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S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 KAPNOMETRE AİRWAY
ADAPTÖRÜ

300 ADET

2 HEMOGLOBİN PROBU 600 ADET

3 NoN-INVAsryE SREBRAL
OKSİMETRE SENSÖRÜ

300 ADET

4 NON INVAZry ANESTEZİ
DERİNLiĞİ MONİTTORÜ

600 ADET

5 NON-İNVAZIV PARSFEL
Q§UEN BASINCI (oRI) PRoBu

350 ADET

6 NON_INVAZIV
KARBOKSIHEMOGLOBİN PROB

300 ADET

a

iĞıııesi
25 ADET

8 INTRAOSSEOS PEDİATRİK
iNFüzyoN uyGuuAMA iĞrıesi

30 ADET

9 ENJEKToR (DENTAL) 5000 ADET

10 YUMUŞAK KONTAKT LENS 1000 ADET

11 KORUYUCU NAYLON ÖNLÜK 20 RULo

12 DUAL YÜzLÜ KoMPoziT YAı\47 20 ADET

13 BIçAKsIz
MM

20 ADET

l4 50 ADET

15 10 ADET

16 HEMŞİRE ÇAĞRI CİHAZI EL SETİ 30 ADET

L7 ULTRAVİYOLE LAMBASI 6 ADET

18 BIYOPSİ İĞNE KILAVUZU 50 ADET

19 JİNEKOLOJİK MUAYENE MASA
önrusü

500 ADET

20 |GRACİĞER BİYOPSİ İĞNESİ
NO:16

50 ADET

2I KARACIĞER BIYOPSİ İĞNESİ
NO:18

30 ADET

22 TREKOSTOMI KANUL
SABİTLEYİCİ

300 ADET

23 TANSIYON MANŞONU
PEDIATRIK

1000 ADET

24 TAM EMİIEBİLEN TEK YÜZLÜ
YAMA,TÜM BOYLAR(EMİLEBİÜR
POÜGLİKOÜK ASn YAPRAK
TİP)

40 ADET

25 ÜRODİNAMİK EMG ELEKTRODU 600 ADET

26 HASrA BİLGİLENDİRME
BRoŞÖRÜ

3.500 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampüsu ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : do qrudantemin(Oharran. edu. tr
İhale Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

İrtibattelefon : Tel.: 0 (4l4)344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 344 41 78
Ihale Iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

HASTA
REsET

BUToNU
HEMŞIRE ÇAGRI SISTEMI



ANESTEzİ unniNı,ir vB SEDASvoN öı,çüıvı SENSoRU
ruxNix şARTNAMEsI

l. Sensorler hem sağ hem de sol hemisferden bilgi alabilir özellikte olmalıdıı

2. Sensorler özel tekli paketlerde eı az 4 adet elektrot içerecek şekilde iiretilmiş olmalıdır.

3. Sensorler dış ortamdan etkilenmeyecek şekilde özel paketlemeye sahip olmalıdır.

4. Sensorler veri iletiminin doğru ve kesintisiz sağlanabilmesi için özel jelli yapıda olmalıdır.

5. Sensorler lateks içermemelidir,

6. Sensor üzerindeki elektrodlarin hasta iDerinde doğru takılması için harf veya rakam ile
kodlandırması olmalıdır.

7. Sensorler hastanemizde mevcut bulunan Root cihazinda da kullanıma uygun ozellikte
olmalidir.

8. Sensor sayesinde hastanın sedasyon ve ansetezide anestezi derinliği hakkında ölçüm
yapabilmekte ve hastanın hiptonik durumu hakkında bilgi alinabilmelidir.

9. Sensor sayesinde hastanın dort kanal EEG sinyali, sensör sinyal kalitesi, EMG sinyal
seviyesi ve suppresyon oranı grafik/bar grafik veya numerik olarak monitör ekranından ayru
anda izlenebilmelidir.

l0. Her 500 adet sensor ile birlikte l adet olcum cihazi ucretsiz olarak verilmeldir.verilecek olan
cihaz kullanilacak modul vasitasi ile NIRS(serebraloksimetre)olcumude yapilabilmelidir.

{q
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NON-INVAZIV OKSIJEN REZERV INDEKS PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob,Ori,oksijen satürasyonu,nabızve perfuzyon indeksi ölçtlmtıne uygun olmalı ve
YetiŞkin, pediatrik, neonatal tipleri bulunmalıdır. Tek kullanımlık olmalİdır.

2. Prob saysinde hastalarda oksijen rezervi,Non-Invaziv yontem ile takip edilebilmelidir.

3, sensor ayni hastadaenaz 1 hafta sure ile kullanilabilmelidir.

4. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex
içermemelidir.

5. İhaleyi alan firma hastaneye her 300 adet sensör karşılığı 1 adet aşağıdaki özelliklere
sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir.

6. Pulse co-oksimetre cihazı masa üstü tipi, dahili bataryalı, hem şebeke cereyaru hemde
batarya ile çalışabilen, taşınabilmesi için sabit tutanağı olan bir sistem olmalıdır.

