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UZATMA LINE 40 CM $ARTNAMESi

1 . Malzeme Pvc olup, 250 PSI bastnca dayanrkl olmaldrr.
2 . Hodum uQlaflnda luer lock konnekt6rler bulunmaltdrr.
3 . Luerlock uglarda kapak bulunma|drr.
4 . UrUn istenilen olgulerde ve tuer ugtarla ( M/F ) yaprtabilmelidir.
5 . Urun tekli steril ambalajda olmalt, iirUn miadt en az 3 yrlolmaldrr.
6. UrUn ambalajr Uzerinde airetim tarihi, son kullanma lot numarast firma bilgileri

bulunmaIdtr.
7 . UrUn CE betgeli olmaltdtr.
8. Line en az 40 cm olmalrdrr
9 Uretici firmalar numune getirecektir. Deoerlendirme numuneye g6re yaprlacaktrr.
'10.Urrin en az iki ytl miadlt olmaltdtr.
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rv KANUL sABiTLEyici 8.5 x7 rEKNix ganrrueuesi

1. Steril tekli pogetler halinde olmahdrr.

2. Ebat 7*9 ve 8,5*11,5 (+- 0,5 cm) olmahdrr. Hangi ebattan kag adet oldugu hastane idaresince

belirlenecektir.

3. Urtin0n ana maddesi poliiiretan geffaf film ve hava gegirgen olmalrdrr. Kaniil giri5i rahatltkla

giizlenebilmelidlr.

4. Uriiniin kateter tespiti iein ugirisi olmah, katater kanatlannr iyi bir Sekilde tespit etmelidir. Uriini.i

ekstra sabitleme igin medikal kumagtan 2 adet sabitleme Seriti bulunmaldrr.

5. Uriin 3 safhada tespitlenmelidir. Krvrrlmalarr ve deformasyonu 6nlemek igin etrafrnda Cergeve

olmahdrr.

6. Hasta takibi esnasrnda bu bantlar ayrrca isim ve tarih yazmak iginde kullanrlabilmelidir.

7. Srvrlara kargr direngli olmahdrr. Ur0nUn b0ti.inltiEii bozulmadrBr takdirde bakteri bariyeri

olugturulmahdrr.

8. Uri..iniin yaprgkanrmedikalakrilat olmahdrr. Qrkaflldrlrnda artrk brrakmamalt ve Ctkarttrken act

vermemelidir.

9. Pa ketler, uygulayrc r kolayh[r sailamak igin kolayca agtlabilmelidir.

10. Paket i]zerinde lot no,son kullanma tarihleri bulunmaltdtr.

11. Normal depolama koqullartnda 15-30 derece oda stcakh[rnda ve % 35-60 nemli ortamda

saklanmaltdtr.

12. Raf iimrU en az 3 yrl olmaltdrr.

13. Sterilizasyon ydntemi hastanenin isteBi dogrultusunda gama ya da e.o ile steril edilmi$ olmalldrr.

14. UrUn en az 10 adet numune ile deEerlendirilecektir.



DisposABLE 3 pARqALr ENJEKTOR o ML (21-22 G) TEKN|K 9ARTNAMES|

1. Enjektor 3 pargah ve pistonu siyah contal olmaldrr.
2. Enjektor paketi iginde ionesi, i0ne krlrfr, ana govde ve siyah contalr pistonu olmahdrr.
3. lgnelerin enjektOre takrlacak krsmr polypropilenden, metal krsmr krom- nikel kangrmr ve paslanmaz gelik
ucu plastik bir krlrf igerisinde bulunmalrdrr.
4. Enjektor ignesi p0tiirsiiz olmalr, i0ne ucu cilde rahatga girmeli, takrlma olmamalrdrr.
5. EnjektOr pistonu ilacr geri srzdrrmayr engelleyecek, govde iginde rahat kayabilecek ve ana govdeden
kolay grkmayacak nitelikte olmahdrr.
6. EnjektOr igine gekilecek srvrlara dayanrkl olmaIdrr.
7. Qok yavag aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmah, enjeksiyon sonrasr kalan hacim minimum
olmahdrr.
8. Enjektor govdesi transparan olmah ve kullanrm srrasrndaki basrnca dayantkh olmaltdtr.
9. Eniektorlerin uzerinde okunaklr birimlendirme igaretleri(gizgi) ve numaralandrrma ( hangi ml'ye denk
geldioini g6steren numaralar) olmahdrr. Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme igareti ile birlikte
numaralandrrma da olmahdrr.Ve silinmemelidir.
10. Enjektorlerin ambalajlan sterilizasyonu korumak igin iyi yaprgmrg ve bir kenafl agma kolayltgt
saolayacak gekilde olmaIdr r.
'l 1. Raf omru teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl olmah ve bu tarih kutulafln Uzerinde basrl olmahdrr.
Yuklenici firma son kullanrm tarihine 4 ay kala kullanrlmayan urunleri yeni tarihlileriyle de0igtireceoine dair
taahutnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Eniekt6rler etilen oksit veya gama rsrnr ile steril edilmis olmalrdrr. Sterilizasyon yontemi birim ambalajrn
uzerinde belirtilmig olmalrdrr.
13. Urunler Saglrk Uygulama Teblioinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket huk0mlerine uygun
olmaldrr. Uygun olmayan uriinler ihale ozerlerinde kalsa bile teslim aInmayacak ve gerekli iglemler
yapllacaktrr.
14. Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajrn Uzerinde baskrl olarak, okunaklr
ve bozulmayacak bigimde;
a) Lot numarasr
b) Uretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadt,
e)Sterilizasyon yontemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)CE igareti
h) Markasr
i) Turkge etiketi
.i) T.C Saglrk Bakanlr!r taraftndan onaylanmrg orjinal Ulusal Biklgi Bankasr kodu ve teknik iizellikleri
okunaklr olarak yazrlmtg olmaltdtr.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sagltk Bakanlrgr taraflndan onaylanmrg Ulusal Bilgi Bankasr koduna,

istekli firma teklif ettioi malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasrndan a|nmrq firma tanlmlaylcl koda sahip

olmahdrr.
16. Saglrk Uygulama Teblioi gereoi; Lirunlere ait UBB kodu olmayan firmalar degerlendirme dlgl

brrakrlacaktrr.
17. isteklilerin ve/ veya teklif edilen maltn, ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayrtll olduklannr
tastik edici belgeler olmalldlr.
18. Enjektorler idarenin isteoi dogrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
19. Yuklenici firma bozuk ve hatalt uri.inleri yenisi ile degigtirecegine dair taahiitnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna vermelidir.
20. lstekti firmalar Teknik $artnameye uygunluou degerlendirilmek Uzere her kalemden, en az 1o'ar adet
numuneyi ihale srrasrnda komisyona teslim edecektir.



