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ARA$TIRMA vE UYGULMA HASTANBSi

A )KONU:
Harran Universitesi Araqtrrma ve Uygulama Hastanesi 36 ay siireli 25.000 seans

kargr I r[r hemodi yal i z hizmeti ah m r tekn i k qartnamesidir.

1 -2 5. 000 seans hemodiyali z hizmeti
2-10 adet personel
3 -Hemodiyaliz hasta tagrnmasr

B)GENEL nuXurULBn
YUKLENiCi TaN,q.FINDAN SAGLANACAK HiZMETLER

Yi.iklenici onsekiz (18) adet hemodiyaliz clhazt ve en az yirmi beg (25) cihaz igin
yeterli su sistemini temin etmekle sorumludur. Ek olarak Sa[hk Miidiirlti$i'ntin onaytyla
Hemodiyaliz Unitesinde cihaz arttrnmr olmasr durumunda yiiklenici firma gerekli
hemodiyaliz cihazr ve bu cthazlar igin yeterli su sistemi ihtiyacrnr temin edecektir. Ek
olarak seropozitif cihaz ihtiyacr dolarsa hastane y<inetiminin iste[i do$rultusunda
yi.iklenici firma bu cihazr temin edecektir. ihaleyi kazanan firma hemodiyaliz cihazlan, su

sistemi, su sistemi tesisatr ve gerekli difier altyapr kurulumu esnastnda hastalara

ma[duriyet yagatmayacak, idarenin belirledipi zamanda i.icretsiz olarak yirmiddrt (24) saat

igerisinde kurulumu gergeklegtirecektir. Kurulum esnastnda oluqabilecek aksakhk
nedeniyle hastalann zamanrnda hemodiyalize ahnamamast gibi olast hasta

mafiduriyetinden ihaleyi kazanan firma sorumlu olacak, olasr bir problemde hastalann

Safihk Bakanhfr tarafrndan ruhsatlandrnlmrg bagka bir diyaliz merkezinde tedavisini
taahhtit edecek ve bdyle bir durumda hastanenin seans baqr zararrnr odemeyi taahhiit
edecektir. Sozleqme bitiminde kurulan cihazlar yi.iklenici firmaya iade edilecektir.

Yo[un bakrmlarda ve hasta yatak baqrnda yaprlan hemodiyaliz iglemlerini hastane

kendisi kendi clhazlan ve kendi sarf malzemeleri ile yapacaktrr. Yaprlan bu hemodiyaliz
iqlemlerinden firma herhangi bir hak talep etmeyecektir. Ancak hastane cihaz arvasl veya

olasr herhangi bir problem nedeniyle bu diyalizleri kendi yapamayacak olursa olasr cihaz

arrzail veya problem goziilene kadar firmanrn hemodiyaliz crhazlan ve sarf malzemeleri ile
(yiiklenici firma hastanenin portablreverseosmos su sistemini kullanabilecektir)
hemodiyaliz yaprlabilecek, b<iyle bir durumda eler firmantn hemodiyaliz clhazlan ve sarf
malzemeleri ile hemodiyaliz yaprlrrsa firma anlagrlan hizmet ahmrndaki seans karqthfir

hemodiyaliz iicretini alacakttr.

18.06.2010 tarih 27615 Sayrh Resmi Gazete'de yaytmlanarak yi.irtirlti[e giren

Diyaliz Merkezleri Hakkrnda Ydnetmelik ile Ydnetmelikte De[iqiklik Yapan

Yonetmeliklerin Yayrmlandrfir 04 Nisan 2012 tarth 28254 saytlt ve l0 Ekim 2012 tarlh
28437 sayrh Resmi Gazetelerde yayrnlanan defiiqikliklere gdre (hizmet altmr stiresi

esnasrnda mevcut ydnetmelikte defiigiklik olmasr durumunda o ddnem itibariyle en son

gi.incellenen ve resmi gazetede yayrnlanan yonetmelik ve de[igikliklere g<ire) merkezde

diyaliz hastalanna yaprlmasr gereken laboratuvar tetkikleri ytklenici tarafindan
karqrlanacaktrr. Diyaliz hastalanna yaprlmasr gereken laboratuvar tetkikleri hastanemizde

laboratuvarlardayaprlacaktrr, ancak bu tutar giincel Sa[hk Uygulama Tebli[i tizerinden
hesaplanrp, ytiklenicinin hak ediginden kesilecektir.
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18.06.2010 tarih 27615 Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytriirli.ifie giren
Diyaliz Merkezleri Hakkrnda Ydnetmelik ile Ycinetmelikte De[igiklik Yapan
Yonetmeliklerin Yayrmlandr[r 04 Nisan 2012 tarih 28254 sayrh ve l0 Ekim 2012 tarrh
28437 sayfi Resmi Gazetelerde yayrnlanan de[igikliklere gcire (hizmet ahmr stresi
esnasrnda mevcut ydnetmelikte defiigiklik olmasr durumunda o drinem itibariyle en son
gtincellenen ve resmi gazetede yayrnlanan yonetmelik ve defiiqikliklere gore) Yiiklenici
diyaliz yonetmelifii ilgili hiikiimleri uyannca hemodiyaliz tinitesi su sisteminin ve
hastaneye ait portablreverseosmos su sistemi gtinliik denetimini yapmak, gtinliik denetim
igin gerekli malzemelerin teminini sa[lamak, gerekli bakteriyolojik,kimyasal ve bakteriyel
endotoksin numune ahm ve tetkik iicretlerini karqrlamak, numune ahm hizmetlerinin
yaprlmasrnr sa[lamak, Saghk Mtidtirltifti'ni.in onayladrfir yonetmeliklere uygun
laboratuarlarda analiz ettirmekve hastane yonetimine bunu rapor olarak sunmakla
ytiktimliidtir. Ytiklenici firma hastalara ycinelik su sistemlerinden kaynaklanan her ttirlti
olumsuz neticeden sorumludur.

18.06.2010 tarih 27615 Sayrh Resmi Gazete'de yayrmlanarak ytirlirlti[e giren
Diyaliz Merkezleri Hakkrnda Yonetmelik ile Ydnetmelikte De[igiklik Yapan
Yonetmeliklerin Yayrmlandrlr 04 Nisan 2012 tarih 28254 sayrh ve 10 Ekim 2012 tarih
28437 sayrh Resmi Gazetelerde yayrnlanan de[igiklikleregcire (hizmet ahmt si.iresi
esnasrnda mevcut ycinetmelikte de[igiklik olmasr durumunda o diinem itibariyle en son
gtincellenen ve resmi gazetede yayrnlanan ycinetmelik ve defiigikliklere g<ire)merkezde
bulunmasr gerekli c7haz, trbbi donanlm, arag ve geregleri (gartnamede hastanenin taahhiid
ettiklerini hastane karqrlayacaktrr) kargrlayacaktrr.

Yiiklenici taErnabilir monitorlii altr kanalh elektrokardiyografi cihazr, taqrnabilir
monitorlti garj edilebilir defibrilatcir, ambu, airway ve laringoskop igeren tam donantmlt
acil miidahale kiti, ikisi enfekte hastalar igin biri enfekte olmayan hastlar iqin toplam
tigadet aspiratdr, tekerlekli sandalyenin kolayhkla grkabilece[i ve inebileceli hastalann
tutunabilecefii kollu hassas hasta tartr sistemi, iki adet hasta bagr ayakh, pulseoksimetreli

taqrnabilir monitor, iki adet kan qekeri olgtim clhazt ve miktan ihtiyaca ba$r olacak qekilde

temin edilecek kan gekeri olgiim gubufiu, iig adet kulakta ateq <ilger ve miktan ihtiyaca
ba[h olacak gekilde temin edilecekproblan, enfekte hastalar igin ikiger adet ve negatif
hastalar igin ikiger adet toplam dort adet kolay silinebilir, agrk renkli kumaEtan yaprlmrg

manuel tansiyon aleti ve ddrt adet steteskop temin edecektir.

Ytiklenici, hemodiyaliz hizmeti igin srizlegme stiresince Sa[hk Uygulama Teblili
hiiktimlerince, paket fiyat kapsamrnda olan veya kurumumuzca aynca fatura edilemeyen,
hemodiyaliz uygulamalan srrasrnda gerekli olan tiim ilag-sarf malzemelerini ve tinitenin
ihtiyacr olan di[er malzemeleri ek iicret talep etmeden sallayacakttr (diyaliztir, arter-ven

seti, arter-venfistiil ifnesi, Serumlar, Asidik-Bazik Soliisyon, istenilen boyutlarda enjektcir,

her tiir heparin, oral ve enjektabl a[n kesiciler ve ateq diigtiriiciiler, steril ve nonsteril

eldiven, maske, koruyucu 6nli.ik, steril hazrr spang, flaster (betafix-unipore),alkol,cilt

dezenfektanr,batticon,y<inetmeliklere uygun hemodiyaliz cihaz dezenfektanlan ve tslak

mendiller, hasta baqr el dezenfektanlan, sUtur (ipek, katkUd), tablet tuz, hemostatik basr

bandr, hemodiyaliz kataterleri igin sabitleme bandr v.b). Bu malzemelerden hizmet ahm
qartnamesinde teknik dzellikleri aynca belirtilen malzemeler $artnameye uygun olarak
temin edilecektir. Bu malzemelerden Trbbi Cihaz ydnetmeli[i kapsamrnda olanlar CE
belgeli olacaktrr.

