
o Hırrın Üniversitesi Arıştırma ve Uygulama Hastane§i

TEKLIF FORMU

: 53 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI PAZARLIK
: Teklif Mektubu
:0o04l
: 00020

YAKLAŞIK MALiYET

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

Son Teklif Tarihi: l1.01.2019

s.No Mal / Hizmet Adl M ktarı Birimi Birim
Fıyat

Topıam
FiYat

Tanlmlaylcl Fİrma ve uBB

1 AIRWAY No:s 1250 ADET

2 BisruRi Uc! No:10 ADET

3 BISTURI Ucu No:l1 i 150m ADET

4 BisrüRİ UcU No: 20 7500 ADET

5 8oDYGUARD rcA SETİ(AĞRI
PoMPA sEn)

75 ADET

6 i ciLT SrAPLER
i

350 ADET

7 DİL BASACAĞI 5000o

8 EEG PAsTAsl 500 ADEI 
i9 ! EKG EEKrRoDuTEDmİK 2000 ADET

10 i FoI_EY soNoA iKİ Yotl-u No:16 ADET

11 j FoLEY soNDA iKi Yo[l-U No.8 350 ADET

|2 FoL"EY soNDA 3 YotLU No:18 100 ADET

13 Foı.EY soNDA 3 YouU No;20 100

14 FOLEY SONDA İKİ YOLLU NO:8
(sİüKoNtu)

7s ADET

15 Fot_EY soNDA YotLU
sİüKoNLU No:ı.0

1 00 ADET

1ö poMPA 1750 ADET

17 iNTRAKET GRi No 16 1000 ADET

18 KoTER PLAĞI
EPjsKiN(DIsPosABtE)

750 ADET

19 ; KUNT uÇLu _LAPARoSKoPIK
: loPATıcI/BoLUclJ 5MM-37CM

25 ADET

20 : moTEiN TEsPiT Kiİ
i(Aİ,rNisüRo

200 ADET

LAPARosKoPiK DissEKrÖR 20 ADET

22 j NoN sTERiL SPANç )G(12
!KAru)

35000 ADET

23 OTOMATIK TURNİKE 300 ADET

PNoMAn( BoT(73022-MED vL ]

sco 6(PREss s[fEVE ıNTx5) ,

125 ADET

25 öRDEX 650 ADET

26 ; PAMuK 2000 KG

27 PLAsTİK PATOLOJİ KABI 100 ADET

28 PREZERVATIF 15000 ADET

29 SIUKON REZERWARU DREN
sMM 20occ (8oMBA DREN)

50 ADET

30 ; STERİL Dİsrİıİ st 2000 LİTRE

AdıEs: Aİaştırma ve Uygu|ama Ha§tanesi osmaü€y Kampilsd ŞANLII RFA
Doğrudan Temin Mail : doerudaıtemin@haİran.edu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63@iıotmaiI.com

iftibaı ıe!.fon ITel.:0 (4l4' 344 uM Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin İlctişim : o (4|4) 3,ı4 4ı 78
ihale İlctişim : o (4l4) 3,u 4ı 65-5810

HARRAı|

T.c.

50o0

ADET

2500

AoET

74



, YENİDoĞAN AtxolsÜz BAlgM
i MEüDiLi

4500 ADET

32 KOTER aMPARASI 100 : ADET

PENROZ DREN INCE 200 ADET

34 ! PENROZ DREN KALIN 100 ADET

STERİL CERMHİ EI.DİVEN
No:8,5

6000 ADET

36 cVP KATETERi 2 LÜ1,4EN 4 F 2oo ADET

37 KAN VERME SETİ 5000 ADET

38 TEK KU|.IAN!MuK KoTER
KAlfMi

6000 ADET

39 : F[AsrER (1oo.1x5M) 3500 ADET

40 BErADİN(lLİTREÜK) 3500

4! IDRAR ToRBASI 2000 cc 25000 ADET

42 ıDRAR ToRBASI 100 cc-Klz
(PEDiATRİK)

5000 ADET

IDRAR ToRBAsl 100 cc_
ERXEK(PEDiATRİK)

ADET

44 ENTERAL BESIfNME PoMPA
sErİ

ADET

45 ALq 10 cı,l 5000 ADET

Arg 15 cı! ADET

47 SARGı Buİ 15 cı,l 5000 ADET

48 SARGI BEzi 10 cı,l 3500 ADET

49 Y uNE 1500 ADET

50 çEl( VALF 1500 ADET

51 CERRAHİ EIDİVEN NON
sTERİ(PUDRAsIz)

KUTU

52 CERRAHİ EIDİVEN Notl sTERiL
(RIDRAII)

1000

53 SPERMMOBİL SOLÜsYONU şİŞE 
:

Gerıel
Todam(KDV

Hanç):

*Tanlmlayıcı firma bilgisi olmal! ve tğklif ile birlikte sGK sorgularna sisıeminin çtkttsı teklifile birlikte veİilmetidir

Adr€s: Aİaştırma ve Uygulana Hastar€si osm&lbey Kaınpıısr ŞANLIURFA
Doğudan Temin Mail : doerudanı.minıaharan.edu.tr
Ihale Mail Adresi : satinalma63a]hotmail.com

Irtjbaııe|.fon: Tel.:0 (4l4\3u 44 u Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğİudaİı Temin iıetişirı : 0 (4l4) 344 4t 78
İhale İlaişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810

31

LiTRE

43 5000

2000

46 2000

25000

KUTU
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AiRVAY (No:o,1,2,3,4,5) TEKNİK şARTNAıilEsi

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tlbbi Pvcden yapllm|ş olmaİdlr.
2. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar
vermemelidir,
3. Anatomik klvrımı olmalıdır,
4. Aspıratör kateteri geçişine uy8un lslrma bloğu bulunmalldır.
5. Renk kodu bu|unma|ıdır.
5. Ambalajl tekli, temiz paket|erde steril olmahdlr.
7. Ambalaj|n üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazlh olmak, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmahdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
9-Ürün; ürün takip sisteminde kayıtlı olma|ıdır.
1G Teslim edilen ürünlerin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay ka|a yükleyici firmaya
bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile değiştirilmelidir.

@uıffi

4q

\



il

2- -1- \
31 -sı -] 3 - \o -ı-ı ı

aisruRi ucu No: (1o,11,15,20,22) TEKNiK şARTNAMEsi

1-Paslanmaz çelikten veya karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2-En az 10o adetlik kutularda, alüminyum folyo poşetler şeklinde, tekli ambalajlarda olmalıdır.
3-Steril ambalajda olma|ıdır,
4-Ambalaj üzerinde 5on kullanma tarihleri beliftllmi§ olmalldlr.
5-Dokuyu tlrtıklamamalı ve ilk dokunuşta kesmelidir.Ameliyat sonuna kadar kesme gücünü
kaybetmemelidir.
5-Vaka boyunca oksitlenmemeiidir.
7-TSE,lSO veya CE Belgelerinden en az birisine sahip olmalıdır.
S-En az 2 yıl miatlı olmalıdır.
9-Gama sterilize ile 5teril edilmiş olmalıdır.
10-ihaleye girecek olan firmanın ürünü numune olarak getirmesi ürün denendikten sonra olur
verilmesa ihale günü ihale saatleri içinde numune getirmeyen firmanın ihale dlşı kalması ön
koşuldur.

11-Paketlerin üzerinde firma ve marka adı yazılı olmalıdır.
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aĞnı 1eca 1RoıııRı seri
ı xesrı xoııırRoı-ı-Ü eıııeı-.ıezi sisreııi ı

1. Setler hasta kontrollü anal.iezi uygulamalannda kullanılan ağn pompası ile
kullanllacak özellikte olmaltdır.

2. jntravenöz, subkutan Ve epidural uygulamalannda tek tap set kullanllabilme|idir.
3. setin bir ucu serum toöaslna rahat girişini sağlayan spike'a sahip iken, diğer ucu ıuer

lock yapıda ve serbest aklşl önleyen anti-siphon Valfli olmaıldlr.
4. Seün uzun|uğu 230cm'den uzun olmahdlr.
5. cihaz üzerinde hava kabarc|klarlnın hastaya gitrnesine engel olacak, hava kabarclk

ebadı ayarlanabilen hava dedektöni bulunmalıdır.
6. set üzerinde hava kabarclklarlnın, hastaya gitmesine engel olacak hava eıiminasyon

( Air-Trap Plaka) fiıtresi bulunmalıdır.
7. Setlerin raf ömrü teslım tiarihinden sonra en az 5 yl| olmahdlr.
8. Setin doldurulma işlemi manuel yapılabildiği giba, cihaz üzerinden de otomatik tek

tuşla olarak yapılabilmelidir.
9. Ambalajlnda üretim İarihi, üretim seri no'su, son kullanma tarihi okurıakll bir şekilde

yazlll steril orijanal ambala,ilarda o|malldlr.
'l0. Set ile birıikte blraklacak PcA Pompa cihaz aşağldaki özelliklerde olacaktır;
10.1. cihazın menüsü Ve alarmlafl kul|anlcl ko|ay|lğl açlslndan tamamen Türkçe

olacaktır.
10,2. Cihazın üzerinde numerik klavye bulunmalıdır.Bu sayede istenilen değer zaman

kaybl olmadan tek tuş iıe girilebilmedir.
10.3. Cihazda; Sette hava var, Şarj bitti batarya zayıf, hat blokajl, programın

sonlanmasl, kapak açllmasl, oklüzyon gibi durumlarda sesli ve görüntülü olarak
a|arm vermelidir-

10.4, cihazlann montajl Ve egitimleri istenilen süre boyunca firma tarafından
sağlanacaktlr..