;,

21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafrndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tUm masraflar
yUkleniciye aittir.
22. Teklifi olugturan belgeler ve ekieri ile ilgili dioer ddkumanla( katalog dahil) Tiirkge olacaktrr. Bagka
dilde sunulan belgeler yeminli tercumanlar tarafrndan yaprlmrg ve noter tarafrndan onaylanmtg olmasr
durumunda gegerli sayrlacaktrr.
23.UrUn hastanemizde kullanrlan infuzyon cihazlanna uyumlu olmaldrr.
24. Enjektorler 5 ml ve ucu . 21-22 G olmaldrr.
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DisposABLE 3 pARgALr ENJEKToR 1o ML (21 G) TEKN|K $ARTNAMES|

1. Enjektdr 3 pargah ve pistonu siyah contalt olmaltdtr.
2. EnJektOr paketi iginde ionesi, ilne krlrfr, ana gOvde ve siyah contah pistonu olmaldrr.
3. lonelerin enjektore takrlacak krsmr polypropilenden, metal krsmr krom- nikel kangtml ve paslanmaz gelik
ucu plastik bir krlf iqerisinde bulunmahdrr.
4. Enjektdr i0nesi putursuz olmah, ione ucu cilde rahatga girmeli, takrlma olmamalldtr.
5. Enjektor pistonu ilacr geri srzdrrmayr engelleyecek, govde iginde rahat kayabiecek ve ana gdvdeden
kolay grkmayacak nltelikte olmahdrr.
6. Enjektor igine gekilecek srvrlara dayanrkl olmaldrr.
7. qok yava$ aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmal, en.ieksiyon sonrasr kalan hacim minimum
olmaIdrr.
8. Enjektor gOvdesi transparan olmah ve kullanrm srrasrndaki basrnca dayanrkl olmahdrr.
9. Enjektdrlerin uzerinde okunakh birimlendirme igaretleri(9izgi) ve numaralandrrma (hangi ml'ye denk
geldigini gdsteren numaralar) olmaldrr. Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme igareti ile birlikte
numaralandrrma da olmalrdrr.Ve silinmemelidir.
10. EnjektOrlerin ambalajlan sterilizasyonu korumak igin iyi yaprgmr$ ve bir kenafl agma kolayh0r
saolayacak gekilde olmahdrr.
1 1. Raf 6mru teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl olmalr ve bu tarih kutulann uzerinde basrlr olmaldrr.
YUklenici firma son kullanrm tarihlne 4 ay kala kullanrlmayan UrUnleri yeni tarihlileriyle degiqtireceoine dair
taahutnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Enjektorler etilen oksit veya gama rgrnr ile steril edilmig olmalldrr. Sterilizasyon yontemi birim ambalajrn
iizerinde belirtilmig olmalrdrr.
13. Orunler Saolrk Uygulama Teblioinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket huktimlerine uygun
olmahdrr. Uygun olmayan UrUnler ihale Uzerlerinde kalsa bile teslim aInmayacak ve gerekli iglemler
yaprlacaktrr.
14. Malzeme steril orjinal ambalajrnda teslim edilmelidir. Birim ambalajrn i.izerinde baskrl olarak, okunaklr
ve bozulmayacak bigimde;
a) Lot numarasr
b) Uretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadr,
e)Sterilizasyon yOntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)CE iOareti
h) Markasr
i) TUrkge etiketi
j) T.C Saolrk Bakanlrgr tarafrndan onaylanmrg orjinal Ulusal Biklgi Bankasr kodu ve teknik ozellikleri
okunakh olarak yazrlmrs olmalrdrr.
'15. Teklif edilen malzeme, T.C. SaQhk Bakanh!r tarafrndan onaylanmrg Ulusal Bilga Bankast koduna,
istekli firma teklif ettioi malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasrndan ahnmrg firma tanrmlayrcr koda sahip
olmalrdrr.
16. Saghk Uygulama Tebligi geregi; trrunlere ait UBB kodu olmayan firmalar deoerlendirme drqr

brrakrlacaktrr.
17. lsteklilerin ve/ veya teklif edilen mahn, ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna kayrtft olduklannr
tastik edaci belgeler olmalrdrr.
18. Enjektorler idarenin isteoi do0rultusunda partiler halinde veya tamamr teslim edilecektir.
19. Yuklenici firma bozuk ve hatalr UrUnleri yenisi ile degigtireceoine dair taahutnameyi lvluayene Kabul
Komisyonuna vermelidir.
20. lstekli firmalar Teknik 9artnameye uygunlu0u degerlendirilmek ljzere her kalemden, en az 10'ar adet
numuneyi ihale srrasrnda komisyona teslim edecektir.
21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafrndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tUm masraflar
yukleniciye aittir.