Hastanemiz hemodiyaliz tinitesi igin hazrrlanan mekdn ile ilgili olarak; hastane

idaresinin donanrmsrz olarak gdsterece[i yerde, cihaztn monte edilecefii yerin amaca
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uygun hale getirilmesi igin gerekli tadilat ve de[igiklikleri yapmak yiikleniciye aittir.
Donanrmsrz olarak aldr[r yeri Hemodiyaliz tinitesi igin uygun hale getirmek ve bu hususla
ilgili giderler ytikleniciye aittir (tesisat, elektrik ve su donanrmlan, sekreterya, mutfakve
personel odalannrn amaclna uygun olarak hastane ycinetiminin talebi dofirultusunda
kullanrlabilir duruma getirecek ig doqemesi ve teknik donantmt, hastane bilgi sistemi ile
entegrasyon iqlemleri, vs).

Yi.iklenici firma sekretarya iqin bir (1) adet ilgili trbbi kayrtlan tutacak bellek
kapasitesinde ve intemet ba[lantrsr olan bilgisayar sistemi ve benzeri malzeme deste[i,bir
adet yazrcr-tarayrcr-fax cihazr, drg hat telefon temin edecektir. Drg hat telefon kurulumu ve

masraf gideri ytikleniciye aittir.

Hemodiyaliz i.initesinde kullanrlan ttim krrtasiye malzemeleri (laboratuar istem

formlan, regete kafirtlan, hemqire nobet listesi formu, malzeme istem defteri, hasta dosya

formlan, bilgisayar bakrmr ve onanml ) yazrcr bakrm ve onanml , yaztcr kartug ve toneri, 43
ve A'4 Ka[rtlarr, kalemler vb.) ytiklenici firma taraftndan karqrlanacaktrr.

Yiiklenici firma her hasta yata[r igin ayn ayn dahili uydu ahcrlt ve karasal anten

giriqli ekran en az l5 ing LCD Televizyon yerlegtirecektir. Televizyon ve sisteminin

kurulumu igin hastane ydnetiminin talebi dogrultusunda yaprlacak diizenlemeler (kurulum,

tesisat, montaj, vs) yiikleniciye aittir. Ytiklenici firma hemodiyaliz salonuna bir adet

buzdolabr temin edecektir.Yiiklenici firma her hasta yata$r igin hasta yatak masast temin

edecektir.
ULA$IM VE SERVIS
Yiiklenici hemodiyaliz hizmeti igin $anlrurfa ili Merkez Belediye ilqelerinin

merkezdeki srnrrlan igerisinde evden hastaneye, hastane dene ve hasta taqtnmastnt

sa[layacaktrr. Ek olarak il merkezinden hastaneye, hastaneden il merkezine hemodiyalizde

ga|qan ti.im personelin ulagrmr igin bir adet servis sa[layacakttr. Hasta ve personel aragla

ulagrmlarr zamantnda ve kesintisiz olarak ytiklenici tarafindan yaprlacaktrr. Servis

araglanrun ya$l en fazla dort (a) yrl olacaktrr.Ulaqtm strasrnda meydana gelebilecek

kazalardan do[abilecek maddi ve manevi tazminatlar yiikleniciye aittir. Araq yiiklenici

firmaya ait de[il ise (kiralama) tagrma firmasryla yaprlan sdzleqme ve kontratt s6zleqme

srrasrnda idareye ibraz edilecektir.

Yi.iklenici sozleqme si.iresi boyunca su sisteminin, hemodiyaliz _clhazlan ile su

sistemi arasrndaki su tesisatrnrn ve hemodiyaliz crhazlarnrn baktmt, denetimi,
onanmr,dezenfeksiyonu ve her ttirlti destek-hizmetB hazr halde tutulmast_,aynca kaliteli ve

verimli hizmet ,erilebil-esini temin igin anza durumunda antnda mtidahale edebilecek
diyaliz cihazlan ve mi.igtemilatr ile su sistemi konusunda en az. Uq ?y qtile il9 .efitiq
g&Atigtin. dair belge veya diplomayr haiz bir adet teknisyen temin.edecektir. Ytiklenici
fir11u"ihale stiresinie su sisteminin, hemodiyaliz cihazlan ile su sistemi arastndaki su

tesisatmrn ve hemodi yaliz cihazlannrn artza durumunda teknisyenin mtidahalesini aqan

durumlarda 24 saat igerisinde teknik servis hizmeti sa[lamak zorundadtr. Cihazlar ve

anzalar en geg 72 saat igerisinde gahgrr duruma getirilmelidir. Teknik servis hizmetinin
ti.im masrafliri ytiklenici tarafindan kaigrlanacaktrr.Yi.iklenici firmantn sa[ladr[r teknisyen
hastanenin yaptigr yo[un bakrmlarda ve hasta yatak bagrnda yaprlan hemodiyaliz iqlemleri
ile ilgili otirit iem6aiyatiz cihazr ve portabl su sisteminin giinli.ik denetim, kurulum,
bakrrir ve arrzadurumunda arunda mtdahalesinden de sorumlu olacaktrr.

Unitenin temizlik igleri ve her ttirlii gerekli temizlik ekipmanr ve malzemeleri (deterjan,

srvr sabun, pegete, paspas, vs) yi.iklenici tarafindan safilanacaktrr.
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Temizlik igleri, igin 2(iki) adet personel bulunduracak. Her hasta defiigiminde gargaf

de[igimi bu personeller tarafindan yaprlacaktrr. Trbbi atrk kovalan-kutulan-torbalarr vs
ytiklenici firma tarafindan temin edilecektir. Yiiklenici firmantn temin ettifii temizlik
personeli trbbi atrklann trbbi atrk deposuna atrlma iqlemini gergeklegtireceklerdir.

Unitemizde Hemodiyaliz hizmetinin stirdi.irtile bilmesi igin 5 (beq) adet Hemodiyaliz
sertifikah hemgire veya Diyaliz Teknikeri gahgtrnlacakttr.

Unitenin sekretarya igleri yi.iklenici tarafindan karqrlanacak ve ytiklenici bu iqler igin bir
adet personel bulunduracaktrr.Ttim hastalann sevk ve gerekli di[er evraklanntn takibi,
hastalann kayrt, tetkik,vs gibi bilgi iqlem igleri, dosyalartn arqivi, krrtasiye iglerinin takibi,
stoktaki malzemelerin takibi-bilgi iqlemden dtiqiiqii-temini gibi igler bu personel tarafindan
yaprlacaktrr.

Ytiklenici firmanrn temin edece[i personellerin uygunlu[u hemodiyaliz tinitesinin
igleyiginde ve personeller arasl uyumda ortaya grkabilecek problemlerin bagtan

onl6nebilmesi amacryla hemodiyaliz sorumlu doktoru ve hemodiyaliz sorumlu hemqiresi
ve yi.iklenici firmantn ortaklaga karan ya ya ahnarak onaylanacaktrr.

Hemodiyaliz hizmetinin stirdtiriilebilmesi igin
I (bir) adet hasta nakil arag goforti (hasta nakil aracr kiralama ise gerekmektedir)

2 (iki) adet Hemodiyaliziinitesinde gahgtrrrlmak iizere temizlik personeli

5 (beg) adet Hemodiyaliz sertifikah hemgire ve Diyaliz teknikeri
I (bir) adet sekreter
I adet cihaz bakrmr igin teknisyen bulunduracaktrr. Toplam l0 (on) kiqiden oluEacaktrr.

Qah ganlann maaglan ytiklenici fi rma taraftndan be I irlenecektir.

Hastanemiz hemodiyaliz personelinin gerekli e[itimleri,e[itim dokiimanlan ek

bedel istenmeden, ytiklenici taraftndan karqrlanacaktrr'

Teklif edilen btittin cihazlarrn yaglan, imalat tarihi ve seri numarasl ile
belgelendirilecektir. Bu cihazlann yagr 7 (yedi) yaqrndan btiytik olmayacaktrr. Ancak

diyaliz hizmet ahmrnr devam ettiren firma, ihaleyi tekrar almast durumunda scizleqme

stiresince cihazlann yagr 10 yrh gegmemig olmak kaydryla mevcut cihazlannr kullanmaya

Yi.iklenici firma temin edece[i btittin trbbi crhazlarn bakrm ve onanmlannt

kargrlamak, yetkili firmalarla rutin bakrm onanm sdzlegmelerini yapmak, cihazlatn

dtizenli ve sa[fikh hizmet vermelerini sa[lamak, takibini yapmak ve giderlerini

karqrlamakla yiikiimltidtir. Aynca yi.iklenici firma trbbi cihaz envanterinde adr gegen ttim

cihazlarrn altr ayhk kalibrasyonlannr yaptrrmak, takibini yapmakla ytiktimliidtir.

