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|NTRAKET GRi No:l6 TEKNiK şARTNAtEsi

1.Kanül klsmı Virgin teflon (p.t.f.e.) olmalıdır.
2.Kanül x-ray lşlnlarlna karşü gömülü radioopak özel|iği taşlmalldlr.
3.serum infüzyonu sırasında dlşarldan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalİdlr.
4.Port klsmlnda ilacın geri kaçmasına izin Vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalldlf.
5.1V kanülün luer-lock kapağl bulunmall Ve uygulama s|raslnda kan ile temaslnl engelleyici bir
konumda olmalldlr.
6.1V kanülün tespitini kolaylaştlrmak için yanlarlnda kanatlar yer almalıdır.
7.1V kanül birim blister-tyvex ambalajiarlnda yer almah Ve her birim ambalajın üstünde ts-5542_5
ibaresi .(steril Ve tek kullanlmllk) bulunmalldlr,
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalldlr.
9.|V kanül, üretim tarihi Ve son kullanma tarihi arasında en az2Ylhk bir raf ömrüne sahip olmall ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
10. Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değer|endirme yapllacaktlr,
11. Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz oIarak
değiştirilmelidir.
12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmalı, dokudan girerken bükülmemeli, damara girerken ucu
bozulmamaıldlr.
14.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komasyonuna Vermelidir.
'l3. Anjioketler etilen oksit veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalıdır. sterilizasyon yöntemi birim
ambala.jln üzerinde belirtilmiş olmahdlr.
14, Ürünler sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalIdlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler
yapılacaktlr.
15. Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir, Birim ambalajln üzerinde basklll olarak,
okunakll Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadl,
e)Sterilizasyon yöntemi

0 sterilizasyon tarihi
g)cE işareta
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı taraflndan onay|anmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazllmış olmalldlr.
16. Teklif edilen malzeme, T.c. sağllk Bakanhğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal 8ilgi Bankaslndan alınmlş firma tanlmlayıcl koda sahip
olmalıdır.
17. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktıf.
'l8. lsteklilerin Ve/ Veya teklif edi|en malln, llaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklarlnl
tastik edici belgeler olmalıdlr.
'l9. Anjioketler idarenln isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamı teslim edilecektir.
20, Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
21, istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 10'ar
adet numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
22. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar ancelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
23. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter taraflndan onaylanmış olması
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|NTRAKET TEKNiK şARTNAMESi (No:26 l

1.Kanül kısmı virgin teflon (p.t.f.e.) olmalıdır.
2.Kanül x-ray ışınlarına karşı gömü|ü radioopak özelliği taşımalıdır.
3.Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalıdır.
4.Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almalıdır.
5.|V kanülün luer-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir
konumda olmalıdır.
6.1V kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar yer almalıdır.
7.|V kanül birim blister-tyvex ambalajlarında yer almall ve her birim ambalajın üstünde ts-5542-
5(steril ve tek kullanımlık) ibaresi bulunmalıdır.
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalıdır.
9.1V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında en az 2 yıllık bir raf ömrüne sahip olmalı
ve bu bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
10.Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapılacaktır,
11.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir. 12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmalı, dokudan girerken rahat girilmeli ve
bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmamalıdır.
13.Yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
14. Anjioketler etalen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır,
15. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemler yapılacaktır.
16. Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı
olarak, okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a} Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d) Ebadı,
e) sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g) cE işareti
h} Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Biklgi 8ankası kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası

koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait UIusat Bilgi Bankasından alınmış firma tanlmlaylcl

koda sahip olmalıdır.
18. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
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19. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen mahn, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusa| Bilgi Bankas|na kayıt|ı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
20. Anjioketler idarenin İsteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamI teslim edilecektir.
21. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir.
22. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en a2

10'ar adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
23. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraflar yükleniciye aittir.
24. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar ( katalog dahil)Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
25.Ürün hastanemizde kullanı|an serum setleri ile uyumlu olmalıdır.
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iNTRAKET sARl No: 24 TEKNiK şARTNAirEsi

1.Kanül klsmı Virgin teflon (p.t.f.e.) olmalldlr.
2.Kanül X-ray lşlnlarlna karşı gömülü radioopak özelliği taşlmalldlr-
3.serum infüzyonu sıraslnda dlşarldan ilaç Verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalldlr.
4.Port klsmlnda ilacln geri kaçmasına izin Vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almal|dır_
5.|V kanülün luer-lock kapağ| bulunmall Ve uygulama sıraslnda kan ile temaslnl engelleyici bir
konumda olmalıdır.
6.1V kanülün tespitini kolaylaştlrmak için yanlarlnda kanatla, yer almahdlr.
7.1V kanül birim blister-tyvex ambalajlarında yer almall Ve her birim ambalajln üstünde ts-5542-5
ibaresi .(steril Ve tek kullanlmllk) bulunmalldlr.
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalldlr.
9.1V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi araslnda en az2 ylhk bir raf ömrüne sahip olmalı Ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalldlr.
10. Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacakt|r,
1'l. Maızemenin tüketimi slrasında hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan giİerken bükülmemeli, damara girerken ucu
bozulmamalıdlr.
14.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kulianllmayan ürünlerİ yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
,l3. Anjioketler etilen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmal|dIr. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajln üzerinde belirt'lmiş olmalldIr.
14. Ürünler sağlık Uygulama Tebliğinde yer a|an barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekli işlemıer
yapllacaktlr.
'l5. Malzeme steril orjinal ambalajlnda tesIim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde basklll olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretım tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadl,
e)sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g)CE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
.i) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusa| Biklg' Bankası kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazılmış olmalıdır.
'l6. Teklif edilen malzeme, T.c, Sağllk Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankas|ndan allnmlş firma tanlmlaylct koda sahip
olmalıdır.
17. Sağhk Uygulama Tebtiği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktlr.
18, lsteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankastna kayltll olduklarlnl
tastik edici belgeler olmalıdır.
'l9. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
20. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir-
21. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değeriendirilmek üzere her kalemden, en az 1O'ar
adet numuneyi ihale slrasInda komisyona teslim edecektir.
22. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
23. Tekıifi oluşturan belgeler Ve eklera ile ilgili diğer dökümanİar( katalog dahil) Türkçe olacakhr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
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|NTRAKET ııevi ııo: zz rexıııix şARTNAMEsi

1.Kanül klsml virgin teflon (p.t.f.e.) olmalldlr.
2,Kanül x-ray |şlnlarlna karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalıdır.
3.serum infüzyonu slraslnda dlşarldan ilaç Verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalldlr.
4.Port kısmlnda ilacln geri kaçmaslna izin Vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalldlr.
5.|V kanülün luer-lock kapağl bulunmalı Ve uygulama slraslnda kan ile temasını engelleyici bir
konumda olmalldlr,
6.1V kanülün tespitini kolaylaşt|rmak için yanlarlnda kanat|ar yer almalldlr.
7.|V kanül birim blister8VeX ambalajlannda yer almah ve her birim ambalajln üstünde ts-5542-5
ibaresi .(steril Ve tek kullanlmllk) bulunmalıdır.
8.lV kanüIün damara girişi kolay olmaltdlr.
9.|Vkanül, üretim tarihi Veson kullanma tarihi araslndaen az2 yll|.k bir raf ömrüne sahip olmah Ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde buIunmalIdIr.
,l0. Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,
'l1. Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
'l2 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken bükülmemeli, damara girerken ucu
bozulmamahdlr.
14.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
13. Anjioketler etilen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalldlr. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalldlr.
14. Ürünler sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalldlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak Ve gerekli işlemler
yapılacaktır.
15. Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde basklll olarak,
okunakll Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d)Ebadl,
e)SteriIizasyon yöntemi
0 Sterilizasyon tarihi
g)CE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C sağhk Bakanhğl taraflndan onaylanmlş orjina| Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazllmlş olmalldır.
16. Teklif edi|en malzeme, T,C, Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip
olmahdlr.
17- sağllk Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktlr,
18. lsteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malln, llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayltlı olduk|arını
tastik edici belgeler olmalldıf.
19. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiIer halinde veya tamaml teslim edilecektir.
20. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
21. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1O'ar
adet numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
22. Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
23. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter tarafından onaylanmlş olmasl
durumunda geçerli sayılacaktlr. .
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iNTRAKET yEşiL No:18 TEKNiK şARTNAtlEsi

'l,Kanül klsml Virgin teflon (p.t.f.e.) olmalıdlr.
2.Kanül x-ray lşlnlarlna karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalldlr.
3.Serum infüzyonu slraslnda dışarldan ilaç Verilebilmesini sağlayan musluk port yer almaltdlr.
4.Port klsmlnda ilacln geri kaçmaslna izin vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalIdIr.
5.|V kanülün luerJock kapağı bulunmah ve uygulama sırasında kan iIe temaslnl engel|eyici bir
konumda olmalldlr.
6.|V kanülun tespitini kolaylaştlrmak için yanlarında kanatlar yer almalldlr.
7,lV kanül birim blister-wex ambalajlarlnda yer almall Ve her birim ambalajln üstünde ts-5542-5
ibaresi .(steril Ve tek kullanlmllk) bulunmalldtr.
8.|V kanülün damara girişi kolay olmahdlr.
9.1V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında en az 2 y|lhk bir raf ömrüne sahip olmall Ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalldlr.
10. Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,
11. Malzemenin tüketimi slrasında hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
'12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken bükülmemeıı, damara girerken ucu
bozulmamalldlr.
'l4.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanlImayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
13, Anjioketler etılen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalldlr. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajln üzerinde belirtilmiş oımahdlr.
'14. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer aıan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalldlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler
yapllacaktlr.
'15. Maİzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde basklll olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.c sağllk Bakanllğl tarafİndan onaylanmlş orjinal Ulusal Bıklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakh olarak yazılmış olmalıdır.
16. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağhk Bakanhğl taraftndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankas| koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından allnmlş firma tanlmlaylcı koda sahip
olmalldlr.
17. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
bırakılacaktır.
18. lsteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malln, ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklarınl
tastik edaci belgeler olmalldlr.
19. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
20. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabuı
Komisyonuna Vermelidir.
21. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değedendirilmek üzere her kalemden, en az 10'ar
adet numuneyi ihale sıraslnda komisyona teslim edecektir.
22. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
23. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapIlmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
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sU ARlTMA SisTEMi TABLET TUz TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Sıklştlrllmış tablet şeklinde olmalıdır.