22. fe|,Jifi olugturan belgeler ve ekleri ile ilgili dioer ddkumanla( katalog dahil) Turkge olacaktrr. Bagka
dilde sunulan belgeler yeminli tercUmanlar tarafrndan yaprlmrg ve noter tarafrndan onaylanmrg olmasr
durumunda geQerli sayrlacaktrr.
23UrUn hastanemizde kullanrlan infuzyon cihazlanna uyumlu olmaIdrr.
24. Enjektorler 10 ml ve ucu : 21 G olmahdrr.
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DISPOSABLE 3 PARQAL| ENJEKTOR 50 ML (20 G SAR| Ug) TEKNIK $ARTNAMESI

'1. Enjektor 3 pargalt ve pistonu siyah contalt olmalrdtr.
2. Enjektor paketi iginde ignesi, ione ktltft, ana g6vde ve siyah contalt pistonu olmaltdtr.
3. l{nelerin enjektore taktlacak ktsmr polypropilenden, metal krsmr krom- nikel karrgrmr ve paslanmaz
Oelik ucu plastk bir krltf igerisinde bulunmahdrr.
4. Enjektor ignesi putursuz olmah, igne ucu cilde rahatga girmeli, taktlma olmamaltdrr.
5. Enjektor pistonu ilact geri srzdrrmayr engelleyecek, govde iqinde rahat kayabiecek ve ana govdeden
kolay grkmayacak nitelikte olmaltdlr.
6. Enjektor igine gekilecek slvrlara dayantklt olmalrdtr.
7. Qok yavag aspirasyona ve enjekslyona uygun olmall, enjeksiyon sonrasr kalan hacim minimum
olmaIdrr.
8. Enjektor govdesi transparan olmalt ve kullanrm srrasrndaki basrnca dayantklt olmaltdtr.
9. Enjektorlerin Uzerinde okunaklr birimlendirme igaretleri(qizgi) ve numaralandtrma ( hangi ml'ye denk
geldigini gosteren numaralar) olmalrdrr. Asgari olarak her 0,5 ml' de bir birmlemdirme igareti ile birlikte
numaralandrrma da olmaltdtr.
10. Enjektorlerin ambalallan sterilizasyonu korumak igin iyi yaptgmtg ve bir kenan agma kolayltgt
saolayacak gekilde olmalrdrr.
11. Raf 6mru teslim tarihinden itibaren en az 3 yrl olmalr ve bu tarih kutulann uzerinde basllt olmaltdtr.
Yiiklenici firma son kullanrm tarihine 4 ay kala kullanrlmayan Urunleri yeni tarihlileriyle degigtireceline
dair taahUtnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Enjektorler etilen oksit veya gama rsrnr ile steril edilmig olmalrdrr. Sterilizasyon yontemi birim
ambalajrn ozerinde belirtilmig olmaltdtr.
13. Urunler Saglrk Uygulama Tebliginde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hukiimlerine uygun
olmalrdrr. Uygun olmayan Urunler ihale uzerlerinde kalsa bile teslim alrnmayacak ve gerekli iglemler
yaprlacaktrr.
14. Malzeme steril orjinal ambalajrnda teslim edilmelidir. Birim ambalajrn uzerjnde basktlt olarak,
okunakh ve bozulmayacak biglmde,
a) Lot numarasr
b) Uretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadr,
e)Sterilizasyon y0ntemr
f) Sterilizasyon tarihi
g)CE isareti
h) Markasr
i) Turkge etiketi
j) T.C Sa$ltk Bakanlt$t tarafrndan onaylanmrg orjinal Ulusal Biklgi Bankast kodu ve teknik ozellikleri
okunakl olarak yazrlmrg olmaltdtr.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Saghk Bakan[gr tarafrndan onaylanmrg Ulusal Bilgi Bankast koduna,
istekli firma teklif ettigi malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasrndan alrnmrg firma tanrmlayrcr koda sahip
olmaIdrr.
16. Saglrk Uygulama Tebligi geregi; urunlere ait UBB kodu olmayan firmalar deoerlendirme dtgt
brrakrlacaktrr.
17. isteklilerin ve/ veya teklif edilen malrn, llag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna kayttlt olduklannl
tastik edici belgeler olmalrdrr.
18. Enjektorler idarenin istegi dogrultusunda partiler halinde veya tamamt teslim edilecektir.
19. Yilklenici firma bozuk ve hatalr urunleri yenisi ile degi$tirecegine dair taahutnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna vermelidir.
20. lstekli firmalar Teknik $artnameye uygunludu deOerlendirilmek 0zere her kalemden, en az 10'at
adet bnumuneyi ihale srrasrnda komisyona teslim edecektir.
21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafrndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tum masraflar
yUkleniciye aittir.
22. Teklifi olugturan belgeler ve ekleri ile ilgili diger dokumanlar( katalog dahil) Turkge olacaktrr. Bagka
dilde sunulan belgeler yeminli terc0manlar tarafrndan yaprlmrg ve noter taraftndan onaylanmrg olmast
durumunda gegerli sayrlacaktrr.
23. Enektorler.tro ml ve ucu :20 G sarr ug olmaltdtr.



AiRVAY No:3 TEKNiK $ARTNAMEsi

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Ttbbi PVCden yaprlmtg olmaltdtr.
2. T@vma olugturmayan yuvarlatrlmrg yumugak kenarlara sahip olmall, mukozaya zarar vermemelidir.
3. Anatomik krvflmr olmaIdrr.
4. AspiratOr kateteri gegi$ine uygun tstrma blogu bulunmaltdtr.
5. Renk kodu bulunma[drr.
6. Ambalajr tekli, temiz paketlerde steril olmaldrr.
7. Ambalajrn iizerinde uretim ve son kullanma tarihi yazrl olmah, raf omru depo teslim tarihinden itibaren
en az 2 (iki) yrl olmahdrr.
8. Ur0n numuneye gOre de0erlendirilecektir.
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UZATMA L|NE 
'45 

CM $ARTNAMES|

1 . Malzeme Pvc olup, 250 PSI basrnca dayanrk| olmahdlr.
2 . Hortum uglaflnda luer lock konnektdrler bulunmaltdtr.
3. 