Diyaliz merkezindeki depo malzeme takibi ve miad kontrolleri yiikleniciye aittir.

Ytiklenici, hastane yonetiminin gdsterdi[i yeri hastane yonetiminin isteyecefii planda

mevzuat-y6netmelik standartlanna da uygun olarak depo olarak kullanrma uygun hale

getirecektir.

Yi.iklenici, diyahz salonunda ve acil mtidahale odastnda hasta mahremiyetini

safilamaya ydnelik olarak hastane ydnetiminin isteyece[i planda tavandan perde raylarr ile

asrlan perde dtizenlemesi yapacaktrr.

A!,
lrd Ha

AralttrmiH,r,ahi(r
Her



Sa[hk Mi.idiirltigi'niin denetimlerinde iletilen eksikliIin giderilmesi yiiklenici
fi rma tarafindan taahhtit edilecektir.

Yiiklenici firma ig sa[hlr ve giivenlili ile ilgili sorumluluklannr gtincel kanun ve

ilgili yonetmelikleri v.s. uyannca yerine getirmekle yiikiimliidtir.

Ytiklenici firma giincel olan sa[hkta kalite standartlan ve yerinde de[erlendirme rehberi
kapsamrnda bul unan uygulamal an yerine getirmekle ytikiimltidtir.

HASTANEMIZ TARAFINDAN KAR$ILANACAK HiZMETLER

Hemodiyaliz hizmeti igin gamagrr yrkama,iitii hizmetleri,hastalann yiyecek ve

igecekleri, ihtiyag anrnda birden fazla hastaya yetecek kapasitede olan oksijen deste[i ve

mobil durumlarda gerekecek oksijen ttipleri, sedye ve tekerlekli sandalyeler, merkezde

kullanrlacak ktigtik trbbi malzemelerin sterilizasyon iglemleri,trbbi atrklann attlmast ve

giderleri hastanemiz tarafrndan kargrlanacakttr.

Hemodiyaliz tinitesinin rsrtma, solutma, havalandrrma sistemi, asanstir, jenerator

internet ballantr tesisatr ve aydrnlatma igin gerekli olan donanlml ve arrza giderleri,
bunlarla ilgili cihazlann rutin bakrm ve onanml, bina altyaprsr ile alakah merkezi elektrik,
su tesisatr, kapr, pencere, lavabo vs arrza ve tadilat igleri hastanemiz taraftndan

kargrlanacaktrr. Hemo diyaliz merkezinin elektrik ve su giderleri hastanemiz tarafindan

karqrlanacaktrr. Bilgi iglem sistemi ile ilgili arzalar hastanemiz taraftndan

kargrlanacaktrr.Diyaliz salonu bilgisayar sistemi ve yazlclsl hastanemiz tarafindan

karqrlanacaktrr. Mavi-pembe-beyaz kod ga[rr sistemi, hemgire ga[n sistemi hastane

tarafindan karqt lanacakttr.

Gerekli olan sorumlu uzman doktor, pratisyen doktorlar, hemgire ve diyaliz
teknikeri gereksinimleri, doktor-asistan-hemgire odalan ig dcigemesi ve gerekli

malzemeleri hastanemiz tarafindan karqtlanacaktrr. Saat l7:00'den sonra icap

durumlannda hastane ve ytiklenici firma personelinin evden hastaneye, hastaneden eve

ulaErmr hastane tarafrndan kargrlanacaktrr. Diyaliz merkezinde g<irev yapan durumlannda

hastane ve yiiklenici firma personelinin 6[le yemefii ve uzayan hemodiyaliz seansl

durumunda akgam yemefi giderleri hastane tarafindan karqtlanacaktrr.

Diyaliz merkezinin hasta verilerinin (TDIS, DYOB, Ttrk Nefroloji Dernegi

Registry gibi) sisteme giriqi, veri kayrt iqlemlerinin yaprlmasr ve takibi,hatah veri

giriglerinin giderilmesi ve resmi yazrqmalann yiirtittilmesi hemodiyaliz sorumlu hemqiresi

iorumlulu[unda hemodiyaliz sorumlu hemgiresi tarafindan, hemodiyaliz sorumlu

hemgiresi izinli oldu[u durumda ise en krdemli tabip drqr saphk personeli taraftndan

yaprlacaktrr.

B)TrBBi VE TEKNLT 0Znrf,irlBn:

HEMoDiy ALizsu sisrEui rnxNix ganrNAMESi

l- Sistem yirmibeg adet hemodiyaliz cihazrnrn su ihtiyacrnt Avrupa Farmakopedansrndaki

limit de[erleri karqrlayacak kapasitede olacaktrr.
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z- isrpx vr, bzgrr,ixrrR
2-l istenilen Trbbi ve Teknik Ozellikler
2-l-l Sistemin su iiretimi 20"C rsrda ve TS 266 igme ve kullanma sularr

standardrndaki yirmibeg hemodiyaliz cihazr igin yeterli kapasitede olmahdrr.
Sistemin tiretti[i su miktan ters osmoz cihazr debimetreleri iizerinden
gozlenebilmelidir.

2-t-2 Sistem aqafrdaki modi.illerden olugacaktrr.

Ham su tankt
0n filtreler ve mikron filtresi
Basrng kontrollii hidrofor grubu
Multi medya filtre
Dubleks Yumugatrct
Aktif karbon filtresi
Ters osmoz tinitesi ve membrant
Su Da[rtrm sistemi UV Dezenfeksiyon cihazt
Sistemin Kimyasal Dezenfeksiyonu
Numune alma noktalart
Saf Su Da[rtrm Sistemi
Su da[rtrm sisteminin Bakteri ve Endotoksin Ultra filtresi
Diler

Ham su ve saf su tankl

2-l-3- Sistemde iki adet bir tonluk ham su ve iki adet bir tonluk saf su tankr yer almah

ve saf suda Avrupa Farmakopedansrndaki diyaliz suyu kalitesini bozmayacak

ozellikte olmahdrr.
Ham su tankrnda hidrofor seviye flat<jrti olacaktrr. Bunlarla tank iginde su

seviyesi ve pompa motorunun kontrolti otomatik olarak yaprlacaktrr. Tank

uygun bir sehpa veya ayaklar tzerinde bulunacak ve tabanrnda bulunan bir

temizlik drenaj muslufiu ile boqaltrhp temizlenebilecektir.
Saf su tankrnda alt-tist seviye ve motor kontrol anahtarlan olacaktrr. Saf su

tankr iizerinde mikro organizma giriqine mani olacak otoklav ortamrnda steril

edilebilir, teflon yaprda hava filtresi (0.22 mikron) bulunacaktrr. Bekleyen

suyun bozulmasrnr onlemek igin saf su dafrtrm pompaslnln grkrqtna

ultraviyole(UV) dezenfeksiyon sistemi ve saf su pompaslnln galtqmastnt

kontrol eden ayrr bir kumanda tablosu olacaktrr. Kontrol panosu ve pompalann

koruma srnrflarr en az IP 54 derecesindeki koruma stntfint ve CE markastnt

tagrmahdrr. Tankrn ve yaprldr[r malzemenin ozellikleri teklifte detayh olarak

belirtilecektir.

On filtreler ve Mikron Filtresi
2-l-4- On filtreler ham su tankrnrn giriginde en fazla 100 mikronluk 1 adet gelik, geri

yrkanabilir filtre bulunmahdrr. Filtre elemant paslanmaz gelikten olmahdrr. Su

a)

b)
c)
d)
e)

0
s)
h)
i)
i)
k)
l)
m)
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2-r-6-
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gegigi en az 8000 litre /saat ve filtrenin i.isttinde girig basrncrnr gdsteren bir
manometre bulunmahdrr.
Ayrrca Dubleks yumuqatma rincesi 20" 25mikron, Aktif karbon dncesi 20" 25

mikron ve RO girig krsmrnda 20" boyutunda 5mikron ve I mikron gdzenek
gaph toplam 5 (beg) adet kartuq filtre olmahdrr. Filtrelerin ve yaprldr[r
malzemenin ozellikleri teklifte detayh olarak bildirilecektir.

Basrng Kontrollti Hidrofor Grubu
Su Sistemin 6n antrm b<iliimtin ihtiyacr olan basrncr ve debiyi sa[layacak
qekilde 2 adet basrng pompasl bulunmahdrr. Bu pompalar santriftij yaprda

olacaktrr. Pompalann govdesi ve suyla temas eden yiizeyler paslanmaz

gelikten mamul olacaktrr. Sistemde su kesilmelerinde kendi kendini koruma
dzelli$ bulunacaktrr (Termal koruma ozelli[i). Pompalann ikisi de

gerekirse teker teker ve aynl anda veya dontiglimli.i olarak igletmeye
ahnabilmelidir. Bunun igin 6zel bir kontrol panosu ile teghiz edilmig
olacaktrr. Kontrol panosu ve pompalann koruma stntflart en az IP 54

derecesindeki koruma srnrfinr taqrmahdrr. Her iki pompada paslanmaz gelik
bir gase tizerine monte edilmiq olacak ve galtgma basrnglan tizerinde
basrng<ilger tarafindan izlenebilmelidir. Ayrrca pompalarrn hangi uluslar

arasl standartlara tabi olduklan hangi sertifikalara sahip olduklarr
belgelenecektir.