10.5. Cihazln göstergesinden tüm menüler takip edil€bilmela, infüzyon işlemi esnaslnda
da Hızı (ml, mg, mca ), lnfüze edilmiş hacim, lnfüze edilecek hacim, Kalan
zaman, Veni Açlk Tut(VAT), seçilen program parametrelen de izlenebilmelidir.

10.6. cihazda, A'dan Z'ye 26 adet ilaç protokolü kullanlct isteğine göre pc 'ye gefek
duyulmadan girilip ilaç isimleri kaydedilebilmelidir.

1o.7. Cihaz Ve set aynl marka olmalıdlr.
10.8_ Cihaz hafızasında son kullanılan programı saklayabilmelidir. Elektrik kesintilerinde

de devreye giren bataryasl sayesinde cihaz kapanmadan inftjzyon işlemine
devam edebilmelidir.

1o.9. Cihazda elektrik kesintilerine karşı şarj edilebilen ( li-ion ) batarya bulunmalıdır.
Elektrikten bağımsız olarak batarya, 100 ml / saat hızda, en az 15 ( on beş )

\ş şMTubo
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6ene!
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saat çalışabilmelidir.

1o 10 Teklif edilen cihaz cE-Sertifikah olacaktır.
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ciLT sTAPtERi TEKNiK şARTNAMEsi

1. cilt stapleri rutin cilt kapatma tekniklerinde kullanılır olmalıdır.
2. Cilt stapleri kullanıma hazır, tek kullanımlık steril paketlerde olmalıdır.
3. Stapler içindeki zımbalar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Zımba uçları, dokudan ko|aylıkla geçebilmelidir.
5. Zımba ebadı 6,9 mmx3,6t0,2 mm olmal|dır.
6. stapler kartuşunda en az 35 adet zımba olmalıdır.
7, Stapler atıcı üzerinde kalan zımba sayısı net bir şekilde görülebilmelidir
8. Sağlık Bakanlığı ÜTS kayıtl| o|malıdır

\ıR$,

Tııbo
n";s



.}

xo

DiL 8AsAcAĞl (TEKLi PAKETLERDE) TEKNiK şARTNAMEsi

1.Tahtadan imaI edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayl tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış
olmalıdır,
2.Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.
3. Kokusu2 ve temiz olmalıdır.
4. €snek olmamalıdır.
5 Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.
5.15 cm uzunluğunda, 2 cm t 2 mm genişliğinde o|malıdır.
7.Tekli temiz paketlerde ve 100 lük kutu içinde olmalıdır.
8. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

*qffi:*
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|. I{ipoallerjik ve kokusuz olmalıdır.

2. EEG pastası yüksek oranda ile*enliği sağlamalı, aıtefaldlafa sebebiyeı vermeıneli ve

çilt üzerine eİektrotların il,i yapışmasını sağlamalıdır. (Yüksck ateşi oian hastalarda da

en iyi şekilde yapışma özelliğ olmalıdır)

3. EEG pastası ytiksek oda sıcaklığında özelliği bozu|madan saklanabilmelidir.

4. Hem EEG (Eletroensefelografi) hem de EP (Evokedpotantial) uygulanıalannda

kullanılüilir özellikte olmalıdır

5. EEG pasnsı kutlanımdan sonra aynca temizieyici maddenin kullanılmasına ihıil,aç

gösıermemelidir. Suda kolay çözülebi|meli ve ku]lanımdan sonra su ile

ıemizlenebiImelidir.

6. Pastalar t-ıriiinaİ ambalajında olacak ve bir adedi 22O(+t0) gram olmalıdır.
7. Gerekli görülünic denenmek için numunesi verilmelidir.

ıntW
ou,

EEG Pastası Teknik 5artnamesi
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vrriş«iıv-eroiırRiK EKG ELEKrRoDU (pAı-ETt TEKNix şanrıeıvıesi

1.Yetişkin hastalarda kullanılmaiıdır.
2.slrt materyali Polietilen(PE) köpük olmalıdır.
3,.Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen, süper iletken, hidro.iel olmalıdır.
4.Jel cilt üzerinde atık bırakmamalı ve non-irritan olmalıdır.
5.Jelin koruma tabakası PVCden imal edilmiş olma|ıdır.
6.EKG kablosuna bağlanması için çıtgt uca sahip olmalıdır.
7.Elektrod kolay yapışabilmeli yaplşkanl suya darençli olmah terleme ile kolay çıkmamalıdır.
8.Ambalajın üzerinde son kulanım tarihi ve lot numaraları yazılı olmahdır.
9.Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için aiüminyumdan diıayn edilmiş
poşetler halinde olmalıdır.
10.Hastanemizde kullanılan Nihon Kohden- Schiller ve Petaş marka EKG cihazlarına ve hastanede
kullanılan monitörlere uyumlu olmalıdır.
11.Ürün en az 1paket numune ile denenerek değerlendirilecektir.
12.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
13. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı
14. Teslam edilen ürünler, fiyat artlş| gözetmeksizın son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bi|dirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15

8ün içerisinde değiştirilmelidir
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FoLEY soNDA 2 YoLtU No 5_8-1o_12_14-1&18_2G22 TEKNlK şARTNAMEsi

],.Ürün san renkli silikolatexden üreta|maş olmahdIr,
2.Ürün 2 yollu olmalıdır,
3.Bükülmeye dirençli, kolay yer|eşürilmeyi sağlayan yumuşakikta olmalıdır
4.Ürünün balon hacmi 3G5o ml olmahdır,(KoNTRoL EDlLECEK}Pediat.ik olanlann balon hacmi 3 m|

olmalıdır,
5,Ürünün ucu silindirik Ve karşlhk|ı 2 adet drenaj delıği bulunmalıdır,
5.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişme|idir,
7.Ürünün -belirtilen numa.ala.a göre kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 40(+/- 2 ) cm olmaİ, pediatrik olanlann uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü eniektörlere uyumlu olmahdır,
l0.Ürünün ü2erinde markası kalınhğı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalıdır,
1ı. Ambalajlann üzerinde;
a) Üretim tarihi
b)Son kullanma tarihi
c) Ebadl
d) Lot numarasl
e) Sahip olduğu kalite Ve güvenlik işareti
0 Ma*ası
g} Türkçe etiketi
h) Sterilizasyon şekli
ı) T.C. 5o5yal Galvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. 8akanhğı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi
Bankası kodu belirtilmelidir.
12. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkot (UB8 kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmahdlr^ Uy8un olmayan ürünler, ihale üzerıerinde kalsa bile teslim aİnmayacak ve gerekli aşlemler
yapılacaktlr.

13. ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri ma|zemeye ait Ulusal Bilgi Bantasından alınmış firma/ bayi
tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. isteklilerin veya teklif edilen malIn, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeleri olmalıdır.
14. 2@8 sağlık Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değedendirme dışı
bıraklıacaktlr.
ı5. Raf ömrü tesıim tarihinden itibaren en az 2 yl olmall ve bu tarih kutulann üzerinde basılı olmalıdır.
Yüklenici firma son kullanlm tarihine 3 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahhütnameyi Muayen€ Kabul Komısyonuna verecektir.
16Ürünıer idarenin isteği doğruhusunda partiler halinde veya tamam teslim edilecektir.
17.Muayene Kabuı Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
18. Yüklenici firma bozuk Ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna verecekir.
19. istekli firmalar, teklifettikleri ürünün teknik şartnameye ııygunluğunu değerlendirmeİ üzere en az3
adet nUmuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
20. Tekliri oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlaİ( katalog dahil) Türkçe olacaktır, Başka bir

dilde sunulan belgelea yeminla tercümanlar taraflndan yapllm|ş ve noter tarafından onaylanmış olmasl

durumunda geçerli sayılacakt,r.
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FoLEY soNDA No: 18 -20-22 FR 3 Yotlu TEKNiK şARTNAMESi

1. Ürün san renkli Silikolatexden üretilmiş olmahdır,
2.Bükü|meye direnç|i, kolay yerleşt|rilmeyi sağlayan yumuşak|ıkta olmalıdır,
3.Ürün 3 yollu olmalıdır,
4.Ürünün balon hacmi 3G5o ml olmalıdır,(KoNTRoL EDiLEcEK)Pediatrik olanların balon hacmi 3

m| olmalıdır,
5.Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır,
5.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup göVde içinde şişmelidar,
7.Ürünün 18 -Z0 -22 FR kalınlıkları olmalıdır,

8.Ürün uzunluğu 40(+/- 2 ) cm olmal,, pedlatrik olanların uzun|uğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnehörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,

10. Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi be|irtilmiş olmalıdır,
11. Malzemenin tüketimi sıraslnda hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz oıarak

değiştirilmelidir,
12. Ulusal ya da Uıuslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
13. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Teslim edi|en ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanım sÜrelerinin dolmasına üç ay kala

yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile en geç 15

gün içerisinde değiştirilmelidir

ıiJW.
§§

.1



lqı__ ı,ıJ-{\l .

(\-t5-

siı-ixoıvı-u FotEy soNDA 2 yottu No:5,8,10 Tırıvix şeRrıuaruısi

1. %100 silikondan yapılmış olmalıdır.

2. Tek kullanım|ık o|malıdır.

3. 30-50 ml balona sahip olmalıdır.

4. Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamalıdır.

5. Silindirik tip uca sahip olmalıdır.

5. Karşılıklı 2 açık göze sahip olma|ıdır.

7. 40 (+5,-5)cm uzunluğunda olmalıdır,

8. Ürolojik ameliyatlar sonrasl sonda uzun süre taklll kaldlğında balon rahat olarak

in dirilebilm elidir.

9. lhaleye yeterli miktarda ve adette numune getirmelidir.

10. Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kulla nıla bilirlik açısından

değer|endirildikten sonra uygunIuk kararı verilecektir.

11, Hastanemizin ihtiyacına göre periyotlar halinde kabu| edilecektir.

12. . Teslim edilen ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kulİanım sürelerinin dolmasına üç

ay kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatlarl

ile en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir
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1.Pompa seti, hijyen koşulları alt|nda, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabıl Ve sorun5uz
olarak en az 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.
2.Set, ışıktan etkiienen, duyarh ilaçları korumak için renkli opak malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3.Pompa seti çift kanallı/yoliu olmah, tek setle iki farklt sıvıyı alıp, kullan|cın|n infüzyon
pompasında girdiği bilgilere göre farklı hıziarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya
ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır. Setin 2. sıvı giriş yeri diğer setlerle mayi
vermeye ve en!ektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.
4.5etin 2, sıvı giriş yeri gerektiğinde iğne5iz aparat Ve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdlr.
5.Pompa seta set ile aktarım yapılırken hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır,
gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmama|ıdır. (Maksimum %3 sapma oranı)
6.set havayı hastadan seti aylrmadan çıkarabiIme öze|liğine sahip olmahdır; bu sayede sistem
enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmahdır.
7.Pompa seti infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine
bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı 8öndermelidlr,
8.Cihazla.ı sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olma|ı ve bu teknik servis lSO
9001:2000 Belgesi, TsE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış
sonrasl Hizmetleri Yeterlilk Belgesine sahip olmalıdır.
9.İhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili Uluslar arası platformda yapılmış klinik değerlendirme
ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.
10.Ürünün ambalajı üzerinde SGK ve Sağlık Bakanlığı Ulusai Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylanmış
ürün numarası (barkod} bulunmalıdır.

11.Cihazların bakım, onarım ve ka|ibrasyonu firmanın sorumluluğu a|tında olacaktır. Firma, bir
cihazın arızalanması durumunda en geç 48 saat içinde başka bir cihaz temin edecektir.
12.Pompa cihazların kalibrasyonunda kullanı|an cihazlar ve yap!lan işlemier izlenebilir olmalı.
Kalibrasyon sertifikalarının bir nüshası hastaneye veriImelidir.
13.Pompa setleri miatlarının dolmasına en fa2la 4 ay ka|a. önceden bildirilmek kaydıyla firma

tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
14.Ürünler numuneye göre değerlendirilecektir.(en az 10 numune ile değerlendirılecektir)

15.Firma aşağlda belirtilen teknik destek şartlarlnl sağlamalldIr.

l5.cihazlara en az yılda bir kez Veya üretici firmanın belirlemiş olduğu bir yıldan daha az

sürede kalibrasyoniarı hastanemiz Başhemşireliğinin 2 ay önceden belirleyeceği tarihte
yapılmalıdır. Ayrıca cihazların her arıza ve teknik hizmetinden sonra da kalibrasyonları firma

tarafından yapllacaktlr. Bu ko5ullara uyulmadığl takdirde kalibrasyonu 8erçekleştirilmemiş
her cihaz için, her gün için 10 adet set firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak Verilecek;

].7.Cahazların arızalanması durumunda; arıza firma tarafından 48 saat içinde giderilmeli,

arıza giderilemiyorsa._kıi'librasyon ayar| ve ölçümü yapllmış yeni cihaz firma tarafından 48 saat

firmaya Başhemşirel in arl2a bildirimi için
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firmayl aradığı tarih Ve saat dikkate alınacaktır. Bu koşullara uyulmadlğl takdirde anzah her
cihaz için, her saat için 5 adet set firma taraflndan hastaneye ücretsiz olarak verilecek.

18.setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için ışığa dirençli pompa seti, standart infüzyon
pompa seti giba setleri de mevcut olmalıdır.
19.Cahazlar bölümlere dağıtıhrken cihazın markası, modeii,5eri numarası ve hangi bölümlerde
bulunduğu liste şeklinde Başhemşire|iğe verilmelidir. Arıza durumunda bölümden alınan cihaz
arıza giderildikten sonra alındığı bölüme teslim edilmelidir. Yeni c|haz getirilmesi durumunda
yukaflda istenen cihaz bilgileri tekrar Başhemşireliğe yazılı olarak bildirilmelidir.
20.Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki öze|liklerin tümünü taşıyan
infüzyon pompalarını temin etmelidir.

ciHAzlN TEKNiK özELLiKtERi

a.cihaz 220 Volt t %l0,5oHz. Şehar ceryanl ile çalışabilir olmalıdır.
b.Cihazda elektirik kesilmelerİne karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam do|u batarya
en a2 5 saat çallşabiImelidar. Tüm cihazların bataryalar|nln bu koşulu sağ!ayabilmesi için cihazIar
firma tarafından en az 6 ayda bir batarya kontrolünden 8eçirilmelidar.
c.Cihaz damlama sayısına bağlı olmaksııın, sıvının viskositesinden etkiienmeksizin sıvıntn hastaya
hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdır, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği
önemli o|mamalıdır.
d.Cihazın ön panellerindeki göstergede biltün parametreler izlenebilmeli, sesli ve görüntülü
alarm sistemine sahip olmahdır.
e,infeksiyon geIişme riskini en aza indirmek için sette biriken havayı kapaIı sastemin (infüzyon
seti - pompa sistemi}bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmahdır.
f.Cihazın kullanımıyla ilgili kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli; Başhemşirelik
taraflndan talep edildiğinde bu eğitim tekfarlanmahdIr.
ı. Cihaz üzerinde a5k| klempi olmalıdır.
j. Cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doı limitine erişilmesi, setin alt ve üst yollarındaki

tıkanma ve sıkışma olması, elektronikve mekanik arıza, kapağın pompalama sırasında açılması
ve diğer hata durumlarında cihaz sesli ye görüntülü alarm verebilmelidir.
k. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarı açık tutma hızı olan saatte

5ml. veya daha düşük doz hıza geçebilmelidir.
l. Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmahdlr.
m. Lipid Ve kan dışında diğer sıvılar için kullanıldığında infüzyon setleri en az 72-95 saatte bir

değiştirilmeye uygun olmalıdır.
n. Set cihazdan ayrıldığı zaman serbest akımı engelleyen mekanizması bulunmalıdır.

o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendiralecektir.
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1.ı(anül kısml ürgin teflon (p.t.f.e.) olmahdır.
2.Kanol x-fay ışınlanna ka§l gömolğ ıadioopak özell(ri taşlmalldlr.
3.serum inflızyonu slrasInda dlşarıdan ilaç verilebilmesİni sağlayan musluk port yer almalldır.
4.Port kısmında ilacln geri kaçmaslna izin Vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almahdır.
5.|V kan0l0n luerlock kapağ| bulunmall ve uygulama slraslnda kan ile temaslnl enge|leyici bir
konumda olmalldlr.
6.1V kanülün tespitini kolaylaşfurmak için yanlannda kanatlar yer almalldlr,
7.lV kanül birim bli§ter-tyvex ambalajlarlnda yer alma|ı ve her birim ambalajln ost0nde ts-5542_5
iba.esi .(steril Ve tek kullanlmlık) bu|unmalldlr.
8.ıV kanülOn damara g|İişi kolay olma|ldlr.
9.1V kanOl, Oretim tiarihi ve son kullanma tarihiarasında en az 2 yılik bir raf ömrüne sahip olmalı ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmahdır.
10. Hef üründen en az ,l0 adet olmak ğzere numuneye göre değerlendirme yaplıacakfur,
'l 1. Malzemenin tüketımi slraslnda hatalI ür0n|e karşılaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz otarak
değiştiritmelidir.
12 Ürünün ucu yeterli sert|ikte olmalı, dokudan girerken bük0lmemeli, damara girerken ucu
bozulmamalIdlr.
14.yüklenici firma son kullanım tarih|ne 4 ay kale kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene ıGbul Komisyonuna vermelidir.
13..Anjioketler eülen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdlr. sterilizasyon yöntemi birim
amb_alaj|n ozerinde belirtilmiş olmahdlr.
14 Urünler sağhk Uygulama Tebliğinde yer aıan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümıerine uygun
olmalldır. Uygun olmayan 0runbr ihale ozerlerinde kalsa biıe teslim a|lnmayacak ve gerekli illem|er
yapllacakhr.
15. Ma|zeme steril orjinal ambalajında teslim edihelidir. Birim ambalaİn üze.inde baskllı olarak,
okunaklü ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kulıanma tarihi
d)Ebadı,
e)sterilizasyon yöntemi
0 Sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Maİkası
i) Türkçe etiketi
j) T.c sağkk Bakanllğl tarafİndan onaylanmlş orjinal ulusal Biklgi Bankası kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazllmlş olmahdlr.
16. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanhğ| tiaraflndan onaylanmlş Ulusal Biıgi Bankasl koduna,
istekli firma tekli' ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından ahnmlş firma tianlmlaylcl koda sahip
olmalldlr.
17. Sağlık uygu|ama Tebıiğigeİeği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışl
blrakİlacaktIr_
'18- lsıeklilerin vd Veya teklif ediıen mahn, llaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltl olduklarlnl
lastik edici belgeler olmalldlr.
19. Anjioketler idaİenin isteği doğrultusunda partiler haıinde veya tamaml teslim edilecektir.
20. Yüklenici firma bozuk Ve hatah 0runleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna VermeIidir.
2'1 isteklj firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek (zere her kalemden, en az 1o'ar
aoet numuneyi ihale sıraslnda komisyona tes|im edecektir.
22 Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
23, Tekıifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile i19ili diğef dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onayİanm|ş olmasl

sayllacaktlr. ,_,,
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KOTER PLAĞ| DİSPOSABLE ERİŞKİN BOY TEKNİK ŞARTNAMESi

l.Malzemeyi veren firma plak altında o|uşabilecek yanmalaıda ve cihazla uyumsuzluklardan

dolayı oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul etmiş §ayılır.

