
T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02592
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: GENEL YOĞUN BAKIM ,22F YlLl lI( MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzenıelerin Markası ve,y1 Öle{iği mutlaka belirtilmelidir.

UBB sorgulamasına göre eır «lüşük 3 tektif baz alınactrktır. SCK Ödenir/Ödenmez teklilte beliıtilecektir,

SUT kodu belirtilmeyen teklifl; değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete düil olup olmadığı teklifte belirtilecektir,

SUT fiyatını aşan teklifler değerlenjirme clışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 AY arasındadır,

sGk Tarafından uBB,den kğnaklanan kes-intiler durumuııda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktır.
Teklifveren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: l5.1 t.20l7 SAAT l2:00

*Tanımlayıcı fırma bi]gisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 63"7 60.38.32.00.0 1.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap kaydl için xML dosyası için gerekli idari bilgileı yukarıda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Flrma ve
UBB

1 SMALL KİT (ARCTICGEL
PEDLERİ-KÜÇÜK)

24 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştırma ve Uygıılanra
irtibattelefon :Tel.: 0 (4l4) 3

Hastanesi Osmanbey
44 41 65 Faks : 0

Kampüsti ŞANLIURFA
(414) 344 41 69
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Pedler, içerisiııde dolaştırılan su vasıtasıyla hastanın vücut sıcaklığının dtizenlennıesını

sağlaııalıdır.

2. pedler, liic{rojelli tabakası sayesinde hastanın vücuduna yapışarak tam terrras

sağlamalıdır.

3. Pedler, kazayla delindiğiııde Veya kesildiğinde dahi , negatif basıııç prensibıyle

çalışırrasından dolavı su sızdırman,ıalıdır,

4. pedler, radyolusent olup, gerektiğinde lıastanın üzeriııden çıkartılmadan, lıastaıııır

MR.CT ve X- Ray ile gOİtinttilenmesine olaırak sağiamalıdır,

5.Pedtcr.gcrektiğindclrastayadetibrilatörleınüdahaleeclilır-ıesineengelolmayacak
şeki lcie tasarlanmış olmalıdır,

6. pedler. ı-ııiikerrer kere hastaya yapıştırılıp çıkarılsa dahi eıı az 5 gün efektif olarak ısı

transferi yapacak şekilde tasarlanıırış olmalıdır,

7.Pecller.teklıastakullanıınlıkvenon-sterilolıııalıdır.

8. Pedler. latex-free olınalıdır,

9. Pedler, tarklı kilo ve boylarclaki lıastaların lıepsine uygulanabilmesi açısından cleğisik

tiçı ve ebatlarda olınalıdır
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l. kontrol üııitesi, hasta başına kullanılan ve vücuda yaplşarak tam temas sağlayan hidrojelli pedler

vasıtasıyla lıastan ın sıcakl ık kontrolünü sağlamalıdır,

2 kontrol ünitesine bağlanarak hastanın soğutulmasını sağlayan petller, hastanın vücudunun %o 40, ından

f azlasın ı kaplamamalıdır.

3. Kontrol ünitesi, otoınatik modcla iken, hastadan alınan sıcaklık bilgisi ite hedef slcaklık bilgisine göre

pedleriıı içerisinde dolaştıracağı suyun ,,.u1,1rg,n, düzenleyerek , hİstanın vücut sıcaklığını 32 ile 38,5

derece arasında istenen hedef sıcaklığa ulaşıriıalı ve istenen süre boyunca stabil tutabilmelidir,

4. kontroI ünitesi, 3 farklı kontrol stratejisi barındırmalıdır.Bu stratejiler ayık hastalar , sedasyon altındaki

hastalar ve32_33 derece arasında sabit tutulmak istenen hastalar için düzenlenmiş olmalıdır,

5. Kontrol ünitesi , kontrollü ısıtma ınodunda hastayı 0,05 oC/Saat ila 0,5 oC/Saat aralığında seÇilen artıŞlarla

hedef sıcaklığa ulaştırabilmeli ve hastayı hedef sicakiıga nekadar sürede ulaştıracağını ekranda

beliıtmelidir.

6. Kontrol ünitesince pedlerin içerisinde dolaştırılan suyun sıcaklık aralığı 4oC - 42"C arasında olmalıdır,

7. kontrol ünitesi, istendiğinde hastanın kaç saat soğututup kaç saat sonra hangi hızda, ne kadar

ısıtılacağı baştan gi.i'ı.fıl*"ıi ve tedavi boyrn.u yeni bir komuta ihtiyaç duymayacak

şeki lde tasarlaııınış olmal ıdır.

8. Kontro1 ünitesi, ınanuel modda iken ,pedlerin içerisinde dolaştırdığı suyun sıcaklığınııı manuel olarak

ayarlanmasıııa imkan vermel idir.

9. kontrol ünitesi negatif basınç prensibiyle çalışarak, bğı bulunan pedlerin kazayladelindiğinde dahi

ortama veya hasta vücuduna su sızdırmasını engelleyebilmelidir.

l0.kontrol ünitesi üzerinde buluııaıı dokunmatik LcD durum ekranında, rezervuarında bulunan su

seviyesini, hastanın anlık vücut sıcaklığını, hedeflenen vücut sıcakIığlnı, Pedler iÇerisinde

dolaştırılaıı suyun sıcaklığını ve hastan"ın vücut sıcaklık değişiminin zamana bağlı grafiğini

göstermelidir.

l l.Kontrol üııitesi, tedavi edilen son l0 hastaya ait sıcaklık/ Z.aman grafiğini saklayabilmeli ve

istendiğinde usB portundan harhangi bir usB belleğe aktarabilmelidir,

l2.kontrol ünitesi, çalışmasını aksatacak herhangi bir durum halinde kullanıcıyı sesli ve/veya ışıklı alarm ıle

uyarmalıdır.

l3,kontrol ünitesi, ünitenin kaç saat veya kaç hasta sonra tekrar kalibre edilmesi gerektiğini

istendiğinde girilen komut doğrultusunda göstermelidir,

l4.Kontrol ünites.i, sistemin her kullanımından sonra, verilen komut doğruItusuııda Pedlerin iÇerisindek-i suYıı

yeıı iderı ku l laıımak jjzere rezervuarııla çekeb i l mel idir,

I5.Koı]trol ünitesi, her çalıştırıldığında kendi kendini test edebilmelidir,

l6.kontrol ünitesi, tedavi esnasında enerji kesiIip geri gelmesi haıinde, kesintiden önce girilen

değerleri ı.o.uyruıi*"li ve enerjini yeniden u*iiın,,i.iyı" yeni değerler girilmesine gerek

kaınadan hastanın tedavisine devam edebilmelidir,

l7.Kontrol i, işletim sistemine gömi.ilü. yeı-ıi kuIlanıcıI
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