Multi Medya Filtresi
Sistemin giriqinde elektronik zamafl saati kontrollii Multi medya filtresi
bulunmahdrr. Multi Medya filtresinin kapasitesi, hemodiyaliz RO sisteminin

gerektirdifii ham su debisini en gok V=15m/h multi medya filtre kesit hrzrnt

aqmayacak qekilde dizaynedildi[i teklifte belirtilecektir. Multi medya filtresi
istenilen gtin ve saatte otomatik ve mani.iel olarak rejenerasyon

yapabilmelidir. Filtre tankr ve iizerindeki otomasyon valfi plastik aksamdan

i.iretilmig olmahdrr. Tank igeri[i medya malzemeleri farkh dane gaplarrnda

kuartz kum, antrasit, demir-mangan tutucu olmahdrr.

Dubleks Yumugatrcr Sistem
Hacim (debi) kontrollti ve dubleks yaprda olacaktrr. Yumuqattcr sistemin

kurulacafr merkezlerde 24 saat, srfir sertlikte ve yeterli miktarda su

verebilecek kapasitede olmahdrr. Bu husus sistemin test kontrollerinde

aranacaktrr. Su yumuqatma sisteminin, hemodiyaliz RO sisteminin

gerektirdifi ham su debisini giinde en gok 2 rejenerasyon ile istenilen su

kalitesini sa[layacak gekilde dizayn edildi[i teklifte belirtilecektir. Buna

ilave olarak Yumugatma clhazt tanklan kesit hrzr V=20mlsaat'den fazla

olamaz. Yumuqatma tankr ve iizerindeki otomasyon valfi plastik aksamdan

iiretilmig olmahdrr. Reginesinin igme suyunda kullamma uygunluk belgeleri

olacaktrr. Yumuqatrcr tinitesinde en az I adet ve en az 200L hacimli tuz

tankr bulunacaktrr. Tuz kuyusu iqinde tuz tankt ta$maslnl cinleyecek valf
bulunmahdrr. Firmalar teklif etti[i yumugatma sisteminin ozelliklerini
teklifle birlikte detayh olarak verecektir

Aktif Karbon Filtre
Serbest klor tutma amagh olarak kullanrlacak sistemin
zaman saati kontrollti iki adet aktif karbon filtresi

2-1-8- giriginde elektronik
. Aktif



karbon filtresinin kapasitesi, hemodiyaliz RO sisteminin gerektirdigi ham su
debisini en gok V=9 m/saat aktif karbon filtre kesit hrzrnr agmayacak gekilde
dizayn edildipi teklifte belirtilecektir. Aktif Karbon filtresi istenilen gi.in ve
saatte otomatik ve mantiel olarak rejenerasyon yapabilmelidir. Filtre tankr
ve tizerindeki otomasyon valfi plastik aksamdan tiretilmig ve CE belgeleri
olan tiniteler olmahdrr. Tank igeri[i Aktif Karbon malzemeleri farkh 8x30
mesh size (dane boyutu 2,36mm-0,6mm) tutucu olmahdrr. iyot numarasl en
az 900 veya daha ytiksek olmahdrr.

Ters Osmoz tinitesi ve Membranr
2-l-9- Aga[rdaki ozelliklere haiz olmahdrr;

a) Sistemde iki adetters osmoz cihazr olacaktrr, ters osmoz cihazrCE belgeli ve
Sa[hk Bakanh[r Trbbi Cihaz Y6netmeli[i ilgili CE belgesi qartlanndan
93l42|EEC Aktif TrbbiCihaz Srnrf 28 Kural l1'e gore belgeli olmahdrr.

b) Ters osmoz i.initesi basrng kontrollii 316 Lbirinci kalite ytiksek basrng
pompaslna sahip olmahdrr. Basrng, limit deferlerin drgrna grktr[rnda tinite
gahgmasrnr otomatik olarak durdurmahdrr. Membrandan grkan anttlmtg su

kendi basrncr ile saf su tanktna dolabilmelidir."

c) Ters osmoz tinitesi Hemodiyaliz makinelerin ihtiyacr olan arrttlmrg suyun

basrncrnr ve miktarrnr ayarlayacak sisteme sahip olmahdrr.

d) Bi.ittin sistem igin miistakil bir elektrik gtig da[rtrm kabini bulunmah ve ters

osmoz iinitesi kumanda paneli mikro iglemci kontrollii olmahdrr.

e) Ters osmoz cihazr i.izerinde acil durum stop dii[mesi bulunmahdrr. Acil durum
stop dti[mesi Ters osmoz cihazrnrn tiim enerjisini kesebilmelidir.

f) Programlama bilgileri ise uzun siireli elektrik kesintilerinde kaybolmamaltdrr.

g) RO iinitesinin tiretti[i. su ve atrk su miktarlan dlgiilebilecek ve bu miktarlar
vana, manometre ve aktg 6lger ile ayarlanabilecektir.

h) Ters osmoz iinitesi On Line (direkt besleme) olarak gahqmalt, istenildigi zaman
saf su deposu kullanrlarak da gahgmahdrr.

i) Mikro iglemci kontrolli.i kumanda paneli ile tiretilen suyun iletkenlik de[eri
ekrandan, [retilen ve atrk suyun litre/saat miktarlarr debimetreden izlenmelidir.

j) Ters osmoz tinitesi, set edilen srnrr de[erleri agrnca, kullantctyr sesli ve

gortinttilii uyaracakttr.

k) RO tinitesinin membranr ince film kaph polisiilfan-poliamidkompozit yaprda

olacaktrr. Kullanrlan membranrn 6mrti, avantaj ve dezavantajlan aynnttlt olarak
agrklanacaktrr.

Ayt
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l) Sistem acil durumlarda ihtiyacr karqrlayacak iki adet I tonluk saf su tanktna
sahip olmah ve anza durumunda by-pass ballantrh olmahdrr.

Su Da[rtrm sistemi UV Dezenfeksiyon cihazr
2-l-10- Ultraviyole dezenfeksiyon cihazr Ultra filtreden 6nce saf su da[rtrm hattrna

monte edilecektir. UV kapasitesi 3m3/saat debiyi 9000 saatlik lamba 6mrti
sonunda, osmoz rry, gegirgenli[inde en az 40OJoule/m' $uu verebilecek
kapasitede, tek lambah ve lambasl en az 4Owatt giictinde, zaman saatli ve

lambanrn arrzalanmasr durumunda krrmrzr rqrk uyarrh, balastt ile beraber

komple CE belgeli cihazdan I adet olacaktrr. Kullanrlan lambantn teknik
ozelliklerinde belirtilen kullanrm saati sonunda de!igtirilerek de[iqim
raporunun kayrt altrna ahnmasr gereklidir. De[iqim yetkili servisin tuttufiu
tutanak ile do[rulanmahdrr.

Sistemin Kimyasal Dezenfeksiyonu
2-l-11- Sistem periyodik olarak yada bakteriyolojik kontaminasyondan

gtiphelenildi[inde uygun kimyasal ile dezenfekte edilebilecek 6zellikte
olmahdrr. Uygun kimyasal bilgileri teklifte belirtilecektir.

Numune Alma Noktalart
2-l-12- Sistemin her iinitesi grkrgrnda test musluklan bulunmahdrr (multimedya

filtre, yumugatrcr filtreler, aktif karbon filtreleri, reverseosmoz iinitesi grkrqr

ve sistemin grkrqrnda diyalize hat iizerinde).

Saf Su Dafirtrm Sistemi

2-l-13- Tesisat ve borular her ttirlti bakteriyel kontaminasyonu cinleyecek ve

kolayca dezenfekte edilebilecek qekilde tasarlanmahdrr, Boru gebekesinin

yaplml igin kullanrlan malzemeAvrupa Farmakopedansrnda tarif edilen

diyaliz suyu kalitesini bozmayacak dzellikte;paslanmaz gelik,

polivinilidinfloriir, polipropilen, ya da polivinilklortir, PEX-A gibi hijyenik
olmahdrr. Tesisat hemodiyaliz iinitesine ve hastane ytinetiminin uygun

gordii[ii yo[un bakrmlara gekilecektir. Siirekli ytiksek hrzlt su sirkiilasyonu
sa[layan, suyun dolagrm hattrnda dolambagh bir yol izlemek yerine

mtimki.in oldu[unca dtiz bir hatta akrgrna yardrm eden uygun bir tesisat

gekilmelidir. Saf su da[rtrm hatlannda siirekli devridaim etmeli ve

kullanrlmayan saf su, antrlmrg su tankrna veya RO (Revers-osmos) iinitesine

geri d<inmelidir. Boru sistemi 15 Bar'hk basrnca dayanabilecek cizellikte

olma|drr. Saf su da[rtrm sistemi Avrupa Farmakopedansr Diyaliz suyu

kalitesinin korunmasr maksadryla miimki.in oldu[u kadar ktsa mesafeler

gozetilerek dciqenmelidir.

saf su Dafrtrm sisteminin Bakteri ve Endotoksin Ultra Filtresi
Saf su dafirtrm sirkiilasyon pompasl kapasitesinde sudaki olabilecek bakteri

ve endotoksinleri Avrupa Farmakopedansrndaki limitlere dtigtirebilecek

nitelikte I adet ultra filtre olmahdrr. Ultra filtre gozenek gapr en gok 30KDa
biiyiikliikte ve membran efektif alanr en az 4,5 ile 8m2 olmahdrr.

