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Fiyalar KDV Hariç olaIak verilmelidir. Malzemelerin Markaşı v€ya Özelliği mutlaka bclinilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz allnacaktlr. SGK ÖdenirÖdenmez tekIifte belinilecekıir.
SUT kodu belinilmeyen teklifler değeılendirme dışl bfakllacaktır. Pakete düil olup o|madığt t€klifte belirtilecektir.
SUT fiyatlnt aşan teklifler değerlendirme dtşı bırakllacaktır. odemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay aıasrndadır.
sGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kcsintiler durumunda yükleniciye ödeme yaptlmayacak ve yükleniçi hiçbir hak talebinde
bulunmayacakttr.
Teklifveren isrekliler yukarıdaki tım maddel€ri şanstz kabul etmiş sayılacaktlr.

Son Teklif Tarihi: 21.0-5.20 l8

tTanımlayıcı firma bilgisi olmaı ve teklifile birlike sGk sorgulama sisteminin çtktısı tcklifiI€ birlikte verilmelidir.

İdare No: 63 760.38.32.00.0l .3 3 0
İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

S.No Mal / Hizmet Ad| M Iktarı Birimi Birim
FiYat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 BiLiYER STENT, PLAsTİlÇ sET
crA5IncI, iİcİ VE
sTENDlOF

20 ADET

2 PEG (PERKUTAN ENDOSKOPIK
GAsTRo sroMD2o FR

30 ADET

3 SKLEROTERAPİ iĞNESİ
ENDOSKOPİX

30i ADET

4 : GuİDE wİRE 4 METRE 0,035 15 ADET

5 BASKET KATETER GUİDE
GECEN

20 ADET

6 PİLOR Dit ATASYON BALONU ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Arqtıİma ve Uy8ulam. Hasnnesi o§manbey Kamptisü ŞANLIURFA
inibattelefon: Tel.:0 (4l4)344 4| 65 Faks :0(4l4)34441 69
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nir_,iynn sTENT snri ro rR. rrxNix şanrNaıvırsi

1. E.R.C.P. işlemlerinde biliyer kanallardaki tıkanıklığın geçici olarak
giderilmesi, biliyer kanallarda gerekli drenajın sağlanması amacıyla dizayn
edi|miş olmalıdır.

2. Biliyer stent, polietilen (polyethlene) materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Biliyer stent, yumuşak olmalıdır.
4. İki ucunda çentiği ve drenaj delikleri olan düz (straight) olmalıdır.
(Amsterdam tip)

5. Biliyer stent, görüntülenebilirlik amacıyla radyoopak olmalıdır.
6. Flepler arası uzunluk 10 cm o|malıdır.
7. Biliyer stent 10 Fr. Olmalıdır.
8. Stent i|e birlikte kılavuz kateter ve itici aynı ambalaj içinde olmalıdır.

Stent, kılavuz katteter üzerine yüklü, iticiye bağlı olmalıdır.
9. Setin içindeki stent yer|eştirme seti 10 Fr. Stente uyumlu olmalıdır.

Yerleştirme seti 10 Fr. Olmalıdır.
10. Yerleştirme seti 220 cm uzunlukta o|malıdır.
11.Stent yerleştirme seti üzerinden, kılavuz tel içerideyken kontrast madde

enjekte edilebilmelidir.
12.Malzeme tek kullanımlık olmalıdır.
13.Bi|iyer stent seti original ambalajında teslim edilmelidir.
14.Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
15.Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miadlı olmaıdır. Son

kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.
16.Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB

barkod numarasına sahip olmalıdır.
17. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune vermeyen firmaların

teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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(pEG) sET GAsTRosToMi penxüreıı zo r rexııix şanrıınıııesi

1. Endoskopik yöntemle takılmaya uygun olmalıdır.
2. Set içinde endoskopik yerleşim sırasında kullanılacak aşağıdaki
malzemeler bulunmalıdır:
a.) 1 adet steril örtü,
b.) Teflon kaplı soğuk snare,
c.) 1 adet steril makas,
d.) 1 adet steril klemp
e.) ,l adet karından mideye girebilecek uzunlukta iğne,
f.) 1 adet bistüri,
g.) 1 adet bolus adaptörü,
h.) 1 adet universal adaptörü,
i.) 1 adet Pivotal bolster,
j.) Beslenme tüpüne takıh klibi,
k.) 150 cm uzunluğunda teflonla kaplı paslanmaz çelik insertion ware,
l.) Gazh bez.

3. Depo teslim tarihinden itibaren en az2 yı|lık kullanım süresi olmalıdır.
4. Çapı 20F olmalıdır.

GuıDE wıRE 4 METRE o,35 TEKN|K şARTNAMES| (KlLAVuz TEL)
1-Uç kısmı düz olacak

2- 0.035" genişlikte olacak

3-Üzerinden rahatça, ERCP kateteri, NBD, taş ekstraksiyon balonu, biliyer dilatör
kayacak

4-Hidrofobik olacak

5-0pak madde tutmayacak

6-En az 4 m uzunlukta olacak

7-Disposible ve kılıf içinde olacak

8- Ardışık gelen 2 renkten oluşacak

9- Teklif veren firmalar 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firmaların
teklifleri d erlendirme dışı kalacaktır

\§

SKLEROTERAPİ İĞİİeSİ
1- İğnesi 23 gauge ve 4mm uzunluğunda olmalıdır.
2- Çalışma uzunluğu 200 cm. olmalıdır.
3- Kateterin dış çapı 1.8 mm. o|malıdır.
4- Gövde yıldız kateter ile kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.
5- İğnenin kontrollü 9irişini sağlayan ve iğneyi sabitlemeye yarayan mekanizmalı

bir handle olmalıdır.



