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s.No Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

1 SERVIKAL oLGUNLAsn cI
BALoN (cRB)

ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Ar4ltlrma ve

lrtibat lelefon : Tel.
Uy$laına Hastaıesi osmanbey
0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0

KrmpOsü ŞANLIURFA
(4|4r344 41 69

Sıra No: 00l89
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: TÜM SERVİSLER-SERVIKAL oLGtJNLAşTIRlcI BALON
Fiş Kodu ı

Tanlmlaylcl Firma ve
uBB

10



2

tasarlanmlşttr,

3- 1oo% silicon dan imal edilmiş olrp, rreİcr, Slze'ı 18,0, uzunluğu aO cm ve çift 80 mL'lik

cERVlcAL RlPENlNc B4tLoo N TEKNiK şARTNAMEsi

,i

1- Serviksİn indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal

kanalırİ mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır,

servik§ indüksiyontarında doğal Ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak iğn

l_

balonJan oluşmalıdır,

a ;;;i;r.^; rahat yerleştirilebilmesi için iine sitilet yerleştirilecek bir kanalı olmahdır. urün

e birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de
paketinin içerisinden ürün il

l

çıkma!ıdır.

5- ilk balbn internal os'u geçtikten sonra stile çıkarılmalıdır,

6- Uterirl içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun krmızl işaretli kgmdan

zo ml{lik şırınga kullanarak normal salinin 40 ml'si ile balon şişirilmelidir,

' ''"r'; 'r"n."a"n' 
balon şişirildikten ,sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara

oturtıllması sağlanmalıdır, _ !*ıı:,

8- Vajinal ba|on bu işlemden sonra dış servikal duvardan görülebilmelidir, 
_

9- Utedt dışındb kalacak balonu genişletmek için v harfli check-Flonun yğil işaretli kısımdan 20

ml'li şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullandmalıdır,

10_ Her iki balon 80 m.,'ik maksimum sıvıya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20 ml'lik

artırıhlarla doldurulmalıdır,

zla o1mamalıdır, işlem için kola1 yerleştiriIebilir ve çıkarılabilir
1].- Kullanlm 5üresi 12 saatten ıa

olmalıdır.

12- Pee|-open paketleme ile sterilize edilmiş olmaİdır,

13- Tek *ullanım için tasarlanmış olmalıdır, t

14- ori.iihal paketlerde üretici fırma ismı ve ste,iıızasyon miadı yazıh olmalıdır,

15- Ürün; uluslar arası kabul 8örmüş 5tandartlardan CE belgesine sahip olmalıdır,

16.Teklifedilenürün,T.c.ilaçveTıbbicihazulusalBilgiBankası,na(TITUBB)kaylthveT.C.Sağlık

Bakanlığı tarafından onayh olmahdır, , lo
17_ ürüne ait marka adı, onaylı ürün (barkod) numarası 

"üretici 

firma adı var§emodel, firmaya ait

malteme kodu bilgileri ürün teslimlnde yazılı olarak sııİıulmalıdır, ğ, İ

,, ;;;;;"",;rye-rnı;t duğ"rı"ndirilmesi Yapılacağ,ndaıi ürün numuneleri ihale saatinden

c.ç

$el

edilmelidir.önce