2-r-14-

Malzemenin UBB kaydr olmahdrr.
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Di[er
Sistem acil durumlardaki su ihtiyacrnrn karqrlanabilmesi igin by-pass
sistemine sahip olmah ve gerekli yerlerde basrng emniyet valfleri olacaktrr.
Sistem tiniteleri giriq ve grkrglannda basrng manometreleri olacaktrr.Sistem
iqindeki tinitelerin her birinin elektriksel gtig ve kontrol kabini olmahdrr.
Sistem 220YAC ve / veya 380VAC - 50Hz ile yerel qebeke gerilimine
uygun olarak gahgmalt, gebeke gerilimindeki +10 VAC'lik de[igimlerden
etkilenmemelidir.
Hemodiyaliz su sistemi teknik gartnamesinde agrkga belirtilmeyen konular
gtincel su arrtma sistemi ydnergesine uygun olacaktrr.

2-2- Su sistemi montaj, alt yapr montaj ve baktm qartlart
2-2-l Sistemin ham su giriq ba[lantrsr ile kullanrm mekdnr igindeki sistem tinitelerinin

su tesisatr montajr ve iqletmeye almasr ytiklenici firma tarafindan
gergeklegtirilecek ve sistem tam gahgrr vaziyette teslim edilecektir.

2-2-2- Sistem kurulmasr srrasrnda olabilecek hasarlan asltna uygun olarak firma tarafindan
onanlacaktrr.

Ytiklenici firma ihale stiresince arza durumunda teknisyenin miidahalesini

a$an durumlarda 24 saat igerisinde teknik servis hizmeti safilamak
zorundadrr. Teknik servis hizmetinin tiim masraflan yiiklenici tarafindan
karqrlanacaktrr. Cihaz en geg 3 (iiq) ig gtiniin igerisinde gahgrr duruma
getirilmelidir. Anzast giderilemeyen cihaz parQasr 3 (tiE) gtin yenisi ile
ticretsiz defiqtirilecektir. Bu garanti ytiklenici tarafindan taahhtit edilmelidir.
Bunlar yerine getirilmedifi takdirde her gtin igin sozleqme bedelinin yo 0,7'i
oranrnda TL ohnak tizere Doner Sermaye Saymanhfr tarafrndan ilk hak

ediqten kesililir.

HEMODiY ALLZ CTHAZT TEKNiK $ARTNAMESi

1. Teklif edilen cihaz, aqafirda genel hatlan ile belirtilen trbbi ve teknik ozellikleri
igeren son teknolojiye uygun olarak tiretilmig olacaktrr.

Cihaz T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na ( TITUBB ) kayrth ve

Sa[hk Bakanhlr tarafindan onayh olmahdrr.

Cihaz 220-230 Volt ve 50-70 Hz 'de gahqacaktrr. +ohl0-12 gerilim
de[iqikliklerinden etkilenmeyecektir. Diyaliz ve dezenfeksiyon esnastnda harcadr[r

elektrik ve su miktarr belirtilecektir.

Cihazda r sr tasarrufu sa[layacak "Heatexchanger" si stemi bulunmahdrr.

2.

3.

4.
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5. Cihazrn ekranrnda veriler Ttirkge olmah veya butonlar sembollerle ifade edilmiq
olmahdrr.

6. Cihazrn tiim iglemleri mikroiqlemciler tarafindan kontrol edilmelidir.

7. Clhaz negatif basrng sistemine gtire gahgmahdrr.

8. Clhazda diyaliz tedavisi ile ilgili tiim parametreler, gekilecek srvr, saatte gekilmek

istenen srvr miktarr ve kalan stire ekrandan izlenebilmeli ve deligtirilebilmelidir.

9. Cihaz ekranh ve mikroiqlemci kontrollti olup, dijital gostergelerle donatrlmrg
olmahdrr.

10. Cihaz ultrafiltrasyon miktannr kesin ve net bir qekilde vermeli,
voliimetrikultrafiltrasyon esaslna gcire gahqmah, UF miktarr ile gekilen stvt eqit

olmahdrr.

ll, Cihaz Sequential Ultrafiltrasyon, ISO UF veya By-pass diyalizi olarak da antlan

Bergstrom diy alizi yapabilmelidir.

12. Clhazda Arter basrncr, Ven basrncl ve TMP basrncr dlgiilebilmeli ve ekranda

izlenebilmelidir.

13. Cihaz Arter basrnct, Ven bastnct
kurmahdrr, tedavi strastnda

deIiqtirilebilmelidir.

14. Cthaz yazrh, rgrkh ve sesli alarm vermelidir. Arter basrnct, Vendz bastncr, TMP

basrncr, hava dedektrirti ve kan dedektori.i alarmt oldufunda kan pompasl

durmahdrr.

15. Cihazda ultrasonik hava dedektorii ve kantn rengine hassas optik dedekttir

bulunmahdrr. Alarm oldu[unda hemodiyaliz iglemi otomatik olarak durmahdrr.

16. Cihazda dtyalizormembrarundaki kan kaga$rnr tespit edebilecek kan kaga[t

dedekt<irii bulunmahdrr. Kan kaga[r durumunda, kan pompasl otomatik olarak

durmahdrr.

l7.Clhann kan pompa hrzr 450 ml/dk iizerine grkabilecek gekilde ayarlanabilir

olmahdrr.

18. Cihazrn kan pompasr segment gapr farkh set gaplartna gdre ayarlanabilmelidir.

t9. Clhaz elektrik kesilmelerinde tiim hasta verilerini en az 15 dk. stire ile hafizasrnda

tutma ozelli[ine sahip olmah ve aynca prhtrlaqmayr dnlemek igin cihazrn kan

pompasl ve ekstrakorperyal kan devrelerinin galtgmastnt safilayacak akii sistemine

sahip olmahdrr.

ve TMP basrncr alarm limitlerini otomatik olarak
gerekli durumlarda kullanrcr tarafrndan

..,#fl
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20. Cihazda single-needle klik-klak (tek i[ne) sistemi standart olarak bulunmahdrr.
Normal diyaliz esnasrnda meydana gelebilecek fisttil trkanmalarrnda Single-needle
klik-klak diyalizine gegilebilmelidir.

21. Cihann tizerinde mikroiglemci kontrolluheparin pompasl bulunmahdrr.
Kullanrlacak enjektor hacmi 10,20,30 veya 50 ml olmahdrr.

22.Cihazda oluqabilecek arrualan ekran ya da gdstergeler ile izlenebilme dzelliline
sahip olmahdrr.

23. Cihazda kullanrlabilecek setler tek bir firmaya ba[h kahnacak gekilde imal edilmig
olmamah; ttim tiniversal setler kullanrlabilmeli ve ayarlamalar kolayca
yaprlabilmelidir. Bu konuda yazir beyanda bulunulmahdrr.

24.Cihaz sete mayi doldurma iglemini otomatik olarak prime konumunda yapmahdrr.

Setlere mayi doldu[unda cihaz prime konumundan diyalize hazrrhk konumuna

otomatik olarak gegmelidir.

25. Cihaz ytiksek gegirgenlimembranlar kullanarak high-flux diyaliz tedavisi
yapabilmelidir.

26. Cihaz bikarbonat diy alizi yapab i I me I idir.

27. Crhazlann en azYo75'i toz bikarbonat kullanma dzellifiine sahip olmahdrr.

28.Cihazrn, diyalizat iletkenli[i ve diyalizat rsrsr, limit drqrna grkrldr[rndaclhaz alarm

vererek, diyalizat akrgrnr otomatik olarak durdurmah ve by-pass konumuna

gegmelidir.

29.Cihaz piyasada ruhsath olarak i.iretilen konsantre soliisyonlannr kullanabilmelidir.
De[iqik soltisyonlan kullanabilmek igin cihazda formi.ilasyon degigtirme dzellifi
olmahdrr.

30. Cihazda standart sodyum ve bikarbonat de[erlerini diyaliz esnastnda de[iqtirebilme

dzellifi bulunmahdrr. Aynca monitcirden iletkenlik izlenebilmelidir.

31. Cihazda UF Profilleri olmahdrr. Bu profiller sayesinde hastaya de[i;ik tedaviler

uygulayarak kontrollti srvr gekimi yaprlabilmelidir. Srvr gekimi hacim kontrollu

olmahdrr.