Taş ekstraksiyon balonu (15 mm) TEKNİK şARTNAMEsİ

1-Uç kısmı incelenerek sonlanacak

2-15 mm balon çaplı olacak

3-Kılavuz tel üzerinden kolay ilerleyebi|ecek

4-Kılavuz tel kanalı 0.035 " lik kılavuz tel geçmeye elverişli olacak

5-5-7 F çapında olacak

6-Steril, şişirme enjektörü ile birlikte olacak

7-Koledok kanülasyonunu kolaylaştırmak için ucuna şekil verilebilecek, bu
sırada kırılmayacak

8- Ucunda opak markır olacak

9- Şaftı ekstraksiyon sırasında bozulmayacak kadar yeterli dayanıklıkta olacak

10- Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 1yıl miadlı olmalıdır. Son
kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.

11- Teklif veren firmalar ]. adet numune verecektir. Ürün numuneye göre
kullanıldıktan sonra değerlendirilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri
değerlendirme dışı kalacaktır.

sFlNKTERoToM, Do]tiE TlP

l. Teklif edilen ürün, çift lümenli olmalı ve bu lümenler kateter şaftı boyunca devam

etmelidir.

7. Teklif edilen ürünün kesme teli, istenmeye n kesilere engel olabilecek bir dizayna

P

sa p olmalıdır.
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2. Teklif edilen ürünün iç lümeni 0,035 inch kılavuz tel kullanımına uygun olmalldlr.

3. Teklif edilen ürün, 6.0 F çapında ve en az 200cm uzun|ukta olmalıdır.

4. Teklif edilen ürün, 2,8mm çaplı endoskop kanalından geçebilmelidir.

5. Teklif edilen ürünün kateterinin distal ucu dome tlp olmalıdır.

6- Teklif edilen ürünün kesme teli multiflament yapıda ve 3omm uzunluğunda olmalıdır.



8. sfinkterotom, floroskopi altında görülebilecek marker sistemine sahip olmal|dır.

9. Teklif edilen ürün, kullanılmadığı zamanlarda lümenlerin kapatılmasını sağlayan
kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.

'l0. Teklif edilen ürün, steril ve orjinal ambalajda olmalı, ambalaj üzerinde imalatçının adı
Veya ticarT adı ve adresi, son kullanma tarihi, üretim parti (LoT) numarasl, ürünün
kullanım saYısını (tek kullanımlık, çok kullanımlık) belirtir ifade bulunmalı, varsa özel
depolama şartları, ikazlar ve/veya alınacak önlemler yazılı olmalıdır.

11. Ürünün kullanımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı Türkçe kullanım kılavuzu her bir ürün ıçın
ürün ile bidikte teslim edilmelidir.

12. Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az .l yıl
olmalıdır.

l3. Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım
tarihi yaklaŞan malzemeleri aynı özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

14. Teklif edilen ürün, T.c. |laç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve
T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.

15. Teklif edilen ürün Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından onaylı olmalıdır.
l6. Onaylı ürün (barkod) numaraları, ürün ambalajı üzerinde yer almaiıdır.
17. MalzemeYi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak T|TUBB da kayıtlı olmalı

ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
18. Yüklenici firma, ürüne ait marka adı, onayll ürün (barkod) numarasl, üretici firma adı,

üretim Parti (LOT) numarası, üretim parti (LOT) numarası bazında miat bilgileri varsa
model, firmaYa ait malzeme kodu bilgilerini ürün tesliminde yazılı olarak sunmalıdır.

19.Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Ürün numuneye göre
kullanıldıktan sonra değerlendirilecektir. Numune vermeyen firmaların teklifleri
değerlendirme dışı kalacaktır.

BASKET KATETERi TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Açık halde iken basket çapı 1 .5 cm, 2.0 cm, 2.5 cm veya 3.0 cm,
2. boyu 3 cm,4 cm, scm veya 6cm olmalıdır.
3. Basket 3.2mm endoskop kanalı ile uyumlu olmalıdır.

4. Basket 4 adet cift sarma|lı, hafızalı telden yapılmalıdır.
5. Distal yan değişim kana|ı 20cm uzunluğunda olmalı, 0.035 inç
6. kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır-
7. Tutaç kısmı, Alliance ll lnflator üzerine yerlestirilmek suretiy|e taş
8. kırmaya uygun hale gelebilmelidir.
9. Tutaç kısmında kontrast madde enjekte etmeye yarayan enjeksiyon

kanalı olmalıdır.
1O.Teklif veren firmalar 1

değedendirme dışı kalacaktır.
adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalar
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PıLoR DıLATASYoN BALoNu TEKNıK şARTNAMES!

1. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. Balonun 2 tanesi 10-13 mm, 3 tanesi 14-16 mm genişliklerde olmalıdır.
3. Balon uzunluğu 5- 5,5 cm civarında olmalıdır.
4. Kateter en az23l cm olmalıdır.
5. İçinden kılavuz tel geçebilmelidir.
6. Balon yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
7. Şaftı iterken kırılmayacak kadar yeterli sertlikte olmalıdır.
8. Teslim edilen malzemeler firmaya önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne

olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilmelidir.
9. üünlerde hata çıkması halinde ürünler yenı tıruri iıe değiştirilmelidir.
10. Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. ııumüı vermeyen firmaların

tek|ifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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