7. Cihaz yetiŞkin, pediatrik, infant ve yenidoğan hastalarda kullanılabilmelidir.

8. Cihazda,Oksijen rezerv indeks(ORl), yüzdesel oksijen satiirasyonu (SpO2), nabızhızı
(PR) ve perfuzyon orani (P| ölçüm değerleri aynı anda,ekranda görtintülenmelidir.

Clhaz istendigi taktirde non-invasive yontemle Total hemoglobin, , Methemoglobin,
Akustik Solunum Hizi ve Pleth Variability Indeks parametrelerini eklemeye olanak
sağlayan platforma sahip olmalidir.

10. SpO2 ölçüm aralığı YoI - ohl00,
arasında olmalıdır.

ve nabız hızı ölçüm aralığı 25-240 atım/dakika

l|.Cihaz SPO2 ölÇümtinü en az %70-%|00 aralığında, hareketsiz erişkin ve pediatri
hastalarında en fazla +2, hareketsiz neonatal hastalarda en faz|a +3 doğruluğunda
yapmalıdır.

|2. Cihazın üzerinde perfiizyon orarunr ve sinyal kalitesini gösteren iki ayrı bar grafik
olmalıdır.

13. Perfiizyon oranı ölçüm aralığı en az oA 0,02 - % 20 arasında olmahdır ve ekranda
görtintülenmelidir.

14. Cihazda 3 ayrı ölçüm hassasiyet (normal, maksimum, hassas) modu olmalıdır

15. Cihazda aynca travmalı hastalar için ölçüm modu olmalı, tek tuşla tüm ayarlar en
hassas seviyeye geçebilmelidir.

|6. Cihazın ekranr, hareketli hastalarda ölçüm yapılırken donup kalmamalı, ölçi.ım
kesilmemeli ve hatalı sonuçlar vermemelidir, cihazın muayene ve kabulü sırasında bu
özellik aranacaktır.

l00-240VAC, 5 şehir şebekesi, hem de batarya ile çalışabilmeli,

fuo
8ı,ççİ

17. Cihaz
bataryası ile c saat çal



KARBOKSIHEMOGLOBIN PROBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob,karboksihemoglobin,oksijen satürasyonu,nabız ve perfuzyon indeksi ölçümüne
uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal tipleri bulunmalıdır. Tek kullanımlık
olmalıdır.

2. Prob saysinde hastalarda karbonmonoksit zehirlenmesi Non-Invaziv yontem ile tespit
edilebilmelidir.

3. Sensor ayni hastadaenaz 1 hafta sure ile kullanilabilmelidir.

4. Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latex
içermemelidir.

5. İhaleyi alan firma hastaneye her 500 adet sensör karşılığı 2 adet aşağıdaki özelliklere
sahip cihazı kullanım amaçlı olarak verecektir.

6, Pulse co-oksimetre cihazı masa üstü tipi, dahili batarya|ı, hem şebeke cereyanı hemde
batarya ile çalışabilen, taşınabilmesi için sabit tutanağı olan bir sistem olmalıdır.

7. Cihaz yetişkin, pediatrik, infant ve yenidoğan hastalarda kullanılabilmelidir

8. Cihazda,Karboksihemolobin(SpCO), yüzdesel oksijen satürasyonu (SpO2), nabızhızı
(PR) ve perfuzyon orani (PI) ölçüm değerleri aynı anda,ekranda görüntülenmelidir.

9. Clhaz istendigi taktirde non-invasive yontemle Total hemoglobin, , Methemoglobin,
Akustik Solunum Hizi ve Pleth Variability Indeks parametrelerini eklemeye olanak
sağlayan platforma sahip olmalidir.

10, SpO2 ölçüm aralığı oAI - o^I00, ve nabız hızı ölçtim aralığı 25-240 atım/dakika
arasında olmalıdır.

l|.Cihaz SpO2 ölçümünü en az %70-%100 aralığında, hareketsiz erişkin ve pediatri
hastalarında en fazla t2, hareketsiz neonatal hastalarda en fazla +3 doğruluğunda
yapmalıdır.

12. Cihazın üzerinde perfiizyon orarunl ve sinyal kalitesini gösteren iki ayrı bar grafik
olmalıdır.

13. Perftizyon oranı ölçüm aralığı en az Yo 0,02 - % 20 arasında olmalıdır ve ekranda
göriintülenmelidir.

|4. Cihazda3 ayrı ölçüm hassasiyet (normal, maksimum, hassas) modu olmalıdır

|5.Cihazdaayrrca travmalı hastalar için ölçüm modu olmalı, tek tuşla tüm ayarlar en
hassas seviyeye geçebilmelidir.

16. Cihazın ekranı, hareketli hastalarda ölçüm yapılırken donup kalmamalı, ölçüm
kesilmemeli ve hatalı sonuçlar vermemelidir, cihazın muayene ve kabulü sırasında bu
özellik aranacaktır.

hem 100-240VAC, 5 şe

.ğ
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ile çalışabilmeli,



KAPN.GRAF| ADAPTöRÜ ENDTıDAt KARB.NDloKsıT(ETcoz) otcuM KTl
TEKNİK SARTNAMESİ

1. Ölçüm kiti tek kullanimlik olmalidir.
2. Latex icermemelidir.
3. Bakteri filtrayon ozel|igine sahip olma|idir ve

sahip olmalidir.
%99.99 filtrasyon etkinIigine

4. Dusuk akimda (Low flow) kullanim ozelligine sahip olmalidir.
5, sidestream yontem ile olcum yapmali ve en fazla 50 ml/dakika ornekleme

hizinda calismalidir.
6. Sivi birikimine engel olacak teknolojiye sahip olma|idir, su tutucu

bulundurmamali, su tutucu yerine devre icindeki nemi buharlastirarak
devre disina uzaklastiran havayolu adaptoru olmalidir.

