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Harran Üniyersite§i Arıştırma ve Uyguıama Hastane§i

TEKLİF FORMU

HARRA§

Işin Adl
Konu
İstem No
Ahm No

Son Teklif Tarihi: 24.10,2018

: 56 KALEM TIBBİ SARF MALZEND ALIMü
: Teklif Mektubu
:30059
: 00753

Yaklaşık maliyet

M ikta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fİyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 sERoLoJIK PIPETI 5 ML 6000 ADET :

2 CAM PASrÖR PİPETİ 40 Klrru:
3 i sERoLoJIK PIPET 25 ML 6000 ADET

4 HüCRE KüLTı.]R PLATE
FoURwEtL

600

5 5

6 içEKVALF 500 ADET

7 : co DIFUZYoN GAZI
i ooı-ounuıqu

4

8 FAKoEMÜtsİFİKAsYoN (FAKo)
oHAztARINA IJYGUN
KASET(FAKo TUBiNG sET )

150 ADET

9 FAKO CiHAa İÇİN DİSPOSABLE
ON WTREKTOMI PROBU

1 5 ADET

10 KoRNEA 45 DERECE 50 ADET

20 ADET

12 BASKET KATETER GUİDE GEÇEN 30] ADET

13 TAŞ ÇIKARMA BALONU 30 ADET ;

14 GUİDE WİRE 4 METRE 0,035 50j ADET

15 ÖZEFAGUS BAND LİGATÖRÜ 20i ADET

16 PEG (PERKÜrAN ENDosKoPiK
GAsTRo sToMı)2o FR

20 ADET

17 SFİNKIEROTOM İĞNE UÇLU
(ERCP ENDosKoPİ)

18 SFİNKrEROTOM ÇİFr LÜMENÜ
(ERCP ENDOSKOPD

50 ADET

i MAI_ZEME TAŞIMA ARABASI 1 ADET

20 80 ADET

2| ST TYVEK PAKETLİME RULOSU
10oqX70M

ADET

22 i st TWEK PAKEnİME RULosU
;15cı,!x70M

20 ADET

23 PtAsTİK KoNTEYNER KiüDi 20000 ADET

24 PİYESEMEN YAĞLAYICX 12 ADET i

25 otok|av temizleyicisi 12 ADET

26 : YUKSEK DUZEY A[fT VE
: ENDOSKOPI DZENFEKTANI

500 uTRE

27 CERRAHİ AIfTLER PAs
GİDERİCİ

30 uTRE

28 BiYoLoJİK BARiYERİ EtDivEN
(HEPATiT) No:8

400 ADET

29 DisPosABtf A!ıELİYAT MAYo
l"lAsA ÖRTtisÜ

1 250 ADET

30 STENT SETİ DOUBLE J
YErİŞKİN 4.7 F 26 cM

300 ADET

Adres: Araştırma ve Uygu|ama Hastarcsi o§manb€y Kampiisü ŞANLIURFA
Doğudan Temin Mail : dogudantğmin@hanaİ!.edu.tr
İhale Mail Ad.esi : salinalma6.]@hotmaii.com

inibaı telefon : Tel.: 0 (4|4) 344 M u Faks :0(4l4)3444000
Doğırdar! Temin iletişiın : 0 (4l4) 344 41 7s
ihale İletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58l0

s.ı{o Maı / Hİzmet Adl

ADET

SPERMMOBiL SOLÜSYONU ŞIşE

ADET

11 BILIYER STENT, PtAsTİK,

10 ADET

19

PRoSEAL [JjlA No:3

20



31 HZU ETKİU PER^SATIK ASIT
DEZENFEKrAN

500 LiTRE

All ELiYATHANE TERüĞİ 100 çİFr
DAMAR AsKIsI MA(I KIRİ.IEI
ı,15 MM x 2,4 MM

40 ADET

34 MErİLEN MAVİSİ t0 uTRE

35 CERRAHi DAi4AR Asnsl
siüKoN MAü 1.5MM 75o"t
ADcE

30 ADET

36 CERRAHi DAMAR Asnsı
sİLİKoN §ARI 1.5MM 75cM
ADcE

30 ADET

37 KAVİsu KAPATIa-KESİCİ
SrAPLER, TÜM BoYLAR

2 ADET

38 l(AVİsü KAPATIC_KESİCİ
srAA.ER lGRTuŞu, TÜM
8oYı_AR

10 ADET

39 ÜNER KESİCİ KAPATICİ
STAPıER KARTUSU 100MM

100 ADET

Y GREFT ( PANTOLON DACRON
) 20x10 MMAoRTASİEMoRA|_
PANTOLON GREFT

10 ADET

4|] STERİLİZATOR HİDROJEN
PEROKSIT STERİLİZASYON
AJANI

ADET

42 NEPHRoFIX 12 FR ADET

43 NEPHROFIX 8 FR 75 ADET

44 NEPHROFIX 6 FR 50 ADET

45 NEPHRoFIX 10 FR 50 ADET

46 DoUBtf_J STENT 3F 16 cM 10 ADET

47 Dou8tf .J KATETERI 4 FR 20
cı4

75 ADET !

,t8 DoUBt_E J (ATEIEPj 3 FR 12
cı,l

50 ADET

49 DoUBIİ J |GTETEPj 4 F 18o, 60 ADET

50 DouBLE J KATETERİ 6 FR 26cM
(PoÜÜRErAN DJ sEMrLERy
sING[f J URETER KATETER)

40 ADET

51 PERK[rrAN NEFRoLiToToMİ
sErİ

ADET

52 üRErERAL GiRiş nuFI 10 ADET

sisroFİX 8F 10 ADET

54 sisToFix No:12 25 ADET

55 sIsToFIx No:10 50 ADEr

56 STENT SETI DoUB[f J
YErİ5[N 4.7 F 28 cM

100 ADET

Genel
Todam(XDV

Haric):

tTanlmlayıct 6rma bilgisi olrnalı v€ teklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıİİsı teklifile birlikte veİiımelidir.

Adres: Araştlrma ve Uygulaına Hastaıı6i osmmbey Kamposo ŞANLIURFA
Dotsudan Tcmin Mail : dogruda.temin@harran.edu.tr
ihale Mail Adresi : saıinaIma63@hotmail.com

lİtibaıtclefon: Tel.:0 (4l4)3uu44 Faks : 0 (4l4) 3,14 40 00
Doğudan Temin iletişiın ; 0 (4l4) 344 41 78
İhale İleıişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810

40

20

30

10
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5 ml DISPOSABLE PlPET ŞARTNAMESİ

o Pipetler steril ve tıpalı olmalıdır.
o Pipetin malzemesi polystrene olmalıdır.
ı Pipet 5 ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.
ı Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir skala

olmalıdır.
o Mavi renkli tekli paketlerde olmalıdır.
ı Non-projenik ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
ı Pipetler 2O0 adet|ik kutularda satışa sunulmalıdır.

,ffiffiss İbstenes,
H.R0,
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cAM PASTÖR PiPETi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Bir kutuda 250 adet bulunmalıdır.
2. Cam pastör pipet 7mm çapında olmalıdır.
3. Cam pastör pipet 1Scm boyunda olmalıdır.
4, Otoklava dayanıklı cam olmalıdır.

ffi&"$
t
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1. Pipetler steril ve tıpalı olmalıdır.
2. Pipetin malzemesi polystrene olmalıdır.
3. Pipet 25 ml taşıma hacmine sahip olmalıdır.
4. Pipetler üzerinde rahatlıkla okunabilir silinmeyen siyah

hacim skalası olmalıdır.
5. Yeşil renkli tekli paketlerde olmalıdır.
6. Non-pirojenik ve non-toksik sertifikalı olmalıdır.
7. Pipetler 200 adetlik kutularda satışa sunulmalıdır.
B. Üreticifirma lSO sertifikasına sahip olmalıdır.

9i

l

25 ml DlSPOSABLE PlPET §ARTNAMESİ
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NUNC 144444 Teknik Şartnamesi
Ürün klinik uygulamalar için kullanılabilir özeliikte olduğu uygun CE (B/42/EEc
MDD) ve FDA (510K )belgeleri ile kabul edilmiş o|malıdır.
Urün CE (MDD %/42/tEc) kriterlerine uygun olarak üretilmiş olmalıdır. Bu
yeterlilik doğrultusunda steril, non-pirojenik ve non-embriyotoksik olduğu
kanıtlanmış olmalıdır.
Ürünün sterilitesi ışıma ile gerçekleştirilmiş olmalıdır. Sterilite Garanti seviyesi
(SAL) 10j olmalıdır.
Ürünlerin non-pirojenik olduğu LAL (Limolous Amebocyte Lysate) testi ile
belirlenmiş olmalı ve testin geçerlilik üst sınırı gereç başına 20 endotoksin
birimi ve altı olmalıdır.
Ürünün non-embriyotoksik olduğu tek hücreli MEA (Mouse Embryo Assay-
Fare Embriyo Testi) ile belirlenmiş olmalı ve testin geçerlilik alt sınırı %80 ve
daha yüksek blastosiSt oluşumu olmalldlr.
Ürün lVF kullanımı için FDA organizasyonunun gerektirdiği kriterleri de
karşılamalıdır.
Ürün kristal seviyesinde polistirenden imal edilmiş olma|ıdır.
Ürünün imal edildiği malzemenin sitotoksik olmadığına dair lSO 10993
standartlarını karşıladığı kanıtlanmış ve USP biyolojik reaktivite Sınıf Vl
te)stlerinden geçmlş olmalıdl r.