2. suya atıldığı zaman hemen toz şeklinde dağılmamalı yavaş yavaş küçülerek erimelidir.

3. Suyun üzerinde kirlilik bırakmamalıdır.

4. Tablet tuz % ggNaCl içermelidir. Firma bunu belgelendirmelidir,

5. otoklaV cihazında kullanılan suyun arltma sisteminde kullanılmalıdır,

5. Malzeme teslim tarihinden önce en az 1 (bir )yıl miadlı olmalıdır,

7. yüklenici firma malzemenin miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmayan malzemeleri en az1

(bir) yıllık miada sahip ürünle değiştirecektir.

8. Ürün son bir yıl içinde üretilmiş olmalıdır.

9. Teklif edilen malzeme T.C. Sağllk Bakanllğl tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası

koduna sahip olmalı ve bunu belgelendirmelidir,

10. istekli ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 25 kg,lık en az 1 adet numuneyi

ihale esnaslnda komisyona sunacaktır.

U. Yüklenici firma ihale sonrasında en az 1adet (25 kg'lık ) numuneyi muayene kabul

komisyonunda incelemek üzere sterilizasyon ünitesine teslim edecektir. Numuneler,

ihaledeki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yaplştırllarak dizi pusulasına

bağlanarak ihale esnasında sunulacaktır.

12. yüklenici firma ambalajl açıldığında kullanıma uygun olmayan ,hatalı ,bozuk olduğu tespit

edilen ürünü yenileri ile üçretsiz olarak değiştirecektir,

13. Ürün numune sterilizasyon ünitesinde ile kullanılarak değerlendirilecektir.

soruml
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KALEM pir, TExNix ş,*rNııvrrsi

l. Yiiksek performans alkalin pil olmalıdır
2. Çelik gövde ve uzun ömiirlü olmalıdır
3. Sızıntı ve akıntı yapmamahdır.
4. Üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
5. AAA özelliğinde olmalıdır.
6. 1,5V Alkalin Pil olmalıdır.
7. Laringoskop cihazlarında kullanılabilmelidir. Cihaza zarar vermemelidir.
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KAMERA KILIFI TEI<lrÜiK ŞARTNAJİ{ESİ

l. Şeffafve steril paketlerde olacaktır.
2. kamera optik ve kablolannın sterii olarak ınuhafazasını sağlama amacrna yönelik olacaklır.
3. Kıhfuzunluğu 250 cm + 20 cm boyunda olacaltır.
4. PE materyalden imal edilmiş olup, yeterli miktarda yapışkan bantlar ve klipsler olacaktır.
5. Tek kullanlmltk olacaktıı.
6. Ethylen Oxyde Sterilizasyon ile steril edilmiş olacaktır.
7. Etiket iizerinde imal tarihi, son kullanım tarihi ve seri numaralan belirtilmelidir.
8. Etiket hücreli olmalıdır. Her hücrede imal tarihi, lot numarası ve son kullanrm tarihleri olmahdır
9. Ürünün barkod numarası ve Ulusal Bilgi Bankasına kaydı olmalrdır.
l0. Firmalar 2 adet numrıne getkeceklerdir.
l l. Raf ömriin en az 2 y[ olmalıdr
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KAN slKMA ToRMAsl TEKNiK şARTNAMEsi

1- Hastaya hızlı bir şekilde sıvı infüze edilmek amacı için tasarlanmış olmalıdır,

2- Baslnç torbasl materyalI naylon kaplama termoplastik poliüretan malzemeden yapılmış

olmalıdır.
3_ Şişirme seti (puar, valf ve manometre) ergonomik olarak hızlı Ve rahat kullanıma uygun

olm alıdır
4- Tetik|eyici hava valfleri şişirilmiş cuff'tan hızlı bir hava çıkışı sağlamalıdır

5_ serum asklslna takllmasını sağlayan klsım, sonradan monte edilmiş yapıda

olmamalıdır. Kumaşın devamı şeklinde olmalıdır.

6_ Baslnç torbasln|n serum askıslna takıldığı bölümün tasarlml, kopmaya ve herhangi bir

dirence karşı daha dayanıklı olabilmesi için sonradan monteye izin vermeyecek şekilde

kendinden yapılmış olmalıdır.
7- Askıya asmak için lV torbalarına uygun kancası olmalıdır

8_ Baslnç torbaslnln içine konan serumun, torbayı şişirmeden önce torbadan düşmesini

engelleyen Ve serumu tutan asklsı olmalldır.

9- sıvı seviyeleri balon materyali sayesinde izlenebilir ve bu materyal aynı zamanda sıvı

torbasında kopma olması durumunda sıvı kalkanı olarak görev yapmalıdır,

10- Güçlü, kıvrılmaz, kırılmaz ve esnek yapıda bir hortumu olmalıdır

11_ Hortum üzerindeki manometre ile şişirme puarl arasında üçlü musluk bulunmalıdlr.

12-şişirme puarında bozulma olması durumunda, hızlı bir şekilde basıncın sağlanması için

enkjektör ile şişirmeye olanak sağlayan üçlü musluk olmalldır,

13_ Basinç torbaslnln kumaş yapısl temizlik ve dezenfeksiyon sonrası oluşabilecek kallcl

lekeleri göstermeyen 8ri renkte olmalıdlr.
14- Ürün tek el ile şişirilip sönd ürülebilm elid ir.

15_ kalibrasyon sertifikall yanlışsız ölçüm yapabilen aneroid manometresi olmalıdır.

16_ Basıncı ölçen manometre 8östergesi 0_400mmHg değerleri aras|nda olmalıdır

17_ Manometre dış darbelere karşı dayanıklı yapıda korumalı materyalden yapılmış

olmalıdır.
18- Ürünün 5OO cc, 1OOO cc boy seçenekleri olmalıdır.

19- Ürün reusable (tekrar kullanılabilir) olmalıdır,

20- Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
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I({N VER\{E SEl,i TEKNiK ŞARTNAMESi

l- Setler orijinal ambalajında olmalı, ambalajlar ha,ıa_gçirmemeli ve steril olmalıdır, Bozuk, hava

alan, delİnmiş olan sİtler yenisi ile değiştirilmelidir,

2- Son kullanım süresi teslimat esasında en az 2 yıl olmalıdır,

3_ Setin kan torbasına giren kanülü tek oluklu, standart kan torbalartna uyumlu ve torbayü de|meyecek

sivrilikte olmalıdır.

4- Hazne kilümü elastik olmalıdır.

5- Haznenin içindeki filtrenin dışından, hortuma kan veya komponent akmamalıdır,

6- Damara girmek için iğne ve standart anjio setler ile uyumlu kanülü olmahdır,

7-Numuneler,KanMerkezitarafındangörülüp,değeılendirildihensonraalımınakararverilecektir.

8- Teklifedilen malzeme yerli veya ithal ise;

a) Teklifedilen n,aüzemeIe.in t,-bb, ıt- yon.t."litleri sınıflanna göre CE işaıetli ile ilgili olarak;

ld"^iıl".,ş tr^luş taraf,ndaı ,erilnıii tam kalite giıvence sistemi ile ilgili EC sertifikası,

- CE işareti uygunluk beyanı

ruuo Şitlsi' ,".,,--*ryffiffi-
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ca.irı x.c,sr KAşIKs|z Tf,KNix şınrxnııı
l. Kaplar sert plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. 50 gr hacimli olmalıdır.
3. Gaita kabı kapağı vidalı olmalı, kabın içine alınan numuneyi akıtmamalı, sızdırmamalıdır.
4. Kapak çekme sureti ile açılmamalı, vida yönünün tersi istikametinde döndiirülerek açılabilmelidir.
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pAMG-I pRoTEiN TBspiT riri rnxşir şanıu aıvınsi

l, ']'est amniyoı1 sıvısı içinıle b,,llııııın PAN4C-l (Plasental alfa mikroglobıılin- l ) pt,otetnint tespiı

2. Test Kadın Doğu nı btiIiımünt|c [,rken Mt-nlbran Rüpıürü (EMR) ıanısında lcullanılmalıdıretınelidir

3, Test tek tek sıeril ambalaj ın içeıisinde sıtab + stnp + test diPüşek lındc olınalıdıı

4. Test tiipiiuıde 3 adet monoklona l anıikor bulunmal ıvebu aıtikorlar bulunan PAMG,l

proteinineyaoışma, sabi ıleııe ı,e çızgıyı oluşrurma

Testin özgültüğiı 9i l00 ve duyarlılığı en az 0/o 98,9

qörevini gcrçekleşıirmelidir

Iiougu prospeı<tlıstinde belirıilmelidir ve

ıeklifle birlikte Tİi,kçe PIosPektiis stınu lnıalıdır.

6. Test en aZ 5 nglnrt PAMC- lPfoteınınl ıeşhis edebiimelidir

7. Test maksimum en fazla 5 dak ika(la sonüç verebilmelidir,

8. Test lıanıileliği n l5. haftasından ilibaren kullanılabilnrelidir

9, Test direk vajinadan yapılmalı, spekuluma ihtiyaç duyulnıamalıdır

l0. Test sonı,ıçları tlıe, kan vajinal en feksiyon ve semen 'den etkilenmemel idiı,.

l l. Test FD,A belges inc vc 1'iTUBB kavdına sahip olma lı, ıeklif ile birliktc belgelcr sunulıııalıdır,

ş§,
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CERRAHi MiNöR sEri TEKNiK şARTNAMEYEsi

l. 2 Adet Havlu 40*40
2. 2 Adet Takviyesiz Cerrahi Önlük L
3. t Adet Minör Cerrahi Öftü 50*50
4. l Adet Alet Masa Örtüsü 100*000
5. l Adet Sterilizasyon Bohçası 75*75
6. Minör Cerrahi Örtllsllntin üzerinde çewesi cilt bantlı l0 (+2) cm çapında delik

olınalıdır.
Z. Örtii kumaşı tüm alanda aynı malzemeden yapılmış olmalıdrr, kumaş yaması

yapılan örtüler kabul edilmeyecektir. Tiim örtii yekpare(tek parça) olmalıdır.
8. Numune Üzerinden Değerlendirme yapılacaktır.