2.Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmalıdır.

3.Plaklar, 12 cm x20 cm (+ 2 cm) Erişkin,9 cmxl4 cm (+2 cm) Pediatrik ölçulerinde tüm

plak yilzeyi cilde yapışmalı, kullanılan yapıştırrcı da iletken olmalıdf.

4.Plaklar sıvıya maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliği olmalıdır.

5.Plak yapıştınldığı yerden kolay çıkartrlmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.

6.Plak ambalajları plaklaıın yapışma ve esneklik özelliklerini dış etkenlerden koruyacak

özellikte olmah, ambalaj üzerinde uygulama şkli ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

7.Plaklar için verilecek ara kabloların çapı 0,75 mm (çokfu) olmalıdır.

ti,Plaka soket kısmı kabloya pesli veya contalı olmalıdır.

9 Kablo dış izalasyonusilikonize olmahdır.

lO.Malzeme depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miyadlı olmahdır.

l l.Kliniğimizde kullanılan AESCULAP marka cihaz ürünlln tekli-çiftli olmalıdır.
,
?o

1_1, Ünin numuneye göre değerlendirileccktir
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LApA RoSKopi x surı,ı DAMAR ııüu iı nı,rrvı g VE KESM E pRoBU
rg«xir şınrxııırsi

1. Prob 5 mm.lik trokarla minimal invazif amelayatlarda kulİanılabilmelidir..
2..Probun çenesinin aktif k|smı 19,5mm ve şaftı ise en az 37 cm uzunluğunda
olmalıdır.
3. Prob disposable olmalı ve cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde
buIunmalıdır.
4. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakette bulunmalıdır.
5, Prob dokuların diseksiyonunu, yakalanmasını, vasküler yapıların
mühürlenmesini ve kesme işlemlerini yapabilmelidir. istendağinde her bir işlemi
bağımsız yapabilmelidir.
6. Probun tutaclndaki e|cik ile çene açılarak ligasyonu yapılacak dokunun çeneye
yerleştirilmesi sağlandıktan sonra elcik kilitlenip damar mühürlemesi yapı|malı ve
tak'ben tutaçtaki düğmeyle probtaki blçak aktive edilerek kesme işlemi
yapılmalıdır.
7.Tutarll basınç Ve mühürleme işlemini yapabilmek için kilit mekanizması
olmayan problar dikkate allnmayacaktlr.
8. Cihazln elden kumanda edılebiımesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalldlr.cihaz istenildiğinde elden,istenildiğinde ayaktan kumanda
edilebilmelidir.
9, Prob mühürleme Ve kesme işlemini 7 mm dah'l vasküler dokular üzerinde
yapabilmelidir.
10. Prob, damar mühürleme prensibi ile çahşan cihazın dokudan a|dığı geri
bildirlm sayesinde, dokunun direncani ölçmeli ve bu işlemi yapabildiğini
beIgeleyebilmelid ir.
11. Prob ne kadar enerji vereceğini, ne kadar sürede vereceğini otomatik olarak
hesaplayarak dokunun elastin Ve kolejen yaplslnl denaturize ederek kalıcı
olarak mühürleyebiımeıa Ve enerjiyi mühürleme işlemi bittikten sonra otomatik
olarak kesme işlemi için hasta Ve cihaz araslndaki a|etişimi kurabi|melidir
,mühürleme işlemi bittiğinde Veya bitmediğinde uyarı Vermelidar.
12. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri
bildirım sayesinde, mühürleme işleminin gerçekİeştiği Ve gerçekleşmediği
durumlarda kullanıcıya sesli ve görsel olarak uyarı verebilmesi açin hasta ile cihaz
araslnda iletişim kurabilmeli ve bu sayede gerek sesli gerek görseı uyarl
sağlanmalıdlr.Görsel uyarı, ameliyathane ekibinin anlayabilmesı açısİndan Türkçe
olmalıdır.
13.Probun çene|erindeki mühürleme hattı uzunluğu en fazla 19.5cm olmalıdır.
14.Probun çene açıklığı 13.5 mm, çenesi içerisinden aktive olarak kesme aşlemini
yapan bıçağın kesi uzunluğu en az 17.8mm olmalıdır.
15,Çene yapısı düz ve künt uçlu olmalldlr,
16.Probun çenelerindeki mühürleme hattlnln genişliği 5mm olmalıdır.
17,Çenenin iç klsml dişli olup aynı zamanda 9rasping görevini görmelidir.
18.Cihazln elden kumanda edilebi|mesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi
bulunmalldIr. Cihaz istenildiğinde elden,isteniıdiğinde ayaktan kumanda
edilebilmelidir.
19.Cihaz üzerindeki bir kumanda ile en fazla 159 derece rotasyon yapabilmelidİr.
20.cerrahi müdahaleİer esnasında probun tutaç klsmlnlnln lslak eldivenler içinde
kayma5lnl engelleyebılmek için tutaç özellikli bir malzeme ile kaplanmlş olmalıdır.
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21. Probun elcik kısmı arkaya çekilerek kitlendikten sonra güvenlik açIsından
rotasyon
mekanizmaslda kitlenme|idir. Mühürleme yapılacak doku ve damarın sabitlenmesi
hasta güVenliği aÇlsından önemli olduğu için sabitlenmeyen problar dikkate
altnmayacaktlr,
22. Prob doku ve damar mühürleme işlemini maksimum 10 saniye içinde bitirip
sesli ve Türkçe görsel uyarıyla belirtmelidir. Hastanln damar Ve dokusuna 10
saniyeden fazla enerji veren problar dikkate allnmayacakt|r.
23.Probun çenelerinin ucu atravmatak olmah Ve cerrahln kör disseksiyon
yapılmasına olanak sağlamalıdır.
24.Prob tüm laparoskopik cerrahi ame|iyatlar|nda kullanılmalıdır.
25. Problar ameliyathanede ku|lanıldıktan sonra karar Verilecektir.
26. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmlş oİmalıdlr.
27. Yurt d|şında imal edilen prob|arın CE belgesi ve ima|atçının Türkiye?e ki
kuruluşuna Verilen apostil kaşeli sattş yetki belgesi teklifle bırlikte hastane
idaresine verilmelidir.
28. Ürün numune ile değer|endirilecektir.

Ze,
<j.4

+"



)s ?5

PAMG-1 PROTEİN TESPİT rİri rr«xİx ŞARTNAMESİ

l. Test amniyon sıvısı içinde bulunan PAMG-l (Plasental alfa mikroglobulin- l ) prot€inini t€spit

eımelidir.
2. Test Kadln Doğum bölümünde Erken Membnn Rüptürü (EMR) tanısında kullanılmalıdır.

3, Test tgk tek steril ambalajın içerisindc srvab + strip + tg51 tii,iı"çlinde olmalıdıı,

4. Test ttiPiind€ 3 adet monoklonal antikor butunmalı ve bu anlikorlar bulunan PAMG-l
proteinineyaptşma, sabitleme ve çizgiyi oluşfurma görevini geıçekleştirmelidir,

5. Testin özgülliğü %l00 ve duyarlılığı en az o/o 98,9 oiduğu prospektiisünde belirtilmelidir ve

teklifıe biılikt€ Tüıkçe pıospektüs sunulmalıdır.

6. Testen az 5 mğml PAMG-l pİoteinini ıeşhis edebilmelidir

7. Test maksimum en fazla 5 dakikada sonuç verebilmelidir.

8. Test hamileliğin t 5, haftasından iıibaren kullaniabilnıelidir.

9. Test direk vajinadan yapılmalı, spekuluma ihtiyaç duyulmamalıdır.

l0. Test sonuçları üı,e, kan vajinat enfeksiyon te Semen'den etkilenmemelidir.

l l . Test FDA belgesine vc TİTUBB kaydına sahip olmalı, teklif ile birlikte belgeler sunulmalıdır.
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1. Tananld§p(§*oİndıdr.
2. Erdod(opkaTqEM kİaıınn ııygı.rı oknddır
3. Erdod<opkdişdd'r 5 rrmç4ırıda olndıdır
a. Erdodopkdisd<tiıh çere ıa.r*.ğ 19rrm ,çereçHğı 2'1rrm offidır.
5 Erdod<opkdbd<ühh ş*ıa.rtgu 31cındnddr
6. Eııdod<of,<dbddi 3O0 ıeyoı ya@rre öreiçfe s*iıffiıdır.
7, Erdoslopkdlsdfur nuçobrkffi kraııh'ire tbdige s*|ı otnddır.
8. KLılxııonrı nwİİiaq/orı l€bıydii atı*iıTıek iİr nığE@ sddİ t.fun aka ksırıırıda ğİa

padddnddır.
9, tı/@trl€brgrş dŞ ve glcksd(erb k_İarıırra ııygtn dndıdıı:
10. Erdd(opkdbddor hıbıımıahdığııe da*rffiğiş.11iarı*irnekıİşafrlodgeĞı( hfagya

sd}p oknddll
1 

-ı. Erdoskopk dısdöfün Lç k§rn r*lat lq.{a.ım aç§rdarı kvnk \€ kht , çğE Ç }ijzEi aramd< tııtldı
okrBlıdır.

12. Şd ksrnı , gfGı pk ülyg{arrdada paqrffik $ıürriİİh b@İTgrE$ ıİr ı(oyu ıEr*d yaİkaı
rrEbry*ı€dffinlşffidr.