ÜrunLn kapak yerleşiminin standart olması yani kontaminasyonunu
enge|lenmesi için kuyuların üzerine kapağın aynı bölgesinin gelmesini
sağlamak amacıyla ürünü oluşturan her iki parçanın da köşesinde girinti
olmaiıdır.
Ürün tek elle kolaylıkla tutulabilmeli ve |aboratuar uygulamalarında kullanım
kolaylığı sağlamalıdır.
Ürünün kuyuların da olduğu gövde kısmının yüzeyi kuyuların belirlenmesini
sağlayan "buzlu" görünümünde kolay yazı yazılabilir ve yazının silinmesine
imkan bırakmayan bir özellikte olmalıdır.
Urünün kapağında buharlaşmadan kaynaklanan damlacıklar oluşmamalıdır-
Kapak tasar|mı bu damlaların oluşmasına engel olmalıdır.
Ürünün kapak kısmının kenarları yükseltilmiş olmalı ve bu sayede optimal ısı
dağılımı sağlanmalıdır.
Ürünün kuyuları alçaltılmış oima|ı ve bu sayede mikroskop altında kolaylıkla
inceIeme yapılabilmelidir.
Ürünler ,120'lik paketler halinde teslim edilmelidir.
Ürün bir kapak kısmı ve 4 adet kuyudan oluşan bir gövde içermeli ve her bir
kuyunun sağladığı kültür alanı '1,9 cm' olmalıdır.
Ürün 66 x 66mm'lik dış ölçülere sahip olmalıdır.
Urünün yüzeyi hücre kültü nü kolaylaştırabilmek için özel bir muameleden
geçirilmiş olmalıdıro
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5
sperm rnobil (sperm canllllk testi )

. Donduruımuş Ve çözüımüş spermlerde, dondurulmuş Ve çözülmüş TEsE'|erde,

astenozoospermlerde ve nekrozoospermlerde canlı spermleri araştırmak ve sperm canlılık

testi olarak kuIlanılmak üzere hazırlanmış olmalldır.
ı Pentoksifilin ya da teofilin içermelidir.

. Phdengelenmesinegerekduyulmadankullanılabilmelidir.

. HEPEs tamponlu olmal|,8entamisin, fenol red ve HsA içermelidir.

ı Teslim tarihinden itibaren en az 3 ay miyadı olmalıdır.
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cHEcK VAIF TEKNiK şARTNAMEsi

1- Bilgisayarİ tomografi cihazlmE ile kullan|lmakta olduğumuz tomografi enjektör sisteminde kullanllacaktlr.

2- check valfli otomatik dolum hatb steriltek paketler halinde ve bar kullan|ml|k olacaklr.

3- Mev€ut şlnnga ve spiral hat arasında kullanllacaktlr.

4- Dayanma bas|nc| en az 700 psioıacaklr.

5- Medrad otomatik eniektöre uygun malzeme olacakİr,

6 Firmalar maızemenin en az 2 (iki) tane numunesini veıTneı zorundadlr.

Yıd. Do(,Dı

HRü Jl9
5
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DLCO D|FÜZYON TEST GMl TEKNiK ŞARTNAMESİ

1- Test gazı karışımı SFT Laboratuarımızda bulunan Body Pletismografi ve CO
Difüzyon test sistemine uygun olmalı ve mevcut tüp / tüplerin dolumu yapılmalıdır.

2- CO Difüzyon testinde kullanılacak test gazının karışımı maksimum o/o 0.2 CO
(Kaöonmonoksit), maksimum % 0.3 CH4 (Metan), geri kalan kısmı kuru havadan
oluşmalıd ır.

3- CO Difüzyon test gazı karışımının '10 Litrelik Alüminyum veya Çelik gaz tüpüne 1,5
m3 dolumu yapılmalıdır.

4- Gaz tüpüne yapılan test gazt do|umunun doğruluğu ve doğruluk oranları dolumu
yapan firma tarafından belgelendirilmeli ve sertifikası tüp i|e verilmelidir..

5- Tüpün hacmi 'l0 lt'lik su hacminde olmalı, maksimum 200 bar basınca dayanacak
mukavemette alaşımlı alüminyum veya çelik tüp olmalıdır.

6- Tüpün ve sistemin teknik özellikleri dikkate alındığında, test gazı dolumu 10 litre su
hacminde, maksimum 150 bar basınçta olmalıdır.

8- Tüp dolumunu yapan firma tüp değişiminde test sisteminin gaz ana|izörünün ve
sistemin kalibrasyon kontrolünü de yapacaktı r.

sA(n
Yaıd. DO§

Holron

0ip ?]53-Uım

Tlp Fokültes

Ho!lo lıklorıA.D
No 70291,7903C

Haran ltesi
A,D.

50l

Yord. Şeıil KU
ÜniversitesiTlP Fak

r2

7- Tüp vanaları herhangi bir adaptör vs. ihtiyaç olmadan direk olarak sistemin gaz
regülatörüne takılabilmelidir.
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TuBlNG sETi TEKNiK şARTNAMEsi

WJ$$$u!#
4D

lanesr

No,584ıı2lj7
,0Ç,

!\

1. AMO S|GNATURE model fako cihazına ait olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

2. Tubing set hem peristaltik hem de Venturi pompa sistemine uygun olmalıdır.

3. Steril edilmiŞ ambalajda olmalıdır. Gama ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş oimalıdır ve

ambalajda sterile R olarak belirtilmİş olmalıdır,

4. Tubing seti paketi içerisinde mavi renkli manifold, l/A tubingler, at|k torbast ve kan setinden

oluşan tubin8 set, cihaz önündeki tepsiyi örtmek için bir adet steril şeffaf örtü (mayo stand

drape) olmalıdır.

5. Ambalaj üzerinde barkod, son kullanım tarihi, üreticifirma bilgileri mutlaka bulunmalıdır.

6. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir,

7. Distribütör firma taraflndan getirilmeyen ürünün; hastaya zarar verme, komplikasyon

oluşturma ve cihazı bozma riskleri vardır. Bu durumların oluşmasını engellemek ve/veya

oluŞması durumunda da sorumluluk alınabi|mesi amacıyla ürünün Türkiye dıstribütöründen

veYa Yetki verdiği bayisinden alınacaktır. Bu nedenle teklif veren firma distribütörlük belgesi

veya distribütörden allnllmış sağhk Bakanlığı onaylı bayilik belgesinin çıktısını olmalıdır.

lt



FAııO Ci\{AZı r,Jırı/, 3
ViTREKToMi sETi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. AMO marka Signature fako cihazlarına ait olmalıdIr ve ambalaj üzerinde belirtilmiş olmaIıdır

2. steril edilmiş ambalajda olmalıdır. Gama ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş olmalıdır ve
ambalajda Sterile R olarak belirtalmiş olmalıdır.

3. lçerisinde 20 Gauge uçlu 2500 kesiye kadar kesen Vitrektomi kesicisİ olmalıdır. Vitrektomi
handpiece disposable özellikte olmalıdIr. Bumu ambalaj üzerinde belirtmeladir.

4. Amabalaj üzerinde barkod, LoT numarasl, son kullanım tarihi, cE işareti ve üretici firma
bilgileri mutIaka bulunmalıdır.

5. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanllğlnca onayll ç|ktlsl Verilecektir.

6. Teklif veren firmanın Ulusal Bilgi Bankasında Türkiye Distribütöründen alınmlş onaylı bayilik
belgesinin çlktlsı olacaktlr.

7. Distribütör firma tarafından getiralmeyen ürünün; hastaya zarar verme, komplikasyon
oluşturma ve cihazı bozma riskleri vardır. Bu durumların oluşmasını engellemek ve/veya
oluşması durumunda da sorumluluk alınabilmesi ve hasta haklarının korunması amacıy|a
ürünün Türkiye distrabütöründen veya yetki verdiği bayisinden alınacaktır. Bu nedenle teklif
veren firma distribütörlük belgesi Veya distribütörden alınılmış Sağlık Bakanlığı onaylı bayilik
belgesinin çıktısını olmalıdır.

qffi;ş*t#ı on Snğlti'

Dipİ{o2!21 Goı üTL,,)-r203? U
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45 DERECE BIÇAK (KERATOM)

1- Her türlü göz ameliyatlarında kullan ılabilmelidir.
2- 45 derecelik açı ile düzgün kesebilmelidir.
3- Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
4- Korneal kesi esnasında tek hamle ile korneal kesi yapılabilmeli zorlanılmamalıdır.
5- Bıçağın uç kısmı mikroskop altında kesinlikle parlamamalıdır.
6- En az 3 yıllık son kullanma süresi olmalıdır.
7- lSO 9000 serisi ilgili belgesi ve CE uygunluk belgesi olmalıdır.
8- Bıçağın içine koyulacağı kı|ıf olmalıdır.
9- En az 5 kez otoklav ile §terilizasyona dayanıklı plastik sapa sahip olmalıdır.
10- 2 adet denemek için numune bırakılacak

--r,-$
!t

A0
Te§c No 5847-72037

i
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1.BILIARY PLASTİK STENT

Proİ.D

1- Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
2- Amsterdam tip olmalıdır.
3- Stent dış çapı 7Fr veya 10Fr olmalıdır.
4- Barb'lar [sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 5, 7,

10, 12,1,5 cm olmalıdır.
5- kılavuz kateterin distal uç ]ısmı incelen ve önceden yuvarlatılmış

olmalıdır.

z.BASKET KATATER GUİDE GEÇEN
1- Açık halde iken basket çapı 1.5 cm,2.0 cm, 2.5 cm veya 3.0 cm,
boyu 3 cm,4 cm,5cm veya 6cm olmalıdır.
2- Basket 3.2mm endoskop kanalı ile uyumlu olmalıdır.
3- Basket 4 adet cift sarmallı, hafızalı telden yapılmahdır.
4- Dista] yan değişim kanah 2Ocm uzunluğunda olma]ı, 0.035 inç
kılavuz tel ile uyumlu olmahdır.
5- Tutaç kısmı, Alliance II Inflator üzerine yerlestirilmek suretiyle taş

kırmaya uygun hale gelebilmelidir.
6- Tutaç kısmında kontrast madde enjekte etmeye yarayan enjeksiyon

kanalı olmalıdır.
7- safra yollarındaki taşları yakalayıp kırmak için dizalm edilmiş olmalıdır.
8- vücut dokusuna zarar vermeyen materyalden üretiimiş olmaiıdır.
9- Basket kateterin basket teli paslanmaz çelik olmalıdır.
10- Basket kateter radyopak olmalıdır.
11- Basket kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi
belirtilmiş olmalıdır.
13 Basket kateter en az bir yıl miad|ı olmalıdır.
14- Kateter uzunluğu 170 cm, Handle ile birlikte ],BOcm olmalıdır.