İr0. Hr3l
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sF,LİK uMBILIKAL KATETER TEx ı-ünınxı,i rrxNix şnRrxeıırsi

1. Kateter enfeksiyon risklerini azaltan alifatik politiretan materyalden üretilmiş olmahdr

2. Kateter ucu damar yüzeyine zarar vennemesi ve rahat pozisyonlandırmak için

atravmatik özellikte olmalıdır

3. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

4. Ambalajlar üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

5. Kateterin x-ray altında görüntülenebilmesi için radyoopak olmahdır

6. Kateter female luer lock bağlantıya sahip olmalıdır

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

8. Kateter 25-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

9. Kateter 1,7 mm iç çapında olmahdır.

l0. Kateter 5 F olmalıdır.

l l . Numune değerlendirmesi kullanılan birim tarafından onaylanmalıdır.

12. CE belgesine sahip olmah

l3. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itiban ile 3 yıl miadh olmalıdır. Miad
tarihine 4 ay yaklaşan iiriln yenisi ile değiştirilmelidir.

şN

ç

coaol
i.Rİ



lqı

TEK VALFLi KARMEN ENJEKTÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l-ENJEKTÖR 60 cc oLACAK.TEK KAPATMA VALFİ,PİSTON KOLU.DURDURUCU
HALKASI OLMALIDIR.

2 _AMBALAJ iÇ ERİS NDE KULLANIM KIL AVUZU Y AZLLI oLACAKTIR.

3_SETiN iÇERİsNDE TEK VALFLİ KARMEN ENJEKTÖR,2cc SiLİKoN YAĞ,ÜÇ
ADET KANÜI- (4_5_6) OLMALIDIR.

4_KANÜLLER MAKSİMUM ASPİRASYON ETKİNLiĞNİ SAĞLAMAK İÇN
KARŞILIKLI İKİ AÇIKLIK OLMALIDIR,

5_KANÜLLER STERiL OLMALIDlR.

6--I,.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ILAÇ VE TIBBİ CIHAZ ULUSAL BiLGi BANKASINA
(l,iTUBB) KAYITLI VE, üRüNLERDE SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN
oNAYLlDlR iBARESi oLMALIDlR.İHALEYE KATILAN FiRMA SÖZ KONUSU
ÜnÜNı AlT BAYİLİK KODU DA BULLrNUCAKTIR.
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KATETER KAYD|Rlcl JEL

1.Kateterkayganlaştlrlclbi|eşimindelokalanesteziketkisiolanlidokainiçermelidir.
2.steriliteninkorunmaslVeantibakteriyeletkisiyIeformülündeklorheksidindihidroklorür

içermelidir.
3. İateter kayganlaştırıcı radyasyon (gamma i|e )steril edilmiş orjınal tekli ambalajda

olmalıdır.
4. Tek kullanımlık olmalıdır.
5. Kateter kayganlaştırıcı görüntüyü etkilemeyen (endoskopik işlem slrasında )suda eriyen

, berrak renksiz özellikli olmalıdır.

6. Kateter kayganlaştırıcı sıkma işlemini kolaylaştıran 6 ml enjektör içinde olmalıdır,

7. .kateter uygulanmadan önce üretra içinde kateter kayganlaştırıcının zerk edile bilmesi

için enjektörün kolay açıla bilen kapağı olmalıdır,

8. Bir kateter kayganlaştırıcı enjektör içinde 6ml kaydırıcı jel ihtiva etmelidir,

9.Ürünlernumuneyegöredeğerlendirilecektir.NumunegetirmeyenFirmalarınteklif|eri
değerlendirilmeyecektir.

10. 5iparişi verilen ürün|erin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış

olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır,

11.Tüketilmişürünler,fiyatartlşlgözetmeksizinsonkullanımsürelerinindolmasınaüçay
kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile

en geç 15 gün içerisande değiştirilme|idir,

12. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki seriler|e fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

13'Siparişedilmişolanürünlersiparişeuygunolarakteslimedilmelidir.Jenerikeşdeğerleri
kabul edilmeyecektir.
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KATETER MAUNT TEKNiK ŞARTNAMESi

ı. Çift porter ve swivel (360 dönebilen)olmalıdır.

2, Ventılatör devresi ile hasta arasında kullanılmaya ve Fiberoptik bronkoskopi
a m acıylaku lla n ı la b ilmeye uygun olmalıdır.

3. 3,5 mm aspirasyon portu bulanabilmelidir. Hortum smooth bore PVC olmalı ve uzunluğu
14 - 20 cm olmalıdır.

J. Hasta tarafındaki konnektör 15M/22F, devre tarafındaki adaptör 22F olmalıdır.

5. Hasta tarafındaki adaptör L şeklinde olmalı, üzerinde Bronkoskopi girişi ve aspirasyon
portu bulunmalıdır.

6. Hasta tarafı Double Swivel Elbow özelliğinde olmalıdır.

7. Tekli steril paketlerde yer almall ve son kullanma tarihi üzerinde yazılı olmalıdır.

lt. Teklif edilen üründen en az bir adet numune ihale esnasında sunulmalldlr.

9. Ürün numuneye göre değerlend irilecektir
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KıMYASAILARA DAYANlKtl ElDlVEN şARTNAMEsi

1. Eldiven, steri|izasyon ünitesinde kullanılan kimyasallara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerek|i

bariyeri sağlamalıdır.

2. Temas etmesİ yoğunlukla olabilecek ; Ethyl acetate, Ethyl alcohol, 70 %,

Ethyl alcoho1,95 %, Formaldehyde 4o/oin Phosphatebuffer, Formaldehyde 24.5 %, Formaldehyde,

35 %, Glutaraldeyhde, 50 % Glutaric dialdeyde 2.5 % cacodylic acid, sodaum salt, Acetic acid , glacial

, Benzyl alcohol , Butyl alcohol , Carbon disulfide, Cidex'", Cidex'u OPA, Hydrochloric acid, 37 %,

Hydrochloric acid,48 % Hydrogen peroxide, 30 % Methanol , Nitric acid. 50 %, Nitric acid, 70,
Peracetc acid, 39 %, Sodium Hydroxide, 50 % kimyasal|ara karşı , eldivenin koruma ve direnç

sağladığını belgeleyen, uluslararası standartlara uygun test raporları olmalı ve teklif beraberinde

sunulmalıdır.

3. Eldiven, bilek kısmını tam sarmas| ve koruma oluşturması için min.300 mm uzunluğunda olmalıdır.

4. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiy|e nitrilden üretilmas olmalıdır.

5. Eldivenİn, cE, EN455 1,2,3 Ve EN420 standartlarında Ve category lll (PPE, Personal Protection

Equipment) sınıfında üretilmiş olduğunu belgeleyen test raporları teklif beraberinde sunulmalıdır.

6, Eldivenin EN374 ve lso 9001 standartlarlna uygunluğunu gösteren belgeler teklif beraberinde

sunulmalıdır.

7. Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu ka|ınlığı maksimum 0.14

mm olmalıdır.

8. Eldiven en az 300 mm uzunluğunda olmalıdır.

9. Eldiven nonsteril olmalıdır.

10, Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

11. Eldivenin AQL (Acceptable Qualaty Level) seviyesi 1,5 olmalıdır.

12. Eİdivenin kopma kuweti ; yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum

10N olmalıdır.

13. Eldivenin kırılma noktasındaki minimum uzama ; yaşlandırmadan önce %587 ve yaşlandırmadan

sonra minimum %558 olmalıdır.

14. Eldiven, pudra içermemelidir.

15. Eldivenin raf ömru min. 2 yıl olmalıdır.

16. Üretici firma tarafından hazırlanmış eldiven teknik özelliklerini gösteren 'technical datasheet" teklif
beraberinde sunulmalıdır.

17. Eldivenin ambalaji üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.

18.Teklif veren firmalar,teklifleri ile beraber orijinal ambalajında bir kutu numune (100 adet)

verilmesi,ayrıca teklif dosyasında ürün kataloğunu (kimyasal değerleri belirtecek şekilde) eklemek

zorundadır.Numune ve katalog vermeyen firmalar değerlendirilmeyecektir.
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uzATMA HATT| 145cM şARTNAMES|

1. Malzeme polivinil klorür (PVC) olup,250 PSl basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Nontoksik ve apirojen yapıda olmalıdır.
2 . Hortum uçlarında luer lock konnektörler bulunmalıdır.
3 .Luerlock uçlarda kapak bulunmalıdır.
4 . Ürün istenilen ölçülerde ve luer uçlarla IMlM,Mlr, F/F } yapılabilmelidir.
5 .Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
6 .Ürün ambalajı üzerinde

a)Üretim tarihi,
b) Son kullanma
c) Lot numarası firma bilgileri
d) Son kullanma tarihi
e) Ebadı
f) Sterilizasyon yöntemi

8) sterilizasyon tarih İ

h) CE işareti
g) Markası
ı) Türkçe etiket

i) T.C. Sağlık Bakanhğı tarafından onaylanmış Uhsal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
7. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
Koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma
tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
8. Sağlık Uygulama Tebliği gwereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme
dışı bırakılacaktır,
9. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi
Komisyona vermelidir.
10.istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden en az

10'adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
11. Muayene Kabul Komisyonu taraflndan |aboratuar incelemesi istenmesi halinde tüm

masraflar yükleniciye aittir.
12. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar Türkçe olacaktır.

13. Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmek5izin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

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

geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir
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-K|sA UZATMA HATT| TEKNiK şARTNAMEsi

1. Polivinil klorür (pvc}'den imal edilmiş olmalıdlr.

2. İç çapı en fazla 3mm, dış çapı 4. 1 mm ve en az 700 PSl Bas|nca dayanıklı olmalıdır.

3. Non-toksİk ve apiğen yapıda olmalıdır.

4. Set değişik uzunluklarda (40 cm )ve renkte, her ikiyanında erkek ve/ dişİ luer kilit konnektör

bulunmalıdır.

