.
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6. İdrar kabının kullanım süresince tüketim hızının yavaşlaması veya başka bir nedenle
miadının yakınlaşması halinde ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden bildirilnıesi
halinde açılmamış ambalajlaı uzun miatlı olanlar ile ( en az 6 ay ) ücretsiz olarak eşit
sayıda değiştirilecektir.
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MUKöz KüLTüR ToPLAMA sETi TEKNıK şARTNAMEsi

1. Entübe|İ hastalarda boğaz kültürü almak için kullanılabilmelidir.

2. Her hasta için ayrl ayrı steril olarak paketlenmiş olmaltdlr.

3. Hasta hakkında bilgi yazılabilmesi için paket içerisinde hasta etiketi ve yedek kapağı

bulunmalıdır.

4. Toplama kabı en az 20 Mlolmalıdır.

5. Toplama kabı 2 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalıdır.

6. Aspirasyon kateteri 6-8-10-12-14-16-18 Fr olmalıdır.

7. Ürün toplama kabı üzerinde kapak ve kapakta bir tarafı hastaya bir tarafl aspirasyona

uzanan iki adet kateterden oluşmalıdır. Kullanımı kolay olmalıdır.

9. Kültür toplaması bittikten sonra analize gönderebilmek için ekstra kapağı

bulunmalıdır.

10. Steri|,orijinal,ambalajda bulunmalıdır. Ürünün ambalajının üzerinde üretim

yeri,üretim tarihi,son kullanma tarlhi, steriIizasyon şekli yazılmalıdır

11. Ubb ve sgk kaydı olmalıdır.

12. Numuneye göre değerlenirme yapılacaktır.
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sTERiL sTRiP

1 steril ve tek tek paketlenmiş olmahd|r.

2 Ürünün sırt yapısı polyester filamentlerle güçlendirilmiş , rayon esaslı elyaf 2 dan yapılmış olmalıdır.

3 Ürünün yapışkan izookilakrilat (1oA ) ve N ViNit pirolidon ( NVP )den oluşmahdır.

4 Hipoallerjenik olmalıdır.

5 Mikro gözenekliyapıda olmalı ( Non woven )cilt nefes alabilmelidir.

5 Atravmatik uygulanabilmeli, dikiş izi kalmamalıdır.

7 Ürün yaranIn kenarlarına zarar vermeden yarayı sıkıca kapatabilmelidir.

8 Stapler ve dikiş metaryali ile beraber kullanılabildiği gibi tek başına da kullanılabilmelidir.

9 Kolayca çıkarılmah, cildi tahriş etmemelive cilt üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.

10 Ürün fiberglas, latekş silikon kauçuk, silikon yağı içermemelidir.

11 Ürün ambalajı üzerinde sterilizasyon tarihi olmalıdır. 1

2 Gama yöntemi ile steril edilmiş olmahdlr.

13 Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 5 yll olmakdır.

14 Normal oda şartlarında fazla ısıdan ve nemden uzakta saklanmalıdır.

15 Boyutlarl 6 mm x 10O mm olmalıdır.
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sToPPER HEPARiNti KAPAK TEKNiK şınrıueıııtsi

1.Ürün, fermale luer uca vidalanabilir o|malı ve vidalandığında asla sızıntıya izin vermemelidir.
2.Üç yollu musluk, seri manifold, uzatma seta vb setlerdeki female uçlara vidalanması uygun
olmaldır.
3.Heparin cap uç kısmında iğne ile ek doz uygulamalarına izin veren enjeksiyon portu
bulunmalıdır.
4.Enjeksiyon portundan 1den fazla kez enjeksiyon yapılabilme|i, iğne izlerinden ilaç veya kan
sızıntısı olmamalıdır.
5.Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miyadı en az 3 yıl olmaldıır.
6.Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,lot numarası,firma bilgileri
bulunmalıdır.
7Ürünün UBB kaydı olma|ıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendiriIecektir,
9.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürün|e karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
1O.Teslim edilen ürünler, fayat artış| gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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(KALSi Y [:}lsLZ) sTERiL BiKARBO\.,1,T CRRT SOLÜSYoN U TEKNiK
öz-ıı.ı.irı-r:ıri

l. 5000 mt'lik steril torbalarda bulunmalıdır.