32. Clhazda sodyum profilleri olmahdrr. Bu sodyum profilleri sayesinde hastaya 6zel

tedavi igin kontrollti sodyum uygulanmahdrr.

33. Cihazrn diyalizat rsrsr 35oC ile 39 oC arastnda ayarlanabilmeli ve izlenebilmelidir.

34. Cihazrn diyalizat akrq hrzr 300, 500, 700 ya da 800 ml/dk olmalt, herhangi bir
kalibrasyona ve teknik ekipmana gerek kalmaksrzrn hazrrhk konumunda ve diyaliz
esnasrnda kullanrcr tarafindan kolayca de[igtirilebilmelidir.
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35. Cihazda termal, kimyasal ve termokimyasal dezenfeksiyon, dekalsifikasyon
programlan bulunmahdrr. Termal dezenfeksiyonu en az 840C de yaprlmahdrr.
Programlarrn ttim{i tam otomatik olmahdrr.

36. Cihazrn herhangi bir dezenfektan bafirmhh[r bulunmamaltdtr. Uygun standartlarda
iiretilmig dezenfektan maddeler kullanrlabilmelidir.

37. Cihaz kendi kendini test edebilme ozelli[ine sahip olmahdrr. Test programt,

sistemdeki mevcut artza ye kalibrasyon hatalannr tespit edip kullanrcrlart uyarmalt,
elektronik, elektromekanik ve hidromekanik boltimlerin tamamtnt kapsamahdrr.

38. Hidrolik biili.imde herhangi bir su kaga[r riskine kargr elektronik bdltime zarar

vermemesi igin, hidrolik brjliim ile elektronik boltim arasrnda gerekli ttim tedbir
ahnmrg olmahdrr.

39, Cihaz standart olarak online klirens monitoriine sahip olmahdrr.

40. Cihaz merkezi bi I gi sayar ba[lantrsrna olanak sa[layabi lmel idir'

41. Cihaz tekerlekli ve kolayca haraket edebilmelidir. Ayrrca cihazr sabitlemek igin

kilit sistemi olmahdrr.

42, Cihann aynca iistiin dzellikleri var ise yanh halde verilecektir. Ustiin ozellikler
komisyonun de[erlendirmesine gdre tercih nedeni olabilecektir.

43. Cihazda tansiyon aleti olmah ve kan bastnct monit<iri.i bulunmahdrr.

44. Yiiklenici firma cihazlann gartnameye uygun oldu[unu teklifte taahhi.it edecek,

clhazlarla i I gi I i katal o gl arr da tekl i fl eri nde sunacakttr.

45.C1haz artzalan ytiklenici firma tarafindan iicretsiz olarak giderilecektir. Cihazlann

iireticinin tavsiye etti[i yrlhk koruyucu bakrm kitleri ytiklenici tarafindan i.icretsiz

olarak de[iqtirilecektir.

HEMODirALLZ Cila.l^zt TESLiMAT, cARANTi VE BAKIM $ARTLARI

1. Ytiklenici, ihale siiresi boyunca ayhk periyotlarda cihazrn baktmt, her tUrlii sarf

malzemesinin bedeli yiiklenici firma tarafindan bedelsiz sallanacaktrr. Cihazlarrn

kullanrm si.iresi boyunca gegerli olmak flzere kesintisiz iglerlilinin devamr igin

periyodik bakrm gerektiren pargalar ve herhangi bir arza halinde orijinal yedek

purga dahil her turlii teknik destek hizmetini ticretsiz olarak verecektir.

2. Yi.iklenici, cihazlan kurum tarafindan istenilen yere iicretsiz monte etmekle ve

montaj igin her tiirli.i dtizenlemeyi safilamakla yi.ikiimltidiir.



4.

3. Clhazlarla ilgili e[itim ytiklenici tarafindan karqrlanacaktrr.Ytiklenici ayrrca
kullanrm krlavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususlan igeren doktimanr Ttirkge
olarak kuruma verecektir.

Yiiklenici, igerifiinde sistemin parga listelerini, bakrm/onanm ve kalibrasyonunda
kullanrlacak belgeleri , artza tespit ve takip ddktimanlannr (kullanrcr krlavuzlan ve

servis el kitaplarr), her tiirlti cihaz igin teknisyende bulunduracakttr.

Cihazlarrn arflas;r durumunda anrnda mi.idahale edilecek onartlmayan cihaz 72 saat

igerisinde firma tarafrndan yedek bir cihaz ile de[igtirilecektir. Bu garanti yiiklenici
tarafindan taahhtit edilmelidir. Bunlar yerine getirilmedi[i takdirde her gtin iqin
sozlegme bedelinin o 0,5'i oranrnda TL olmak tizere ddner sermaye saymanlt[rna
odemede bulunacaktrr.

6. Cihazlarrn kullanrm siiresi boyunca gegerli olmak tizere kesintisiz iqlerlifiinin
devamr igin periyodik bakrm gerektiren pargalar ve herhangi bir arza halinde

orijinal yedek parga dahil her ti.irlii teknik destek hizmetini iicretsiz olarak

verilece[ini dair noter tasdikli taahhtitname istenecektir.

vUKSEK GEq|RGEN (HIGH-FLUx) oiyttizoR rnxNir gnnrNAMESi
(1.3-2.2 m2)

l. Membran materyali biyouyumlu tam sentetik ve kuru hollow-fiber tip olmahdrr.

2. Diyalizorler giCU-f'LUX 6zellikte olmahdrr.
3. Diyalizerin drq yaprsr ktnlmalara kargr dayanrkh olmahdrr.

4. Diyalizdrbiyo uyumlu bir niteli[e sahip olmahdrr.Bu agrdan aqafrdaki ozelikleri
gristermelidir

a) Protein adsorbsiyonu olmahdrr.
b) Kompleman aktivasyonuna yol agmamahdrr.

c) Lokosit aktivasyonuna yol agmamaltdrr.
d) Dtiqtik trombojenisitiye sahip olmahdrr.

5. Sterilizasyon rsr (buhar) veya gamma olmahdrr ve nonpirojenik olmahdrr. Diyalizcir

steril halde ambalajh olacak, ambalaj tizerinde sterilizasyon qekli ve tarihi

belirtilecektir. Sterilizasyon gegerlilik tarihi teslim tarihinden itibaren en az2 yi
olmahdrr.

6. Diyalizdrler hemodiyaliz birim sorumlusu doktor ve hemqirenin istefi
do[rultusunda hastalann ordenna gdre total membran yiizey alanr 1.3-2.2 m"

arah[rnda temin edilecektir.
7. Maksimum trans membran bastnct 500-600 mmHg olmahdrr.

8. Ultrafiltrasyon katsayrsr 1.3-1 .4 m2 igin 30 ml /mmHg.h, 1.6-1.8 m2 igin 50 ml

/mmHg. hve 1.9-2.2 m2 igin 65 ml /mmHg. iizerinde olmahdrr.
g. QB: 300 ml /dk, QD: 500 ml /dk, UF o ml/dk gartlannda invitroklirens de[erleri:

Ure klirensi: 1.3-1 .4 m2 igin>260 ml/dk ve iizeri, 1.6-1.8 m2 igin >270 ml/dk ve

tizeri, 1.9-2.2 m2 igin >280 ml/dk ve iizeri
Kreatininklirensil .3-1.4 m2 igin )230 ml/dk ve iizeri,
ve iizeri, 1.9-2.2 m2 igin >260 ml/dk ve iizeri

1.6-1.8 m2 iqin >240 ml/dk



L
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J.

I 0. Gegirgenlik katsayrlan;
82-mikroglobulin igin > 0.7 olmahdrr
Albumin igin <0.01 olmahdrr.

ll.Diyalizdrtin kan dolum hacmi 1.3-1.4 m2 igin < 95 ml, 1.6-1.8 m2 igin < 115 ml
1.9-2.2 m2 iqin Sl25 ml olmahdrr.

12. Bozuk ya da anzah tirtinleri veya iqlem esnasrnda patlayan ya da ktnlan malzemeyi
firma de[igtirmeyi taahhtit edecektir.

13.Diyalizdr TC. ilag ve Trbbr Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr 'na (TITUBB) kayrth ve

Sa[hk bakanh[r tarafindan onayh olmahdrr.
I 4. Diyalizorlerin CE belgesi olmahdrr.
15. Yi.iklenici firma ytiksek gegirgen diyaliz<irlerin qartnameye uygun oldu[unu teklifte

taahhtit edecek, ilgili kataloglarr da tekliflerinde sunacakttr.