7, kit in cihaz tarafına bağlanacak kısmında nemi buharlaştıran adaptor,
venti|ator devresine bağlanacak kısmında havayolu adaptor ve 2m
uzunluğunda örnek|eme hattı buIunmalıdır.

8, kit sayesinde maksimum 15 saniyede parametrelerin ölçümü ekranda
görülmelidir.

9, Kit sayesinde ekranda ekranda EtCo2 egrisi,, EtCo2 numerik degeri,
inspirasyondaki co2 değeri ve solunum sayisi izlenebilmelidir.

10.Her 500 adet kit
ve rilme lid ir.

ile birlikte 1 adet olcum modu|u ucretsiz olarak

,d

'rp,

"r*,
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l, Prob oksijen satürasyonu, nabız,Perfuzyon indeksi, Totalhemoglobin (SpHb) ve pVI
ölçtimüne uygun olmalıdır.

2, Prob Tek kullanımhk olmalı,hasta parmagina takili olduğu surece gerçek zaman|iSpHBmoniterizasyonu yapabilecek ozellikte olmali.

3, Probun YaPıŞkan bandı hasta cildine uygun anti alerjik özellikte olmalıdır ve latexiçermemelidir.

4. Prob tekli paketlerde olmalıdır.

5. probun poşeti üzerinde ürüne ait bilgiler bulunmalıdır.

6, Her 500 Prob ile_birlikte asagida ozellikleri verilmiş olan ,2adet Non-i nvazivhemoglobin
olcum cihazi kullanim amacli olarak birakilmalidir.

A-Pulse oksimetre cihazı hem masa üstü tipi hemde transport tipi, dahili bataıyalı, hem
Şebeke cereYanl hemde batarya ile çalışabilen, taşınabilmesi iİl, ,uuiİ tutanağı olan,göstergeleri hem yatay hem de dikey okunabilen bir sistem olmalıdır.

B-Cihazda, Ytizdesel oksijen satiirasyonu (SpO2), nabız atış hızı (pR) ve TotalHemoglobin (SpHb), PVI ölçtlmleri yapılabilmelİdir."

C-Oksijen saturasYonu ölÇüm aralığı %0 - Yo700, nabız hızı ölçtim aralığı 25-240atım/dakika ve Total Hemoglobin 1Sprlb; ölçiım aralığı 0-25 g/dl-uırlrra.olmalıdır.

D-Cihazin ekranında aynı zamanda perftizyon orant (PI) değeri izlenebilmelidir.

E-Cihazın ekranı LCD olacaktır ve pletismografik dalga formlan izlenebilecektir.

F-Cihazda oksijen saturasYonu, nabız hızı ve total hemoglobin için görsel ve sesli alt veüst alarmı, düŞük Pil seviyesi uyarısı, prob arızası ve sistem hatası u}anlalarm özellikleribulunmalıdır.

G-Cihaz enaz72 saatlik trend özelliğine haiz olmalıdır.

H-Cihazın ekranı gerektiğinde, konsoldan aynlarak taşınabilir olmalıdır.

§Q

*o

NON INVAZIV TOTAL HEMOGLOBIN PROBU TEKNİK SARTNAMESİ
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NON-ıNVASıVE BOLGESEL OKS|METRE(NıRs) pRoBU TEKNlK sARTNAMEsı

1. Probun hem trend hemde multlak olcum dogrulugu ozelligi olmalidir.

2. Her 600 Prob ile birlikte 2 adet bolgesel oksimetre(NlRS) modulu ve olcum cihazi
ucretsiz olarak verilecektir.

3. Prob, kızıl ötesi yöntemi ile çift dedektörlü olarak serebral bölge oksijen saturasyonu
ölçümünü (rSO2) surekli olarak yapabilecektir.

4. Prob saYesinde cihaz, LED tabanli teknoloji ile ve en az 4 dalgaboyunda calisacaktir.

5: Prob sayesinde,cihazda serebral oksijen saturasyon değeri alt alarm limiti % 1 (yüzde
6ir) - o/o 98 (yüzde doksansekiz) aralığında, üst alarm limiti de % 2 (yüzde iki) - % ss 1yuzoedoksan dokuz) aralığında t1 hassasiyet|e ayarlanabilecektir.

6. Prob saYesinde,cihazda her hastaya ait serebral satürasyon düşme ve yükselme
Yüzdesel oranlarının monitörize edilmesi amacıyla hastaya ilk uygulahdıgı anban itibaren alınan
değer bazal satürasyon değeri olarak belir|enebilecek, bazal saİÜrasyoıİdegeri ile anlik olculen
deger arasindaki fark ekranda gosterilecektir.