2. CRRT tedavisi için Diyaliz solüsyonu olarak kullanılmalıdır.

3. Solüsyon içeriğinde Ka|siyum, Potas}um ve Glükoz olmamalıdır. Na: l40
nrmolı'Litre, Mg:0,5 mmoVl, Klorid: 106 mmoVl, Bikarbonat: 32 mmo|lL, Laktat: 3

mmol/L oranlarında bulunmalıdır.

4. Torba 2 kompartmanlı olmah ve kolayca kırılıp iyonik kompozisyon elde
edilebihıelidir.
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sTERiı. BiKARBoNAT cRRT soı-üsyoNu TEKNiK öznı-ı-ixı-ıni
|, 5000 ml'Iik steril torbalarda buiunmalıdır,

2. CRRT tedavisi için kullanılmahdır.

3. Soliisyon iyonik konrpozisyonu, Ca: I.75 mmol/L, mg: 0,5 mmol/L, Na: l40 mmol/L
Cl.: l l l,_5 mırıol, Laktaı: J nıınol,/L. Bikarbonat: 32 mınol/L, K: 2 mmol,/L, Glukoz:
6,l mmol1L şeklinde olmalıdır.

4. Torba 2 kompartmanlı olup, kolayca kınlmalı ve iyonik kompozisyon elde edilmelidir,
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süRGü TEKN|K şARTNAMESi

1. Sürgü polypropilen malzemeden yapılmış olmalı

2. Tutmak için kulpu ve kapağı olmalı

3. Üzeri eksiz ve pürüzsüz olmalı

Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermemeli

Yatan hasta altlna rahat yerleştiriıecek (ergonomik) dizaynda olmalı

Kolay temizlenebilir özellikte olmalı

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

4.

5.

6.
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T vALFLi iNrraıı,syoN rnnavi snri
rrxNix şanrxavırsi

1. Hastanemizde kullanrlan solunum devrelerine uygun olmalıdır.
2. Set nebuhzer t parçasr,hazne ,en az |5 cm fezervuzır tiip ve oksijen bağlantı

hortumundan oluşmalıdır.
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ıni. liastanesl

ı,!üffirlş"

n:

3. Mekanik ventilatöre bağlı hastayı ventilatörden ayırmadan sıvı aerosol vermek için
kullanılmalıdır.

4. T konnektör iki ucu açık |5Ml22F olmahdır.
5. T konnektöı ventilatöre ve respiratöre ara bağlantı gerekmeden direk

bağlanabilmelidir
6. Sıvı ilaç ve aerosol koymaya uygun hamesi olmalıdır.
7. Hazne;koyulan ilacı 1,5-0,5 mikrona kadar parçalayabilme özelliğine sahip

olmalıdır.
8. Haznenin 02 giriş yeri ile flowmetre bağlantısını sağlayacak 180 cm lıne olmalıdır.
9. Hafif ve kısa olmahdır.
10.Ürtıne ait UBB(barkod) numarasr olmahdır.
l l.Ytiklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni

tarihlileriyle değiştireceğine dair taahhütnameyi vermelidir.
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TANSiYON MANŞONU TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır.
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3.Hortum ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4.Manşonlar hastanemiz bünyesinde bulunan Nihon Kohden, Mındray (AMs PM 9000) Drager
ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.
5.Her manşonla beraber hastanemizde kul|anılan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000}
Drager ve Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalıdır.
6.Manşonların hasta koluna /bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok
sıkı tutmalıdır.
7.Tansiyon manşonlarının kumaşı hasta cildini tahriş etmemeli ve terleme yapmamalıdır.
8.Tansiyon manşonları sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
g.Tansiyon manşonu tekli olmalıdır.
10.Tansiyon manşonu renk değaştirmemeladir.
11.Manşon üzerinde arter noktasl işaret ale 8österilmelidir.
12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç kısmı çiftli olmalı hava kaçırmamalıdır.
13.Manşon boyları BATTAL BOY olmalıdır.
14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde
yazı ile hasta cildine değecek kısım, indesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
15.Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
15.Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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TANSiYON MANŞONU TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır.
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3.Hortum ve manşon t€k parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4.Manşonlar hastanemiz bünyesande bulunan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000) Drager

ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdlr.
5.Her manşonla beraber hastanemizde kullanılan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000)

Drager Ve Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalıdır.
6.Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olma|ı ve çok
sıkı tutmalıdır.
7.Tansiyon manşonlarlnın kumaşı hasta cildani tahraş etmemeli ve terleme yapmamalıdır.