ARTER VEN SETi rnXNiX $ARTNAMESi

Setler, steril, geffaf ambalajda ve tek kullanrmhk olmahdrr.
Arter Ven setleri birlikte ambalailanmrq olmahdrr.
Setler gama veya buhar sterilizasyon ydntemi ile steril edilmig olmahdrr (etilen

oksit ile yaprlan sterilizasyonlar kabul edilmeyecektir).
Sterilizasyontarihleriambalajtizerindetahrifedilmemigolarakbulunmahdrr.
Setin i.izerinde yer alan son kullanma tarihi teslim tarihinden en az 2 yrl sonra

olmahdrr.
5. Setler ti.im hemodiyaliz cihazlarna uyacak gekilde evrensel <izelliklere sahip

olmahdrr.
6. Arter tarafrnda heparin verrne hattr bulunmahdrr'
7. Arter hattr tizerinde izolatdr bulunmahdrr.
8. Ven hattr i.izerinde izolatdr bulunmahdrr.
9. Arter ve ventarafinda basrng ttipii, basrng olgtim adaptorti, klemp, dripchamber ve

ven hatttnd a aynca hava dedektorti bulunmahdrr.
10. Arter hattr i.izerinde arter yastr[r bulunmahdrr'
11. Arter hattr iizerinde prime givisi bulunmalt ve prime givisi setten ayrl klempli

olmahdrr.
I2. Artervevenhattrndaenjeksiyonyapmakiginuygungirigyeri/portubulunmahdrr.
13. Arter ve vensetlerinde numune alma ve enjeksiyon igin silikonadaptdri.i, diyalizdre

ve fi stiilifinelerine uyumlu gift sirkiilasyon adaptorii bulunmahdrr.

14. Set uglart diyalizorlere uyumlu olmahdrr.

15. Setler de prhtr tutucu filtre bulunmahdtr.
16. Klempler biikiilebilir ve ttrnak ayarh olmahdrr.

17. Setlerin total kann hacmi kapasitesi (primingvoltimii) 180 ml'ninaltrnda olmahdrr.

18. Arter-ven hattr i.izerinde serum inftizyon hattr veya portu bulunmaltdrr'

19. Setler tizerinde aynr markayr gosteren orijinal etiket olmah ve hangi marka setin

teslim edilece[i belirtilmelidir.
20. Arter ve ven seti ambalajr igerisinde ambalajda gift ltimenli Y konektdr

bulunmahdrr.
21. Arter ven setinin ttim grkrq noktalan kapakh olmahdrr.

22. Arter ven setinin iginde en a22000 cc'lik torba olmahdrr.

23. Uretimden kaynakh hata tespit edildifinde yenisi ile de[igim safilanmahdrr.

24.Urnn Safihk Bakanh[rnca onaylt olmahdrr.
25. Yi.iklenici firma arter ven setlerinin qartnameye uygun oldufiunu teklifte taahhi.it

edecek, ilgili kataloglan da tekliflerinde sunacakttr'

4.

KIRHAN
Ye Uygulam Hanar
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ARTER-vEN FisrUl iGNrsi rnxNir $.qnrNAllnsi

1. Fistiil i[nesi steril, tek kullanrmhk, ayn ve orjinal ambalajlarda olacaktrr.
2. Urtinler gama veya buhar sterilizasyon yontemi ile steril edilmig olmahdrr.
3. Fisttil ifinelerinin gauge (G) de[erleri hasta bazh olarak hemodiyaliz sorumlu

hemgiresinin talebi dolrultusunda getirtilecektir.
4. i[ne uzunlugu 2-3 cm, ttip uzunlu[u 25-35 cm olacak ve ttipler iizerinde ttrnak

ayarh klemp ve kapak olmah kapaklar kapah ambalaj kapak ktsmtndan agrhyor
olmahdrr.

5. Arter ve ven fistiil i[nelerinde hareket edebilen ddner baghkh tespit kelebefii

olmahdrr
6. Arter igin kullanrlacak fistiil ifinesi kenart delikli olmahdrr.
7. i[ne uglarrnrn ig ve drg yizeyi havuz sistemli kuru silikonizasyon tekni[ine sahip

olmahdrr.
8. ifne uglan keskin olmah i[ne uglan plastik muhafaza ile korunmug olmah plastik

koruyucu kendili[inden gtkmamahdrr.
9. Universal ttim arter ve ven setleri ile uyumlu olan bafilantr adapt<irii olmahdrr.

10. Arter ifinesi ktrmtzt ven ifinesi mavi renkle igaretlenmiq olmahdrr.

I 1. Sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi fistiil ifinesi i.izerinde belirtilmelidir.
12. Sterilizasyon stiresi teslim tarihinden itibaren en az2 yrl miath olmahdrr.

13. Fisttil i[nelerinin klempleri gev$ememeli ve buna bafih olarak kan stzdtrmamaltdtr
14. Fistiil i[neleri uluslar arasr ISO - CE kalite sertifikasrnahaiz olmahdrr.

15. Fisttil ifinelerinin marka ve menqeyi tekliflerde belirtilecektir
16. i[nelerin kullanrmr esnasrnda arrzah, bozuk veya trkah olmast durumunda taahhtit

eden firma tarafindan higbir $arta ba[h kalmaksrztn sa[lam olant ile
deIigtirmelidir.

17. Fisttil i[neleri Sa[hk Bakanh[rnca onayh olmahdrr.

18. Ytiklenici firma arter ven i[nelerinin qartnameye uygun oldufiunu teklifte taahhiit

edecek, ilgili kataloglan da tekliflerinde sunacakttr.

HEMoDi Y AL|Z S6LUSY9NLARI (DiYAL|ZAT TAKIMI) TEKNiK
$ARTNAMESi (ASiDiX + na,Zir;

Bazik konsantre soltisyon (6-1010, asidik konsantre soli.isyonla (5-1011) bir takrm

olugturmafidrr. Asidik soliisyonla kullanrldr[rnda aEalrdaki defierlerin elde edilmesini

safilamah ve teknik veya biyolojik uyumsuzluk gtistermemelidir.

nmUataj gekli asidik olarak 5-10 Litre olmahdrr. Soliisyonlar polietilen bidonlarda ve

kilitli kapakh olmahdrr.
Bazik soltisyonlarrn litresinde 84 gram sodyum bikarbonat yer almahdrr.

Soltisyonlan igeren bidonlar ihaleyi kazanan firma taraftndan hastaneye ticretsiz

getiriiecek ve hastane idaresinin gdsterece[i depolanma yerine i.icretsiz nakledilecektir'

Her seferde getirilen miktar maksimum I ayhk kapasitede hastane yiinetiminin

g6sterece[i depolanma kapasitesine uygun olacaktrr. Soliisyonlan igeren bidonlann

iug,r1111urr-re depolanmasl slraslnda meydana gelecek hasarlarda ticretsiz yenisi ile

deIiqtirilecektir.
asiait ve bazik soliisyonlann bulundufu bidonlann kapak renkleri farkh olmahdrr.5.

avs{LiiNe$
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7.

Soltisyonlar hastanemiz hemodiyaliz makinelerine uygun formi.ilde olmahdrr.
Her ne surette olursa olsun son kullanma tarihinden 6nce kullanrlan diyalizatlann
ambalajlan i.izerinde yanh defierler yaprlan biyokimyasal analizlerde do[rulanamadrfir
takdirde soltisyonlar kurumu ma[dur etmeyecek qekilde yenisi ile de[iqtirilecektir.
Soli.isyon bidonlannrn flzerinde, tiretici firma ismi,Sa[hk Bakanhfir ruhsat tarihi ve
numarasr,iiretim ve son kullanma tarihi,soltisyonun kimyasal bilegimi ve elektrolit
oranlannr belirten etiket bulundurmahdrr. Son kullanma tarihleri teslim tarihinden
itibaren en az2 yrl olmahdrr.
Bidon ve kapaklan krnlma ve gatlamalara dayanrkh olmah; bidonlann alt ve tist
kOgelerinde i.ist iiste konuldu[unda dengede durmalannr sa[layacak girinti ve gtkrntrlar

olmah, kontaminasyonu engelleyen i.istten kapakh, steril bidonlarda olmalt,
goriini.imleri berrak olmah ve kapaklar alet kullanmayr gerektirmeden kolayhkla
agrlabilir olmahdrr.

10. Teslim edilen farkh diyaliz soltisyonlannrn her biri igin CE belgesi olmahdtr.
I l. Yiiklenici firma soliisyonlann gartnameye uygun oldu[unu teklifte taahhi.it edecek,

ilgili kataloglarr da tekliflerinde sunacakttr.

12.Diyaliz cihazlarrnda I hacim asidik konsantre lle 1.225 hacim bazik konsantre 32.775

hacimreverseosmozis sistemden elde edilen su ile seyreltildi[inde elektrolit
konsantrasyonlan aga[rdaki gibi olmahdrr. Hemodryaliz sorumlu doktor ve hemgiresinin

talebi do[rultusunda hasta ordenna gcire agafirda belirtilen her tiirlii elektrolit
kompozisyonunda srvr getirmeyi firma taahhtit edecektir (Ome[in K:3 mmol/L Ca: 1.25

mmol/L glikoz 1.0 glL, K:2 mmol/L Ca I .75 mmollLglikoz 1.0 glL, vs gibi)

8.

9.