ENicE_

'1."
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3.TAş ÇIKARMA BALONU

1. Enjeksiyon, kı|avuz tel ve balon inflasyonu için 3 ayrı lümenli
olma|ıdır.

2. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksiyon yapılabi|me|idir.
3. Distal ve Proximal enjeksiyon seçenekleri bulunmalıdır.
4. Distal ucu radyopak marker'h olmalıdır.
5. 200 cm kateter uzunluğunda oImalıdır.
6. Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 6Fr'e doğru incelme|i, önceden

yuvarlatılmış (tapered) olmalıdır.
7. 9-L2, L2-15 veya 15-18 mm'ye ulaşan şişirilmiş balon çapına sahip

olmahdır.
8. 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
9. Pakette balon çapını işaret eden enjektörler olmalıdır.
10.kılavuz tel değişim kanalı kateterin distal kısmında ve 4 cm'lik

mesafede olmalıdır.

\\

1. Kırılmaz Nitinol maddeden, şekil hafıza|ı materyalden yapılmış
olmalıdır.

2. Radyopak, Tungsten dolgulu distal uç, zor anatomilerden geçecek
yapıda, 5 cm. uzunluğunda ve hidrofilik olmalıdır.

3. Tel hareketini endoskopik olarak gösterebilen sarı-siyah çizgiliyapıda olmahdır.
4. Distal kaplaması çalışma kanalında kaymayı kolaylaştırıcı Endogtide

materyalinden, proximal kaplaması ise elden kaymayı önleyici
materyal ile kaplı olmalıdır

5. Distal uç düz veya açılı olmalıdır.
6. Doktor kontro|lü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
7. 0.025,0.035 veya 0.038 inç boyutlarında, 260 veya450 cm

uzunluğunda olmahdır.
8. klavuz tel skopi altında rahatça görünmesi için radyoopak olmalıdır
9. klavuz telin gövdesi nitilon olup üzeri farklı renkten oluşan zebra

tipolmalı

ç,o1
f

4.KILAVUZ TEL(GUIDEWIRE)

l
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s.özoFAcus BANTLİGATöRü
Bantlar 7 adet olmalıdır ve 6.bant beyaz renkte olmalıdır. Band Ligasyon
setinde 7 adet band olmalıdır ve 6. Bant beyaz renkte olmalıdır.
1- Bantlar kare seklinde kesilmiş olmalıdır.
2- Bantlar atış (ligasyonJ ünitesinin üzerine işlem esnasinda skobun görüş

alanını daraltmayacak şeklilde yük|enmiş olmalıdır.
3- Bantlar alerjiye sebep olan lateks madde içermemelidir.
4- Tutaç her 1-80 derece çevrilişinde bir bant atıldığını sesli o|arak konfirme

etmelidir.
5- Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.
6- kateterin tutaç kısmını, endoskopa sabitleyici bir bant bulunmalıdır.
8- Kateter 8.6 - 11,5 mm endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
9- İnsan vücuduna yabancı cisim öielliği g-östermeyecek metalden yapılmış
olmalıdır.
10- Hemostatik amaçlı vasküler klipslerdir.
11- Disposible o]malı.
12- Steril orijinal ambalajında olmalı.
13- klips iç yüzeyinde damar gtivenliğini sağlayan yatay ve dikey çentiklerBulunmalıdır.
14- Klips dış yüzeyinde klipsin düşmesini engelleyen yatay çentiklerbulunmalıdır.
15- Klips materya|i ferromanyetik olmamalıdır. ??
16-.Endoskop çalışma kanalı 2.8mm olmahdır.
17-Urün miadı teslim tarihinden itibaren en az 1yıl olmahdır.
18-Firma son ku]lanma tarihi yaklaşmış ürünlerin yenisi ile değişimi
konusunda taahhüt vermelidir.
1?*ül numuneye göre değerlendirilecektir. Numune vermeyen firmaların
teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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6.pERKüTAN GAsTRosTonıi ünüıvrrni
SET Pull tip
Kit içerisinde;
1 adet vaka için örtü
25 Gax 1" enjeksiyon iğnesi
No.11Cerrahi bıçak
1 adet snare
1 adet anjiokat veya seldinger iğne
1 adet kılavuz tel [150 cm.likJ
1 adet Silikon 20 Fr Peg Tup, 9cm'a kadar yazı ile 9cm'den 1Scm'ye kadar
çizgi ile uzunluk belirticiler bulunmalıdır. Tüpün mide içerisinde kalan
kısmı yüksek dereceli silikon Dome şeklinde olmalıdır.
4x4Gauzeped
1 adet makas
PEG Tüp ile uyumlu ile uyumlu 2 adet external bolsters
1 adet C klamp
Peg Tüp'ün dış kısmı ile uyumlu 1 adet Y port
4 adet2 x 2 drenaj sponge
bulunmalıdır.
l- Uygulanış şekli Pull Teknik için uygun olmahdır.
3- yukarıda sayılan aletlerin hepsi steril ve uygun pvc kap içerisinde
paketli olmalıdır.
4- Kitin paketi üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
5- Kitin enaz2 yıl raf ömrü olmalıdır.
6-Son kullanım tarihinden 3 ay önce yenisi ile degiştirilme]idir.
7- Ürün steril tekli ambalajda bulunmalıdır.
8- Ambalaj bütünlüğü bozulmamış ve şeffaf olmalıdır.
9- Setin ucunda yer alan mantar kolay çıkmayı engelleyeci olma]ıdır
10- Urün Perkütan Endoskopik Gastrostomi girişimi için gerekli
aksesuarları içeren bir set halinde olmalıdır.
11- Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

ç1tr
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7.SFİNKTEROTOM İĞNE UçLU

1. Enjeksiyon, kılavuz tel ve kesme teli için 3 ayrı lümenli olmalıdır.
2. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksion yapılabilmelidir.
3. Distal ucu radyopak olmalı ve pozisyon belirleyici renkli radyopak

cizgilere sahip olmalıdır.
4. Iğne uzunluğu 4 veya 6 mm o|malıdır.
5. Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 5.5Fr'e doğru incelmeli, önceden

yuvarlatılmış [tapered] olmalıdır,
6. 0.035 inç,260 cm veya 450 cm kı]avuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. kılavuz tel değişim kanalı veya orifisi kateterin distal kısmında

olmalıdır.
8. kateter boyunca doktorun kılavuz tel kontrolünü sağlayacağı açık bir

lümen bulunmalıdır.
9. Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmalıdır.
10. Dış çapı2.8 mm çalışma kana]h endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
11.Güvenli işlem için izole edilmiş olmah.
12.Urün tekli paketlerde muhafaza edilmiş olmalıdır.
13.Papillanın kontrolü sağlayan plastik Handle ve Hand]e üzerinde Aktif
Kord bağlantısı bulunmahdır.

\q

8.SFİNKTEROTOM çİFT tÜMENtİ KISA 30 mm
1. Enjeksiyon, kesme teli ve kılavuz tel için 3 ayn lümenli olmalıdır.
2. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksion yapılabilmelidir
3. Distal ucu 5 mm uzunluğunda ve radyopak olmalıdır
4. Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 5.SFr'e doğru incelmeli, önceden

yuvarlatılmış (taperedJ olmalıdır.
5. Kateter uzunluğu 200 cm olmalıdr.
6. Bıçak uzunluğu 30 mm, katater kısa burunlu olmalıdır.
7. 0.035 inç,260 cm veya 450 cm kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır.
8. kılavuz tel değişim kanalı veya orifisi kateterin distal kısmında

olmalıdır.
9. kateter boyunca doktorun kılavuz tel kontrolünü sağlayacağı açık bir

lümen bulunmalıdır.
10. Doktor kontrollü ERCP sistemi ile uyumlu olmahdır.11. Dış çapı 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır12. Güvenli işlem için izole edilmiş olma]ı.
13. Ürün tekli paketlerde muhafaza edi|miş olmalıdır.
74- papillanın kontrolü sağlayan plastik Handle ve Handle üzerinde

Aktif Kord bağlantısı bulunm dır.
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g.MALZEME TAŞIMA ARABASI

1. urün ameliyathane ve hastane içerisinde malzeme ve seryis arabası
oIarak hazırlanmış olmalıdır.

2. Iki kat|ı ve rafları çökertmeli olarak tasarlanmış olmalıdır.
3. urün üzerinde üretim hataları bulunmama]ıdır.
+. İtlsl frenli dört adet tekerliği bulunmalıdır.
5. Her Iki taraftan idare edilebilen itme kolu bulunmahdır.
6. Raf aralığı 437 milimetre oimalıdır
7. .Iç tepsi ölçüleri 552 x 403 milimetre olmalıdır.
8. 360 derece dönebilen 4 adettekerleğe sahip ayakları ile heryöne

hareket ettirilebilmelidir.
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60ll,() kafbastncü.
60H,() kafbasıncı
60}0,0 kafbasıncı
60ll:o kafbaslnct
()ü'II]() knl'hı\tncl

:

ılA\.{\ ()ı.t Vl-\ f il.As\ ()\ ]l..\SKl,]si ,tlaK\iK 
Ş.\li,t-\A\lFsi

girct]llc..l blr cep o!nıalı re bu lı\cJc İrtiır parnıak \ardlnıı ilğ nunipula cdilehilne|i_ikinci hir enstnıman gerekmedcn lc\ elle hızlıca
\crIciı|nlcbihİclIdir

hlını\ ltlrıılıı ln.(llgi ııkdir dc I L l}l l ,\[ ıiılı bclgclcncJ.L lır

|ı'ıu.'\.'çl.ı'il..,''i.,...,ıı';,,',.',

] t]riın btlhar oli)llill ıllda l_'i-lc' ı \ iül(llıı/d(j )'ü1. 1 dalika'ıla llcrilılıj cdillnclidir

lrirhirin( \ap|ş|ı |ki o/ot00 silit(İl lüıı vc nril§ke taplsındaki kaflan oluşacak. !0p0n 5(|lunumla i|gili olarıl tcı dcsıekli saİmal
{spirallap|da) digcri ise dnz !,aplda.Saslic kanata giriş için uygun 1apıda olacaktıl.Tüplel şeffaf olmalt ve bu salede h6nnm
r|.nıila§\on pcrl'ormanll g,ö,,lcmldllıjhilnlelidir

\allü]\)on \ ( har ıl slztntIlanllı cıgrİlcl§n \npıJa 1,1ltııİldır

\apnraınal,.!drindcn harekeı eımenre|idir.

