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Sfra No: 02876
Konu: Teklif Mektubu
i$in Adr: KBB MALZEME ALIMI
Fi$ Kodu :

{"
I

dyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
IBB sorgulamasrna gdre en dtigtik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
StJT kodu belirtilmeyen teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr!r teklifte belirtilecektir.
SpT fiyatrnr agan teklifler degerlendirme drqr brrakrlacaklrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr.
SpK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye Odeme yaprlmayacak ve yiiklenici hiqbir hak talebinde
blrlunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.
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Sqn Teklif Tarihi: gg Ot. 9-Ot-+

| *Tun,*luy,c, firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
I

ifare No : 63760.38.32.00.0 1.330

i{are Adl : Harran Universitesi Aragtlrma ve Uygulama Hastanesi

![ap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukartda bildirilmigtir.
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Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim

Fiyat
Toplam 

:Fiyat j

Tanrmlayrcr Firma ve
UBB

1l
I

Agrk cerrahi damar kapama ve
kesme nrohrr

10 ADET

2 SPONGOSTAN 300 ADET

I
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Genel
Toplam(KDV

Haric):

Mres: Araftrrma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampusu $ANLIURFA
i'fiuattet.fon : Tel.: 0 (414)34441 65 Faks : 0 (414) 344 41 69
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KBB VE CERRAHi AUAqll

DiSPoSABLE

TERMAL ruZyON PROB TEKNiK $ARTNAMESi

Prob, KBB uygulamalannda termal fi.izyon esash koagulasyon ve termal doku
aynlmasr iglemlerini bir arada gergeklegtirebilmelidir.

Uygulama ucu alaru tstya dayamkh ve rsryr hrzh iletebilecek NIKROM elementinden
yaprlmahdrr.

Prob uzunlu[u min. 22.00cm(*l- 2.00cm) olmahdrr.

Prob ucu uygulama emniyeti igin lcm (+/-0,lcm) izole kaph olmahdrr.

Prob iizerinde 3 adet devre tamamlayrcr bulunmahdrr.

Prob iizerinde cihaza ballantr kablosu bulunmahdrr.

Her bir prob tek tek steril olmahdrr.

Sterilizasyon metodu, GAMA sterilizasyon olmahdr.

Sterilite gegerlilili enaz2 yrl olmahdrr.

Prob T.C. ilag ve Trbbi CihazUlusal Bilgi Bankasrna (TITUBB) kayrth olmah ve
TITUBB' da sa[hk Bakanhlr tarafindanonayh olmasi gerekmektedir.
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SroNGESTAN TEKNIT genrNalr,lpsi

I Absorbe olan hemostatik etkili jelatinden mamul olmahdrr.
2 Sentetik yaprda olmamah rahatga elle bdltinebilmelidir

3 Ameliyatlarda kanamayr durdurucu, kan ve srvl emici olarak kullanrlacaktrr.

4.Sodyum loril siilfet igermelidir.

5.Rengi bey az olmahdrr.

6.Ambalajr blister olmah

7. Gama rgrnlan ile steril edilmiq olmah. Igrnlama dozu2,5 Mrad (25kGy ) olmal ve
belgelendirilmelidir.

8.Antibiyotik ve trombin soliisyon ile nemlendirilebilmelidir.

9.Teslim tarihinden sonra bir yrl miadh olmah ve steril orijinal ambalajda olmah

l0.Ambalaj iizerinde kuru yerde muhafaza ediniz,iiriintin Ttirkge ifadesi, 6lgtileri, steril
metodu, lot numarasl son kullanma tarihi ibaresi, mtimessil firmamn adres ve telefonu olacak
gekilde etiket olmah

11. Srlrr kdkenli olmasr tercih sebebidir

12.Teklif ile numune verilecektir. Numunesiz teklif deferlendirilmeyecektir.

13 .En az 80x50x10mm boyutlannda olacaktrr. Verilen miktann oh l0't80x50xlmm
boyutlannda olacaktrr.

14 Urtin sentetik olmamah gerektilinde elle rahatga kopanlabilmeli ve rahat gekil

alabilmelidir.

15 Uriintin UBB kaydr olmahdrr.
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