5. steril, tek tek paketlenmİş olmalı ve paketin üzerinde üretim Ve son kullanlm tarihleri bulunmahdlr.

6.son kullanlm tarihİ ikİ yll olmahdlr.

7.TsE standart'|na uygun olmalıdır.

862,ı 5

9.Hast,
.D
No:14192

Yıd. Doç,Oı,
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uzATMA HATT| 80 cM şARTNAMESi

1 . Malzeme po|ivinil klorür (PVC) olup,250 PSl basınca dayanıklı olmalıdır.
2. Nontoksik ve apirojen yapıda olmalıdır.
2 . Hortum uçlarında luer lock konnektörler bulunmalıdır.
3 .Luer|ock uçlarda kapak bulunmalıdır.
4 . Ürün istenilen ö|çülerde ve luer uçlarla (MlM,MlF, F/F } yapılabilmelidir.
5 .Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miadı en az 3 yıl olmalıdır.
6 .Ürün ambaiajı üzerinde

a}Üretim tarihi,
b) Son kullanma
c} Lot numarası firma bilgileri
d) son kullanma tarihi
e) Ebadı
f} Sterilizasyon yöntemi
g} Sterilizasyon ta rih i

h) cE işareti
g) Markası
ı) Türkçe etiket

i) T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulısal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
7. Teklif edilen ma|zeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
Koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma
tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
8. Sağlık Uygulama Tebliği gwereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
9. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi
Komisyona vermelidir.
10.istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden en az

10'adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
11. Muayene Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelemesi istenmesi halinde tüm
masraflar yükleniciye aittir.
12. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar Türkçe olacaktır.
13. Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay
kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile en

geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir
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pLAsTiK GENiş_ oın xı-ısön rexıııix şanrıuııvıesi

1.Delikli dosyaları içine alabilecek demir mekanizmalı olmalıdır. Mekanizması arızalıolanlar
yenisi ile değiştirilecektİr.

3.Numuneye göre değerlendirme ya pllacaktlr

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

2.Dar ve geniş boyutlar| olmalıdır.

rlılffiW"
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% 4 cH[oRHExıDıNE içERiKLi cERRAHl EL yıxeMA sABuNu

1. Ürün hastane ortamtnda hijyenik ve cerrahi el yıkama amacıyla kullanılabilecek özellikte
olmalıdır.

Z. Kimyasal içeriğinde etken madde olarak Yo4 klorhexidine digluconate, ve cilt yumuşatıc| ajan
olarak gliserin bulunmalıdır.

3. Ürün aldehit, kuarterner amonyum bileşiği, triklosan, alkol, fenol, klor ve türevleri
içermemelidir.

4. kullanıma hazır olmalıdır. Ürün renkli ve berrak olmahdır.

6. Urün bakteriler (P.aeruginosa,s.aureus, E.coli, Enteroccus hirae}, mantarlar (Candida

albicans) üzerine öldürücü etkiye sahip olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair
akredite laboratuarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını hastanemize vermelidir.

7. Ürün hijyenik ve cerrahi el yıkama için uygun olmalıdır. Bu uygunluk EN 1499 (hijyenik el
yıkama)ve EN 12791 (cerrahi elyıkama} ile raporlanmış olmalıdır,

8. Ürünün pH değeri cilt pH değeri (5,5) ile uyumlu olmalıdır.

Urün ellerde alerjik reaksiyona neden olmamall, cilt irritasyonu yapmamalıdır. Firma
irritasyon değerinin 0(sıfır) olduğunu gösterir çalışma raporlarını hastanemize vermelidir.

11. Ürün 1[ 'lik orijinal ambala,iında olmalı, her ambalajın üzerinde kendine ait ölçülü pompa
takılı olmalıdır. Ürün ambala.|ı ışık geçirmeyen özelliğe sahip olmalıdır,

13. Ürünün ambala.i üzerinde kimyasal içerik, üretim ve son kullanma tarihi Ve lot numarasl
bulunmalıdır.

14. Ürün 3 yıl miada sahip olmalıdır. Son kullanım tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar

çalışması ile belgelenmelidir,

15. Teklif Veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir.
Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline kullandırılacaktır.

Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu hemşiresi ve/veya
hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün seçiminde sağlık
personelinin, ürüne uyumu Ve ürün hakkındakigörüşleri dikkate alınacaktır.

16. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta o lmak üzere
analiz içinher seri rli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere

Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır

9.

"rr,
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5. Bütünlüğü bozulmamış derinin yıkanmasıve antisepsisi için uygun özellikte olmalıdır.

ı0. Ürüne ait GüVenlik Veri Fişi verilmelidir

12. Ürünün Biyosidal Ürün Ruhsatına sahip olmalıdır.

ı



?oI

Pediyatrik Tek Parça Boşaltmalı(kolostomi) Torba Şartnamesi

1 1 . Torba|arın kapatma klipsleri bebek ve çocuk cildine zarar vermeyecek şekilde,
yumuşak, ince profilli, yapışkan özellikli olmalıdır.

12.Torba boyutlarl 19mm den 50mm ye kadar stoma ölçülerine göre kesilebilir

şablon yüzeyli olmalıdır.

13.Torbalann son kullanma tarihleri en az2 yıl olmalıdır.

.l4. Numune kullanan servis taraflndan değerlendirilip öyle karar verilecektir,

ö9ttı
\

lıİ|an Uırİan,

H.R.U. U

Çocuİ
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,1 . Torbalar hassas bebek ve çocuk vücuduna rahatsızlık vermeyecek şekilde
ince profi lli olmalıdır.

2. Torbalar çocuk ve bebek vücuduna orantı|ı olarak pediyatrik boyutta olmalıdır.

3. Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde ci|t ile uyum
içerisinde esnek olmalıdır.

4. Torbaların cilde temas eden, yapışan kısmı peristomal cildi koruyucu özellikte
hidrokolloid içeren stomahesive materyalden yapılmış olmalıdır.

5. Torbalann vücuda yapışan hidrokollolid kısmı (Stomahesive) jelatin (%20)

pektin (%20) sodyum karboksimetilseliiloz (o/o20) ve Poliisobüten (%40) den
İmal edilmiş olmalı böylece vücutta yara, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan
vermemeli, oluşan tahrişleri iyileştirebilme özelliğine sahip olma|ıdır.

6. Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olup,

hastanın rahatlıkla duş alabilmesini sağlamalıdır.

7. Her kutu ambalaj içerisinde torbaların drenajını kontrol etmek için kilitlenebilen
2 klips olmalıdır.

8. Torbalar koku geçirmeyen 5 katlı film tabakasından üretilmiş olma|ıdır,

9. Torbanın vücuda temas eden kısmında terlemeyi önleyici astar olmalıdır.

10. Torbalar alttan boşaltllabilir olmalı, gaytanln gözlemlenebilmesi için şeffaf
formu bulunmalıdır.
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Bariyer Pasta
,1 , Peristomal cildi olası sızıntı|ardan korumak için stoma-adaptör ve stoma-

torba araslnda kullanıtabilmelidir.

2, Her bir tüp 609r olmalıdIr.

3. Cllt üzerindeki kırışıklık, irritasyon, allerjik durumlara bağlı ge|işen

yüzeysel düzensizlikleri kapatmalı ve adaptör veya torbanın sloma

bölgeslne gereken adaptasyonunu sağlamalıdır.

4. içeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır.

5. Yaplşma ve bariyer sağlama özelliği için içerisinde az miktarda alkol de

buIunmalıdır.

6. |çerisinde 3 ayrı hidrokolloid (NaCMC, jelatin ve pektin) bulunmalıdır.

7 - En az %35 hidrokolloid içermelidir.

,y,y,wÜ
Tubo ŞIMŞEK
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TEKNlK ŞARTNAME

Adaptörlü torba sistemi

'| 
. Adaotör caoı en az 70 mm ve kesilebilir olmalı.

z. Her adapior kulıaffiffilİın stoma çaplna göre ayarlanabilmesi için kesilebilir
özellikte olmall.

3. Aciaptörler esnek ve ko|ay yapışabilir o|malı.
4. Non alerjik malzemeden yapılmış o|malı.
5. Adaptörlü toöa sisteminin raf ömrü en az iki yıl olmalı.
6. Adaptörler 10 a(İet ya da 30 adet orijinal kutu|arda tes|im edilme|i
7. Torbalar 1O'luk ya da 30'luk orijinal kutularda teslim edilmelidir.
8, Torba yumuşak koku geçirmeyen ve ses yapmayan malzemeden

yap ılmalı.
9. Torbaların filtreleri kendisinde olmalı .

10.Torba çapları en az 70 mm'|ik adaptöre uygun olmalı.
1 1 . Torbalar a|ttan boşaltılabilir olmalı. her torba için bir klemp oimalı.
1 2. Torbanın cilde temas bölgesinde, cildin hava almasını sağlayacak özellikte

astar bulunmalı,
13.Adaptör Ve torba sistemi geçirilebilir ve birbirine uyumlu o!malı
14, CE belgeleri olmalı.
15. SGK ve sağllk bakanlığı biİgi bankasına kayltll üretici Ve ithalar,

firmalarının onaylı ürünlerinden (barkodlu) olmalıdır,
16. İhale öncesi numuneler tes|im edilmelidir.

'oüW-,"*,
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AD^PTÖRLÜ SİSTEM iÇrN ALTTAN BOŞALTMALI TORBA ŞARTNAMESI

l . Torbalaı. gaya birikimini engelleyebilmek için alttan boşaltılabilir olmalıdır.

2. Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet silikondan imal edilmiş klips olmalıdır.

]. Torbalar terleıııel,i ve hışırtıyı önleyici 5 kat film tabakasından imal edilmiş olmalıdır

-l. Torbaların şeltalve opak çeşitleri olmalıdır.

5. 'roı,baların flltı,eli ve filtresiz çeşilleri olmalıdır.

6. İsıenildiğinde kemer takılabilecek bağlantı yerleri olmalıdır.