Gasülik kanitla ail ıüp ıitrsoga§ırik lilpiıı geçişine u!,gun olacakl|r. l]umda ençol l8(onsckiz)mm.lik nasogası.ili sonda geçişl
.nğlıniıcılillr

t .lııldit iIn!,|./l ,l.\ l(\llre bığltülrı!üal l \iıİl \ l.] l5]rllrr lık sıiındn k,nİı(llöri] bülunlıalldlr.

;lpiı.ltt iirüllaın dlş klj lnda iki ıüpiıı hirlctnıc noktıL§İldn buluİan bır ccp kısnıua otıınüldukıan sonra her iki tüp ııltgaç liısmlna t,ak,n

kıI..Iilnlrrı| ,,Inıı||dıI I riıİaitr hu o/c]ll9l d§ ('l l).lgcJiıde hcllnılDrclidir

\ cnlüıı.lldl.

1] T§kıll'rcİün linnalat ıeknik şannant.lıiır ıiıı]ı nııddalerine ıl! Juklalınl İıadd( madd. }azıll olııaali bc)an cdeceklerdir

]l l'rliıllaİıl] ııtln]o|ıclğri iİccltnccak oIol).btl iı§ğI9nıe sonucuİda laraı verilecektar

§

li a riitılJrtn üılı]ı|ılcıcri gcR,kli giiriilJiigıi tnkdirdc pe.liırnralli'd ınbi k.ııı|acaliılr

iı l 1,1 ]|!\li]üüııJl .ııİ
l- \ıiı'iJl.|(l( |l:ı]ı!ı ııııı]xı.lJiın lilç.ır lı(l!,l iı'll]ll.ı!, \ır.,üc7: klılül!ı ı.ltüıiit(lil|] bcı|rlclıdc.klir
ls \l.L.lc , l L ı l ] ] i t r ı ı l i ı ı l \ıj l,iı{ tıtlrıll! hx\ınti.ıtl.ışil!,J.ıLI !]bı.!l|ütiıiıdıl

()(, , ]l,

No]l 3.s k_q lenidoğan Maxinlum 4 nıl hava ile kafşişirilir
No l.j 5-10kg'a kadar olan ço(UkInrda N4a\imünı 7ml hata llc lialşişirilir
No,] l0-20kg-ıı iadarolan çocuklard8 Maxiınun loml hava ile kafşişirilir
\o|:.j :0__1(lllS-a kadnr olan çocuklarda\la\imunı |,lnll hala iıe kafşişirilir
\o i,i('kg'dilo crıskllr. Liıdar \la\i,lİllİ ]atnrl hnliı ılc ıa|'ai"irilir
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sTERiLizAsYoN RuLosu
rexıılx şanrııııuesi

1 . Ürün ıso 9001:2000 Ve cE belgeli olmalldlr.
2. Ürun EN 868-5 uygun olduğunu be|geleyen sertifikaya sahip olmahdlr,
3. Rulolar etilenoksit Ve buhar indikatörlü oImaıl renk değişimi net olmalldlr.
4. Rulolar clean Room ortamlnda üretilmiş olmah, GMP üretim koduna sahip olmalıdır
5. 60 gr/m'medikal kraft kağlt diğer tarafl kopolimer filmden uretilmiş olmalldlr.
6. Yeşil filmi (min.5o mikron) dayanlkll ve esnek olmalldlr, uzun süreli sterilizasyonda ylpranmamalldlr.

7. Yeii| filmin dış polyester (PET) katman yüksek lsı dayanlml sağlarken a|ttaki polipropilen (PP) esasll
katman yuksek sağlamlık, esneklik Ve kolay açılabilme özelliklerinin yanlnda yİ.lksek yalltlm Ve ylrtlIma

direnci sağlamalldır,
8, Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatllkla görülebilmelidir.
9. Ru|o otoklavdan çıktıktan sonra yeşil çok katll filmi daha koyu tonda yeşile dönerek sterilizasyon

sonrasInda doğabilecek muhtemel ylrtlk Ve çatlak tespiti sağlamalıdlr.
1o, Vakum sistemii otoklavda bariyer dayanlml en üst seviyede olmalldlr. Bunun yanl slra paket kolay

açılabilmeli Ve açarken partikül blrakmamalıdtr. Steril edilen paketin aç|lmasl esnaslnda oluşan
tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

11. Gaz Ve buhar indikrtörleri, kağlt ile film araslnda kenarda olmall, yerleşimleri asll sterilizasyon
bölgesinin dlşlnda kalmalldlr,

12. Rulolarda açılma yönü bulunmalldır.
13. Tensil kuweti, MD lSo 1924-2 ye göre kN/m 7,2 olmalldlr
,14. Y|rtllma kuweti, MD l s o 1974 ye göre mN 700 olmalldlr
15. Patlama direnci, lSo 2758 ye göre kPa 400 olmalldlr
16. HaVa geçirgenliği lso 5636-3 e göre um/Pa,s 11,4 olmalldlr
17. su emişa coBB göre g/m2 ,16 olmalldlr-
,l8. pH Value lSo 6588 göre 7 olmalldlr.
19. iluloların eni Scm 7§cm 1gcm 1scm 2ocm 25cm 30cm 4Ocm boyu 200mt uzunluğunda olmahdır.

20. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

a,.
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PLASTİK KONTEYNIR KİLİDi ŞARTNAMESi

. Üriın sterilizasyon kontrolü için konteynırlerde kullanlmak için tasarlarımış olmalıdr.

. Üretici firma EN ISO 900l:2000 Kalite Belgesine süip olmalıdır.

. Üriln 27mmx4Omm ölçiilerinde olmalıdır.

. Üriln 134'C sıcaklığa dayaıuklı olmalıdır.

. Üriln üzerinde kilit görevini sağlayacak böliirn olmalıdır.Bu böliimden uzun kısm
geçirilerek kilitleme işlemi tamaırılanmış olmalıür.

. Ürtlniin kutusunda en az 1.000 adet plastik konteynır kilidi bulıınmalıdır.

. Ürün numune ile değerlendirileceitir.
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piyesııvııı,ı ynĞıaylcl spREy

rı rr,ıi r şenııııeıu esi

1.Sprey 500 ml olmalıdır.

2.sprey temizleme ve yağlama için bakım amaçlı kullanılmalıdır.

3.Sprey hastanedeki mevcut cihazlara uygun olmalıdır.

4.Hava kaçağl olmamasl için özel filitre sistemi olmahdIr.

s.Spreyle birlikte birer adet motor ve piyasemen temizleme ve yağlama başlığı verilmelidir.

6.Sprey yağlama başlıkları kırmızı ve siyah kodlu olmalıdır.

7.UBB kaydı olmalıdır.

8.Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir.
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PASLANMMYÜZEYLER içiN TEMlzlEYiCi KÖPÜK TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Ürün köpük formda olmalıdır.
2. lslanmasında sakınca olmayan paslanmaz çelik ekipmanların (otoklav, otomatik

yıkama makinesi, tedavi arabası vs.) etkin temizliği, yüzeylerinden pas ve kiri

uzaklaştırmak için kullanımı uygun olmalıdır.
3. Ürün kimyasal içeriğinde etkan bir temizleme performansı için phosporic acid(> %7

oranında) ve non iyonik deterjan (> %4 oranında) bulunmalıdır.

4. Aldehit, fenol, klor, alkol türevlerini içermemelidir.
5. Ürün uygulandığı yüzeylerde herhangi bir aşındırmaya neden olmamalıdır.

6. yüzeylerin 15 _ 30 dakikasürede ürünle ıslak kalmasına olanak sağlamalı ve kalıntı

bırakmadan temizlik yapmalıdır.
7. Kolay durula nabilmelidir.
8. Uygulanan yüzeydeki kötü kokuları elimine etmelidir.
9. Uygulanan malzemelerin parlak ve yenilenmiş görünmesini sağlamalı, yüzeyin

bakımını yapmalıdır.
10. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu temin edilmelidir.
11. Ürün 650 m|,|ik orijinalambalajında olmall, her 4 adet ürünle beraber 1 adet ürüne

özel 5preyleme tabancası ücretsiz olarak firmatarafından veriImelidir-

12. Ürün numuneleri ihale öncesinde uzman üyenin belirlediği sayıda ve uzman üyenin

uygun gördüğü ünitelerde ilgili birim sorumlusuna kullandırılarak denenecek ve yazılı

olarak uygunluk alınacaktır.
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ürün yopllorl gereği otoklov veyo eıilen oksil ite slerilizosyonu yop{omoyon ortroskop, loporoskop. endoskop gibi İüm

rijilVef|eksibleendoskoplonn."n",ı",i"ı,.',oıorının,pıostik,kouçUk,metol,polselen,ccmvbmedikol
ekipmonlorln yüksek düzey oezenretsiyonu için uygun olmoh Ve Uyumlu o|duğu moteryoller ihole dosyoslndo

sunulmoldIr.
üıun nıdrojen peroksit ve perosetik osil kombinosyonu içermelidir. Uzun süIe slobil kolobilmesi ve kullonllobilmesi iÇin

kullonIm öncesinde oktivdedilmelidir.
Aktivotör ve jenerotör konşıınlorok hoarlonon Ürün ile tek yönlü reoksiyon soğlonorok peroseıik osil ijrelilmelidir,