7- Prob sayesinde,cihaz ekraninda anlik serebral oksijen saturasyonu degeri (%rSo2)
sensorlerin Yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolged-en olculmelİve ekraıida ayni anda
iki deger gosterilme|idir ve ayni anda her iki deger icin en İz 24 saatlik trend monitorizajyonu da
olmalidir.

8. Prob saYesinde,Cihazda kullanici tarafindan secilebilen pulsatile ve non-pulsatile calisma
modu ozelligi bulunmalidir. Pulsatile mod secildiginde ayni sensor ile alindan olİulen fonksiyonel
arteriyel oksijen saturasyonu %SpO2 degeri de olculmeli ve ekranda %rSo2 ile %Öpo2
degerleri arasindaki .fark sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolge icin
ekranda gosterilmelidir.

9. Prob sayesinde,cihaz %rSO2 degeri icin anlik olcum dogrulugu enfazlao/o4,trendolcum
dogrulugu enfazla %3 olmalidir. Urune ait orijinal dokumanlarlJbu husus teyit edilecektir.

?
,.\S

.a

(/,

,scjt

a1

4/o.



?-(,
, D

KEMİK içi cinişinı iĞxEsi iNrüzyoN iĞışrsi

l. Set damar yolu bulunmayan hastalarda kemin içi inftizyon amacıyla tasarlanmış
olmalıdır.

2. Set içerisinde l adet İntaosseoz iğne, 1 adet Serum Seti ara bağlantısı, l adet hasta kol
bandı ve l adet de iğne atık kutusu yer almalıdır.

3. Set steril" Blister ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve üzerinde part no, içerik bilgileri, son
kullanım tarihi ve iğne ölçüleri açık bir şekilde yazılı olmalıdır.

4. İntraosseoz iğne ile daı-ııar yolurıdaır gönderilebilen her türlü kan ve kan ürünleri, sıvı ve
ilaçlar İO yol ile de göııderilebilmelidir.

5. İntraosseoz İğıre üzerİııde. penetras1,on doğrulı.ığı,ıı-ıı-ı göstermek amacıyla ölçüm çİzgİlerİ
olmalıdır.

6. İntraosseoz iğne. 90 derece dik açıda Driver ile hızla döndürülerek kemİk içine yerleşİmi
sağlanmalıdır.

7. İntraosseoz iğne 15 G kalınlıkta olmalı ve isteği yapan birimin isteğine bağlı olarak
(ihtiyaç listesine göre) 45mın, 25mm, l5mm uzunluğunda teslim edilmelidir.(pediatri-
yetişkin-obez)

8. İntraosseoz iğnenin ucu, uygulanan kemikte minimum travma ile giriş yapabilmesi için;
iğne ile trokarın yizeyi tek parça gibi tam uyumlu ve pürüzsüz şekilde birbirini
tamamlamalıdır.

9. Trokarın ucu en az l ml'lik girintisi olan V şeklinde olmalıdır.
l0. Serum seti ara bağlantısının bir tarafı luel lock, diğer tarafı iğnesiz valf girişi şeklinde

o l ıııal ı r,e ortası ııda açnra-kapama klenrpi bulunmal ıdır.
ll. Hasta kol bandı dikkat çekecek bir renkte olnıalı. üzerinde uygulamanın saat ve tarih

bilgilerinin yazılabileceği yerleri olnıalı ve kola1, uygulanabilir olmalıdır.
t2, İgne atık kutusu intraossccız iğne atıkIaı,ı için dizayır edilnriş olmalı, iğne kutu İçerisine

girdikten soııra tekrar geri çıkıırasıııı engellenıelidir.
13. Driver. kemiğe giriş sırasında mininıum seviyede trar.,ma yapabilecek şekilde, gtiç

gerektirmeden uygulamaya yapacak devir ve özellikte olmalıdır.
14. Driver üzerinde pil dı"ırunrunu gösteren ışığı olmalı, ışık pilin bitmesine en az 10

ııygı"ılama kala yanıp söııerek uyarı verme]idir.
15. Driverıır ucunda, iğnenin yerleştirilmesini ve sabitlenmesini kolaylaştırmak amacıyla

mıknatıs sistemi olmalıdır.
r6. Driverın kullanılmadığı zamanlarda ve yanlışlıkla basılmasını engellemek için tetik

kısmını kapatan kapak mekanizması olmalıdır.
17. Driver, özel taşıma çantasıyla teslim edilmeli, çanta içerisinde driverın sabit şekilde

yerleştirileceği yeri olmalıdır.
l8. 1 adet numune verilecektir.

J
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TEKNİK ŞARNAME

DENTAL ENJEKTÖR

ı Tekli. steril anıbala.ilarda olma|ı,

. İğnesi 0.40 x 40 n,ıııı olmalı.

. 2 nrl olmalıdır.

o 300'lük kutuda olmalıdır.

o Bağlantı yeri kilitli olacak.

güı
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TERApoTlK AMAçIı BANDAJ K9NTAKT LEN5 TEKNir şınrıuırvıesi

L. Teropatik kullanım amaçlı olup, Silikon hidrojel Malzemeden üretim o]maldır,

2.Kontaktlensler+0,50ve-0,5Odiyoptriaralığındaolmalıdır.

