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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Ha§tanesi

Sıra No:00436
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adl: ]ÜM SERVlSLER_MALZEME ALtMt
Fiş Kodu :
Fiyalaı KDV Ha|iç otarak vcrilmçlidir. Malzemeleriı Maıkast veya Öze!liği mutlaka beli.tilmelidir.
UBB §orgulamasına göre en diişiik 3 ttklifbaz allnacaknr. SGK Ödenir/Ödenmez teklift€ belirtilecektir.
sUT kodu belinilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakıır. Pak€ıe dahi| olup olmadlğı teklifte b€li.tilccehir.
SUT liyatını aşan tekliflçr değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödcmeter muayene kabul sonrası 1-3 Ay ara§ındadır.
SGK Taıafindan UBB'den kaynakıanan kesintiler durumunda ytlkleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbi, hak talebindc
bu

lunmayacakt!r.

Teklifveren isrekıiler yukandaki ttlm maddeIeri şaİtslz kabul ctmiş sayılacalİır.
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*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlİkte sGK sorgulama sisteminin
çlktısı teklif ile birlilte verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bi|giler yukanda biIdirilmiştir

Adres: Aİaşttrma ve Uygulama Haslanesi osmanbey Karnptısüı ŞANLIURFA
inibat telefon : Tcl.: 0 (4|4| 344 4| 65 Faks : 0 (4t4) 344 41 69
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pLEKsus ıııırsrtzi rıı,ı ü ırr x ııl i x şınrıııırvı rsi
lokalizasYonu
1. Özel izole edilmiş ince ve şeffaf parylene ile kaplı olmalıdır. Emin sinir
için ultra ince atravmatik uçlu olmahdır.
i. ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli o|malıdır. Kanülün
güvenlik çizgisi
distal ucundan yukarlya doğru kısa-kısa-uzun olmak üzere 3 tane
olmalı ve ultrason altında verdiği iki kısa bir uzun çizgi görüntüsü ile iğnenin ucunun
yeri tespit ediIebilmelidir.
3. ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve
line'lı olmalıdır,
e nje ksiyon/a spirasyon için kullanıma uygun uzatma
sahip
4. ponksiyon kanülü, mükemmel bir şekilde kayma ve rahat giriş özelliklerine
olmalıdır.
iyi olmalı dik açılarda
5. Geliştirilmiş x_işaretleri sayesinde ultrasonda görünürlüğü çok
net bir
bıle goitinttı kalitesi kaybolmamalıdır. Ultrasonda bir çizgi doğrultusunda
görüntü vermeli ve yanıltıcı yansımalara izin vermemelidir. Bu özellik numune
denenerek tespit edilecektir.
6. 300 bileyli olmalıdır.
7. Değişik çap ve uzunluk|arda olmalıdır:
Çap G Uzunluk
0.7 mm 22G35,50,80 mm
0.9 mm 20 G 100, 150 mm
ingilizce veya Almanca
8. Kullanım klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe,
dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
hakkındaki tüm bilgiler
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği
belirtilmelidir.

10.Ambalajgeridönüşümözelliğinesahipolmalıveüzerindebelirtilmelidir.

ve CE ambalaj
11. Uluslarası Kalite Belgeleri lSo ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır
üzerinde belirtilmelidir.
bir yıl boyunca
12. Setler ile birlikte, ekteki özelliklere sahip sinir stimulator cihazı

kullanıma sunulacaktır.
13. Ürünler istenen çap ve uzunlukta teslim edilebilmelidir,
yapıldlktan sonra seçilecektir.
14. Teklif edilecek ürün numune üzerinden değer|endirme
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1. Kanül, atraumatik tuohy bileyli, 1.3 mm (l8 G) çapında, 80 mm uzunluğunda

olmalıdır.

2. İgne ilzerinde l'er cm'lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
3. Kanül, şefafkilit bağlantılı olmalıdır.

4. Kanül, renk kodlu mandrenli olmalıdıı
5. Epidural kateter, poliamid, radyoopak olmalıdıı
6. Epidwal kateterin, 5 mm uzunluğunda fleksibl soft ucu farklı renk ve materyalden imal

edilmiş olmalıdır.

kateteı l00 cm uzunluğunda, 0.85 x 0.45 mm (20 G) çapında, uzunluk işaretli
olmalıdır.
8. Epiduıal kateter, yandan üç delikli olmalıdır.
9. Epidural kateter, kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parçalı olmalıdır,
l0. kateter konnektörü, timsah ağzı dizaynında, latekssiz, ergonomik, kolay kullanım ve
güvenli konneksiyonlu olmahür.
l l. kateter konektörü şeffafolınalı olası kan geri akrşı kolaylıkla tespit edilebilmelidir.
12. 0.2 lTlm'lik epidural yassı fıltre, 7 bar basınca dayanrklı ve toplam hacmi 0,45 ml

7. Epidural

olmalıdır.
l3. Filıre ve kateteri hasıaya tespit etsnek için yapışkanlı aparat (pin_pad) olmaııdır.
l4. Latek§siz LoR enjektör (8 ml) olmalıdır.
l5. Kullanım kılawzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiter Tiirkçe, İngilizce veya
Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdıı
bilgiler
16. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki ttim

belirtilmelidiı

l7. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir,
ıt. ulusıarasi ralite Belgeleri ISb ve CE Sertifikalanna sahip olmalıdır ve CE ambalaj
üzerinde belirtilmelidir.
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