-.Luerlock uglarda kapak bulunmaltdtr.
4 . Urlin istenilen olguterde ve luer uglarta ( M/F ) yaprlabitmelidir.
5. Uriln tekli steril ambala.jda olmalt, UrUn miadr en az 3 ytl olmaltdtr.
6 . Uriin ambalajr uzerinde uretim tarihi, son kullanma lot numarasr farma bilgileri

bulunmalrdlr.
7 . Urun CE belgeli olmattdrr.
8. Line en az 145 cm olmaltdtr
9 . Uretici firmalar numune getirecektir. Deoerlendirme numuneye gore yaprtacakttr.
10.Urun en az iki yll miad| olmahdlr.
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ENTUBASvoN TUeU KAFstz No:3,5 TEKNiK 9ARTNAMES|

1. Ur0n havayolu agrkh$rnr sa$lamak igin trakea igerisine yerlegtirilmek Uzere tasarlanmrg olmahdrr.
2.TUpler tek kullanrmhk steril tekli paketlerde olmahdrr.
3.TUp nontoksik ve Apirojen Ozellikte olmahdrr.
4.UrUn latex igermeyen geffaf PolivinilklorUr (PVC) den Uretilmig olup tek kullanrmhk olmahdrr.
S.TUp ig ktsmt gOrUlecek derecede geffaf olmahdrr. TUp ig ve drg yUzeyi pUrUzsUz olmahdrr.
6. Konnekt6r boyutlarrl5 mm (22 F) olmahdrr.
7.TUp uzunlu$u gdvde Uzerinde arahkh olarak Olgeklendirilmig ve rakamlarla belirtilmig olmahdrr.
8.lgaret boyalarr ele bulagmamalrdrr.Urtrn kokusuz olmalrdrr.
9.T0p radyoopak olmahd rr.

1O.TUpUn numarasr, markasr, ig ve d19 gapr ile CE numarasr g6vdesi Uzerinde yazrlr olmahdrr.
l l.Balonlu tUplerde pilot balonun plastik valfi,luer ve luer lock grrrnga uglarryla uyumlu olmahdrr.
12.UrUnUn CE (class ll a ) belgesi ve UBB kaydr olmah ve onayh bir barkod numarasrnrn ambalajr
irzerinde bulunmasr gerekmektedir.
1 3.Ur0n entUbasyon iglemini gergeklegtirecek e$imi olmahdrr.
14.Vucut rsrsrndan etkilenmemeli, hemen yumugamamalrdrr.
1 5.T0pUn arkasrnda konnekt6r olmahdrr.
16.TUpUn ug krsmr travma olugturmayan bigimde yuvarlatrlmrg olmah ve lateral yerlegimli Murphy eye
(oval g0z) bulunmalrdrr.
17.Tup ucunda dugUk basrngh balon bulunmahdrr.
18.Oral ve nazal kullanrma uygun olmalrdrr.
19.Teklif edilen malzemenin belirtilen gartlara uygunlu$unu teyit etmek amacryla teklif verdikleri her
kalemin numunesini ve varsa ayrrntrh teknik bilgilerinin yer aldr!r katalo$larr ve benzeri tanrtrm
materyalleri ile her kalem igin en az 1 adet UrUn numunesiverilecektir.Numunesiz OrUnler

de$erlendiri lmeyecektir.
20. TUpler Ulusal veya Uluslar arasr standart belgelerinden birine sahip olmaltdtr.
Hatah Urun ile kargrlagrldr!rnda firma tarafrndan yenileri ile de$igtirilecektir.

,*r,gp*ffi,ff) 
o"*Jffif -1'B,, b"'',"frtr

Yei: Ofin\.s
540 s't<\tt g1r, $,tb

C*W-!'- l*t;^





UZATMA L|NE 80 CM $ARTNAMES|

1 . Malzeme Pvc olup, 250 PSI basrnca dayanrkh olmaldrr.
2 . Hortum uglannda luer lock konnektorler bulunmahdrr.
3. Luerlock uglarda kapak bulunmahdrr.
4 . UrUn istenilen O|QUlerde ve luer uglarla ( M/F ) yaprlabilmelidir.
5 . Urun tekli steril ambalajda olmah, UrUn miadr en az 3 yrlolmahdrr.
6. Urun ambalajr uzerinde uretim tarihi, son kullanma lot numarasr firma bilgileri

bulunmaIdrr.
7 . Urun CE belgeli olmalrdrr.
8. Line en az 80 cm olmahdrr
9 . Uretici firmalar numune getirecektir. Degerlendirme numuneye g6re yaprlacaktrr.
10.Uriin en az iki yrl miadlr olmalrdrr.
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ANJioKET TEKNix glnrltlmesi (r,ro:zo)

l.KanUl krsmr virgin teflon (p.t.f.e.) olmalrdrr.
2.KanUl x-ray rgrnlanna kargr gomUlU radioopak dzellioi tagtmahdtr.
3.Serum infuzyonu srrasrnda drgandan ilag verilebilmesini saglayan musluk port yer almalrdtr.
4.Port krsmrnda ilacrn geri kagmasrna izin vermeyecek gekilde, bir valf sistemi yer almaltdtr.
5.lV kanUlon luer-lock kapagr bulunmalt ve uygulama strastnda kan ile temastnt engelleyici bir
konumda olmahdrr.
6.lV kanulun tespitini kolaylaghrmak igin yanlarrnda kanatlar yer almaltdtr.
7.lV kanul birim blister-tyvex ambalajlannda yer almah ve her birim ambalajrn Ustunde ts-5542-5(steril
ve tek kullanrmhk) ibaresi bulunmahdrr.
8.lV kanillUn damara girisi kolay olmaltdtr.
9.lV kanul, uretim tarihi ve son kullanma tarihi arasrnda en az 2 yllk bir raf omrune sahip olmalt ve bu
bilgiler ambalaj Uzerinde bulunmalrdrr.
10.Her ori]nden en az 10 adet olmak iizere numuneye g6re deoerlendirme yaprlacaktrr,
'l l.Malzemenin ttiketimi srrasrnda hatalr UrUnle kargrlagrldrgrnda, saglamlar ile Ucretsiz olarak
degigtirilmelidir. '12 Urunun ucu yeterli sertlikte olmalr, dokudan girerken rahat girilmeli ve
bUkUlmemeli, damara girerken ucu bozulmamalrdrr.
'l3.YUklenici firma son kullanrm tarihine 4 ay kala kullanrlmayan Urunleri yeni tarihlileriyle
degigtireceoine dair taahUtnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
14. Anjioketler etilen oksit veya gama rgrnr ile steril edilmig olmalrdrr. Sterilizasyon yontemi birim
ambalajrn Uzerinde belirtilmig olmalrdrr.
15. Urunler Saolrk Uygulama Tebliginde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hukumlerine uygun
olmaltdrr. Uygun olmayan uronler ihale 0zerlerinde kalsa bile teslim alrnmayacak ve gerekli iglemler
yaprlacaktrr.
16. Malzeme steril orjinal ambalajrnda teslim edilmelidir. Birim ambalajrn uzerinde baskrh olarak,
okunaklr ve bozulmayacak bigimdel
a) Lot numarasr
b) Uretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d) Ebadr,
e) Sterilizasyon yontemi