7. Torba bolutIarı 38mm 45mm 57mm 70mm l00mm olup adapıörlerle u}-umlu bO}utlır-

Ja -L"aU"n,

Tubo l{eiane§l
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1 cerrahi klinik müdahelelerde bakteri en8eli oluşturmah, kullanana kan ve sıvı sıçramaları ile

' 
İr'.r." enfeksiyondan korumalıdır,

,. ,.o,r, 3 kath olmahdır, 
. . .^ı^.ıka finre ve bağlar Polypropilen kaynaklı olmalıdır'

1. Dış YüzeY' iç YüzeY ' 
orta tabaxa |,)r^r"*', 

"*.'' '" llİYT;İ lJ,"rin ıiflerinde tutulmalıdır,
4. Bovıan rahat bağıamaYa 

'"'1İ;;;;;;;;,," büyük b:::.l.[ 
kapıamahdır.5. Filtre orta tabakada Yer aımaııuu,n.İolİ 

ogr, r" orlnl 
'r'_'_ll'nro,,,, ince tel olmalüdür. Di8er

6. Maske kanallarında':i'::_Tffi;;. a;rrn iir",ino".y"ıa
7, Maske yüz kıvrımlarına uygul
' İ.,'"' 

"*'e 
kadar or,::ell;ıelitle 

nemın tek noktada yoğunlaşmas|na mani olacak yapıYa

8. Rahat nefes aIlnabilmelidir,

,.ni| oı..ı'o" ve terletmemelidirazaıtma 
oran, >%zu 

"]1.,]'.a]'*,,o" 
"" 

iyi kavrayarak içine
9. nnti.refleklif o'.:'l *:*l;:;;:;;'.;,;;;;;,.-,ayacak şe

10. Hipo alerjik olmahdlr, burur

t*t*+****tı:f,lil,lı,,,,,;i.iiT'ij.j*H,H[l:H;"",
İl' ıuırskenin iç astarı yumuşa
-ıs. 

ıvı.,r" y,ı, korumasl ':i,^;: r:.,İ:f,İTil,j,lI"",,,"" sahip olmahdIr, gözlerin

"[1'Jill}:'"'J;;:'"';H[*ırx,*;|'İ]',,*"o,.,ı,,",rahiveBeneıamaçıı

" [l,,j;f ill11:1lli:iilil";ffi 
;ş,rxşlç,ff 

}:l ::;":llil11}:H:i
18. Her kutuda 50 adet masK

ıa r:Aı koruvucu bölümü ne

" İ,u,'*, o,,..,lT. :'H:i:T:;İ]]","* a"a"ı"noıriıecektir.
20. Ürün en az 4 adet numune |tğ uE! ı!"-

YÜZ KORUYUCULU AMEtiYAT

:,C.fu

MAsKEsi TEKNiK şARTNAME5i

'o,

lte

?ro.
a.(./ ',

*.u
/'o



ELEKTROKOTER UCU UZUN TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Elden kumandalı elektrokoter kalemine monıe edilebilmelidir,

2. Koter ucu gerekirse bükülebilme'li, kolay kınlmamalıdır,

3. steril ve tekli paketlerde olmalıdır,

4. Üretim ve son kullanım tzırihi üzerinde olmalıdır

2oL

5.Kiiniğimizde kullanılan koter kalemlerine uygun o

6.Uzunluk ölçüleri idaremizce belirlenecektir

4o,

Imalıdır.

özeltikte olmamalıdır,

7.Ucu tungsten karpit olmalıdır, Üzerine doku yapışkan

8.Ürtmiın ubb ka_vdı ve sağlık bakarüılığn izni olmalıdır

7.Ürün numune ile denenerek değerlendirilecektiı,

aEt
H8dr,6j

aa
19a
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Kulak Spekülümü 2.5 mm Teknik Şartnamesi

1. I(iniğimizde kııllanrlaıı ciha"a (Heine Beta 200) uyumlu olmalıdır.

2. Çapı 2.5 mm olan speküliimlar sert plastikten yapılmış ve formaldehitli solusyonlarla

steril edilmelidi.

3. Teklif ile birlikte biı adet numune verilecektir.

4. Paketlerinde en az 1000 adet spekiiliim bulrrnmalıdır

5. Speküliimlann tizeri mikoorganizına tutınayacak parlaklıkta olmalıdır.

6. Kolay temizlenebilmelidir.

7. yukandaki özellikler numrırıe denenecek ve kontrol edilecektir.

n
§
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Kulak Spektiliimü 4 mm Teknik Şartnamesi

l. Kliniğmizde kullanılan cihaza (Heine Beta 200) uyumlu olmalıdır.

2. Çapı 4 mm olan spekiilümlaı sert plastikten yapılmrş ve formaldehitli solusyonlarla

steril edilmelidir.

3. Teklif ile birlikıe bir adet numune verilecektir.

4. Paketlerinde en az 1000 adet speki.iliim bulunmalıdır.

5. Spekiililmlann tizeri ınikooıganizıııatufuayacak parlaklftta olmalıdır.

6. Kolay temizlenebilmelidir.

7. yukandaki özellikler numune iizerinde denenecek ve uygunluğu kontrol edilecektir.

s
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DisPosABLE EıçAKL| TRoıGR 5 tt
,1.Disposable olma|ıdlr,

2. İndoskoDik ameliyatlada kulıanlma uygıın olmal|dlr.

3 Trokar §istemi obtüraıör ve kanütden oluşmalıdlr.Trokar Üzrinde bulunan indikatör
Ya,-dlm! ile kufulmalldtr.

4.İ.aka( . 5mm çapindaki el aletlerinin geçişine uygun olmal|dtr-

5 lrcıarın ı.ızunıuğu iOOmm olmalldlr.

a ;rckar batln içindeki gaz|n cerraha dİrekt oıarak gelmesini engelıeyen rnekanizmaya
,!"ya gaz kaçağinı önleyen conta sistemine sahip olmahd|r.

- -:oxar:ı cıçağı v şek'inde oiup düz kesi yapma özelliğine sahip olmall veya üçgen
.: :aö : .,c.., yuvaüiaiılni!ş olmalıdıı

8 l-rokar avuç içeris'ncje sıkılarak emniyet mekanizıruısı akiive edibbilmeli ve bu
:liekan|zma obtüralö. üzerindeki renkli indikatörden takip edilebilmeıidir.

.: laıüitn uç kısmı trokann batln içine yeı|eşim esnasında cerraha rahatllk sağlaması
:l-... korik şekiinie Veya açtİl olmalıdır,

, ] Sieıl oakeiii maızei-ne en az2yl' miyadh olmahdır.

Lc
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D|SPoSABLE 8ıçAKLı TRoKAR 5_r.ı ilill
i, rai§pcsabie clmalıdıı

2,=ndoskcpik ameiiyatıarıa kullanlma uygun olmahdlr.

3 7|ok3r sisİemi.obtüraiÖr Ve kanülden oluşmahdtr.Bu sistemde bçak kanüle uygun
böırnecen cturarak kullanlm imkanı sağlamahdır.

4--i|ckli. 5-,1 1 !-nm çapındaki ei aleüerinin geçişine uygun olmalld,r.

5 -:rokaı:ı ..:zuıluğu 100mm olmalıdır_

3 l.cka, batln içindeki gazın cerraha direkl oıafak ge'mesini engelleyen mekanizmaya
!.ı!a gaz kaçağını önleyen çap dı§ürucıisü ve ayrı bir vatf sistemi bufunmalıdır.

i.;,,cka:,;n blçağI V şeklinde olup düz kesi yapma özelıağine sahb ohah veya üçgen
ııçağın .,:o-1 yUvarİaklaşt!r,ımış olmalıdlr

3 -.cka. uz€,ıde Dıiunan lndikatör yard,mı ile emniyet mekanizması aıİive edilebilmeli
:3 aL .:e(aniziıa izleniieb;lmelidiı..

g.xaııiün uç kısmı trokann batln içine yerleşim esnas,nda cerraha rahaüık sağlamasl
iÇ]ı konik şekİinde Veya açıh olrnalldlr.

10.Kanüj ,.Jzeri.öe 5-1 "i mm eı aletlerinin sorunsuz kulıanllmasına imkan tanlyan çap
i*sui,;sı aJluıİ?a;lcla

'. -. :iaı!, ijzer,ıdeki küçüitüğ]nün iç kısml cerraha manipü|asyon rahathğl ve el
aietie-ıiı,i irokara daha az zafar veımesini sağıamak için bılye şeklinde veya dö,ı katll
yaorak şekllnde olmalidIr.

1 2 slei] pekeİii malzeme €n az2 yıl miyad|t o|maıldlr-

öa ıı.aa.
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l . Dovmus Buhar, zaman ve sıcaklık parametrelerine duyarlı olmalıdır,

;. iid öir;}D'J* iis "C (28o "F) 
.e kadar olan tiiırn gravite ve önvakumlu büar

otoklavlannda paket kontroliinde kullanrlmalıdır,

ı. entegıatortın üit kaplaması büan belli bir hızda içeriye verebilecek kağıt/polymerik

fi lmden yapılmış olmalıdır.
+. _ri"g."tti.iirın b'oyutları 2 x 5,2 cm olmalı ve Biyolojik lndikatöre en vakın sonucu

vermelidir.
s. eni"grattır tuhar srrasrnda oluşarı neme karşı bariyer oluştuıan aliminyum folyodan

yapılmış olmahdır.
o, 'dJ tuıjı"t içerisindeki kimyasal maddenin ilerlemesi pencereden izlenebilmelidir,

İ. e""gİ"tlİ toyu ...rg" dönerek Kabul (accept) penceresine geçmeli, geçmezse' 
.t".iİİruryonda g".eHi şartlann sağlanmadığ anlaşılmalıdr,

S. 

