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HARRAN üNivBRsirnsi rıp raxüı-rEsi TRANsFüzyoN ııBn«Bzi

1. Firma tarafindan 1 adet cihaz aferez iinitesine kurulmalıdır.
2. CihazJ,u tek kol seti ile trombosit ve plazma toplayabilmeli ve cihazlar sürekli akım

yöntemi ile çalışmahdır.
3. Cihaz üzerine monte edilmiş portatif hoıtum kapama klempi olmalrdrr.
4. Cihaz]a elde edilen Eombosit süspansiyonundaki lökosit sayısı 1xl06'dan az

olmalıdır.Aferez ünitesinde kit kullanım süresince firma tarafından kurulacak olan
cihazla elde edilen trombosit süspansiyonun da en az 3.0xl0ll trombosit hücresi
toplayabilmelidir. Teklif edilen cihazlar işlemleri en faz|a 80 dakikada
tamamlayabilen, kolay taşınmaya uygun cihazlar olmaiıdır.

5. Cihaz anzalarında 12 saat içerisinde teknik servis cihazın arızasma müdahale edecek
ve en geç 24 saat içerisinde arrzayı giderecektir. Arıza giderilemediği durumlarda ilgili
firma ilgili işlemleri yapabilecek başka bir cihaz ya da set temin edilecektir.

6. Cihaz, depolama ve set arızasından kaynaklanan set kayıplan teklif veren firma
tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bunun için firma taahiltname vermelidir.

7. Teklif veren firma aferez seti içindeki tüm solüsyonlan (ACDA, %0.09 Nacl, Ca
Ampul v.b.) eksiksiz teslim edecektir.

8. Cihaz vericinin güvenliği için aşağıdaki dedektör ve göstergelere sahip olmalıdır.
9. Setler steril ve orijinal ambalajlan içerisinde olmahdırlar. Ambalajı bozuk olan setler

frrma tarafından sağlam setle ücretsiz olarak değiştirilecektir.
10. Setleı en az 2 yıl miadlı olmahdır. Son kullanım tarihine 3 ay kalan setler firma

tarafindan yenisi ile değiştirilmelidir.
1 1. Ürln saklama torbaları trombositlerin 5 giirı optimum PH'da yaşamasına uygun

yapıda olmalıdır.
12. İhaleyi alan firma sarf malzemesi teslimatında en son nesil cihazlara uyan setlerden

teslim edeceğini ancak gerektiği durumlarda aferez ünitesinin ihtiyacına göre setlerden
istenilen tip ve saylda ücretsiz olarak değiştirecektir.

13. İhaleyi alan firma Aferez Ünitesi çalışanlalına teslim edilen cihazlann kullanımıyla
ilgili gerekli eğitimleri verecektir.
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1- Aferez seti trombosit toplama için (tek damar çahşabilen) 180 adet
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ISTENEN MALZEME isrtNBıı *ri«ran

l.Tam kan için tek'li kan torbası 200

TEK,Li KAN TORBASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İğne 16 G olmalıdır.
2. Mııhafaza izerinde damar giriş yöniinü belirtir işaret olmalıdır.
3. Kan alma hortumu 100+/-10 cm uzunluğunda olmahdır.
4. Hornım iç çapı 2,5-3,0 mm arasrnda, dış çapı ise 3,5-4,1 mm arasında olmalıdrr.
5. Hortum üzerinde serolojik deneyler için kullanılacak numuneyi almak için l0 cm de

bir numara basılmış olmalıdır.
6. Torba hacmi 450-500 ml kan alacak şekilde olmahdır.
7. Torba içindeki çözeltinin ve kanrn çıplak gözle kontrolüne mani olmayacak

saydamhkta olmalıdır.
8. Torbalar tek tek paketlenmiş ambalaj içerisinde olmalıdır.
9. Torbalar aiüminyum paketlerde olmahdır.
10. Torbalar paketler içerisinde katlanmamış, düz olarak yerleştirilmeIidir.
1 1. Ahnan kan alma torbalarının miadının dolmasına 3 ay kala adı geçen kan torbalanru

temin eden firma taraflndan bu torbalar daha uzun miadlı torbalarla değiştirilecektir.
12. Torbalar depo teslim tarihinden itibaıen 2 yıl miadh olmalıdır.
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isrnNrN MALZEME isrEıvrı,J pıixran

uönı,ıü KAN ToRBAsı rnra,*ix şanrNa.ı,rBsil. Kan alma iğnesi 16 G olmalıdır.
2. İğne koruma başlığı olmalıdır.
3. kan alma hortumu üzerinde; bir y parçası, y parçasının toplama torbasına giden

hortumu üzerinde bir klemp, parçasının diğer ucunda kısa hortum, klemp bıına bağlı
numune alma haznesi (HOLDER) ve numune alma torba sistemi ile birlikte montJ
edilmiş olmalıdr.

4. Dört'ıü Kan Torbası; tamamen kapalı bir sistemde tam kandan Eritrosit. Plazma ve
Trombosit elde edilmesi için kullanılır. Özel pvc malzemeden yapılmış olan transfer
torba sayesinde Trombositlerin 5 gün canh olarak agitatör cihazı üierinde
saklanmasını sağlayan torba sistemidir. Eritrositler SAG_M ek solüsyonu sayesinde
42 gün sakIanabilmeIidir.

5. I(an alma torbasına ek 2 adet transfer torbası olmalıdır.
6. Torba hacmi 450-500 ml kan alacak şekilde olmahdır.
7. Etiket iizerinde donör bilgilerinin girilmesi için yeterli boşluklar bulunmahdır.
8. Transfer torbasının bir adedi trombositleri 5 giin saklayan gaz geçirgen folyodan

olmalıdır.
9. kan torbalan alüminyum folyo ve/veya tek tek transparan ambalaj larda paketlenmiş

olmalrdu.
l0. kan torbalarıır veren firma torba adedi kadar plazma eritme ve şeffaf atlet taşıma

torbası temin etrnelidir.
1 l. Alınan kan alma torbalarının miadının dolmasrna 3 ay kala adı geçen kan torbalannr

temin eden firma tarafindan bu torbalar daha uzun miad[ı torbalarta değiştirilecektir.

l2. Torbalar depo teslim taıihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

l. Eritrosit. Plazma ve Trombosiı için Dört'lü kan torbası 100
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