8.Tansiyon manşonları s|vı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
9.Tansiyon manşonu tekli olmalıdır.
10.Tansiyon manşonu renk değiştirmemelidir.
11.Manşon üzerinde art€r noktasl işaret ile gösterilmelidir.
12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç kısmı çiftli olmalı hava kaçırmamalıdır.
13.Manşon boyları 25x35 cm olmalıdır.
14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon ü2erinde
yazı ile hasta cildine değecek kısım, indesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
15.Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
16.Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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TANsiyoN MANşoNu TEKNix şenrıuırıngsi

1.Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır,
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3.Hortum ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4.Manşonlar hastanemiz bünyesinde bulunan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000) Drager
ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.
5,Her manşonla beraber hastanemizde kullanılan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000)
Drager ve Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalıdır.
6.Manşonlar|n hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli o|malı ve çok
sıkı tutmalıdır.
7.Tansiyon manşonlarının 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 boYlan 24x32 cm olmalıdır.
14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde
yazı ile hasta cildine değecek kısım, indesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
15.Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
16.Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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TANSiYON MANŞONU TEKNiK ŞARTNAMESi

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 Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000) Drager

ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.
5.Her manşonla beraber hastanemizde kullanllan Nihon Kohden, Mındray (AMs PM 9000}

Drager ve Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalıdır.
5.Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok
slkl tutmaıldlr.
7.Tansiyon manşonlarının 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 boy|arı 15x22 cm olmalıdır.
14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu açin olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde
yazı ile hasta cildine değecek kısım, indesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
15.Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
16.Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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TANSiYON MANŞONU TEKNiK ŞARTNAMESi

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 Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000) Drager
Ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.
5.Her manşonla beraber hastanemizde kullanılan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000)
Drager ve Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalıdır.
5.Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmalı ve çok
5lk| tutmalİdlr.
7.Tansiyon manşonlarının kumaşl 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 olmalI hava kaçırmamalıdır.
13.Manşon boyları 17x25 cm olmalıdır.
14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde
yazı ile hasta cildine değecek kısım, indesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır.
15.Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
15.Ürün numune ile değerlendirilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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DiSPOSABLE ELEKTROKOTER KALEM|
TEKNiK şARTNAMEsl

lektrokoter kaleminin kablosu en az4,6 m (15 ft) olmalıdır,

ihaza giriş klsml üç pinli fiş şeklinde olmalıdır,

esme t/e koagülasyon için ayrı iki düğmesi bulunmalıdır,

.esme !e Koagülasyon düğmeleri farklı renklerde olmalıdır,

.a€-niı ucunda bıçak elektrodu bulunmalıdır, istendiğinde bu elektrod çıkartılıp

.;İ,].İ. 
^."n 

o"şl<a tir elel<trod takılabilmelidir,

iaıem steril pakette olmahd|r,

koter kalemi steril sahadaki

ıkte olmalıdır.

diğer aksesuarlardan ayırt edilebilmek için farklı

koter kalemi hastanede mevcut elektrokoter cihazına herhangi bir adaptör

.,;;;;"';;İ;;ılabilinmeli ve cıhazlara uyumlu olmalıdır,

Latex içermemelidir,

} CE 0086 garanti sertifikasına sahip olmalıdır,

'l- Bozuk ve arızaIı çıkan koter kalemleri yenisi ile itir

2-Ürtin en az 4 adelnumune ile değerlendirilecektir

azstz değişti rilm
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TEK KuıIANlMılK MİNi ÖRTÜ sgri TEKNiK şARTNAMEsi

1. Ürün tripleks kumaştan imal edilmiş olmaldlr.
2. Ürün ü3 kat|l oımaldır,
3. Üst tarafı sm emki, aft taraft ise sıvly teçirmeyen raplda olmakdır.
4. Ürünün alt ve üst ucunda 30 cm çapında yapışkan bant olmahdlr.