3. Kontakt lenslerin çapı(diameter) 14,00- ].4,5o mm aralığında üretilmiş olmalıdır,

4. Kontakt lenslerin temel eğrisi (base Curve,BC) 8,4 ile 8,7 mm aralığında olmalıdır,

5. Kontakt lenslerin Dk/t değeri en az 90 olmalıdır,

5. kontaakt lenslerin Her biri ayrı steril Blister ambalaj içerisinde olmalıdır,

7. kontakt lensler en az2yıl miyad,lı olarak teslim edilmelidir,

§AĞUl(
Hastanesi
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nuı,o xonuyucu Nıyı,oN ÖNr.Üx rrxNİr şa,nrN,AıvıBsİ

1_ Malzeme Orıjinal Alçak Yoğun Polietilen(PE) Hammaddeden imal edilmiş olmalı

dolayısıyla kullanım esnasında hışırtı ses çıkartmamalıdır ve kalınlığı en az32
mikron(+/- 0,5 mikron) olmalıdır.

2- Malzemenin rengi süt beyazı olmalıdır.
3- Önltikler boyundaıı geçmeli ve arkadaır bağlama kuşakları olmalıdır.

4- Malzemenin boyu en üst noktadan en alt noktaya kadar en az I30(+l- 3cm)cm

olmalı etek eni en az 78(+/-3)cm, belden yukarı göğüs kısmının eni en az 54(+1-2)cm olmalı,

kuşak uzunluğu en az 50(+1-2'1cm genişliği ise en az 65(+1-3)mm olmalıdır.
5- Önlılklerin boyun çapı, insan başından geçebilmesi için en az 190(+/-1O)mm ile

235(+l-|O)mm arasında olmalı dolayısı ile yaka açıklılığına fazlamahal vermemelidir.

6- Önlükler; en az 5O adetlik rulolara tek tek, ayfl ayfl sarılmış olmalı, önlüklerin

birbiriyle bağlantısı olmamalıdır.(Perforeli Olmamalıdır. )

7- Önlüklerin, Boyun boşluğu ve kuşak boşlukları kopartılmış, alınmış olmalı bu şekilde
sarımı yapılmış rulolar kullanıma hazır olmalıdır. Dolayısıyla kullanım esnasında
kullanıcı önlüğü hızlı ve seri bir şekilde üstüne giyebilmelidir.

8- Malzemeler sağlıklı kutular içinde ambalajlanarak teslim edilmelidir.
9- Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

t
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Hafif Orgülü Hidrojel Adezyon Bariyerli
Pozisyonlama Sistemli Doku Destegi 0 VL Lı loJ

1. O4inal ambalajinda ve steril olmalidir.
2. Acik ve Laparoskopik Ventral hemi onariminda kullanilabilmelidir.
3. Intraabdominal yerlestirme icin mesh'in iki yüzü bulunmalidir.
4. Mesh'in bir yüzü(Batin duvarina gelecek kisim) defekt olan bolgede gerekli doku

buyumesinin saglanab ilmes i icin monofi laman polypropilen yapida olmalidir.
5. Mesh'in diger ytızü (organlarla temas edecek bölümü) gerekli olan doku buyumesi

saglanana kadar, polypropilen tabakayla organlarin yapismasini engellemek icin,Sodyum
hiyaluranaç carbokcimethilceluloz ve poilyethilenglikol bilesimlerinden üretilen hidğel
bir yapida olmalidir.

6. Vücut icerisinde dahaazyabanci cisim birakmak adina mesh 2l0-2|5grlm2 araliginda bir
agirligave en fazla 0,6mm kalinliga sahip olmalidir.

7. Adezyon onleyici kisim hidrojel bir yapida olmali, reaksiyona gectikten sonra hidğel
yapi siserek fiksasyon urununun sebebiyet verecegi adezyonu onlemelidir.

8. Mesh kesilebilmelidir; kesilmesi durumunda jel bir yapida siserek mesh üzerinde
yapisikliga sebebiyet verecek kisimlari kaplamalidir.

9. Adezyon önleyici bu bariyer doku buyumesi icin yeterli olan 30 gün icerisinde vücuttan
tamamen emilerek atilabilmelidir.

10. Monofilament Polipropilen kisim ile adezyon önleyen hidrojel tabakayi birbirine
sabitleyen PGA lifl er bulunmalidir.

1l. Meshin iki yüzü arasında ki bu lifli katman ayni zamanda hidrojel bariyerin dagilmasini
engellemeli ve en fazla 80 günde vücut disina atilabilmelidir. Bu katman uygulama
sırasında kolaylık sağlayarak hidrojel bariyerin dağılmasını engellemelidir.

12. Mesh anatomiye göre önceden sekillendirilmis olmalidir ve istenildigi takdirde yeniden
sekillend irilebilmel idir.

13. Mesh icerisinde herhangi bir hayvansal kaynak bulunmamalidir.
l4. Paket üzerinde uluslararasi standartlara haiz oldugunu gösterir ibare bulunmalidir. (CE)
l5. Paket üzerinde sterilizizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
l6. Özellikle laparoskopik girisimlerde mesh'in batin duvarina sabitlenmesini kolaylastirmak

icin, mesh uzerine polyster halkalarla sabitlenmis, batin icerisinde mesh'in tamamen
acilmasini saglayip batin duvarina sabitlenmesine olanak verecek sekilde dizayn edilmis
bir balon sistemi bulunmalidir.