'.İ"rri, 

,t..ilizlyonda siyü renk Red (ğect) penceresinde kalmalıdır,

ğ. ri.v*ı madde non+oksik oımuır, steril ohn nalzemeye transfer olsa bile herhangi

bir zarar vermemelidir.
10. Sterilizasyondan sonra renk değişimi 6 ay sabit kalmalı, kayıt olarak

saklanabilmelidir.
ı 1. Normal oda şartlannda (15_30 0 C, % 35_60 nem) (<50% Relatif_Bağll_Nem)

saklanabilmelidir.
12. Raf ömrü üretim tarihiıden itibaren 5 yll olmalıdıı,

13. EN tso 1l 140_1:2005 standardı Sınif 5 Entegratör gerekliliklerine vc ll. 
_--' 

maddeye u_vgun olmalı ve bu uygunluk bağımsız bir kuruluştan alınmış olan

rezistometre test raporuyla belgelendirilebilmelidir,

2ıl
BUHAR KİMYASAL ENTEGRATÖR

,,g

lr,:"'-
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7IL
D§posAgLE ENrcı(ei( risEKTöR 5 MM

rExııixşarrxımesi

1. Tananı cbpc*Ofnalıdır
2. Erdod<opk anpöratada kdanırrn uygın oİnalıdır

3. EndGkopk d§d6r 5 rrm çapıııda oİndıdır.

4. Erdoskopkdisekbrtn çern ızı*ğ 'l9rrm ,çerıe4ldğı 21rrm otndıdır.

5. Erdodoüdis€ktxih şdtıırur*ğ 31ğnoİrEldr
6, Erdod<opk disddor 36e ıobsıpn y4drrE özdiğip s*ıp oİnddır.

7. Erdod<opkdls€kb nunpobrkdale hünıbbtreedğes*PoMdır.
8, Kl{mğnn nnrptüsprı leiliyan aıü,ıaİİrrEk ıçrı nıgn@r soketi tJhn aka lasrnırda şata

par#drrıdıdıı
9. f\rompoE kobrgr§i dş \e gl(ek sd(eile kubnlna uygn oİrnİıdır.

1 0. Endoskopk disd,Er lo-ıbnım rahatığı w dar darffia edşrrüı afrr$lrrek çı şat 1 0 derecei< br agya
sdıiıffidıdıı:

1 1. Erdod@pk disddcüün ç ksrnı r# }a.lanm 4§rdan krvnk ıe lüi , çere ç yızeyl atavrrd( furbldı

oİnaldır.

12. Şaft kısrn , alĞı@pk ııyglarrffia pahErak gdrur,hrih bg-ıhgrEsı ıiı koyı.ı rer*d ydıtkrı
neğlde k4brnış dndıdır.

13. stslı pd€tr rrEEerrE en a 3 yil miyadh oİnaltdr.

14. ÜrercifinE tddf €dibn rreeTerc yazılı offi< gffirııi\,€rrnddİ.

15. Tıbtİ ctu satrdTE i$ernHi İİ gePlİ gerebede beİtiHğ aze(e tsNdt wriecek ürurbe dt
sınıflardırnp re h..ı gnıflaa dt beİtilen bdgeH braz edlrrE{di

llİ.0. Et
üra{ıb6i



BuHAR BlyoLoJiK iroixırön resr pıxeri

rexııix şınrııııuesi

4\5r--,
,l. Paket buhar sterilizatörlerinin biyolojik kontrolünde kullanılabilmelidir.
2. Paket içinde laboratuvar ortamlna gerek duy_ulmadan sonucun allnmasını sağIayan

Geobaiillus Stearothermaphilus sporları 10 6ve besi yeri taşlyan tüp biyolojik
indikatör olmalıdlr. Analiz sertifikası teklif ile birlike verilmelidir.

3. Biyolojik tüp de yer alan bakteri sporu (Geobacillus Steratermaphilus) nun Steril ite

güVence düzeyi (sAL) 10 "olmalıdır.
4. Paket içerisinde biyolojik tüp ile birliKe c|ass 5 entegratör kart olmalıdır. Entegratör

kartın renk dönüşümü siyah beyaz veya kahverengi olmamalıdır.
5. Paket AAMl standartlarına uygun olmalıdır.
6. Biyolojik ö!ümün gerçekleştiği durumda negatif C) sonucu biyolojik ölümün

gerçekleşmediği durumda pozitif sonucu en geç 3-5 saat içinde otomatik
gösterebilmelidir.

7. 3-5 saatte alınan sonucu kullanıcının gözle onaylayabilmesi için tüp içerisindeki mor
besi yer 3-5 saat içerisinde pozitif durumda sarıya dönmeli negatif durumda mor
kalmalıdır. Bu süre 5 saati geçmemelidir.

8. 3-5 saat için de alınan Sonuç en geç 10 saat içerisinde teyit edilebilmelidir.
9. Allnan tüm sonuçlar inkübatöre bağlı özel bir printer sistemiyle rapor alınabilmeli ve

rapor üzerinde inkübatör yuvası, ısısı, saati, biyolojik indikatör sonucu, otoklav kodu,
kullanıcı adı gibi bilgiler otomatik olarak yazılabilmelidir.

10. lnkübatör gereKiğinde şifrelenebilmelidir.
1 1. lnkübatör cihazı ekranı dijital olmalı Ve MsÜ deki sterilizatörlerin çallşma şekline göre

ayarlanabilmelidir-
12. indikübatörün hafızası olmalldır. Geriye dönük test sonuçlarını haflzaslnda

saklayabilmelidir.
13. Biyolojik tüp üzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket olmalıdır.
,l4. lnkübatör alarmlı ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarmalıdır.
15. inkübatör de negatif durumda yeşil pozitif durumda kırmızı lşlk yanmalldlr.
,16. Paket cE belgeli oimalıdır. Belge akredite belge olmalıve teklif ile birlikte sunulmalıdır
'l7. Ürün EN 866 ve lSO 11138 belgesine sahip olmalıdır.
18. paketin üzerinde lot numarasl ve son kullanma tarihi bulunmalldır.
,l9. Paket üzerinde işlem indikatörü olmalıdır.
20. lndikatörü veren firma ürünün kullanımı için yukarıda belirtilen özelliklerde kullanım

süresince ücretsiz 1 adet inkübatör verecektir.
2,1. Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr.

)|ı--
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DısposABLE ENDosKopix ı- rıooxrorenı-ı

HoRruMLu innieesyoıı ve nspinesvoN slsTEMi 5 MM

1. EŞosüleOtn*dr.

Z endŞopl<arrelıdada lo.|ııınaı.ıygınoffiır

3. Entldopl< lıtpsrorı\,€6tl§pnı*fiıühş* Srrmç+rıdaffiır,

+. aıdogopl<lıtpyorııcqiaşpnd*ri t açşd, @pıobu\,B6plaşııtiTbş}on

inö,ırğnğıdşndd,r.

S. Eıddoplılıİpıgıııeqiapndsbniıdeli$n ıaı*ğ 3ağn ohCdr,

6. EıOodopl« iıİşrgı te qiaspn slsĞ.ıiıd*j lĞ prcbu L,l{o*şeihde oinddr,

Z. a*dopk lıtppn w qişuı **rri fuh fuıiıde lıtısırcrı ve aşişpn ilerrbii lürgd

€trrıeklİ 2d h.brıoMdr.

a ErıOdopl<lıig§)gıııeaşıiaşıorı§*ni,ıdeqılaEgıHgıll$ flS<lcrnlOılOip,tınve

irigsyon hlenilriı 2ağ Cd<pdtipğ, tgt,m fuffiıaka bırnabağ*üıoinddr,

s. Enddopı<ıı(plprıııeqğprı*#'rİ monçoaıeıbloİaıffirpfuİğips*İıoİnddır,

10. lfulıııcrın ırgiılQgı ıdiısfrİ a.ffi( ıİ monop*sag tğı ale losnrrda oııİddıı

11. Endodopa<iıİpronı,eqişırgıd*niıdehJiığlĞf pıobuşdnipi*ıdehırrrrCdr,

12 Enddopkiıippnıieaşıhqprıı*Sniıdeşfrnı,undalıtrsıorıı,eqıbşpnllerriihdadı
deideroMdr.

13. Sır pdd rrerrn an a 3yt ni@ı oMdır,

14. Uifo,Ambal4iı Oıjirıal hnııırdatartnae lnıal, sıliza$ry_.*.ypl"T$ *"'**

,c

hıaa.

,.
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D§PoSABLE V BıçAKLı TRotGR 5 MM

i
j

DbpE&OHdr

gödeıebğı ti (ıaıd okrdır,

13. Tı016krüı ıadogrfl çeldrği€fĞrrEy€c*ddeotrddr,

la. §eıi palcr rrğre erı z 3yl miyadı oinddır,

BEı.,ı.Ro
ııaşıışi

ÇnOoeopl<arn$daa hiarra ı,ıygıın oindıdr,

Tıolerd*BırİoHiffirwtoüHaıdışrddır,Bııd*errıdeb,çd( 
lgırotpryör,denctraıd< hğnım

ir{erıı sağhrrdıdr, lGnliırr uçloşn yaEylasi<oinddır,

. t(ilJünrEiıdebdrı'EeıbııdesarriğYElisağaBrııeıqııayı6nH,€rısdrrdşeıilğoİrddlr,

i. Tıdg, srrmçaırıddıid aıefgiüı g€çi$e ı4pınoMdr,

i. Tıokaın ıgırütu 10 rrm oMdır,

l. Tıolglgt'iiln'h içlgnırg gu lÇğ,nı erıgehpcek@vdf dstsrni oirddır,

8. T,Dl6da hfirgn üç }onı vag t*gfi hdı desüilqpn oEağı \,€,en vB babn lİıdeli g@n ce,rdla

&€Kob,*g€irEsİi erEeley€f, rrplgülTryasaiİı oMıdr,

9. Tıokaınııonda ddoJüarğ,rr6,r.ir{gıtanrrgrreıkiıhdıiaıeldedaıerrrİYdhttoMıdır'

10. Tıokıın bçğı V şdffi ot,p dizlGiFprraffi,e saib oFnddr,

11.Tıolgaışkpİ*ıdeskrd<errrı$ğrnd6ü!'E'ddrveedebffiwbuneıerıErpotıırattır
iiainde}i l«rnu reriC tıddığı Bfu ediebinekir,

12. KeEi yğ{ire ııy$ın obıakv şdfiddd @ğn yeıle$inebired içh ğmöğ ldıt ibeüre yiiü
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MAKAs

1.Kağıt, mukawa, karton, fotoğraf vb. keser özellikte olmalıdır.

3.Kesimi düzgün olmalı, makas ucunun kesme özelliğini kaybetme melid ir.