Üıi]n onıin. kuorterner gmonyum, oldehit, fenol. klor içermemelidir,
Ürün ilk oktive edildiğinde l5o0 ppm seviyesinde peroseİik osit ihtivo etmeli ve l4 günlÜk kullonm §i]recinde 900

ppm,e kodor p.,or".tik osıt seviyeslni korumohdır. iikinlik çoıışmolon ürünün okiif oIduğu l5oo_9o0 ppm afolığındo

konltlonmlş olmolldıI_
Ürün geniş onİimikrobiyol eİkinliğe 50hip olmoll.
_ ei-ıılzz* 42. EN 1456l slondortlonno göre bokteriler (MRSA, Pseudornonos oeruginoso. VRE, E-coli. K'ebsie'k',

Hel:rcobocter pYloi. Enlerccoccus' üzerine elkinliği5 dk,
_ EN ]4348, EN l4563slondortlorino'göre mikobokieri|eı |Mycobdcterium tenoe, Mycoboclerium oviuml üze(ine

etkinliği5 dk.
_ iN ü3;24. EN14562 slondorilonno göre fungusidol (condido oıbicons. Aspergilus brc6i,,ensisJ eikinliği5 dk,

_ EN i4476 t Alstondordlno göreviiüsler P;ıiovilis. Adenovnİk, Mu.ine NoroviÜs HlV_l. PRV. Polyomovirus,, üzerine

elkinlği 5 dk.
_ EN l4a47 stondordlno göre 8oci,,Us subİi,|is, 8oci,lt s cereus. l37o4§tondordlno göre 8ociltl6 sub''lig Boc'l'Us cereus,

ctoslridium diİticile. c|osİridium spologenes sporlon üzerine eikinliği5 dk,

Firmo bU özeIlikleri korşılodığıno doir ulusl6roıosı okredile loboroİuvorlordon yopllmlş mikrobiyo|ojik çolıŞmo roporlorlnl

teklif dosyosındo sunmolıdlr.
Bokteıisil, yeoslisid ve tüberkülosid eİkinliğine doir VAH sertifikoslno sohip olmolld[,
Solüsyon okİive edildikten sonro l4 güJük süre boyunco kullonılobilmelidir. Firmo l4 gün boyunco stobil koldığını

kOnltioyon loporlon tek|if dosyo$ndo sUnmol|dlr.
Filnıo ürün beroberinde solüsyon içerisindeki peroseİik osilin MEK seviyesini ölçmeye yoroyon test striplerini 5 |itreye7

odel 5trip olocok şekilde bedelsiz riermelidir. Sirip miodı en oz 30 oy olmohdır,
Test skiğeri pH ölçer olmoyıp solüsyono içerisindeki elken moddeye duyo olmoll ve lesı slriplerinin Ürünün etkin

olduğu etken mo-doe oıoliğını ölçtijğünjdoir yopılmış volidosyon çohşmosı teklil dosyosındo sunulmoidıı, Aynco

5hipler ÜTs' ye koyıtl| olmohdf.
KUlıonılocok ekipmonlqrdo herhongi bir korozyono neden olmomol|, kororyononeden olmodlğl bilimsel ÇoİŞmo ile

belgelendİilmeIidir.
üruİ, ıuiinon. pentox. olympus endoskoplor üzerinde uyumluluğu okrediie loboroiuvor iorofındon les1 edilip

onoylı:nmlş olmolı. Bu çolüşmo belgelendiri|meli ve ihole dosyoslndo §UnUlmolldlr,

üıüıi geniş'moteryoı uyumtuIugunİ s"tip oı,noı, ve en oz 2 endoskopi iirmosındon (stoz, Fuiinon. Richord woli vb,)

ı,yumlu olmolı ve bUnu belgelendirmelidir.
Ayrlco ÜrÜn Ultroson ploplorı (Philaps.Aloko,GE,Toshibo Vb.). TEE proplor (Philips.sonoside vb.) ile uyumlu olmoll vğ bu

uyumlulukloı do leklif dosyos!ndo sunulmol|dır.
otomotik ykomo mokineleri ıçin 

-|ıraejivoıor,rndo 
Wosh vb.) uygunluğu olmohdır. Bunu konıtloyon belgelel ihole

dosyoslndo sunUlmoıdlr.
ürürıe oit Güvenlik 8ilgi tormu verilmdidir.
iitil93l42ltEC direkl-iflerine göre gerekliliklefi soğıomolıve ÜIS, de koyİll olduğu belgelendirilmelidir,

iirır, orı]inoı s L,lik kililli kopoiombilo.jındo olmot, omboloi üzerinde ürünün kimyosol içeriği, üre|im ve son kullonmo

k)!ilri. lol numorosl yozmoftdlr_ UrÜn;ktivoİörÜ, kulloncl hotolonnl önlemek için sl.lik ienero|öI bidonu içefisine

en|egre edilmiş olmohdlr.
Üıüııİ yılıof ömrüne sohip olmoidır. Son kullonım torihine kodor stobilkoldığı loboroluvor ço|ışmosıile
be|gelenmelidiI. Ürün hosloneye lesliminden sonro en oz 9 oy miodı olmoİdır,
]ekİf veren İirmolor uzmon Üyenin belirlediğisoydo nUmunel ihole öncesi teslim edeceklir. NUmuneler Uzmqn

iiyenin uygUn gördüğü üniİeierde soğİk pe]rson'eline kullondlnlocoktlr- soğİk peIsonelinin ürün hokkındo görüŞleri. o

onııenin iJrumiu tıemşiresi ve/veyo hikiminden uzmon üye İoroİındon yozllü belge ile ohnocoktlr, Ürün seçiminde

5oğllk personelinin. ür-ne uyumu ve ürün hokkndoki görüşleri dikkote ollnocokllr,
Muoyene komisyonu gerek duymosı holinde Türkiye Holk 3oğlığı Kurumu boşlo o|mok üzere her seri için yeterli soyıdo

nurnune olorok moslollofl ti.moyo oiİ olmok üzeıe ono|iz (mikrobiyol etkinlik, toksikolojik, kimyosoıiçerik. korozif etki

vb.) için gönderebilecekıir. Anoliz nedeniyle eksilen stok tirmo loroılndon tomomlonocoktlı.
Numuneleı o.ijinol omboloj|ndo denenerek oinocoktr.
KUrumo teslim edilecek ürünün üreİim serisine (lot numoroslno) oiİ. üreİici firmonın or'ıjinol onoliz seltifikosı teslim

sırosındo ürün ile birlikle verimelidiI.
yük|enici firmo şortnomenin her moddesine İek lek uyocoğlnt beyon ve toohhüı etmelidir.
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PAS KOROZYON GİDERİC| SOIÜSYON

1. solüsyon, cerrahi metal aletler üzerindeki korozyon ve fikse olmuş kirliliği tamamen

temizleyebilmelidir.

2. solüsyon hassas (mikro_optilç plastik cerrahi) metal ekipmanları ve tüm metal aletlerin

bakımınıyapabilmelİdir.Aletlerüzerindekikaplamayazararvermemelidir.

3. solüsyon çözeltisi 10 dakika temas süresi sonunda temizlik etkisini gösterebilmelidir.

4. solüsyon içeriğinde, fosforik asit olmalıdır. Fosforik asit oranı yo25 den fazla

olmamalıdır.

5. Solüsyon ale ilgiii CE belgesi ve Güvenlik Veri Fişi olmahdır,

6. Solüsyon raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır

solüsyon,kilitlikapakVeyafolyoilekapatılmlş4.5litrelikambalajlardaolmalıdır.7

8. Solüsyona a

verilmelidir.
it, orijinal ambalajlı numune, denenmek üzere teklif ile beraber

9 Solüsyon konsantre olup 1ölçek pas sökücü ürün,7 ölçek sıcak (500C- 80oC) su ile

karıştırılır. (1/7 konsantrasyon).

Yrd. Doç. Dı Mustolo trmon oo[rRttR
je üJtgulama Hastanesi

H-R.iJ, Aıal
30Tescil No:88595

Dip.No:21
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1. Eldiven tüm tlbbiVe cerrahi müdahalelerde, Viral kontaminasyondan Ve vücut slvllarl ile bulaşan
hastalıklardan koruma sağlayacak özellikte olacaktır.

2. Eldiven tüm tlbbi ve cerrahi müdahale|erde HBV, HcV, HDV, HsV, HlV virüslerınden ve vücut slvllan ile
bulaşan diğer tüm virüslere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacakır.

3. Eldivenin koruyucu bariyer olarak bakterilere ve virüslere karşı yüksek koruma sağlaması için
antimikrobiyal madde içermesi gerekmektedir.

4. Eldiven tüm t|bbive cerrahi müdahalelerde Ac|netobacter baumannii, Bacteroİdesfragilis, Escherichia
coli, Klebsiella oxytoca, staphylococcus aureus gibi baKerilerinden ve vücut svllarl ile bulaşan diğer tüm
bakterilere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktlr. Bakterilere karşl in-Vitro test sonuçlarl
hastaneye sunulmalıdır,

5. Eldiven yapılan testlerisonucunda, bakterilere ve virüslere maruziyetinde en az %99'unu öldürecektir
Ve etkisiz hale getirecektir.

6. Eldiven içerisindeki aktif dezenfektan kanşlmInln kan ile temasta toksik etki oluşturmad|ğlnln
onaylanmış olması amacıyla ve 93/42/EEC Medikal Cihaz Direktifleri gereği, eldivenin CE sertifikası Class 3
standartlanna sahip olması gerekmektedir.

7. Eldiven üretim standartlarl açlsından EN455/1-2-3-4, EN37417-2-3, EN420, lso11137-1, lso13485,
lso14001, lso9001 standartlarına uygun sekilde üretilmiş oımahdır, bu belgeler ihale dosyaslnda
sunu!malıdır.
8. Eldiven virüs ve bakerilere karşı etkili CH6 (klorheksidinglukonat) içeren antimikrobiyal astara sahip
olmalıdır. Bu astar ortalama 81 mg cHG içermelidir.

9. Eıdivenin üretim sonraslnda, üzerindeki delik oranınln testi açlslndan AQL seviyesi 1,0 olmalıdır. Ölçüm
sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

ı0. Eldiven maksimum esnekliğe Ve geçirmezlık bariyerine sahip olmasl amaclyla doğal kauçuktan imal
edilmiş olmalıdır.