13. Sbıil pd€ü rreerne en a 3 yd mi@lıotrn|dıı:
14. Ürefu ftrnatektredibn rreeTsp yail obakgarğt\,gİrdıü.
15. Tıbİj dız sdlrEİrıa ışlğnHi İİ geFlİ gerElgede ffi üreİe Hdf \gıecek uürlge dt

sınıiardıırna ııe hı gndara dt beklilen bQeb bra edlndib.
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CERRAH| KATLAMA SPANİ
TEKı{İK şARTNAMEsl (uzuı..

1. B cm x 18 cm ebatlarında Gaz Kompres ,12 kat Gaz Hidroflden imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe katlanımh (Ceırahi Makiııe Kat ama) oiacaktır.

2.imal edild|ği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldlğlnda 1 cm.2 de toplariı net 20 ıel
olup, o/o 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır. 

-

3.8 cm x 18 cm 'l2 kat Ğaz Kompres açılımı; 29 crn .63 crn (+- 2 crn)
olmalıdır.Radyoopak iplikli Ve düşmesine izin vermeyecek yapıda olmahdır.

4-Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, b€yaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.

S.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sa*mayacaktır.

7-AmbalaJıarda non §teril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda 0zerinde Gaz Kompres tipi, miktarı, üretic| fiıma ismi açık olarak
be|iılilmeli ve "HASTANESi MAL|DlR.' ibaresi yazlh olmalıdlı.

9.lmaiatta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağhk Bakanlığı Ruhsat Beigesi ibraz edilecektir.

10.Teklif edilen ürünün TsE ve CE belgesi olacaktlr.

'! 1.Teklif veren firmanın üretici firmadan ahnmış Yeü<i Boğesi olacaktır.

12.Tekiif veren firma ürünler i|e i|gili üretici taraf|ndan taahhütname verecektir.

13.Teslim edilmiş o|an ürün i|e ilgili gerekıi görğldüğü takdirde TsE ve R.S.Hıfuısıhha
Ens.'ne numune gönderilip, muayene ücretleri teklif veren firma tafafından
karşlIanacaktlr.

14.Firma 20 tel yazllı olduğuna dair belge vermelidir.

15,En az 2 adeı numune getırilecektir. Verilen numuneler Yoğun Bakimda denenerek
cieğerlendirilecektir.

18.sıvı emişi iyi olmalı,spancın yapısı sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.

14.Ürünün UBB kaydı o|malıdır.

15.Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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TuRNlKE oToMATiK TEKNiK şARTNAMEsi

1.Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır.
2.Gevşetme mandalı olmalıdır.
3.Turnikeyi çıkartma mandalı olmalı, uzun süreli kullanımdan dolayı çıkartma mandalı
bozulmamah, gevşememeli.
4.sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamamah, kenar |astiklerin çıkışını önleyecek şekilde
çerçevelenmiş o|malı, boyuna uzatlldlğlnda esnemeli, 8evşetildiğinde hemen eski halinl almalı,
esnekliğini uzun süre muhafaza etme|idir.
5.Eni 2cm (İ o.5 cm} , uzunluğu 40 cm (t 2cm) olmalıdır.
5.Kilit sistemi sağlam olmalı, ko|ay kırılmamalıdır.
7.tastik bölüm ile plastik anahtar bölüm bağlantısı sağlam olmalı, lastik bölüm yerinden kolay
ayrılmamalıdır,
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

.offi*'
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PNöMATiK KoMPRESYoN BACAK MANşoNu(PNöMATİK BoT}

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kulIanılacaktır.

2. Manşonlar anti allerjik Ve nemi geçirgen özelliğİ olan hidrofobik materyalden yapılmış

olmalıdır.
3. Manşonlarln değişik hasta tipıerinde kullanllmak üzere diz altl, diz üstü veya ayak

manşonu çeşitleri bulunma|ıdır.
4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere small, medium

ve large boyları bulunmalıdır.
5. Diz altl bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium, large ve

XL boyları bulunmalıdır.
6. Her pakette 1çift manşon bulunmalıdır.
7. Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
8- Manşonlar kurumumuzda bulunan cihazlara uyumlu aynı marka olmalıdır.
9. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmahdır.

10. Manşonlarln iç tarafında hastanln bacaklarının serinletilebilmesini sağlayan pasif

serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.

11. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-4G30 mmHg basınç profili

uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sistemi bulunmalıdır.

12, Manşonların boyl arı renk kodlandırmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini

taahhüt etmelidir

Tq. 'l1ba'
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ORDEK TEKNlK ŞARTNAMESl

1. Ördek polypropilen malzemeden yapılmış olmalı

2. Tutmak için ku|pu ve kapağı olmalı

3. Üzeri eksiksiz ve pürüzsüz olmalı

4. Cilde temas eden kenarlar| yuvarlatı|mış olmalı ve cilde zarar vermeme|i

5. Ördek ölçekli ve 125Of 10 cc kapasiteye sahipolmalı

6. idrarı dlşarı taşlfmadan yatan hastada rahat ku|lanllabilir (ergonomik} dizayn edilmiş olmalı

7. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

,*ffi--
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PAMUK ( HlDRoFiL} TEı(NlK şARTNAMEsi

1.Temiz, beyaz, yumuşak, ince lifli ve hidrofil olmahdlr. sentetik o|mamahdlr.
2. A§at Ve alkali ihtiva etmemeli (pH nötr)
3, su tutucu özelliği yüksek olmalı, hidrofiıliği testlere uygun oımahdür.
4. Boya kullanlımadan beyazlatllmış olmall, kokusuz olmalldır.
5.Yaklldlğl zaman külü beyaz Ve çok az miktarda aİk btrakan pamuk tercih edİlmelidir.
6.Pamuk koparlldlğlnda Veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşturmamalıdlr.
7.Pamuk rulolarl düzgün kesılmiş Ve ambaıajlanmlş olmalldlr.
8. Ru|olar paket açlldlğ,nda dğzgün olarak sonuna kadar aç|ımalı kopmalar olmamaııd|r.
9. Yo 'l00 pamuk olmalı, uzun lifli olmalıdır.
10.MUtat soIvonlarda çözğlmemelidir.
11. Tohum topak saylsl 6 dan fazla olmamalı Ve bu durum belgelendirilmelidir.
12. Pamuk 1 kg'llk paketlerde olmah, ambalaj pamuğun gramajına uygun boyüklğkte olmafu,
§lklşhf lImlş olmamalldlr.
13..Ambalaj su ve nem geçirmeyen dayanlkll materya|den olmalldır.
14.|htiva ettiği su miktarl maksimum % 7,0 olmalıdır,
8,Malzemenan tüketimi sIraslnda hataı 0rünle karş|laşıldlğlnda, sağlam|ar ile ücretsiz olarak
değiştkilmelidir,
9.Suya batma süresı ,10 cm pamuğun 10 saniye sürede olmalldlr.
15. saklamaya Ve depolamaya uygun plastık ambalaida oımahdlr,
16.Te§lim edilmiş olan ürün i,e i19ili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S.Hıfsısıhha Ens. Numune
gönderilip muayene ücretleri teklif Veren firma tarafından kaçılanacaktır.
17. Malzeme orjinal ambalaİnda teslim edilmelidİr. Birim ambataj|n üzerinde baskıll olarak, okunakh
ve bozulmayacak biçimde:
a) lot numafasl,
b) Üretim tarihi,
c) Son kullanma tarihi,
d) ebadl,
e) cE işareti,
0 ma*asl,
g)Türkçe etiketi olmalldlr.
18.Teklif edılen malzeme T,c. sağllk Bakanhğl tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası Kod'una,
istekli firma tek|if ettiği malzemeye ait U.B.B. den alınmlş filma tanlm|aylcl kod'a sahip olmahdlr.
19.sağllk Uygulama Teb|iği 9ereği; ürünle.e ail UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
bırakılacaktır.
20. lstekıilerin Ve/Veya teklif edilen malın llaçveTıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasl'na kayİtll olduklartnı
tasdik edici beıgeler olmalldlr.
2'1. Ürünler adarenan isteği doğrultusunda partiıer halinde Veya tamaml teslim edilecekt'r.
22- Yüklenici firma bozuk veya hatalı ürünleri yenisiyle değiştireceğine daar taahüınameyi Muayene
Kabul Komsiyonuna vermelidir.
23. lstekli firmalar teknik şartnameye uygunluğu değerlendirmek üzere her kalemden en az 1'er adet
numuneyi ihale sıraslnda komisyona les|im edecektir.
24.Teslim edİlen ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay
kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile en
geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir
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PLASTiK PAToLoJi KAB|

1-Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2- Şeffaf olmalıdır

3- Kapaklı olmalıdır kapağı emniyetli olmalıdır

4 Spesmen taşınırken kapağı açılmamalıdır

5- Formal içeriğine karşı dayanıklı olmalıdır

6- Ebattl 50 litre olmalıdır.

7- Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir,

8-Malzeme depoya teslim edildikten sonra klr|k bozuk deforme maİzeme ile kaşılaştığında firma

taraf ından ücretsiz değiştirilecektir.

fllbo
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PREzERvATiF TEKNiK şARTı\ıAMEsi

1-Latex kauçuğundan imal edilmiş olmalıdır.
2-sperm ö|dürücü etkisi olmasına gerek yoktur.
3-Kokusuz olmalıdır.
4-Rezervuarı olmalıdır.
5-Genişliği 52 mm (+2mm) olmalıdır
5-Kafun olmalıdır, çabuk tahriş olup yırtılmamalıdır.
7-Güvenilirliği elektronik olarak test edilmiş olmalıdır.
8-Sağlık Bakanlığı'nın izni ile imal edilmiş olmalıdır.
9-TS:9185,15o:9ü)l,EN:600,CE:0470 uygun olmalıdır.
lGHer bir prezervatifin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,seri numara$ olmalıdır.
11-Jinekolojik muayenede ultrason probuna tak|lmak üzere kullanılacaktır.
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
13.Teslim edilen ürünIer, fiyat artışı gözetmeksizin son kul|anım sürelerinin dolmasına üç ay kaIa
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir

*W*
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BOiiBA REZERVUARLİ SİLİKON FLAT DİREN

TEKN|K ŞARTNAMESİ

1- Dren kısmı içi ince oluklardan oluşma, yassı biıjmli, uç klsml perforeli olmahdlr_

Silikon dıren kısmı beyaz ve xray çizgili o|acakür.

2- Boyutları ist€e göre; Smm, 7mm., 10mm. veya 13mm olma|ıdır. Silikon bağlantı

hortumu ile rezervuara bağ|anabilmelidir.

3- Bomba Rezervı.ıar en az 200 cc olmahdır.

4- Rezervuar bomba tipi olmalıdır.Üzerinde derecelendirmeler beliçin bir şekilde

olmalıdır.

5- Bomba tip rezervuarln en az 2 çıkışı olma|ıdır-Birisi tahliye deliği olmalıdır sıvının

rezefvuara girişinin olduğu delik de geri kaçmayı önleyici vaif bulunmahdır.

& Her bir parça steril tek poşetlerde olacakür.

7- En az 3 yıl miyatiı olacaktır.

8- UBB kaydı olmalıdır.

9- Ürun numune ile değerlendirilecektir.

s
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sTERiL DisTit€ su TEKNiK şARTNAMEsi

1- 1000 cc lik plastik şişelerde olmahdlr.
2- Plastik şişe içeriği sterilVe apirojen olmalıdır. ,

1. 3-Plastik şişelerin üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etıketlerde ;

a) Çözeltinin içeriği,

b) 5eri numarası,

c) İmaltarihive son kullanma tarihi,

2. 4-Gerektiğinde oksijen hazneİerinde, respiratör haznelerinde,kuvözlerde kullanılmaya uygun
olmaidır.

3. 7-Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı olmalıdır.
4. 8-steril suyun TlTuBB kaydl olmalldlr.

5. 9-Ürün numune ile değerlendirilecektir.
6. 10-5ıparişi Verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlannln dolmaslna 2/3 kadar süre

olmahdlr. Yani tes|im edilen ürünlerin kuılanlm süresinİn en çok 1/3'ü tamamlanmlş olmalİdlr
Teslim edilen ürünler karışık mİadh olmamahdır.

7. 1l-Tüketi|miş ürünler, fiyat art|şl 8özetmekizin 50n kullanlm süİelerinin dolmasIna üç ay kala

yükieyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları i|e en geç

15 8ün içerisinde değiştirilmelidir.
8. 12-Bakanllkça toplanmasına karar Verilen ürünler geri aı|nıp toplanllan seri numaraıllar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir
9. 13-sapariş edilmiş olan ürünler siparişe uy8un olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabui edilmeyecektir.
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yENiDoĞAN ALKoLsuz BAKIM MENDİLİ / IsLAK MENDİı- rnrNix
ŞARTNAME

l . Saflaştınlmrş su ve pamü içermelidir.

2. Haslanın cildinin doğal dengesini sağlamaya yardımcı olmalı.

3. Yumuşak petek dokusuna sahip olmalı ve hipoalerjenik olmalı. Herhangi bir kızanklığa

deri bütünlüğünü bozmaya yol açmamalıdır.

4. Alkol, paraben, parftim gibi cilde zarar veren hiçbir katkı maddesi içermemelidir.

5. Dermatolojik olarak test edilmiş yenidoğan bebeklerde kullanrmı uygun ibaresi olmalıdır.

6. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. Ve numune ürünü kullanan birim tarafından

uygulandıktan sonra karar verilecektir.

7. Ürün en az iki yıl miadlı olmalıdır, Sorun yaşandığında ilgili firma kolay bir şekilde

çözüm bulmahdır ve her pakette en az 90 adet mendil bulunmalıdır.
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pENRoz DREN KALıN ve iııce rexııix şenrııaıııesi

1, Penroz dren medikal pvc'den üretilmiş olmalıdır.
2. Yassı biçimli içi o|uklu olacak.(daha iyi vakum yapabilmesi için )

3. X_ray çizgisi olmalıdır.
4. Boyutları kurumun isteğine göre olmalıdır.
5. En az boyu 45 cm o|malıdır.
6. Steril pakette olmalıdır.
7. En az 4 yıl raf ömrü olmalıdır.
8, lSO ve CE belgesine haiz olmalıdır.
9,Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

ıqıj.



5f

PUDRAsz GERRAH| sTERlL AMEL|YAT ELD|VENİ

1. Kauçuktan ve pudrasız şekilde imal edilmiş olmalıdır
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok
gevşek olmamalıdır, Eldiven konçu, ameliyat sırasında kullanılırken boks
gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamaiıdır. Bu sebeple eldivenin uzunluğu
minimum 280 mm olmalıdır. Akredite bir laboratuarda test edilmiş ölçüm
sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Eldiven lateks proiein iceriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji (Tip ,l)

riskini ve ön hassasiyetlni minimize etmek amacıyla 50 pg/gr'dan küçük olmahdır,
akredite laboratuar test sonuçlarl ihaİe dosyasında hastaneye sunulmaİıdır.
4. Eldiven, kullanıcılarda Tip lV hızlandırıcı kimyasa|lara kaşı alerji oluşumu
riskini önlemek amacıyla Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasallarını
içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven
kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Eldiven üretim standartları açısından EN455/1-2-34, lSO11137-1, |SO13485,
lS09001 standart|arına uygun sekilde üretilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale
dosyasında sunulmalıdır.
6. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki de|ik oranın|n testi açısından AQL
seviyesi 1 .0 olmalıdır. Ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma
kuweti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum 13 N (Newton)
o|malıdır. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş test sonuçlarl iha|e
dosyasında sunulmalıdır.
8. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steıil edilmiş o|malıdır ve ihale
dosyasında slerilizasyon yöntem raporu sunulmalıdır.
9. Eldiven dış paketi, ıslandığında veya ku|lanımda çabuk deformasyon
oluşmaması, sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de
polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
10. Her pakette sağ ve soi olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler
pakete (sağ-sol) ters konmamahdlr.
1 1. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı,
esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamahdür.
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Cvp KATETEni z ı,üıvrrx ır rrcxiıix şı,nrxaıvrnsi

l ) Kateter poliiiretan materyalden iiretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu

siirece i_izerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmahdır.

2) Kateter hasta iizerinde uzun siire kalabilmelidir. Kateter 2 ltimenli 4F 6 cmx1.3 mm veya 8

cmx l .3mm uzunluğunda olmalıdrr.

3) Uç yapısı girişi kolaylaştıracak kadar sert olmalı, vücut içine girdiğinde ise, termosensible

özelliğinden dolayı daman travmatize etmeyecek şekilde yumuşamahdır.

4) Dilatör ihtiyacı duymadan kullanılabilmelidir

5) Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini dnlemek için enjektör

çıkanlmadan krlavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem bulunmalıdr.

6) Kataterde, farkh renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmahdır

7) Kateter tZerinde uzunluk gösteren cm markerlan olmahdır ve silinmemelidir.

8) Kateter lümenlerinin akış hız oranları orijinal ambalaj iizerinde yazıh olacaktır

9) Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmalıdır:

a- Bir adet 1umuşak uçlu radiopak ve poliiiretan kateter

b-Nitinol k-lavuz tel

c- Bir adet dilatatör
d-5cc'lik içinden guidewire geçebilen raulerson tip enjektör

e- Scc'lik şınnga
f- Hareketli kanatlı klemp
g- Hareketli Sabitleyici Klemp
h- Y şekilli intraducer iğne
ı- Düz intraducer iğne
i-Enjeksiyon iğnesi

j-2 Adet Enjeksiyon kapak

k- Bir adet saplı bistüri

lO) Ürun tekli.steril ve seffaforjinal ambalajında bulunmalı,ambalajın tZerinde iiıetim ve son

kullanma tarihleri, lot numarasr, imalatçı ve ithalatçı bilgileri , steril metodu, bulunmalıdır.

11) En az 3 yıl miadlı olmalıdır. UBB kodu bulunmalıdır.

l2) idarenin istediği cm'de cvp kateteri getirilecektir

l3) Numune değerlendirmesi yapılmadan alınmayacaktır. Uygun değerlendirmenin yapılması

için iki adet cvp katater seti getirilmelidil ve yenidoğan tarafından değerlendirilmelidif

P , . tı./:ı !ra16,ın b.'6\ 2ı l/8r7} 1-, )
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K.{N \IERME sET,İ TDKı\iK ŞARTNAMESi

1- Seıier oıijinai ambalajında olmalı, aınbalajlaı haıa. geçirmemeli ve steriI olmalıdır, Bozuk, hava

aian, <ielİnnıiş olan setler yenisi ile değiştiritmelidir,

2- Soı kullanım sü.esi teslimat esasında en az 2 yıl olmalıdır,

]_ Setiıl kan torbasına giren kanülü tek oluklu, srandan kan torbalartna uyumtü ve torbayl delme)'ecek

sivı,iI ikte olıı-ıalıdır.

4- Hazt,ıe bölümü elastik olınalıdır.