4. Plastik saplı olmalıdır.

5.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

5,Makaslar büyük küçük ve orta boy olacaktır. Miktarlar hastane komisyonunca belirlenecektir.

2.Paslanmaz çelikten imaI edilmiş o|ma|ıdır.

--,s$bH
-,^_-ss
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rtıevi rrixgri reKNiK şARTNAMEsı

1-Etiket serumların üzerine yapıştırılabilecek şekilde düzenlenmelidir.

2-Mayi etiketinin üzerindeki yazı aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

-Hastanın adı soyadı:

-Mayinin adı :

-İlacın adı-dozu:

-İnfüzyon başlangıç tarihi/saati:

-İnfüzyon veriliş süresi:

-Hazırlayanın adı-soyadı:

-imza :

3-Gelen mayi etiketleri yırtık, sillk, okunaklı değilse,yapışkanı iyi yapışmıyorsa yüklenici firma
yenisiyle değiştirecektir.

4-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

Tubo
siJ.
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4-
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6-

2ıı

MIKRosKoP KILrrr rrcrxir sınrxaırrrsixr UYGUNLUK
steriı örtü, hastanede mevcut kullanlmakta olan Alman menşeli, carl zeiss maıka opMI
VARIO/S88 model ameliyat mikoskobu ile tam uyumludur.

steriı önü, İıretici firmanın orijinal kendi imalatıdır.

Steril örtü, tek kullanımlık (disposable) özellikedir.

Steril örtünün objektifgenişliğ 65nm. olan mikıoskoba uygundur.

Steril örtüntln objektifkoruyucu ve optik katiteyi engellemiyen kapağ bulunmaktadır.

objektif kapağnın koruyucusu ışığn geçişine kısmen bile olsa engel olmaz, aydır atmayt
aza|6x|ç6ğ11.

7- Seril örtilniln, yapısı asistan gözlem tüptlniln geçebileceğ sağ ve sol taraftannda yeri bulunmaktadır.

8- Mikoskobun düğneleri steril örtü takıldıktan sonıa göriilebilmektedir.

9- SteriI örttinün mikoskoba takrlmasını takiben, mikroskop başlığr tam olarak steril edilmiş olmaktadır.

l0- Örtil üzerinde Yer alan açıklıklar yardımıyla objektif ve binoküler uçlan dışanda kalabilmektedir.

l l- steril önü, dayanıklı, şeffaf yumuşak ve kolayca takllabilen bir yapıya süip olmaktadır.

l2- Steril örtünün rafömriİ en az 2 (iki) yıldır.

13- Teklif edilen steril örtitnün T.C. İIaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve

Tİ'ü'UBB'ndan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeler ihale dosyasında

mevcuttur.

14- l adet numune verilmiştir.

ş,

s
/a.
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MAsKE sol-uNuM (P2 KoRUMAtl} N95 MAsK€ TEKNiK şARTNAMEsi

1.Mask€le, EH 149 standardlna uygun ve FFP2s sınlflnda olmalldlr,

2.Ma5keler üzerine nefes verme sübabı bulunmamalıdır,

3_Maskelerin kafa banttarı 9oliizopren, burun mandalı aliminyum, filtresi polipropilen ve burun

Yast!ğı poliüretan olmalıdlr.

4.Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantlan sayesinde, maskeler her tür|ü kafa yaplslna

uyumlu olmalıdır.

5.Maskeler nefes almayı ko|aylaştırıcl ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne

geçici 3 panelıi tasarlma sahip olmalldlr.

6.Maskeler kafa ergonomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmaıdlr

7.Ma5keler depolama sırasında, kirlenmeYi önıemek için tek tek paketlenmiş olmall ve paketlerin

ü2erinde maskenin resimli takma talimatları, maskenin standardl ve kategorisi okunabilir

olmalıdır.

8.üretici firma tarafında maskelerle beraber maskelerin takılmaslnl g6steren "Maske takma

talimatları posteri" de beraberinde verilmelidir.

9, Ma5keler AVrupa topluıuğu Direktifi 89/686?nln 10 Ve 11A maddelerinde belirtilen temel

G uVenlik gereklerine uygun oımalıdlr

10. Maskeler çapl o.o2 mikrona kadar olan tüm ince toz ve su bazll aerosollere karşl koruma

sağlamalıdır.

11, Maskeler kati zerrecik ya da su bazlI aerosollere karşı "Avrupa Güvenlik ve Sağlık idaresi"nin

EH40 başlıklı rehberinde tanlmlanmlş olan Eşik slnır değerin 12 katına kadar olan

konsantrasyontarda kulla nllab ilmelid ir,

12. Maskeler Lat€x içermemelidir,Tbc da kullanlldlğına dair belgesi bu|unmalldir,

13.Ürün en az üç adet numune ile değerlendirile€ektir,

,y,P,lx,f,K?!f,,
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NAzAL oKsıJEN KANULU(PED|ATRiK-YETİSKiN) TEKNiK sARTNAMEsi

. yumuşak ve er8onomik burun girileri olmalıdır.
o Tasarımı mukoza kurumasını engeileyecek şekilde olmalıdır.
o Burun girişlerinin tasar|ml pediatrik ve yetişkinlere göre yapllm|ş olmalldlr.
. standart bağlantı konektörü bulunmalıdır.
o Toplam uzunluğu 2O5t5 cm olmaiıdır.
o kullanıma kolay ve rahat olmalldlr
o siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış
olmalıdır. Tes|im edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

. Tüketilmiş ürünler, fiyat art|şı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile

en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.
o Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir
. sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.

Tııbo ŞiMşEK
tra!üttta v. urgırallıa lt,l,neı

cirrcı v94on a.aı,ınry fur,
lu|.
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10 cm EPİSTAxis PosTERİoR BIJRUN TAMPONU TEKNiK ŞARTNAMESi

l. Tampon l00% Polyvinyl asetalden üretilmiş olnalıdır.
2. Tampon kolay yerle$irilebilmesi için çift sıkıştınlınış ve yumuşak olmalıdır.
3. Tampon yüzeyi püriizsüz ve lifsiz olmalıdır.
4. Tampon sıvı ile teınas ettiğinde 20 saniye içerisinde nazal kaviteyi doldurabilir özellikte

olmalıdır.
5. Tampon kesinlikle ipli olmahdır.
6. Tampon ameliyat sonıast rahat çıkartılabilmeli ve dokulara yapışarak tekrar kanama

yapmamalıdır.

7. Tamponun boyutlan 10 x 1.5 x 2,5 cm olrıalıdır.
8. Tamponlardan en fazla sıvı emen ve yapısı bozulmayan ürtinler tercih edilecektir.
9. Tampon vücut ile ulrımlu olmalıdır.
l0. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
l l . Ürilnlerin barkodu olmalıdır.

tl
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8 cn rtlpsÜz ıLJR[JN TAMPONU TEI(\IiK ŞARTNAMESİ

l. Tampon l00% Polyvinyl asetalden üretilmiş olmatıdır.
2. Tampon kolay yerle$irilebilmesi için çift sıkıştınlmış ve )rumuşak olmalıdır.
3. Tampon yilzeyi piiriizsiiz ve lifsiz olmalıdır.
4. Tampon sıvı ile temas ettiğinde 20 saniye içerisinde nazal kaviteyi doldurabilir özellikte

olrnalıdır.
5. Tampon kesinlikle ipli olmalıdır.
6. Tampon ameıiyat sonrası rahat çıkartlabilmeli ve dokulara yapışarak tekrar kanama

yapmamalıdır.

7, Tamponun boyutları 8 x 1.5 x 2 cm olmalıdır.
E. Tamponlardan en fada sıvı emen ve yapısı bozulınayan üriinter tercih edilece}iiı.
9. Taınpon vücut ile uyumlu otmalıdır.
l 0. Numuneye göre değerlendiıme yapıIacaktır.
l l. Üriinlerin barkodu olrna|ıdır.

1'{
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NAzoGAsTRiK soNDA (6 FR,8FR,l2FR,14FR,16FR,18FR,2oFR,22 FR )TEKNiK şARTNAMEsi

1. katater medikal dereceli pvc,den mamul olmahdır,
2. Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3. 8FR,l2FR,l4FR,l6FR,l8FR,20FR olmalıdır,
4. Kateterin efektif uzunluğu yaklaşık 1000 mm olmalıdır,
5, Sondanın açık uç kısmı artravmatik olmasl için yuvarlatllmlş ve en uygun aspirasyon açin

kenarlarında iki adet simerik delikli olmalıdır,
6. Kateterin aspiratöre bağlanan ucu (konnektörü numaras|nı belirten farklı renklerden

oluşmalı, bu renkler dünya standartlarındaki renk kodu sistemine uymalıdır,
7. Katater giriş ko|aylığı sağlaması amacı ile buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır.
8. Sondalar tek tek paketlenmiş etilen oksit ile steril edilmİş olmalldır.
9. UIusai ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,

10. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz
olarak değiştirilmelidir,

11. Siparişa verilen ürünlerin tes|im tarihinden itibaren miad|ar|nın dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış

olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

12. Tüketilmiş ürünler, fiyat artlşl 8özetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay
kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile

en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.
13. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir
14. Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektİr.
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1. Nebulizer set,maskeli ve ağızlıklı olmak üzere 2 model olmalıdır.
2. Ma§ke ve bağlantı elemanları (medikal grade) yumuşak PVCden yapılmış olmalıdır.rahatsızlık
verici koku içermemelidir.
3. Ağızlık,insan ergonomisine uygun olmalı,dokuya zarar verebilecek keskin köşeli yüzey
bulunmamalıdır.
4. Maske, yetişkan Ve pediatrik olmak üzere, 2 farklı boyutta olmall,yüz formuna uymalıdır. Ciltte
tahrişte sebep olmayacak medikal grede PVCden yapılmış olmalıdır.
5. Bağlantı hortumu Zoocm +/-YoS medikal grade PVC olmalı,hortum iç yüzeyinde mukavemet
artırcı kanallar bulunmalıdır.
5. Nebulizer,içindeki ilacı gösteren şeffaf,sert plastikten yapılmış olmalıdır. Hazne hacmi en az 8
ml olmalıdır,
7. Nebulizer bağlantı elemanları ile hava kaynağına kolayca bağlanabilir olmalıdır.
8. Nebulizer içerisine konulan 2.5 ml (1 flokon) ilacı 5-10 dakika içerisinde pulvarize etmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kul|anma tarihi, referans numarası, lot
numarası,kullanım ve firma bilgileri bulunmalıdır.
10. Ürüne ait alınmış CE sahip olmalıdır.
11. Numuneye göre değerlendirilecektir.