ı1. Eldivenin alerji riskani minimize eden hipoallerjik protein seviyesi 10 (on) p8/gı'dan düşük oımasl
gerekmektedir. Test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır

12. Eldiven TiPlV kimyasallara karşı alerji riskini önlemek amacıyla hızlandırıcı Thiuram, MBT Ve

DPG(diphenyl guanidine} içermemelidIr. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven
kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

13. Eldiven kullanıcıya bariyer korunmaslyla birlikte rahat hareket kabiliyeti, ameliyat konforu ve
hassasiyet sağlaması amacıyla, parmak ucu kalınlığı en fazla 0,22 (sıfır virgül yirmi iki) mm, avuç içi kalınlığı
en fazla 0,2 (sıfır virgül iki} mm olmalıdır.

ı4, Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olacaktır.

15. Eldiven dış paketi, ıslandığında ve kullanımda çabuk deformasyon oluşmaması, sterilliğinin zarar
görmemesi amacryla paketin her İkiyüzü de polaetiıen materyalden üretilmiş olmalıdır.

16. Eldiven manşet kısmının ameliyat gömleğinden kaymasını önleyecek şekilde kaymaz bant içeren düz
manşet s€klinde üretilmiş olacaktlr.

17. Eldivenin uzunluğu en az 290 (ikiyüzdoksan) mm olacaktır.

Antimikrobiya| Özellikli (Bariyerli) Steril Cerrahi Eldiven Teknik Şartnamesİ
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MAyo MAsA önriısü ıtrııix şnRrııavrtsi

1) 78 cm +/_ 3 cm x 145 cm +/_ 5 cm ebadında; üstünde medikal nonwoven malzemeden

takviyesi olan Polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

2) sterilizasyon bohçasına sarılı olarak bir yüzü şeffaffilm, diğer yüzu medikal kağtttan

imal edilmiş sterilizasyon poşetlerine konulmalıdır.
3) Etilenoksit yöntemi ile steril edilmelidir.
ai Etiteti üzerinde üretim bilgisi, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdlr. Set içeriği

etikette açıkça belirtiImiş olmalı
5} Üretici firma lSo l3485:2003 belgesine sahip olmalı ve Set ürünleri için onaylanmış

kuruluştan alınmış CE belgesi ibraz edilmelidir.
6) TSE EN l3795:20l l standartlarına göre üretilmiş olup bu standartta yer alan

hususlara uygun olmalıdır. Üreticiye ait l3,t95:20].l belgesi ihale dosyasında

bulunmalı ve ihale komisyonuna sunuImalıdır.
7) Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
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KAIEMLER DoUBtE J KATETER 4,7 F TExNiK şARTNAMES|

1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmaktadır.
2. Bir ucu açık, diğer ucu kapalı olmaktadır.
3. Üzerinde cm çizgileri ve her 5 cm de bir marker çizgileri olmaktadır.
4. Ebatları 4,7F 26 cm olmaktadır.
5. Şeffaf kılıf içinde dış yüzeyi PTFE kaplı kılavuz tel olmaktadır.
5. Kılavuz telin ( guidewire ) bir ucu sert, bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uıunluğunda

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, kılavuz tel ve iki adet klips içermektedir. Klips

yok ise kilitli-dügmeli sistem iticisi ( connectabl pusher l olmaktadır.
10. Setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olak tek pakette birleştirilmiş

olmaktadır.
11. imalat tarihi paketin üzerinde yaımaktadlr.
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 olmamaktadlr.
15. Double J üreter kateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskopla uyumlu

olmaktadır.
15. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.

21c
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ERASETıK AslT içERiKLl ALET DEzENFEKslYoN soLtjsYoNu

1. Ürün yaptlan geroği otoklav vgya etilen oksit ile sterilizasyonu yapllamayan aİt oskop, laparoskop, endoskop gibi $im rjjit ve

flerciıjıe'endojı<opiann, anestezi aksesuarlannln, pıastik, kauçuk, metal, porselen, cam vb medikal ekipmanlarln yüksek düzey
dezenfeksiyonu için uygun olmalı ve uyumlu olduğu materyatleı ihale dosyaslnda sunulmalldlr.

2. Ürün hidrojen peiotsii ve perasetik asit kombinasyonu içermelidir. uzun süre stabil kalabilmesi ve kuılantlabilmesi iÇin kullanlm

öncesinde aktive edilmelidir.
3. ARivatör ve jeneratör kanştlnlarak hazlrlanan ürün ile tek yönlü reaksiyon sağlanarak perasetik as|t üretilmelidir.

4. Ürün amin, kuartemer amonyum, aldehit, fenol, klor içermemelidir.
5. Ürün ilk akt|ve edildiğinde 15oo ppm seviyesinde perasgtik asit ihtiva etmeli ve 14 günlük kullanlm sürecinde 900 ppm'e kadar

perasetik asit seviyeğıni ıorumalidn. Ettinlik çallşmalan üfünün aktif olduğu 1500-900 ppm aralğlnda kandanmıŞ olmalldlr.

6. Ürün geniş antİmikrobiyal etkİnliğe sahip olmah.
- eİ ıs7zz* 42, EN 14561 standartlanna göre baKeriler (MRSA, Pseudomonas asruginosa, vRE, E.coli, Kebsiella,

Hetirbacter pyıori, Ent6.ococcus) üzerine etkinliği 5 dk.
- EN 14348, El.i 14563 standarllanna göre mikobakteri|er ( Mycobacteium terae, Mwbacteium ayiuİn) üzerine etkinliği 5

dk.
- EN 13624, EN14562 standartlarlna göre fungusidal (CandıUa albicans, Aspergill1s brasiriansis) etkinliği 5dk.
_ EN 14476 + Alstandardlna göre Virüsler (Poliovirİjs, Adenovirijs, Murine Norovirıjs HlV-'l, PRV, Polyomavirus) Üzorine

atkinliği 5 dk.
- EN 1'347 standardlna göre Bacirrus subtitis, Bacillus cele0ş 13704 standardlna göre Bac,lıus subtilis, Bacillus cereus,

clostfidium difficile, clostridium sporogenes spor|an üzerine etkinliği 5 dk.
Firma bu özellikleri karşlladlğlna dair uluilararası akredite laborafuvarlardan yapllmlş mikrobiyolojik çallşma raporlarlnl teklif

dosyaslnda sunmalldlr.
7. BaKerisit, yeastisid ve tiberkülosid etkinliğine dair VAH sertifikasına sahip oımahdır.
8. Solüsyon;ktive edildiKen sonra 14 günlük süre boyunca kulıanllabilmelİdir. Firma 14 gün boyunca stabil kaldtğlnl kanltlayan

raporlan teklif dosyaslnda sunmalldlr,
9. Firma ürün beraberinde solüsyon içerisindeki perasetik asitin MEK seviyesin| ölçmeye yarayan test skiplerini 5 liteye 7 adet

strip olacak şekilde bedelsiz vermelidir. strip miadl en az 30 ay olmalldlr.
10. Test stnpıeri pH ölçer olmaylp solüsyona içerisindeki etken maddeye duyadl olmall ve test striplerinin ürünün etkin_olduğu

eGn mioaj araıığını ölçtü'ğÜne daii yapılhış validasyon çalışmasi teklii dosyaslnda sunulma|ldlr. Aynca striplor ÜTs' ye

kayıtll olmalıdlİ.
11. Kuilanllacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmamall, korozyonaneden olmadlğl bilimsel ÇalıŞma ile

belgelendirilmelidir.
12. Ürü;, Fujinon, Pentax, olympus endoskoplar üzerinde uyumluluğu akredite labaratuvar taraflndan test edilip onaylanmlŞ

olmall. Bu çahşma b€lgelendirilmeli ve ihale dosyaslnda sunulmalldlr.
13. Ürün geniş mjteryal ğumluluğuna sahip olmalİ ve en az 2 endoskopi firmasından (Storz, Fuiinon, Richard Wolf vb.) uYumlu

olmah ve bunu belgelendirmelidir.
Aynca ürün ultıas-on propları (Philips,Aloka,GE,Toshiba vb.), TEE prop|ar (Philips,sonosidğ vb.) ile uyumlu olmall ve bu

uyumluIuklarda tekıif dosyaslnda sunulmalıdlr.
domatik yıkama makineieri için (Medivato.,Endo wash vb.) uygunluğu olmalldlr. Bunu kanltlayan belgeler ihale dosyaslnda
sunulmalldlr.

14. Ürüne ait GüVenlik Bilgi Formu Verilmelidir.
15. Ürün 93/4zEEc direktiflerine göre gereklilikleri sağlamall ve ÜTs' de kayİll olduğu belgelendirilmelidir.
ıo. Ürtin orliinaı 5 Llik ki|itli kapaf ambilajında olmali ambalaj üzerinde ürünğn kimyasal iPriği, üretim ve son kullanma tarihi, loİ- 

nrr"ra{, yazmakdlr. Üriıh aı«ivatörü, kullanıcı hatalarını önlemek için sL.lik ieneratör bidonu içerisine entegre edilmiŞ

olmalldlr.
ız. Ürtın İvİı rat omfüne sahip olmalıdır. Son kullantm tarihine kadar stabil kaldüı laboratuvar çalışması ile belgelenmelidir. Ürğn

hastaneye tes|iminden sonra en az 9 ay miadl olmalldlr.
18. Teklif ve'ren firmalar uzman üyenin beli;bdiği saylda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir. Numuneler uzman Üyenin uygun

gördüğü ünitelerde sağlık personeline kulb;dlnlacaktlr. sağlik personelinin ürün_hakknda görüŞleri, o ünitenin sorumıu

iemşiiesı ve/veya heÜminden uzman üye tarafından yazılı beğe ile ahnacaktlr. Ürün seçimindğ sağhk personelinin. ürüne

uyumu ve ürün hakklndaki görüşleri dikkate alınacaktır.
19. Üuayene komisyonu gereı<-duyması halinde Türkiyg Halk Sağlığı Kurumu başta olmak.üz€re h€r ssri iÇin.Yeteili saYlda

numune alarak masraİıarı frm;ya ail o|mak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikoloiik, kimyasal iÇerik, korozif eü( Vb.) iÇin

gönderebilaceKir. Analiz nedeniyle eksilen stok frma taraflndan tamamlanacaktlr,
20. Numuneler orijinal ambalajında dgnenerek ahnacaktlr.
ii . xuru.a tesıırri sdil€cek ürünün üretim serisine (lot numaraslna) ait, üİotici firmanln orijinal analiz sgrtifkasl toslim slraslnda

ürün ile bif|ikt€ verimelidir.
22. yüklenici firma şartnamenin her maddesine tek tek uyacağlnl beyan ve taahhüt etrnelidir.
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ANTisTATiK AMEL|YATHANE
TERLiĞi TEKNiK şARTNAMEsi

1_ Termal olarak enjekte edilebilir anti_statik kopolimer aleve dayanıklı kauçuk
malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2- Otoklava dayanıklı olmalıdır

3- lsı dayanıklılığı: Sıcak Su: '100 oC

Buhar:134 oC

Kuru Sıcak: 1 34 oC

4_ Eter, ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler, ve yağlara karşl dayanlkll
olmalıd ır.