0 Sterilizasyon tarihi
g) CE igareti
h) Markasr
i) Turkge etiketi
j) T.C Saglrk Bakanlrgr tarafrndan onaylanmrs orjinal Ulusal Biklgi Bankasr kodu ve teknik ozellikleri
okunakll olarak yazrlmrg olmaltdlr.
17. Teklif edilen malzeme, T.C. Sallrk Bakanlrgr tarafrndan onaylanmtg Ulusal Bilgi Bankast koduna,
istekli firma teklif ettigi malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasrndan alrnmrg firma tantmlaytct koda sahip
olmaldrr.
18. Sa$Ik Uygulama Tebligi geregi; urunlere ait UBB kodu olmayan firmalar deoerlendirme drsr

brrakrlacaktrr.
'19. lsteklilerin ve/ veya teklif edilen malrn, llag ve Trbbl Cihaz Ulusal Bilgi Bankasrna kayrtlr olduklarrnr
tastik edici belgeler olmaltdrr.
20. Aniioketler idarenin isteoi dogrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
21. Yuklenici firma bozuk ve hatalt UrUnleri yenisi ile degigtirecegine dair taahUtnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna vermelidir.
22. lstakli firmalar Teknik $artnameye uygunlugu degerlendirilmek uzere her kalemden, en az '1o'ar

adet numuneyi ihale srraslnda komisyona teslim edecektir.
23. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafrndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tum masraflar
yUkleniciye aittir.
2q. teftiii otugturan belgeler ve ekleri ile ilgili diger dokumanlar( katalog dahil) Turkge olacaktrr. Ba$ka

dilde sunulan belgeler yeminli tercumanlar tarafrndan yaprlmlg ve noter taraflndan onaylanmtq olmast

durumunda gegerli sayrlacaktrr.
25.Urun hastanemizde kullanrlan serum setleri ile uyumlu olmalldlr



TANS|YON MANSONU TEKNiK 9ARTNAMESi

l.Mangonlar kumag materyalden yaprlmrq olmalrdrr.
2.Tansiyon mangonunun kendinden en az 20 cm uzunlugunda hortumu olmahdrr.
3.Hortum ve mangon tek parga olup, eklemeli olmamalrdrr.
4.Mangonlar hastanemiz bunyesinde bulunan Nihon Kohden, Mrndray (AMS PM 9000) Dragerve
Petag marka monitorlerle uyumlu olmalrdrr.
5.Her mangonla beraber hastanemizde kullanrlan Nihon Kohden, Mrndray (AMS PM 9000) Drager ve
Petag marka monitorlerle uyumlu adoptor bulunmahdrr.
6.Mangonlann hasta koluna / bacaorna sabitleme yapan yaprgkan krsrmlan dikigli olmalr ve gok srkr

tutmalrdrr.
T.Tansiyon mangonlannrn kumagr hasta cildini tahrig etmemeli ve terleme yapmamaltdtr.

S.Tansiyon mangonlafl srvr gegirmemeli ve deforme olmamaltdtr.
9.Tansiyon mangonu tekli olmalrdrr.
l0.Tansiyon mangonu renk deqigtirmemelidir.
1 l.Mangon uzerinde arter noktast igaret ile gosterilmelidir.
l2.Tansiyon mangonu Eigirildiginde hava ile gigen i9 krsmr 9iftli olmall hava kaqrrmamalldlr.
'13. Mangon boylan

24-32

14.Mangon uzerinde hangi hasta grubu igin oldu0u belirtilmelidir. Mangon Uzerinde
yazr ile hasta cildine degecek ktstm, indesk gizgileri mutlaka bulunmalldlr.
15.Manson drs yuzeti ytkanabilir yaptda olmaltdtr.

KULAK SPEKUTUMU TEKNiK 9ARTNAMESi

16.Urun en az beg numune ile

17.Urunun UBB kaydr olmalrdrr.

'l.tl. Sorrunlr:u

oaltutrtt
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PLAST|K PATOLOJi KABI

l.Plastik malzemeden imal edilmig olmalrdrr.
2.$effaf olmalrdrr.
3.Kapakh olmahdrr, kapagr emniyetli olmaldrr.
4.Spesmen tagrnrrken kapagr agrlmamaIdrr.
5.Formal igerigine karSr dayanrklr olmalrdrr.
6.500ml,ebatlannda olmalrdrr.
7.Urun numuneye gore de0erlendirilecektir.