17.Cift tarafli mesh ve entegre olan pozisyonlama sisteminin trokar ici gecisine hazirlamak
icin, paket iceriginde mesh sarma Masasi bulunmalidir.

18. Pozisyonlama sistemi paket iceriginden cikan tek tarafli vana sistemine sahip bir
insuflasyon siringasi ile insufle edilebilmelidir.

19. Mesh ebatil}x25 cm (+-l) olmalıdır.
20. Ürun numuneye göre değerlendirilecektir.
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LAPARoSKoPıK KÜNT BALoN KANULLU KÜRE DısTANsivoN riri

TEKNİK ŞARTNAMESi

\1
1 . Tamamı disposable o[malıdır.

2. Endoskopik uygulamalara uygun olmalıdır.

3. Balon distansiyon kiti ; balonlu obtüratör ,balon fiksasyonlu kanüı , bir adet çift yönlü

pompadan oluşmah ve aynı steril paket içinde butunmalıdır.

4. üsektör kanütünün küre şeklindeki baton ile beraberolan uzunluğu 279x1 mm

oIma[ıdır.

5. Uygun çalışma alanı yaratmak için , küre şeklinde şişecek balon en fazla 30 kez

pompalanarak gerekti diseksiyon sağlanabilmelidir.

6. Balon elastik sitikon malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

7. Kanüt gövdesinde gaz sızntısını ön[emek amacıyla 10l12 mm'tik bir iç valf bulunmah,

Smm çap düşürücüsü de kanüt üzerinde olmalıdır.

8. Pompanın şişirme yapan ııcu saydam,indirme yapan ucu koyu renk o[mahdır.

9. 1O mm çapındaki teleskop kanüte yerleşürilip balonun şişirilmesine olanak tanımahdır.

't0. Kanülün kann duvanna fikasyonu (+/-5cc) 2Occ hava kapasiteli simit şekilti balonun

şişirilerek yapıtmasıyla olma[ıdır.

1'l . Kanüle CO2 insüflasyon hortumu takılabilmesi tercih nedenidir.

12. Kit içerisinde yerleşimi kolaylaştıran kaydıncı solüsyon olmalıdır.

13. Ürün testim tarihinden itibaren en az 1 yl miyadı olmalıdır.
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Malzemeler mavcut sisteme uyumlu olmak zorunda olduğundan,Teklif edilen tüm malzemeler idare onayl allnarak
getirilecektir. ldareye Verilecek numuneler araslndan seçim yapllacak olup, ldare ilave numUne talebinde 6ulunabilir,
Malzemeler ilgili standartlafl v6 belirtilmiş poz tarijlerjni karşllamalldlr.

Blr|m

z-EöBF,45

H {nom şire çağ| 3 kulakl * ç*lş baş|
irlikıo 1

hemşar€ ç,ağn lçh, 1 Edsl krmEı renktğ çağrl düğmosi, Flarbaşlndaki otuma aydrıla|masnn kumandasliçin blr anahtar.3 kanalllmozlk
yayn dll€rnı kanal .€Çd v€ 3e3 İo. .o| anahtan 116 kulaklık çi(ş lhüva €d6c€klil, BağIar Onltğino RJ45 Jad( ile bağlalacakır. Koldon ılzıJnluğu ğn
3z 2 m€İ6 dac.llİ. AyrE€ h93la d s6üni duvara asm6k için bir as*lgpafaİ olınaldr. Yatakbaşl iinil€si idn€ konul€c€k aydnlaha konırol moda|o e
biİlikt3 tğllh 6.1ll€c6kü.. MgvcıJt §ist€rns uyumlu olmal.dır.

oz-l1a

H8mşiG Çağllod6 Konlrol Panell
1

3, Ekran R|lD Tc DHc Rs485
Rs232 UsB sB ,1ol1 00Mb 1 50omA dgğ ış

WC/BANYo AclL lPLlcAĞRlauToNU (Ts EN lso 11197 ) 1

N€m v€ toıa kar$ korumall, çağll, reset but onu, uYarl lamba9 buıunan modül Ve bundan rarkan naYlon ör8ğ|ü sitim Ve ucundakiç€kme
halka9ndan oluşan ünitenin lryerinde t€mini, hernevimalzeme dahIlirl€l halde teslimi, Mevcut sist.me uyumlu olmalldll.