5- Ultraviole ışınlara karşı dayanıklı olmalıdır.

6- Maksimum esnetilebilme değeri manimum %800 olmalıdır.

7- CE sertifikasına sahip olmalıdır.

8- Tabanı ıslak zeminde kaymamalıdır.

9- Taban altında antistatik olduğunu belirten yazı olmalıdır,

10-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

1 
,l-ıstenilen numaralarda ve renkte terlik istenebilecektir.

-'J
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DAMAR AsKlsl

l.Silikon malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2.Damar askıs olarak kullanılacaktır.

3.vücuttan yabancı cisimreaksiyonu göstermeyecektir,

4.Poşette iki adet olacaktlr.

5.steril olmalld|r.

6.Değişik renklerde olmasl tercih sebebidir. ( Kırmızı, Mavi, Beyaz, sarl İ

7.üretim ve son kullanım tarihı üzerinde olmahdlr. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı

olmahdır.

8. Numune üzerinden değerlendirme yaptlacaktlr.
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KAVISLI KESICI STAPIER KARTuŞu 40MM _ KAuil DoKu

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda kavis şeklinde dtirt sın zımba aEna, ve bunlann ortasını

kesme işi yapmalıdır.
4. Kullanılan zımbalann materyali titanyum olmalıdır.
5. Zımbalar 2.0mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
6. Zımba eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en az 4.7mm olmalıdır,
7 . ZımM teli çapı en faz|a 0.23mm olmalıdır.
8, Kartuş içinde en az 46 zımbn bulunmalıdır.
9. Zımba en dış hatt uzunluğu en az 48mm, en iç hatt uzunluğu en

az 40mm olmahdır.
10.Kesi hatt en az 40mm olmaldır.
11.Aynı sbpler üzerine, hem normal, hem de kalın doku kartuşlan

takılabiImelidir.
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1. Disposable olmahdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynl anda kavis şklinde dört sıra zlmba atma, rıe bunlann ortasını kesme

işi yapmalldlr.
4. staplerin başı kavisli olmahdır.
5. Kullanılan zımbalann materyali ütanyum olmalıdır.
6. stapler üzerinde zımba yüklü bir kartuş haz|r gelmeİidir.
7. Aynı hasta üzerinde beş kez karfuş değişürebilmeli, üzerirıdeki ile birlikte

toplam atü kez atşleme yapabilmelidir.
8. Stapler tek elle kullanılabilmelidir.
9. Zımbalar 2.Omm yüksekliğe sıkışmalıdır.
10. Z,mba eni en az 3.0mm. bacak uzunluğu en az 4Jmm olmaldlr.
i1. Ztmba teli çpı en fazla 0.23mm olmalıdır.
].2. Kaıtus içinde en az 46 zımbE bulunmaldlr.
13. Zımba en dlş hatb uzunluğu en az 48mm, en iç rEü uzunluğu en az

40mm olmalıdır.
14. Kesi hatt, en az 40mm olmalıdır.
].5. siapler Şaftı en az 22cm uzunlukta olmalldlr.
16. Siapler ağırlığt en fazla 4899r. olmalıdır
17. Kapanma esnasında, dokunun dışrı kaymasını engelbmek için, çenebrin

ucunda doku tutucu çubuk bulunmalıdır. Bu çubuk hem elle İrem de
otomatik olarak aktive edilebilmelidir.

i8. Tutaç üzerinde, birincİsi dokuyu çenelere tespit eden, ikincisi aEşlemeyi
yapan iki kol bulunmalıdır.

19. Dokuyu çenelere tespit den kol kapatimadıkça aEşlemeyi engelleyen
g üVenlik mekanizmasl bulunmahdır.

20. Zımbalanacak dokunun ko|ay tespit edilebilmesi için, ara kapanrna özelliği
olmalıdır

21. Sbpler çeneleri, düzgün zırıba formasyonu için, birbirine tam parahl
konumda kapanmalldlr.

2z.T!taç üzerinde tegi]it kolunu açmaya yaEıyan bir düğme bulunnnlıdır.
23. Boş kaütu5la doku favması olmaması için, kollan kiliüeyen bir güvenlik

mekanizmasI olmahdIr.
24. Aynü stapler üzerine, hem normal, hem de kalın doku karfuşları

takılabiimelidir.
25. Ateşleme işleminin bmamlandğlnl gösteren, errahın duyabileeği

ükseklı bir ses Veri,ne özelliği oımahdlr.
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DüZ KAPATICI KEsİCl STAPLER KARTUŞU l00 MM KALIN DOKU

l 5. Bu kaleme teklif veren fi
vermeleri zorunludur.
16.ürün numune ile değerlendirilecekti

kapatıcı kesici 100 mm staplerede teklif

Pro|. on (UR(ÇUO6tU

e9. No:41662-61066
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l . Disposable olmahdır.
2, Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda hem dört sıra zımba atma, hem de bunların orta§tnı kesme için
kullanılmalıdır.
4. zımbalar titanium'dan olmalıdır
5. Zımbalar 2,0 mm yük§ekliğe sıkışmalıdır.
6. Bıçak kartuş üzerinde olnıalıdır ve kartuşla birlikte değişmelidir.

7. Çift sıralı iki hat boyunca l00 (t 2 ) mm. uzunluğunda kapama ve 98 ( t 2 ) mm.

kesme yapmalıdır.
8. Zımbaların bacak uzunluğu en az 4.5 mm olmalıdır.
9. Zımba teli çapı en fazla 0.24 mm olmalıdır.
l0. Karnış içinde en fazla l l0 adet zımba bulunmalıdır.
l l. Zımbalar kapandıktaıı sonra "B" formunu almalı ve korumalıdır.
l2. Çift sıralı iki hat birbirine 3,0 mm mesafede olmalıdır.
l3. Kartuş veya steril ambalajın üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare

olmalıdır.
l4. Lineer Kapatıcı-Kesici stapler ile uyumlu olmalıdır.
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KVllıl Aortabilbmoral Pantolon Greft

pANToLo|{ GREF,r TBKNiK özELLiKLERi
l. Greft dakon malzemeden. dokuma tekniği ile iiretilmiş olmalıdır.

2. Hastaya takılmadan önce, pre-clotting işlemi gerektirmemeli. bu amaçla kolojen ile kaph

oImahdır.

3. Trombozu erı az seviyede tutmak ve eş dağılımh neointima oluşumunu sağlamak için, darnarın

sadece dş yiizeyi %99 saflıkıaki kolojenle ile çapraz bağlanarak kaplanmş olınalıdır.

4. Greftin dş yüzeydeki velur yapsı düzgiin doku oluşumunu desteklemelidir.

5. Damar çapı en .ız l2x6, l4x7, l6x8, l8x9, 20xl0. 22x1l ve 24xl2 mm olmalıdır, Damarın

uzunluğu en az 50 cnı olmalrdır.

6. Greftin kolay anasıomoz için et kalınlığı en f:zla 0,4mm olmalıdır.

7. Greftte tiftiklenme olmamalı; bu sayede kullanım zorlaşmamalıdır.

E. Diizgün yerleştirmeyi kolaylaştırmak için, damar boyunca uzanan radyo-opak çizgileri

olmahdır.

9. Dikimi kolay olmalı, özel bir sütiir malzemesi gerektirmemelidir. Sütur noktalaruıda kanama

olnıamaldır.

l0. Greft su geçirgenliği l20 mmHg'de dakikada cm:'ye en fazla 5m| olmalrdır.

l
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vAzGEçiLMEz TEKNiK özeı-ı-irı-eR :

1. Teklif edilen Hidrojen peroksit şişesi, hastanemizde kurulu olan cAsp marka

Hidrojen Peroksit Gaz Plazma sterilizatörü cihazlna uyumlu olmalıdlr,

2. Hidrojen Peroksit şişesi 25Om1,1ik ambalajlarda, 140ml net kullanım hacmine sahip

olmalıd ır.

3. 'l26 litre net kapasiteli sterilizatör için,'l tüp ile 17 uzun, 34 klsa döngü

yapılabilmelidir.

4. Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 8 ay'dan az olmamalıdır,

5 Şişenin içinde bulunan sterilizasyon ajanının etken bile§eni %55_60,1ık Hidrojen

Öjroksit iimyasalı olmalıdır ve cihaz üreticisi firmanın orjinal şişesi olmalıdır.

Teklif edilecek her bir şişenin üzerinde cE markası ve barkod bulunmall, ve

cihazdaki barkod okuyucu sistemle uyumlu olarak otomatik tespit edilebilmelidir.
6.

7. Ürün numune ile değerlendirilecektir
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PERKÜTAN N EFRosToM i (N EPH RoFiX) TEKN i r Şnnrııaıv E

1. Nefrostomi seti perkütan olarak seldinger tekniği ile takllabilecek şekilde olmalıdır.

2. set, birer adet nefrostomi kateteri, ultrasonik giriş İğnesi, J uçlu guide, universal adaptör ve üç adet

değişik kalınlıkta radyopak dilatörden oluşmalıdır.