FOLEY SONOA NO: 22 FR 3 YOLLU TEKN|K $ARTNAMES|

1.Urun sarr renkli latexden i.lretilmig olmaltdtr,
2.UrUn 3 yollu olmahdrr,
3.BUkUlmeye direngli, kolay yerlegtirilmeyi saglayan yumugakhkta olmahdrr.
4.Urunun balon hacmi 30-50 ml olmaltdtr,(KONTROL EDILECEK)
5.UrunUn ucu silindirik ve kargrlrklr 2 adet drenaj delioi bulunmalrdrr,
6.UrUnUn balonu gOvdenin iginde entegre olup gOvde iginde gigmelidir,
T. Urunun -16-FR kalrnlrkta olmalrdrr,
8.Uron uzunlulu 40(+^ 2 )cm olmalr, pediatrik olanlann uzunlugu 30 cm olmalrdrr,
9.Urun plastik luer lock valfi ve luer lock konnektorlti enjektorlere uyumlu olmalrdrr,
'l0.Urunun uzerinde markasr kalrnlrgr ve gigirme hacmi belirtilmig olmalrdrr,
12. Malzemenin tuketimi srrasrnda hatalr urunle kargrlagrld rg rnda, saolamlan ile ucretslz olarak
degigtirilmelidir,
13.Ulusal ya da Uluslar arasr standart belgelerinden birine sahip olmalrdrr,
14
Urun numuneye g6re degerlendirilecektir.
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DENTAL ENJEKToR (2 CC)

En.iektorlerin steril, apirojen ve nontoksik olmahdrr.
En.iekt6r ile igne tek bir ambalajda olacak ve if,ne numaralarr ambalaj iizerinde belirtilecektir.
Ambalaj krsmrnrn bir tarafr kaErttan bir tarafr naylon kaplamah olmaldtr.
En.iekttir her 0.1 ml'den derecelendirilmi$ ve her 0.5 ml'de numaralandrrrlmr5 olmaldrr.
Enjekt6rlerde ilacr akrtma, krfllma, vb. problemler olursa firma tamamrnr deEiStirecektir.
Disposable olmahdrr.
UrUn en az on adet numune ile deEerlendirilecektir.

7.

2.

3.
4.

5.

6.

7.



cERRAHi igeRerlerue rllerui

l.Cilt igaretleme kalemi ile birlikte tekli, steril ve kolay agrlrr paketlerde olmahdrr.

2.Her tiirli.i cilt i.izerine uygulanabilir <izellikte olmalr, toksik madde igermemelidir.

3. Kalemin boyasr kolay kurumah, firgalama ve a$rnmaya dayanrkh olmah, ug kahnhgr

mm2 den fazla olmamalrdrr.

4. Boya rengi siyah veya mavi-mor tonlarrnda olmalrdrr.

5. Paket iizerinde iiriin ve sterilizasyon bilgileri bulunmahdrr.

6. Malzemenin depo teslimi srrasrnda en az2 yrl raf 6mri.i olmaltdrr.
- ,'i ..
T.Uriin numuneye gore de[erlendirilecektir.
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ASP|RASYoN KATATER| No:6 TEKN|K SARTNAMESi

l.Sonda geffaf ve PVC den yaprlmrg olmahdrr, bukiilme ve rotasyon hareketini yapmaya elverigli olmalr,
2.8[ikulmeye direngli, kolay yerlegtirilmeyi saglayan yumugaklrkta olmalrdrr,
3.6 FR olmalldrr,
4.Konnektor krsmr renkli PVC den yaprlmrg olmaldrr,
5.Sondanrn uzunlu0u -6 -numaralarda konnektorden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmahdrr,
6.Ug krsmrna yakrn gapraz yerlegtirilmis doku emilimini 6nleyen iki yan delik bulunmalr,
7.Uq krsmr kapaI, yuvarlatrlmrg, esnek ve atravmatik olmalr,
8. Konnekt6r digi olmalr,
9.Sondalar tek kullanrmlk ve tekli steril ambalajlarda olmah,
'l0.Sondalar oral ve nazal kullanrma uygun olma|,
1 l.Sondalar nontoksik ve apirojen ozellikte olmall,
12.Firma yeterli miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, deoerlendirilecek, sonucuna
gore uygun olmadrgr takdirde ihale drqr brrakrlabilecektir,
l3.Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az2 (iki\ y raf 6mru bulunmaldrr,
l4.Malzemenin tuketimi srrasrnda hatah urunle kargrlagrldrgrnda, saglamlan ile ucretsiz olarak
de0igtirilmeli,
15. Ulusal ya da Uluslar arasr standart belgelerinden birine sahip olmahdrr,
l6.Uriin numuneye gore degerlendirilecektir.
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FLASTER ELAST|K HYPOALLERJEN|K 1O CM X1O M TEKN|K $ARTNAMES|

l.Cildeiyi yaprsmall, grkartltrken cilde zarar vermemeli ve cllt uzerinde yaptgkan kahntt btrakmamalt,
2.Vucutta uzun sUre kaldtgtnda tahrig etmemeli, istemsiz ciltten aynlmamalr,
3.Flasterin yaprgkant sentetik polimerik akrilattan olmalt,
4.Mikro g0zenekleri sayesinde havayr ve teri gegirmeli, su gegirmemeli ve suyla temastnda stvtyt alta
gegirmemeli,
5.Vucut ktvnmlanna uyum saglamah, flastenn enine esnekligi 1-2 mm yi gegmemeli,
6.Flaster arkasrndaki koruyucu kagtt ortadan kesilmiq olmal,
T.Hypoallerjik alanlarda her 10 cm de bir kesme igareti olmah ve gekince makasa gerek duyulmadan
kopabilmeli,
S.Koruyucu kagrt, flaster uzerinden kendiliginden kalkmamalt,
9.Malzemenjn tuketimi srrasrnda hatalr urunle kargrlasrldrg rnda, saglamlar ile ucretsiz olarak
degigtirilmelidir,
10.Raf 0mrU en az iki yrl olacakttr,
1 1. .Ulusal ya da Uluslar arast standart belgelerinden birine sahip olmaltdrr,
12.UrUn numuneye gore degerlendirilecekiir.
13. 10.10 CM boyutlarr olmalrdrr.