5- Haznenin içindeki fiItreıin dışııdan, horhıma kan veya komponent akmamalıdıı,

6- Danıan girmek için iğne ve standaft anjio setler ile uyumlu kınü|ü olmalıdır,

7-Numuneler,KanN4erkezitarafındgngörülüp,değerlendiıildiktensonraalımınakararvcrilecektir.

- CE işareti uygunluk beyanı

8- Teklifedi|en malzen,ıe yerli veya iıhal ise;

a) Teklifedilen nıalzeınelerin ııbbı ,il,- ytl*t,"lltl",i sınıflarına göre CE işaretli ile ilgili olarak;

lo""ılun.,ş t .rluş taraf,naan verilmiıtam kalite gllvencc sistemi ile ilgili Ec sertifikası,

Tubo ş;qsf 
| 

..,.,,--Hm

,#T#;wh

I

l

l



8

lektrokoter kaleminin kablosu en az 4,6 m (15 ft) olmalıdır,

ihaza giriş kıSmt üç pinli fiş şeklinde olmalıdır,

esrıe i.,e Koagülasyon için ayrı iki düğmesi bulunmalıdır,

.3:-e . e (.oagülasyon düğmeleri farklı renklerde olmahdür,

.= =*,,, 
.-:|;ıca bıçak eleKtrodu bulunmalıdır, istendiğinde bu elektrod çlkart|llp

]l" .,u".u" başta tlr elektrod takılab,ilmelidir,

(a;sr- sle.ll pakette olmalıdlr,

koter kalemi
]kle olmalldır.

steril sahadaki diğer aksesuarlardan ayırt edilebilmek için fa*lı

L89

koter kalemi hastanede mevcut el€ktrokoter cihazlna

;;;;";ll;;,labilinmeli ve cihazlara uyumlu olmalıdır,

Latex içermemelidir,

)- CE 0086 garanti sertifika§ına sahip olmalıdır,

3

herhangi bir adaptör

'l- Bozuk ve arıza|ı çıkan koter kalemleri yenisi ile itira

2-Ürün en az 4 aoe|numune ile değerlendirilecektir,

zsız değiştiri

8;t,,

5o;

,tio

DiSPOSABLE ELEKTROKOTER KALEMi
TEKNiK ŞARTNAMESİ
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1.Ten rengi dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır.
2.Enine ve boyuna düzgün ipİiklenmeden ve eli acltmadan yırtllabilir,ciİtten çıkarıldığında
yapışkan atık bırakmayacak özellikte olmalıdır.
3.Dokuya iyi yapışabilmelidir. Yapılan girişimlerden etkilenmemeli ve yapışkan öıelliğini
kaybetmemelidir.
4.Yapışkanı düz8ün, homojen bir şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz, esnemez
olmalıdır. Bez flaster bir bütün halinde olmalı, ekleme veya parçah olmamalıdır.
5.Cilt nemini geçirir ve maserasyon yapmayacak özellikte olmalıdır.
6.İstenildiğinde üzerine yazı yazılabilir ve röntgen ışınlarını geçirgen özellikte olmalIdır.
7.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşıiaşldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
8.Ulusal ya da Ulus|ar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
9.Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmas|na 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış
olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

10.Tüketalmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en

geç 15 8ün içerisinde değiştirilmelidir.

11.Bakanlıkça toplanmaslna karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralIlar

dışındaki serilerıe fiyat farkl aranmadan aynl miktar olarak değiştirilmelidir

12.Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.

ff"-
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FLASTER (10x10} TEKNiK şARTNAMEsi
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PovIIoDEKS ANTİSEPTtK (% 10) şARTNAMESI.

l. Ürün Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Çevıe sağlığ daire başkanlığı
BİYOSİDAL ruhsatına sahip olmalıdu.

2. Üriin % l0 Povidon iyot içermelidir.

l. Ürtinün Üniversite hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikıobiyoloji Ana
Bilim Dalı etkinlik testi bulunmalıdır.

2, Ürünün Sağlık Bakanlığının onayladığı akredite Laboratuarlarda
yapılmış Virüs testi bulunmalıdır.

3. Ürün 500 ml veya l lt'lık Koyu renk (ryık geçirmeyen) HDPE şişelerde,
kilitli kapaklı, orijinal ambalajında kultanıma hazu olmalıdır. Her kolide
iki' şer adet çekmeli (damlalıklı kapak) bulrınmalıdır.

4, Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yiizeylerde
seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır.

5. Ürüniin raf ömrü 2 sene olmalıdır,

6, Ürtlıı geniş spektrumlu mikrobisid, bakterisid, virüsid, frıngusid ve

protosid etkiü olmalıdır.

7. Ürün alkol içermemelidir.

l0-Üretici lırmanın TW CERT DIN EN ISO 900l:2008 ve TUV
CERT DIN ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.

l1_ Üretici firma Sağlık Bakanlığ İlaç Eczacılık Genel Müdürlü$inden
alınmış GMP (yi imalat uygulamalan) sertifikasına sahip olmalıdır,

,e
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ionen roRaısı (MUsLUKLU )TEl(NiK şARTNAMEsl

1.Yumuşak ve plastik olmalı
2. 2000 ml, kapasiteli olmall
3.Torba üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı, her 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve
5ü) ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru gösterecek yapıda
olmalı
4.Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı
5,Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı
sızdırmamalı
5.Torbanın üst ika yanında askı delikleri bulunmalı, kısmına askıy| takarken güç veya ek kesici alet
gerektirmemelı

7.İdrar Torbası musluğu kapah iken torbanın haçbir yerinden idrarı sızdırmamah
8.Tamamen dolu iken askı delİklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde
olmalı
9.Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalı
10.Konnektör üzerinde kapak olma|ı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı
11.Sondaya takı|an konnektör ucu tam oturmah ve sondayla uyumlu olmalı ve idrar sııdırmama|ı
12.Örnek alma portu olmah
13.Torba Ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken
maddesi idrarın renglni değiştirmeme|i,
14.Hortum uzunluğu en az 75 cm. olmah, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum
gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluşturmayacak yeterlilikte
esnek olmalı
15.Her 200 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya uygun metal idrar torbasl
askısı ücretsiz olarak verilmeli
16.İdrar yerçekimi ile torbaya rahat|ıkla dolmalı
17.Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı
18.Her bir idraf torbası koruyucu bir poşet içinde olmalı, üzerinde ürünün adı olmah.
19.cilde yapışan klsml deriyİ tahriş etmemeli ve iyi yaplşma özellİği olmalıdır. (anti aİlerjik
olmalıdır.)
20.CE Belgesi ve uluslararası geçerli kalite standart belgelerinden en az biri bulunmalıdır. Sağhk

Bakanlığlndan üretim Veya ithal izin belgeli olmalıdır.
21.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune en az 10 adet o|mahdlr
22.Hatall ürünle karşılaşıldığınd a firma yenisi ile değaşecektir.
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IDRAR ToRBAsı ıoo cc srgniı- ERKEK-Klz(pEDlArRix} şıRrıaırıtsi

1.Paketler tek kullanımlık ve sterll olmalıdır, her paket en az 2 yıl mlatll olmalldtr.

2.Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır

3.Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay ka|dırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek

kalmamalıdır.

4.Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmaidır.

5.Yapışt|ncı cilüe alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.

6.Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde. idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger

veya benzer bir destek olmahdlr

7.idrar torbasının ylrtlk, delik veya bütünlüğü bozuk olmamaİdır

8.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmaidır.

9.50'şer veya lt()'er adet paketler şeklinde olmalıdır.

10.Ürün en az (5) adet numune denenerek değerlendirilecektir.

*şffi
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'ca
yIKAMALI ENTERAL BEsLENME poııpa sEri

l . Verilen setler peristaitik Entera| Beslenme pompası ile uyumlu olmalıdır,
2. Beslenme ve yıkama torbalan ayrı olup cihaza orijinal bağlantısı sayesinde

birlikte bağlanmalıdır.
3. l000ml kapasiteli beslenme torbası ve l000 ml kapasiteli yıkama solusyonu

torbası bulunmalıdır.
4. Bes|enme ve yıkama setinin üzerinde l00ml aralıklı derecelendirme çizgileri

bulunmalıdır.
5. Ihaleyi kazanan firma setlerle birlikte her 250 ad€t set'e karşılık aşağıdaki şartlara

uyumlu pompa verecek, hastane eczanesinde yada deposunda setler bulunduğu
süre zarfında konsinye olarak kalacaktır,

6. Enteral Beslenme solüsyonlarının setlerle hasıa besleme tüplerine verilmesi amacı
ile kuilanılmalıdır.

7. Pompa istendiğinde yıkamalı yada yıkamasız setlerle çalışabilmelidir. Yıkamalı
setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır,

8. Besieme ayarı saatte lml -400ml arasında, lml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
9. Yıkama sıvısı ayarı lOml - 500ml arasında, lml'lik aralık|arla ayar}anabiimelidir.
l 0. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir.
l l. Dahiti bataryası ile l25ml/saat besleme ayarında l5 saat çalışabilmelidir
l 2. Bataryanın durumu pompa ekanında görülebilmelidir.
l3. Pompa'nın kullanıcıyı yönlendiren bir ekanı olmalı ve bu ekıanın Türkçe dahil

değişik dil seçenekleri olmalıdır.
1,4. Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı

olmalıdır.
l5. l'ompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir

data girişinin olması gerekmektedir.

l6. llastava verilmiş olan besin ve yıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini
sakla,v-abilmelidir.

l?. Set <lolum işlemi kullanıcının zaman kazanmasını sağlamak amacı ile otomatik

oiarak yapılabilmelidir.
l8. llastanın ıaşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, başşağı v,s,)

besleme yapmaya devam edebiImelidir.
I9. Biomedikai tesilerin yapılabilmesine olanak sağlayan öze| bir seti ve test modu

bulunmalıdır.
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Atçl TEKNİK şARTNAMESi

. Beyozlotılmış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş leno bezl üzerine,

olçı emdirilmiş bir bondoj olocokhr.