ÇAĞRl/RESET üNlTEslos EN lso 11197) 1

Hana yatakba$ ünlt€l€rin€ mont€ edilen, hemşir€ ve dohorçağn re§€t butonu ve uya.llambalanndan oluşan ünit€nin, işyerinde temini,
heİnevimakeme ve işçilit dahllisl€l halde te§limi. M€vcut 5istemĞ

810.119
KAP|üsTü iKAz LAM8Asl (Ts EN lso 11197 ) 1

Hasta odalan kapı$ üstünde kullanll.n t2VVeya 24V Dct€liİimle çall şan kılmlzl yeşll renhe, §lğl daİltma öz€lliği yüı5ek Yall ,aydam fleİiglas
kapakı lambanln işyenndetemini, hernevi malıeme ve Dçillk dahilişl€l halde terlimi. Mevclt 5is|em€ uyumlu olmalldır

oz-117
H€mşil6Çağn Paneli ,1

Monltöl| 19" TFT [c0 / N€two.kl 1İ10/100 Eth€lnet Alayüzü / Qğn Gödnt ülemel Hemşire Çağn, Konrı]ltasyon, AcilKod Gelilim| 220Vl Delk
li v€ A.il xdo Ya.l|m| olan / Doıühmatjk Ekranİ lu olmalıdlr

,{ln
rd

Alaş$r

ELEKTR|K i/üAı2EME LiS_

oz-94

810,110
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. cihaz hastane servıslerinde kul|anıma uygun olmalıdır.
' 

;',İlXTHffillardan, 
ısıdan gelebilecek zararlardan ve darbelerde korunmak amacı ile koruyucu

ı Cihazın tüpleri 6 Watt gücünde olmalıdır.o Cihazın dalga boyu aralığı 254/365 nm olamk üzere çift dalga boylu olmahdlr.o Cihazın nominal intensitisi 1300/350 mikroğ.rz oİ..l,J,İ.o cihazın kabini olmahdır. kabinde uv lambayı takmak içinve gozıemek için yer olmalıdır.o Cihaz 22O Y /50 Hz ile çalışmalıdır.o Cihaz lSO 9001 sertifikasina sahip olmalıdır.. Cihaz her türlü işçilik ve montaj hatalarına karşı 1 yıl süreyle garantili olmahdır.o Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye tek yetı,ili tersiıcısi oıouğunu Ve Ts !2426 Ya uY,unTSE onaylı Teknik servis Hizmet Yeteıiıigini neigeıemeıiair.-. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktir.

UV LAMBA vE KABiN TEKNiK ŞARTNAMESi

Ali 5Al(

Göğüs H
DiPloma s4o92ı53

]lp olploma o: 70294,79oao
n A.o

Dı
Yoıd.
Haİ!-an

Di
Di

()6_1097
No:1o85oı

r. A.o
r2oo3/7909

Nursel
HRu

Dı
Haalan
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Biopsy NEEDLE GuiDE TEKNİK şARTNAMESİ

l.Guide'ın metal kısmı medikal çelikten yapılmış olmalıdır.

2.Uzunluğrı |26(+2) mm çeper kalınlığı 0.33(+0. l mm)mm olmalıdn.

3.Sisteme tam olarak oturabilmesi için geçmeli sisteme sahip olması gereklidir.

3.Görevini tam olarak yapabilmesi için proksimalde kalan kısmı ince olmalıdır.

4.Uç kısmında kaymayı engelleyici plastik aparatı olmalıdır ve bu aparat medikal plastikten
imal edilmiş olmalıdır.

5.Tekli steril paketlerde olmalıdır.

6.Ürünün son kullanma tarihi en az 3(üç) yıl olmalıdır.

7.CE Kalite belgesine sahip olmalıdır.

8.Ulusal bilgi bankası (UBB) barkod numarast olmalıdır,

?q.

Df.

Üg9, E6qqtf y5\0 l't Doç,üf&
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"ıiNn xo ı-orix MUAvENE MASa önrüsü şanrN.,lıvın si

t)- RULo şurriNoE, 50 CM ENİNDE, 50 CM pERFORE BoyLINDA, BiR RULoDA
100 YAPRAK OLMALIDIR.

z;nin RULo 50 mt oLMALIDIR.

S)-relılnlASYONLU OLACAKTIR.

4)_IERFoRE ypRrpniNDEN KoLAy KoıMALIDIR.

s)_iı,ciı,i giniN4p NuML|NE npNprriRirııprioin.

1rQ
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.t.iğne steril olmalı,sterilizayon Ve son kullanma tarihleri paketin üzerinde yazılı

olmalıd ır,

2. Malzeme uluslar arası kalite ve standartizasyon belgelerine sahip olmalıdır.

3.iğne Mengini tipi olmalı ve iğnenin içinden geçen stile iğnenin yarlslna kadar künt

trokar şeklinde ulaşmalıdır.

4.stile ve iğne luer_lock sistemi ile kilitlemeli bir şırıngaya bağlanabilmelidir.

5. lğnenin derinlik ayarı yapılabilen soper bulunmalıdır.

6.iğnenin ucuna takılı olan şırınganın pistonu stoperli olmalıdır ve iğnenin içinden

geçen stileye bağlı olmamalıdır.

7. iğne şırıngadan çevirerek kolayca ayrılabilmelidir.

8. iğne.l6G +_1G(onaltı gauge artl eksi 1 )veya 17 G (+_,1G) (onyedi Gauge artı eksi

1 gauge) kalın|ıkta; 9 cm +_ ,1cm (dokuz cm artı eksi 1 cm ) uzunlukta olmalıdır.

,t

KARAciĞER Biyopsi iĞıtesi TEKNiK şARTNAMEsI

pi
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1-Ürün "koton ve foam"dan üretilmiş olacaktır.

2-Biryüzü pamuklu ve ten rengi olacaktır.

3-Velkro sabitleyicisi çocuk ve erişkin için ayarlayıcı olacaktır.