12-Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinan en çok 1/3'ü tamamlanmış olmalıdır.

Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

13-Tüketilmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürün|erin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15

gün içerisinde değiştirilmelidir.

14-Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki

serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

tı.ii
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15-Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri kabul

edilmeyecektir.
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CERRAHi KATLAMA SPANC
TEKNiK ŞARTNAMESİ

1, 7.5 cm x 7.5 cm ebatlarında Gaz Kompres 12 kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olup,kenarları tamamen içe katlanımlı 1Cerraııi ıııaı<ine xatıamrilı"i"ı.t,i." "'l -v||l'l|l L

2.imal edildiği Gaz Hidrofiltek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 telolup, % ,l00 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaİtır. "

3.7.5 cm x 7.5 cm 12 kat Gaz Kompres açılımı; 30 cm * 23cm (+- 2 cm) olmalıdır.

4,Gaz kompres ipiiği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.

5,yırtık ve kaçık oImayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril o|arak teslim edilecektir.

8,Dış ambalajlarda üzerinde.Ga1Ioi.qp. tipi, miktarı, üretici firma ismi açık o|arakbelirtilmeli ve "HASTANESl lı4allOlR.J ioareJl yrrİİİ 
"İrr1,o,,

9.imalatta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edi|ecektir.

10.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

1 1.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmüş Yetki Belgesi olacaktır.

12-Teklif veren firma ürünler ile ilgili üretici tarafından taahhütname verecektir.
'l3.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S.HıfzısıhhaEns.'ne numune gönderilip, muayene ücret|eri tek|f veren firma tarafındankarşılanacaktır.

14.Fırma 20 tel yazılı oiduğuna dair belge vermelidir.

1,5.En.az 2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler ameliyathanede denenerekdeğerlendirilecektir.

16.Sıvı emaşi iyi olmalı,spancın yapısı sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.
,17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
'1.8- Urün radyopaklı o|malıdır- Radyopak ip|ik düşmeyecek şekilde ürünle beraberdokUnmuş olmaIldlr.
19.Radyopak ipli
20.parmak ile ba
ayrılmama|ıd ır.
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k hiçbir şekilde boya vermemeli ve bu durum be|gelendirilmelidir.
sınç uygulandığında gazlı bezin dokunması bozu'imamalı ve birbirinden
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CERRAHi KATLAMA SPANÇ
TEKN|K ŞARTNAMEsi

1.7.5 cm x 7.5 cm ebatlar|nda Gaz Kompres 1? kal Gaz Hidrofi|den imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe katlanımlı (Cerrahi Makine Katlama) olacakir.

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktlr.

3.7.5 cm x 7.5 cm 12 kal Gaz Kompres açılımı; 30 cm * 23 cm (+, 2 cm) olmalıdır.

4.Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil o|acaktır.

5.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MAL|DlR." ibaresi yazılı olmalıdır.

9.İmalatta kullanıian Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.

10.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

11.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Yetki Belgesi olacaktır.

12.Teklif Veren firma ürünler ile ilgili üretici taraflndan taahhütname verecektir.

13.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerek|i görüldüğü takdirde TSE ve R.S.Hıfzısıhha
Ens.'ne numune gönderilip, muayene ücretleri teklif veren firma tarafından
karşılanacaktır.

14.Firma 20 tel yazılı olduğuna dair belge vermelidir.

15.En az2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler ameliyathanede denenerek
değedendirilecektir.

16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancın yap|sı sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.

,14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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5x5 8 KAT HiDRoFiL GAz KoMPRES şARTNAMES|

01-kullanılan gaz bezi, yağı allnmış %1oo pamuk ipliğinden dokunmuş tülbent olmalldlr.

02-Kullanılan gaz bezi 3O/'1 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

O3-Gaz kompresler kasarlanmış,beyaz,temiz ve kokusuz o|malıdır.

o4_Gaz kompreslerin üzerinde kir,elyaf artıkları,yağ |ekesi,yabancı cisimler,ek yeri ve

parça bulunmamalldır.

05-Gaz kompreslerin üzerinde delik,kesik,yırtık vb. görünüş bozuklukları bulunmamahdır.

06-Kullanılan gaz bezinin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır

07-Gaz kompreslerin cm''deki tel sayısı TS 14079' a uygun olmalıdır,

08-Gaz kompreslerin m''deki ağıdığı 27 gramdan az olmamalıdır.

Og-Gaz kompreslerin çözgü yönünde kopma mukavemeti 6,1'den az olmamalı ve

atkı yönündeki kopma mukavemeti 3,5 kgf den az olmamalıdır.

10-Hidrofillik(emicilik) özelliği iyi olmalıdı(max 10 sn)

.l,t _Gaz kompreslerin asidik bazik testinde Ts 14079 a göre fenolftalein çözeltisi ve metil

oranj çözeltisi ile yapılan deney sonucunda pembe renk görülmemelidir,

12Gaz kompresler 5-5 8 kat olacaktır.

l3-Gaz kompresler üzerinde haşıl bulunmamalıdır.

14_Gaz kompresler kenarıarı iplik vermeyecek şekilde içe kat|anmış olmalıdır.

15_Gaz kompresler ,t 00,1ük ambalajlar halinde olacaktır.Özelliklerini muhafaza edebilecek ve

çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır,

16€az kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri,boyutlan,miktarı,hidrofil olduğu,üretim

tarihi, parti numarasl,steril ise steril bi|gileri bulunmalıdır,

l7-Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamahdır,
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CERRAHİ KATLAMA SPANİ
TEKNİK ŞARTNAMESi (uzuı.,

1. B cm x 18 cm ebatlarında Gaz Kompres 12 kal Gaz l.|idrofi|den imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe kat|anımh (Ceırahi Makine Katlama) olacaktır.

2,imal edildıği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayldlğlnda 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, % 100 pamuk iplğinden dokunmuş olacaktır. 

-

3.8 cm x 18 cm 12 kat Ğaz Kompıes açılımı; 29 cm .63 cm (+- 2 cm)
oimahdır.Radyoopak iplikli ve düşmesine izin vermeyecek yapıda olmalıdır.

4.Gaz kompıes ipliği ince olmayıp, beyaz, terniz, kokusuz ve tam hidrofil olacakır.

5,yııtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şeki|de ipiik sarkmayacakır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MALlDlR." ibaresi yazılı olmalıdır.

9.|ma|atta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağiık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir,

1O.Tekiif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

1 1.Teklif veren firmanın üretici firmadan ahnmış Yetki Belgesi olacaktır.

,l2.Tekiif veren firma urtın|er ile ilgili üretici tarafından taahhütname verecekir.

13.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgil! gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S.Hıfzısıhha
Ens.'ne numune gönderilip, muayene ücretlefi teklif veren firma tarafından
karşılanacaktır-

14.Firma 20 tel yazılı olduğuna dair belge vermelidir.

1S.En az 2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler Yoğun Bakımda denenerek
değedendirilecektir,

18.Sıvı emişi iyi olma|ı,spancln yaplsl sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.

14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

1 5.Ürün numune ile değerlendirllecektir.
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oKsiJENti sU TEKNiK şARTNAMESi

1,Ürün %3 'Iük a/h hidrojen peroksit içermelidir.

2.Yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt

irratasyon una neden olmamalıdır.

4.Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama
koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak

şekilde yapıştırılmış olmalıdır.

5.Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan
seri numaralılar dışındaki seri|erle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiştirmelidir.

6.Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artışı gözetmeksizin son kullanılma sürelerinin dolmasına 3 ay

kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatllları ile en

geç 15 gün içinde değiştirmelidir.

7.siparişi Verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin
dolmasına 2/3 kadar süre olma|ı, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karışık olmamalıdır

8.Muayene Komisyonun gerek duyması halinde H.Ü. Eczacılık Fakültesi başta olmak üzere

antiseptik solüsyonu her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilece|k, analiz

ücreti satıcl firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile eksalen stok firma taraflndan

tam am la naca ktlr.
9.Ürün numuneye göre değer|endirilecektir. *ffi*,
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3. 1O0 litrelik kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukarı çekilerek akışın sağlandığı geri

itince aklşln sonlandığı) veya öze| püskürtme (pompalı) başlıklı plastik şişelerde ambalajlanmlş
olmalıdır.
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TURNiKE oToMATiK TEKNir şanrıııaıvıesi

1.Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır.
2.Gevşetme mandalı olmalıdır.
3.Turnikeyi çıkartma mandalı olmalı, uzun süreli kullanımdan dolayı çıkartma mandalı
bozulmamalı, gevşememeli.
4.Sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamama|ı, kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde
çerçevelenmiş olmalı, boyuna uzatlldlğlnda esneme|i, gevşetildiğinde hemen eski halini almalı,
esnekliğini uzun süre muhafaza €tmelidir.
S.Eni 2cm (t 0.5 cm) , uzunluğu 40 cm (t 2cm) olmalıdır.
6.Kilat sastemi sağlam olmal|, kolay kırılmamalıdır.
7.Lastik bölüm ile plastik anahtar bölüm bağ|antısı sağlam olmalı, lastik bölüm yerinden kolay
ayrılmamalıdır,
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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öRorx rtxıuix şARTNAMEsi

1. Ördek polypropilen malzemeden yapı|mış o|malı

2. Tutmak için kulpu ve kapağı olmalı

3. Üzeri eksiksiz ve pürüzsüz olmalı

4. Cilde temas eden kenarları yuvarlatılmış olmalı ve cilde zarar vermeme|i

5. Ördek ölçeklive 1250+ 10 cc kapasiteye sahip olmalı

6. İdrarı dışarı taşırmadan yatan hastada rahat kullanılabilir (ergonomik) dizayn edilmiş olmalı

7. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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