3. Yerleştirme kolaylığı için kateterin uç kısmı uca doğru incelen (Taper tip) yapıda olmalıdır,

4. Kateter uzunluğu 24- 34 cm olarak seçilebilmelidir.

5, Kateterin proksimal ucunda, kitlemeli bağlantlh olmalldlr,

6. 6,8,ro,r2 F ebatlarında olmalıdır.

7. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde olmalıdır,

8. Miyadl teslim tarihinden itibaren en az 2 yll olmalldlr,

9. Paket üzerinde steril izasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılmalıdır,

10. Firma kliniklerin istediği size kateterivermek zorundadır,

Yrd-
Harran

aülent I(ATI

0Eı4lR

,1003g1lü§1

,td. D0& DıOgı
9aıran

DL
p

$oıon



u,3

'r$

l

DouBLE J KATATERi 4FR TEKNiK şARTNAME

1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Bir ucu aç|k,diğer ucu kapalı olmalıdır.

3. Üzerinde cm çizgileri ve her 5 cm'de bir marker çizgileri olmalıdır.

4. Ebatlan 4F 18cm ve 4F 15 Ve 20 cm olmahdlr.

5. Şeffaf kılıf içinde dış yüzeyi PTFE kaplı k|lavuz tel olmahdır.

6. Kılavuz telin (Guidewire) bir ucu sert,bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

7. Beraberinde stent itici olmall Ve stent itici en az 70 cm olmalıdır.

8, Radyoopak olmalldlr.

9. Her set bir adet DJ stent, stent itici, kllavuz tel Ve ikİ adet klips içerme|idir. Klips yok ise kilitli-

düğmeli s|stem iticisi (connectabl pusher) olmalıdır.

10. setİn tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olarak tek pakette birleştirilmiş olmalıdır.

11. imalat tarihi paketin üzerinde yazmalldlr.

12. Miyadl teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

13. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi Ve son kullanma tarihi yazllmalıdlr.

14. Double J üreter kateteri üretere zarar Vermemeli ve alerjik olmamalıdır.

15, Double J üreter kateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskopla uyumlu olmahdır.

16. Firma kliniklerİn istediği size kateteri Vermek zorundadır.
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DouBtE J KATATERl 3FR TEKNiK şARTNAME

1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edİlmiş olmalıdır.

2. Bir ucu açık,diğer ucu kapalı olmalıdır.

3. Üzerinde cm çizgilerive her 5 cm'de bir marker çizgileri olmalıdır.

4. Ebatlar| 3F 10-12cm Ve 3F 15 cm olmalıdır.

5. Şeffaf kılıf içinde d|ş yüzeyi PTFE kaplı kllavuz tel olmaltdlr.

5. K|lavuz telin (Guidewire) bir ucu sert,bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

7. Beraberinde stent itici olmah ve stent itici en az 70 cm olmalldır.

8. Radyoopak olmalıdır.

9. Her set bir adet DJ stent, stent itici, kılavuz tel ve iki adet klips içermelidir, Klips yok ise kilitli-

düğmeli §istem iticisi (connectabl pusher) olmalıdır.

10. setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olarak tek pakette birleştirilmiş olmalıdır.

11. imalat tarihi paketin üzerinde yazmalıdır.

12. Miyad| teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

13. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi Ve son kullanma tarihi yazılmalıdır,

14. Doub|e J üreter kateteri üretere zarar vermemeli Ve alerjik olmamalıdır,

15. Double J üreter kateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskopla uyumlu olmalıdır.

16. Firma kliniklerin istediği size kateteri Vermek zorundadır.
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1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Bir ucu açık,diğer ucu kapalı olmalıdır.

3. Üzerinde cm çizgilerive her 5 cm'de bir marker çizgileri olmalıdır.

4. Ebatlarl 6F 26cm ve 5F 28 cm olmalıdır.

5. Şeffaf kılıf içinde dış yüzeyi PTFE kapll kllavuz tel olmalldlr.

6. Kllavuz telin (Guidewire) bir ucu sert,bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

7. Beraberinde stent itici olmah Ve stent itici en az 70 cm olmalıdır.

8. Radyoopak olmalıdır.

9. Her set bir adet DJ stent, stent itici, kılavuz tel ve iki adet klips içermelidir. Klips yok ise kilitli-

düğmeli sistem iticisi (connectabl pusher) olmalıdır.

10. setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olarak tek pakette birleştirilmiş olmalıdır.

11. imalat tarihi paket|n üzerinde yazmalıdır.

12. Miyadl teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

13. Paket üzerinde sterilizasyon tariha Ve son kullanma tarihi yazılmalıdır.

14. Double J üreter kateteri üretere zarar vermemeıi Ve alerjik olmama|ıdır,

15. Double J üreter kateteri hastanemizde kullanılan üreterorenoskopla uyumlu olmalıdır.

16. Firma kliniklerin istediği size kateteriVermek zorundadır.

Dr: Bütent İ(ATI
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].. Set içerisinde 8F,den başlayarak 3OF genişliğe kadar ].2 adet

dilatör bulunmalıdır.

2. Dilatörler üzerinde FR ölçüleri rakam ile yazılmış olmalıdır.

3. Dilatörlerradyopak olmalıdır.

4. Set içerisinde 8 F dilatöre uygun 50 _ 70 cm uzunluğunda

stilesi bulunmalıdır.

5. Set içerisinde 24F,26F,28F ve 30 F dilatörlere uygun

sheath bulunmalıdır.

6. Dilatörlerin uzunluğu 30-35 cm olmalıdır,

7. set içeriğinin tümü tek bir steril paket içinde bulunmalıdır.

8. paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi

yazılmalıdır.
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l_ Üreteral endoskopik işlemlerde endoskopun geçişini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış

olmalıdır.
2- Üreteral giriş kılıfı; semi rigid bir iç dilatör üzerine yerleşmiş olan semi-rigid bir dış

kılıftan oluşmalıdır.
3- Kılıf şaftı üç ayrı katmandan oluşmalıdır; dışta 

_bir 
P.ebax katmarı, manevTa ve torkabilite

" 
y.İ""leİ;l 

"İı'ran 
güçlendirilmiş paslaımaz çelik koil ve iç kısmında PTFE katman,

4_ Kılıfın paslanmaz ç"ıiı.,." "irii,iı."ii 
il;;;, kıvrımlı anatomilerde katlanmaya dirençli

olmasına imkan vermelidir,

S- «-İİ,İr. ailutör rapyopak materyalden yapılmış olmalıdır,

İ- lİ,İİnn ," dilatoriİn g'ovdelerinin tamamİhidrofilik kaplamalı olmalıdır,

7- Kılıfın ucunda ayrıca rapyopak marker olmalıdır,

8_ Dilatörün govdesi gerekli 
"d!ii.gi 

,"r.uiı..ı. için yeterli sertlikte iken dilatörün uç kısmı
- 

atravmatik-olması ilin esnek yapüda tasarlanm|ş olmalıdır,

9_ Dilatörden kılıfa geçiş v..i,jşi,ır* ı."ı"ylığı sağlaması ve atravmatik olması için tek
- 

ud,.du incelerek gİlen yapıda ve pürüzsüz olmalıdır,

l0_Tek elle kullanılmasına i.ün J"r.n mandal mekanizması olmalıdlr. Bu mekanizma

sayesinde iç dilatör dıştaki kılıfa kilitlenebilmelidir,

l l_Mandalın dış gövdesi tıroinJ" her iki tarafta birer sütür deliği olmalı ve bu sayede kılıf

cerrahi örtülere tutturulabilmelidir,
lZ- İİ jiluto. g"rektiğinde kendi başına üreter dilatör görevi görebilmelidir,

l3-(alınlığı 8lg, l|ll3, l2l14 FR olmalıdır,

l4- Uzunluğu 28,36 ya da 46cm olmalıdır,

§
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1. Mesanenin suprapubik yoldan drenajı amacıyla kullanılmalıdır,

2. Takılma işlemi sırasında gerekecek malzemeleri içeren set halinde

olmalıdır.

3. Mesane drenajını sağlayacak kateter poliüretan malzemeden imal

edilmiş olmalıdır.

4. Kateterçapı8-10-12 F ebatlarında olmalı, uzunluğu 45 - 50 cm

olmalıdır.

5. Set içerisinde 1 adet t2 - L4 cm uzunluğunda metal trocar, adet

ucu kıvrık drenaj kateteri, ]. adet klemp ve 1adet sabitleme flasteri , 1

adet bistüri, 1 adet idrar torbası bulunmalıdır.

6. Trokar koruyucu kılıfı içinde olmalıdır.

7. Kateter üzerinde işaret çizgileri bulunmalıdır.

8. Orijinal steril ambalajında olmalıdır.

9. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır,
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DoUBtE J KATATERi 4,7FR TEKNiK şARTNAME

1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır,

2. Bİr ucu açık,diğer ucu kapalı olmalıdır.

3. Üzerinde cm çizgilerive her 5 cm'de bir marker çizgileri olmalıdır,

4. Eballan 4,7F 26 ve 28 cm uzunluğunda olmalıdır.

5. Şeffaf kılıf içinde dış yüzeyi PTFE kaplı kllavuz tel olmahdlr.

6. Kllavuz telin (Guidewire) bir ucu sert,bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

7. Beraberinde stent itici olmah ve stent itici en az 70 cm olmahdlr,

8. Radyoopak olmalıdır.

9. Her set bir adet DJ stent, stent İtici, kllavuz tel ve iki adet klips içermelidir. Klips yok ise kilitli-

düğmeli sistem iticisi (connectabl pusher) olmalıdır.

10. setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş Ve hepsi steril oıarak tek pakette birleştirilmiŞ olmalıdır.

11. imalat tarihi paketin üzerinde yazmahdır.

12. MiyadI teslim tarihİnden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

13. Paket üzerinde sterilizasyon tarİhi Ve son kullanma tarihi yazılmalıdır,

14. Double J üreter kateteri üretere zarar Vermemeli ve alerjik olmamalıdır,

15. Double J üreter kateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskopla uyumlu olmalıdır.

t5. Firma kliniklerin istediği size kateteriVermek zorundadır.
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