. Yqpısındo minimum 7o88 kolsiyum sülfot bulunocoktır.
o Her bondoj güvenli depolomo şortlonno hoiz olocok şekilde su ve nem

geçirmez özel film ombolojloro tek tek sonh olocoktır.
. Bondojlqr polipropilenden yopılmış göbekli mokoroloro sorılı olocoktır.
. Bondqj|or en fozlo l0 soniye su içerisinde koldıkion sonro l30 soniye

içerisinde şekil verilebilecek koliiede olmolıdır.

ı Bondojlor 2-3 dk. içerisinde kurumo süresine sohip o|mofudır.

ı Kurudukton 30 dk. sonrqki ioşımo doyonıklılığı l l0 kgt l cm2 olmolıdır.
. CE be|geslne sohip olocok ve bu hususo doir belgeyi onoyını, firmo ibroz

edecektir. CE işoreti, film omboloj üzerinde bosılı olocoktır.
. Ebot|on : 6cm x 2m

lOcm x 3m

|5cm x 3m

20cm x 3m olocoktır.

ı Ek|i numune evsofıno uygun olocoktır.

. Teklif veren firmalann uBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdır.

}

{
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GAZtİ SARGİ BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Beyaz, temiz kokusuz ve hidrofil olmalıdır.

Hiçbir boya maddesi içermemelidir.

İplik sayısı enine, 1cm2 sinde 20 tel olmalıdır.

a

a

Ebatları : ].5 cmx 4m olmalıdır.

Kolay kesilebilmeli yada elle koparıldıktan sonra, koparılan bölmelerde
deformite olmalıdır.

Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozulmamalı,
birbirinden ayrılmamalı.

a

o

a

a

a

a

a

a

Koruyucu kılıf içinde paketli olmalıdır.

].m2 sinin ağırlığı 30 gr dan az olmamalıdır.

İso veya tse belgelerinden birine sahip olmalı veya ce ye uygunluğu
belgelendirilmelidir.

Ürün numuneye göre değer|endirilecektir.

,(
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Y LiNE (ARA UZATMA HATTI) TEKNİK ŞARTNAMESi

l. \' line spiralli.şetlal' olnıalı. içindeki havaı ı giisterebilnıelidir.

]. f:n ız l50cnı ıızun]uğıın(la olı-ııalıdır.

3. Hat uçlarının bir tarafı dişi. diğer taraf ise erkek luer tipinde olmalıdır.

-l. Malzemeler tek kullanımlık steril ambalajında, non toksit apiğen olmahdır.

5, \4alzenıeler satın alıııdığı tarihıen itibaren 2 ı,ıl miadlı olmalıdır.

6. En az 500 PSl basınca dal.anıklı olmalıdır. Basıncı değiştirmeden iletebilmelidir.

7. Line |arın vapısal özelliğiııden dolar,ı cihazın kendisinde basınç problemlerine ve
herhangi bir kalibras1,on hatasına neden olıııamalıdır.

1l. l'eklifedilen malzeıneden 3 1Bir) adet numune idarenin talebi halinde teslim
edilecektir.

Do(u14AcI
y9.Hast,

14192

HikıııetYARUL
Harran Üniversitesi

Tlp\rd.
HRü Jı B.o.
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cHEcx vALvt TEKIıiK şARTNAMEsi

1- BilgisaYarh tomotrafi cihaılmlı il€ kullantımakta olduğumuı tomografi e.jektöl sistemlnde kullanllacaktlr.

2- check vaİfIi otomatik dolum hanl steriltek paket|er halinde ve bif kullanlmhk olacaktır.

3- Mevcılt şlrlnBa ve spi,al hat arasında kt llanılacaklr.

4- Dayanma baslncl en aı 700 p5i olaaaktır.

5- Medrad otomatik enjeköre uY8un malıeme o|acaktlr.

5- Fi.malar mal2emenin en aı 2 {iki) tane numunesini ve.mek ıorundadİ.,

7- steriıiuasyon müddetiterlim tarihinden itibaren en aı 2 (iki)Yll miadll olmaİd.r.

ştn
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€LDiVEN NoNsTERlt sMA[- MioiUM_ IARGE TEKNix şARTNAMEsi

1.Eldivenler vınil hammaddeden üretilmiş olmatıdır.
2.100'er adetlik kullanımı kolay paketlerde;small, Medium Ve Large boylarda ve anatomik yaPlda
olmal!dır.
3.Eldivenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar, leke|er ve kuIlanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurlan
bulunmamalıdır. Yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmasını sağlayacak özellikte olmaldır.
4.E|divenler yırtılmaya dayanıkh yekpare üretilmiş ve pudrasız olmahdır.
5.EldİVenler non-steril olup sağ solaynml olmamalldlr,
6. Geçirgen olmamalıdır.
7.Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır,
8.ihaleye girebilmek için üreticiden Veya ithalatçldan YETKiLi sATlcl beıtesi gerekmektedir.
9.Eldiven birim ambaIajı üzerinde;
a.Muayene eldiven olduğu,
b.Tek kullanımhk olduğu, steril olmadığl,
c.Muhafaza şekli,
d.Ambalajın açılma yönü,
e.8eden , Lot no,
f,son kullanlm tarihleri,
g.AQL seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti}
10.Malzemenin tüketimi iraslnda hatah ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
11.ulusal ya da Uluslar arası 5tandart belgelerinden birine sahip olmalıdlr.
Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır.
Uygun o|mayan ürünler ihale üıerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemıer yapllacaktlr.
12. T.c sağllk Bakanllğl tarafından onaylanmlş orrinal Ulusal Biklgi Banka5l kodu ve teknik özellikleri
okunakh olarak yazılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme, T.C. sağlık Bakanlığı tarafından onay|anmış UlusaI Bilgi Bankası koduna, istekli
firma teklif ettiği malzemeye ait UIusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmahdıf.
14. sağlık Uy8ulama Tebliği gereği; ürünlere ait U8B kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakllacaktlr.
15- isteklilerin ve/ Veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz UIusal Bilgi Bankaslna kayıtlı olduklarını
tasdik edici belgeler olmalıdır.
16. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim ediıecektir.
17. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değı$iİeceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komiryonuna vermelidir.
18. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'er paket
numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
].9. Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yüklenicıye aittir.
20. Teklifi oluşturan belgeıer Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka

dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapılmlş ve noter tarafından onaylanmış olmasl
durumunda geçerli sayılacaktır.

İii. Tubo
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1.E|divenler lateks hammaddeden üretilmiş olma|ıdır.
2.100' er adetlik kullan|mı kolay paketlerde;Small, Medium ve Large boylarda ve anatomik yapıda
olmalıdır.
3.Eİdivenleıin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar, lekeler ve kullanımı kötü yönde etklleyecek yüzey kusurlan
bulunmamalıdır. Yğzeye cerahi aletleran kolay tutulmaslnı sağlayacak özellihe olmahdıı.
4.Eldivenler uzun konçlu yırtılmaya dayanıklı yekpare üretilmiş olmalıdır, Hafif pudralanmış olmahdır.
5.Eldıvenler non-sterİl olup sağ solayrımı olmamahdır.
6. Geçirgen olmama|ıdlr.
7.Eldiven ambalal yırtık ve delik olmamalıdır.
8.ihaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçldan YETKiLi sAncı belgesi 8erekmeKedir.
9.Eldiven birim ambalajı üzerinde;
a.Muayene eldiven olduğu,
b.Tek kullanımlık olduğu, steril olmadığı,
c.Muhafaza şekli,
d,Ambalajın açılma yönü,
€.Beden , Lot no,
f.son kullanlm tarihleri,
g.AQL Seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.Malzemenin tüketimi sırasİnda hatall ürünle karşılaş|ldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
11.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olma|ldır.
Ürünler Sağlık Uygu|ama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu} ve etiket hükümlerine uygun olmahdır.
Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bİle teslim allnmayacak ve 8erekli işlemler yapılacaktır.
12. T.C Sağlık Bakanhğl taİaflndan onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağhk Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi 8ankası koduna, istek|i
firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bllgi Bankasndan alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmahdır.
14. sağllk Uy8ulama Tebliği gereği; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bırakdacaktlr.
15. isteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklarlnı
tastik edici belgeler olmahdır.
16. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamı teslim edilecektir.
17. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile deği$ireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna vermelidir.
18. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'er paket

numuneyi ihale sıraslnda komisyona teslim edecektir,
19. Muayene Ve Kabul Komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
ylkleniciye aattir.

20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgiIi diğer dökümanlar{ kata|og dahil) Türkçe olacaktır. Başka

dilde 5unulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter tarafından onaylanm|ş olmasl
durumunda geçerli say|ıacaktır.
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Sperm mobil (sperm canlılık testi )

Dondurulmuş ve çözülmüş spermlerde, dondurulmuş ve çözülmüş TESE'le;de,

astenozoospermlerde ve nekrozoospermlerde cantı spermleri araşt|rmak ve sperm canIılık

testi olarak kullanılmak üzere hazırlanmış olmalıdlr.

Pentoksifilin ya da teofilin içermelidir.

Ph dengelenmesine gerek duyulmadan kullanılabilmelidir.

HEPEs tamponlu olmall,gentamisin, fenol red ve HSA içermelidir.

Teslim tarihinden itibaren en az 3 ay miyadı olmalıdır. '

ı6

Çt
ş

.l g

ıı*t,

aRjj