\



oKsiJENLi SU (1OOO cc.) TEKN|K SARTNAMESI

1.Urun %3 'luk a/h hidrgen peroksit iqermelidir.

2.Ya.ave yanrk yuzeylerde seyreltilmeden kullanrma uygun olmalr, allerjik reaksiyon ve cilt
irritasyonuna neden olmamalrdrr.

3. 1.000 cc?lik kapagr iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukan gekilerek akrgrn saglandrgr geri itince
akrgrn sonlandrgr) veya ozel pUskUrtme (pompalr) baghklr cam/ plastik gigelerde ambalajlanmrg
olmahdrr.

4.Uzerinde etken madde miktarlan, hacmi, kullanrm iekli, imalat seri numarasr, saklama kogullan, son
kullanma tarihi yazrlr olmalr, Uzerindeki etiket kolay dUgmeyecek, kalkmayacak gekilde yaptgttnlmtg
olmahdrr.

5.Urunun SSYB tarafrndan toplanmasrna karar verilmesi halinde; tlrunun geri ahnrp, toplanrlan seri
numarahlar drgrndaki serilerle fiyat farkr aranmadan aynr miktarda firma degigtirmelidir.

6.Firma tuketilmemis urunu fiyat artrgr gozetmeksizin son kullanrlma surelerinin dolmasrna 3 ay kala
yuklenici firmaya bildirmek kaydr ile bu solusyonun qartnameye uygun yeni miatlrlafl ile en geg 15 gun
iginde degigtirmelidir.

T.Siparigi verilen antiseptik solusyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmasrna 2/3
kadar sure olmah, teslim edilen urunler son kullanma tarihi kangrk olmamalrdrr.

S.Muayene Komisyonun gerek duymasr halinde H.U. Eczacrlrk Fakultesi bagta olmak uzere antiseptik
solusyonu her seri iqin yeterli sayrda numune alarak analiz iqin gonderebilecek, analiz ucreti satrcr
firmaya ait olacaktrr. Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafrndan tamamlanacaktrr.

9. UrUn numuneye gore degerlendirilecektir.



oToMATiK TURN|KE TEKNIK 9ARTNAMESi

l.Kolay uygulanabilir ve 00zUlebilir olmaltdrr.
2.Gevgetme mandalr olmalrdrr.
3.Turnikeyi qrkartma mandalr olmah, uzun sureli kullanrmdan dolayr grkartma mandalt bozulmamalt,
gevgememeli.
4.Srkr dokumah ve esnek olmalr, enine uzamamalr, kenar lastiklerin grkrgrnr 0nleyecek gekilde
qergevelenmig olmah, boyuna uzatrldrgrnda esnemeli, gevgetildi0inde hemen eski halini almalt,
esnekligini uzun sUre muhafaza etmelidir.
5.Eni 2cm (1 0.5 cm) , uzunlugu 40 cm (t 2cm) olmahdrr.
6.Kilit sistemi saglam olmah, kolay krnlmamalrdrr.
T.Lastik bolUm ile plastik anahtar bolUm baglantrsr saglam olmalr, lastik bolUm yerinden kolay
ayfllmamahdrr.
8. Urun numuneye gore degerlendirilecektir.
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DiL BASACAGT (TEKLi PAKETLERoE) TEKNiK gARTNAMESi

l.Tahtadan imal edilmig olmah ve aorz igi mukozayr tahrig etmeyecek gekilde tasarlanmrg olmahdrr.
2.Tahtanrn yuzeyi trrtrksrz olmal ve yanlan tornadan gegmig olmaIdrr.
3. Kokusuz ve temiz olmahdrr.
4. Esnek olmamahdrr.
5 Dil Uzerine konup bastrnldrgrnda krnlmamaldrr.
6.15 cm uzunluounda, 2 cm t 2 mm geniglioinde olmahdrr.
T.Tekli temiz paketlerde ve 100 lok kutu iginde olmalrdrr.
8. Ur0n numuneye gore degerlendirilecektir.
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NAZOGASTR|K SONDA NO:14 TEKN|K 9ARTNAMESi

l.Katater medikal dereceli PVC den mamul olmahdlr,
2.BUkUlmeye direngli, kolay yerlegtirilmeyi saolayan yumugaktrkta olmaldrr,
3.14-FR- olmaltdtr,
4. Kateterin efektif uzunluou yaklagtk 1000 mm olmaltdtr,
5.Sondanrn agtk ug ktsmr artravmatik olmasr igin yuvarlatrlmrg ve en uygun aspirasyon igin kenarlannda iki
adet simerik delikli olmahdrr,
6.Kateterin aspiratore baglanan ucu (konnektoru numarasrnr belirten farkh renklerden olugmah, bu renkler
di.inya standartlanndaki renk kodu sistemine uymaldtr,
T.Katater girig kolayl0r saglamast amact ile buzlandtnlmtg bir yuzeye sahip olmaltdtr.
S.Sondalar tek tek paketlenmig etilen oksit ile steril edilmig olmaltdtr.
9.Ulusal ya da Uluslar arasr standart belgelerinden birine sahip olmahdlr,
10. UrUn numuneye gOre deoerlendiralecektir.
1 1. Malzemenin tuketimi srrasrnda hata| Uronle kargtlagtldtotnda, saglamlan ile Ucretsiz olarak
degistirilmelidir,
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MAYi ETIKETi TEKNiK $ARTNAMESI

l.Kagrt esash malzemeden olmalrdrr.
2.Ali.r yaprgkanh ,kalrt grkartma olarak i.iretilmelidir.
3.Etiketin kesimlerinde kayma olmamah.rahathkla koruyucu kagrttan ayrrlmalrdrr.
4.Etiketin alt yaprgkanlart zemine tutucu olmalr, yaprgkan rizelli[i uzun siire olmalrdrr.
5.Her bir etiket grkartrldl[rnda di[er etiketlere zarar vermeyecek gekilde birbirinden ayn
dizayn edilmelidir.
6.Hanrlanan numuneler basrm tincesi hastane idaresine gdsterilecek onay ahndrktan sonra
basrlacaktrr.