5. Ürünün orta kısmlnda 10 cm çaplnda dairesel delik olmalldür.

6. Ürünün içerisinde delikİi kateter örtü s€t_ve 7.5x7.5 edaünda 10 adet steril spaç

bulunmalıdır. lOO Y'lİO
7. Ürün kullanıcı hekim tarafından onaylanmahdır.
8. Ürün tamamen steriloİmahdır.
9. Firma kullan|cı hekim isteği üzerine set içerisinde değişiklik yapmatıdlr.

10- Üründe 1adet steril masa önüsü mevcut olmalıdır.
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3.5F,LiK uMBILIKAL KATETER TEx ıüıvıBxı-i rnxxix şaRrNıırrsi

l . Kateter enfeksiyon risklerini azaltan alifatik poliiiretan materyalden iiretilmiş olmalıdr

2. Kateter ucu damar yilzeyine zarar verınemesi ve rüat pozisyonlandırmak için

atravmatik özellikte olmahdır

3. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

4. Ambalaj lar iizerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

5. Kateterin x-ray altında görüntiilenebilmesi için radyoopak olmalıdır

6. Kateter female luer lock bağlantıya sahip olmalıdır

7. Kateter iizerinde lcm arahklarta işaret bulunmalıdır ve işaretler silinmemelidir.

8. Kateter 25-30 cm uzunluğunda olmahdır.

9. Kateter 1,2 mm iç çapında olmahdır.

l0. Kateteı 3,5 F olmalıdır.

l l. Numune değerlendirmesi kullanılan birim tarafindan onaylanmalıdır.

!2. CE belgesine sahip olmalı

l3. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itiban ile 3 yıl ıniadlı olmalıdır. Miad
tarihine 4 ay yaklaşan iiriiııı yenisi ile değiştirilmelidir.
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TERMAL BARKOD ETiKET

TEKNİK ŞARTNAME

l-Ebah:30x4Omm
2-TermaI barkod etiket olmaIı
3-Perpareli olmıh(kesikli)
4_Rulolar 1000 hk olmalı
$Yapışkanı kuventli olmalı
&Paketler kutular içinde poşete sarılı olmalı
7-Nakliye ve işçilik firmaya ait olmalı

A1 l,-^ Şpt -.
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TORAKS KATETER GEN|ŞLEYEN UÇ Ve DÜZ
TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

1. 12 ch'dan başlayıp 4'er ch aralıklarla 40 ch'a kadar dış çap|ı olmalıdır.

2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.

3. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.

4. Uç kısmında 6 delik o|malı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.

5. Uzunlukları 535 mm olmalıdır.

6. Konnektörle birleşen kısmı 64"'lik bir açı ile kesilmiş olmalıdır.

7. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 36 cm'e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır

8. Etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiş olmahdır.

9- CE marka onayı olmalıdır.

1 0. Numune verilmelidir.

11. Tedarikçi firmalar tarafından verilen numuneler kliniğimizde denenerek

alınacaktır. Uygun olmayan ürünler alınmayacaktır.

1 aL- p1 Lq5 - Lal l.
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L"q
TRAKEosToMi KANÜtÜ sABiTLEME BANDl TEKNiK şARTNAMEsi

1-Ürün "koton ve foam"dan üretilmiş olacaktır.

2-Biryüzü pamuklu Ve ten rengi olacaktlr.

3-Vetkro sabitleyicisİ çocuk Ve erişkin İçin ayarlaylcl olacaktlr.

4-Erişkin ve çocuk için 350 mm boyunda olacaktır.

5-Tekli paketlerde kullanlma hazır olacaktır.

6- Bir kutuda 10 adet olacaktlr.

7-1so ve ce işaretli olacakt|r.

8-ubb kaydl olacaktır.

9-Ürün numune i|e değerlendirilecek olup altmına öyle karar verilecektir,
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