Na'
K*
Ca**
Mg**
cl -

HCOr-
Asetat
Glikoz

135- 140 mmol/L arahfirnda
1-3 mmol/L arah[rnda
1 .25 -1. 75mmol/L arah[rnda
0.5-I mmol/L arah[rnda
I 05-l I I mmol/L arahlrnda
33-35 mmol/L arah[rnda
< 3 mmol/L
0- 1.0 glL arah$nda

1.

DEZENFEKTAN SOLUSYONU TEKNiX gAnrNAMESi

Dezenfektan soltisyonu 5 litrelik bidonlarda ve formtilasyon igeri[i aEaflrdaki gibi

olmahdrr.
cirnic ASiT(c6Ha0zHz0)..... ....'/"21

MALIK ASiT(C3He0s).................o 2.5

LAKTiK ASiT(C3He0r)............ ....'h2.5

RO su ile ll25 oranrnda dilue edilebilir ve diliie edilmiq soliisyon hemodiyaliz

cihazlanntn dezenfektan pipetinden emdirilerek kullanrlabilmelidir.
Dezenfektan voltimetrik sistemle gahqan hemodiyaliz cihazlatnda termokimyasal

dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon (kalsiyum karbonattn pargalanmasr) amactyla

kullanrlabilir olmahdrr.
Dezenfektan 45C derecenin tizerindeki rsrlarda bakterisit viri.isid ve fungusid

ozellikte olmahdrr.

2.

3.

4.

5. Dezenfektan teslim tarihinden itibaren en az2 yrl miyath olmahdrr.

t7



T.C. ilag ve Trbbi CihazUlusal Bilgi Bankasr'na (TITUBB) kayrth olmasr ve

TiTUBB da sa[hk Bakanhlr tarafrndan onayh olmahdtr.
Soltisyon bidonlan geffaf olmamahdrr.
Dezenfektan bidonlarrnrn tizerinde, tiretici firma ismi, Sa[hk Bakanh[r ruhsat tarihi
ve numarasr, tiretim ve son kullanma tarihi, soltisyonun kimyasal bilegimi ve

elektrolit oranlannr belirten etiket bulundurmahdrr.
Gonderilen katalog ve numune birebir uyumlu olmahdrr.

TABLET TUZ TEKNiK $ARTNAMESI

l- Kaliteli rafine edilmig tuzdan yaprlmrq olmah igerisinde regine, filtre ve

membranlan olumsuz yonde etkileyecek (tortu,kil,kum vs.) yabanct madde igermemelidir.
2- Renk beyaz olmahdrr
3- Tuz tablet halinde olmahdrr.
4- Diyahz merkezi su antrm sisteminin rejenerasyonunda kullanrlabilir olmahdrr.

Pirojenik olmamahdrr.
5- Ambalaj gekli 25 kilogram halinde su geqirmeyen igi naylonlu gift kath, guvallarda

tablet qeklinde olmahdrr. Torbalar iizerinde markast,malzeme net miktan, iiretigi ismi ve

irtibat bilgileri, tiretim izin belgesi tarihi , numarasl ,iiretim ve son kullanma tarihleri

yazrlmrq olmahdrr.
6- Teklif edilecek olan malzemenin Safhk Bakanh[r tarafindan imal veya ithal izin

belgesi bulunacaktrr.
4- De[erler aqa[rdaki gibi olmahdrr

6.

7.

8.

9.

Na
Rutubet
Suda erimeyen madde

Asitte erimeyen madde

Aliminyum
Siilfat
Demir
Ph
Alkalilik

o/o99 min
%0,003 max
o%0,01 max
o%0,01 max

0,00 ppmmax
0,09 ppmmax
2,0 ppmmax
7.r-7.3

Yo0,0l5 max

HEMOSTATiK BASI BANDI TEKNiK $ARTNAMESi

1. Kan damarlannrn genig ltimenli i[nelerle yaprlan giriqimler sonucu oluqan kanamayt

krsa stirede kontrol altrna almahdrr'

z. Bandrn ig yi.izeyinde emici spongestan bir bdliim olmahdrr.

3. Uygulandr[rnda ciltte alerjik reaksiyonlara neden olmamaltdtr.

4. Bant ciltte srkrca yaprgarak spongestan b<jliimiini.in ifine grkrq yerine baskr

yapmaslnl saPlamahdrr.
Bant kol iizerine yaprqtrrrlrrken gerildiginde kopmamahdrr'

Tek kullantmltk, steril olarak kullanrma hazrr olmahdrr'

T.C. ilag ve Trbbi ClhazUlusal Bilgi Bankasr'na(TiTUBB) kayrth olmast ve

5.

6.

7.

TITUBB'da Sa[hk Bakanh[r tarafrndan onayh olmahdrr.

l8
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HEMoDiy ALiz KATATERLERi iCiN s.q.nirlnME BANDT rnxNir
ganrNaunsi

l. Sabitleme seti hastanemizde kullanrlan diyaliz kateterlerini sabitlemek iizere dizayn
edilmig olmahdrr.

2. Uygulanan yerde uzun stire kalabilmeli sadece alkol ile gdziilmelidir
3. Steril ve tek tek paketlenmig olmahdrr.
4. Son kullanrm tarihi ambalaj iizerinde bulunmah ve teslim tarihinden itibaren 2 yrl

olmahdrr.
5. Hipoallerjenik olmahdrr.
6. Hava gegirgen olmalt, cilt nefes almahdrr.
7. Her sette diyalizkateterleri kilitliyerek sabitliyecek hidrokolloid yaprgtrrma pedi

olmahdrr.
8. Kilit istendigi zaman agrlabilmeli ve katater deliqtirmesine olanak sa[lamahdrr.

9. Sabitleme kilidi kateterin her iki liimenine oturan ttrnaklara sahip olmahdrr.

10. Kateterin kilidi iginde kilide de yaprqmayr sa[layan damla yaptqttncr olmahdrr.

I l. Yaprgtrrma pedi iizerinde koruma ka[rdr bulunmahdrr.

12. Koruma kafirdr istendi[inde kolay aynlabilmeli, tutma yeri genig olmahdrr.

13. Her sette steril olarak paketlenmig bir adet 6x3 cm (+-l cm) skrnprotectantpreppad

bulunmahdrr.
14. CE belgesine sahip olmahdrr.

KABUL VE MUAYENE

l.Teklif veren firma getirilecek malzemelerin gartnameye uygun oldulunu ve ihale

siiresince gartnamedeki gartlan uygulayacafirnr yanh olarak taahhtid edecektir.

$artnamedeli uygun dzellikleri ta$rmayan ve istenen belgeleri ibraz etmeyen teklifler

de[erlendirm.y" al,n-uyacaktrr.Cihazlarrn, su sisteminin, su tesisattntn, malzemelerin, vs

1n1ruy.n. ve kabulti hastanemiz muayene ve tesellim komisyonunca yaprlacaktrr'

2. Muayene siiresinde firma yetkilileri mutlaka bulunacaktrr. Muayene komisyonu

gartnamiye uygunlu[u hakkrnda ikna edilinceye kadar deneme kullanrmr yaprlacaktrr.

3. Muayene srrasrnda ttim masraflar ve do[abilecek hasarlarrn yiikiimltiltigii firmaya

aittir.Odemelerde seans sayrlan hastane otomasyon programlna kaydedilmiq sayr ve ttirlere

gore belirlenecektir. Otomasyona kaydedilmemiq higbir seansln bedeli ddenmeyecektir'

6to.u.yonda meydana geletilecek bir problemden dolayr girigi yaprlamayan tetkikler

hastanemiz hemodiyali, bi.irn sorumlusu bag hekim yardtmctst ve ytiklenici veya vekili

tarafrndan tutana[a ta[lanarak idarece de onaylandrktan sonra hakkediqe dahil edilebilir.

4. yolun bakrmlarda ve hasta yatak bagrnda yaprlan hemodiyaliz iglemlerini hastane

kendisi kendi cihazlan ve kendi sarf malzemeleri ile yapacaktrr. Yaprlan bu hemodiyaliz

iglemlerinden firma herhangi bir hak talep etmeyecektir. Ancak hastane cihaz atvasl veya

olasr herhangi bir problem nedeniyle bu diyalizleri kendi yapamayacak olursa olast cihaz

artza1q veya problem goziilene kadar firmanrn hemodiyaliz cihazlan ve sarf malzemeleri ile

(ytiklenici firma hastanenin portablreverseosmos su sistemini kullanabilecektir)

hemodiyaliz yaprlabilecek, boyle tir durumda efer firmanrn hemodiyaliz cihazlart ve sarf

lima Hastanesr

A
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malzemeleri ile hemodiyaliz yaprlrrsa firma anlagrlan hizmet ahmtndaki seans kargrhfir
hemodiyaliz ticretini alacaktrr.

5. Yiiklenici tiim hastalann
toplamak ve idareye teslim
tarafindan yaprlacaktrr.

gerekli difier evraklannr tam ve eksiksiz olarak
ytiki.imltidiir. Bilgisayar giriqleri yiiklenici firma

sevk ve
etmekle
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