T.Dizayn ve imalat hatast sebebiyle meydana gelebilecek kazave hasarlardan firma
sorumlu olacaktlr.

8.Mayi etiketi iizerinde :

Adr Soyadr:

Mayi:
ilag:

Takrlma Tarihi /Saat

Bitig Saati:

Hanrlayan:
lmza:

9. Yukandaki bilgiler yer almahdrr.

I 0.Uriin numuneye gdre deferlendirilecektir



TANS|YON MAN9ONU BATTAL BOY TEKN|K $ARTNAMES|

l.Mangonlar kumag materyalden yaptlmtg olmalrdrr.
2.Tansiyon mangonunun kendinden en az 20 cm uzunlu$unda hortumu olmalldrr.
3.Hortum ve mangon tek parga olup, eklemeli olmamaltdtr.
4.Mangonlar hastanemiz bunyesinde bulunan Nihon Kohden, Mrndray (AMS pM 9000) Drager ve
Petag marka monitOrlerle uyumlu olmaltdrr.
5.Her mangonla beraber hastanemizde kullanrlan Nihon Kohden, Mrndray (AMS pM 90oo) Drager ve
Petag marka monitorlerle uyumlu adoptor bulunmaltdtr.
6 Mangonlartn hasta koluna / baca!tna sabitleme yapan yaptgkan ktsrmlan dikigli olmalt ve Qok stkt
tutmahdrr.
T.Tansiyon mangonlaflntn kumagr hasta cildini tahrig etmemeli ve terleme yapmamahdlr.
S.Tansiyon mangonlafl stvr gegirmemeli ve deforme olmamalldtr.
9.Tansiyon man$onu tekli olmaltdtr.
'l0.Tansiyon mangonu renk de0istirmemelidir.
11.Mangon Uzerinde arter noktast igaret ile gosterilmelidir.
l2.Tansiyon mangonu gigirildiginde hava ile ligen ig krsmr giftli olmalr hava kagrrmamalrdrr.
13.Mangon boylan BATTAL BOY olmatrdrr.
14.Mangon Uzerinde hangi hasta grubu iqin oldugu belirtilmelidir. Mangon Uzerinde
yazr ile hasta cildine degecek ktsrm, indesk gizgileri muflaka bulunmaltdrr.
15.Mangon drg yuzeti ytkanabilir yaplda olmaltdtr.
'16.UrUn en az beg numune ile degerlendirilmelidir.
17.Urunun UBB kaydt olmaltdtr.
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CERRAH| STER|L ELDivEN 9ARTNAMESi

( NO: 7,5)

1.lSO 0001:2000, ISO 'l 3485:2003 ve CE belgeli olmalr
2.Eldivenler en iyi kalite latex malzemeden riretilmig olmal, kolayca yrrtrlmamalt ve hemen elin geklini
alarak kullanrcrnrn rahat 9aIgabilmesini saglayacak dzellikte Uretilmig olmaltdtr.
3.Ambalaj Uzerinde etilen oksit veya gamma ile sterilizasyonun yaptldt0t yaztlr olmah
4.Eldivenin kullanrm suresi imal tarihinden itibaren en az 3 ytl olmaltdtr.
5.Eldiven ambala.ir yrrtk ve delik olmamaltdtr..
6.ihaleye girebilmek igin [ireticiden veya ithalatgrdan YETKiLi SATICI BELGESI gerekmektedir
T.Eldivenin steril olduguna dair ihale dosyastnda test raporu bulunmaltdtr.
LEldivenler yeni Uretim ve yeni steril edilmig olmaltdtr.
9.Eldivenin drg ambalajrnda sterilizasyon tarihi, sterilizasyon gekli ve sterilizasyon yaprlma yeri yaztlt
olmahdrr.
l0.ihaleye girebilmek igin Ureticiden veya ithalatgrdan kurum adrna alrnmrg yetkili satrcr belgesi
gerekmektedir.
'11.Eldiven ambalajr yrrtrk ve delik olmama|drr. Cerrahi katlama teknigine uygun katlanmts olmah. Ele
rahatlrkla giyilebilmeli ve eli rahat kavrayabilmelidir.
12.Drg ambalajr steril kullanrma sunulmaya kolayhk saolayacak gekilde arnbalajlanmrg olmaldrr.
'l3.Teknik gartnameye uymayan ve teknik komisyon raporuna gore kullanrmda begenilmeyen uygunluk
alamayan UrUnler ihale drgr brrakrlacaktrr.
14. UrUn numune ile degerlendirilecektir.

.fq
r'-oi

f^{onrrn Gicue)
) ro l{ : Jer'.. .*ir..

rl.r'. ) -4-t'5



KORUYUCU GOZLUK

1, Gozluk kullanrma uygun olmalrdtr,

2-) $effaf polikarbonat camh, tam korumalt, ventilsiz, elastik bantlt, gok hafif, bugu yapmamaltdtr.

3-) Numaralr gozluk iizerine takrlabilmeli ve gorme alantnt bozmamahdlr,

4-) Uzun s0re kullantmda kulaklara ve buruna rahatstzltk hissi vermemeli,

5, Su ile yrkanabilmelidir,

6, Dezenfeksiyon ed ilebilmelid ir,

7-) Hatlan yuz krvnmlanna uyumlu olmahdrr ve genig g0ru9 agth olmaltdrr,

8, Gozluk kullanrcrsr kan ve dioer olasr enfekte hasta materyali ve salgrlan ile kargrlagtrgrnda tam
koruyucu ozellikte olmalrdrr.

9, ilgili malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 3 ytl kullantm omrunih daha olmasl
gerekmektedir.

10-) lhaleyi kazanan firmanrn ilgili UrUnU satabilme/ ihalesine girebilme yetki belgesi olmaltdtr ve
gerektioinde kurumumuza ibraz edebilmelidir.

'l'l -)Uriln numuneye gore degerlendirilecektir.
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