4-Erişkin ve çocuk için 350 mm boyunda olacaktır.

S-Tekli paketlerde kulla nıma hazır olacaktır.

6- Bir kutuda 10 adet olacaktır.

7-1so ve ce işaret|i olacaktır.

8-Ubb kaydı olacaktır.

9-Ürün numune ile değer|endirilecek olup alımına öyle karar verilecektir.
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TEK KULLANİMLİK HASTA TANSİYON MANŞONU
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1)Tansiyon manşonu kumaş materyal olmalıdır.
2)Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu
olmalıdır. Hortum ve manşon tek parça olmalıdır. Ekleme olmamalıdır.
3)Her manşon ile birlikte hastane bünyesinde kul|anı|an monitörlere uyumIu
adaptör olmalıdır.
4)Her manşonun lçinde monitörlere uyumlu adaptör olmalıdır.
5)Manşonların cırtlı kısımları dikişli ve çok sıkı tutmalıdır.
6)Manşon ları n cı rtl ı kı sı mları yapıştı rma olanlar kabul edilmeyecektir.
7)Sıkı ve mükemmel uyum sağlamalıdır.
8)Terleme ve yara yapmamalı. Deforme olmamalıdır.
9)Manşon su ve ter geçirmemelidir.
1O)Manşon beyaz renk olmamalıdır.
1 1 )Manşon renk değiştirmemelidir.
12)Manşonun tekli ve çiftli hortum seçenekIeri olmalıdır.
1 3)Aşağ ıda beIirtilen ölçülerde istediğimiz sayılarda hastaneye teslim
edilecektir. Daha sonra kulIanılmayan ebatlar yerine istediğimiz ebatları
vereceğini taahhüt etmelidir.
EBATLAR : 3,4,5,6,7,8,9, 1 0
14)Hastanenin ihtiyacı olan manşonlar bütün numaralarından bulunmalıdır
ve bütün numaralardan numune verilmelidir.
1 5)Manşonlar numuneye göre değerlendirilecektir.
1 6) Numune getirmeyen firman ı n teklifi değerlendirmeye al ı nmayacaktı r.

\
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rüıvı voĞuN BAKıMLARDA KuLLANıLAcAK HAsTA zivennı-enl giı-aiı-eNoinvıe anoŞünÜ

YOĞUİİ BAKİM ADİ SAYl

L yr ıı i ooĞnıı yoĞ u ıı BAKıM 1500 ADET

2 KRONER YOĞUİİ BAKİM 300 ADET

3 crnnRrıiyoĞuı,ı BAKIM 500 ADET

4 onHiı-iyoĞuııı BAKıM 500 ADET

5 CÖĞÜS YOĞUİV BAKİM 750 ADET

6 İ< YOĞUİİ BAKİM 750 ADET

7 GENEL YOĞUİİ BAKİM 1000 ADET

iııınıı
HıırcıDeÇ.

'ı:J{._
D$TıP
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ı. r- lJasta yakınlarının sürekli hastanede beklemelerine gerek

yoktur. Acil durumlarCa telefon ile hasta yakınlarına

ulaşılmaktadır. Bu nedenle kayt esnasında telefon numaıanızı

eksiksiz verdiğinizden emin o|unuz.

* Yoğun bakımda yatan hastalar için hasta yakınlarının

bılgilendirilrnesi hafta içi her gün tabloda belirtilen saatlerde,

genellikle hastanemiz C Blok 3. katında yer alan bilgilendirme

alanlarında hastanln sorumlu hekimi tarafından yapılmaktadır.

Zorunlu haller dışında bu saatler haricinde bilgi
verilme mektedir.

YOĞUN BAKİM
niıçircuainnır TABLosu

@@@@
C Blak 4, Kat 1,2:00-13:00 12:j0-1j:Oa C alok 3, k:at

@@@ffi4f@İ@
C Biok 4. Kot 12:0a13:00 1j:00-14:00 C Blok 3. kot

@@@@
C Blok 4. Kot 12:0O13:00 B:Oa-14:a0 C Blok j. kot

@@@lffitşR
C Blok 4, Kat 12:00-13:00 B:al-fi:j0 C Blok 3. kot

WWWAru"q,Wf,r
C Biok 4. Kot D:a3-13:00 1j:00-1j:30 C Blok 3. kat

WruWWW
C Blok 4. Kot 13:00-13:j0 C Blok 3. kot

'ffiffiffiwffi."

@@@@
C Blok 4. Kat Çarşomba 13:30-14:00 C Blak 3, kat

Poıor
(8obolar için!

* Hastanızın yanına personel eşliğinde alınacaksınız. İçeri

girdiğinizde LÜTFEN girişıe bulunan koruyucu önlüğü giyıp,

nıaske, galoş ve bcınenizi takınız.

* Hastanızı yoğun bakınıda henışire gözetiminde en fazla 30 dk

ziyaret edebilirsiniz ancak acil duıumlarda yoğun bakımdan daha

erken çıkrnak zorunda kalabilirsiniz,

* Hastanın ihliyaçlarıyla ilgili bilgiieri yoğun bakım sorunıiu
hemşire/hastanın hemşiresinden tıbbi durumuyla ilgili bilgileri ise
hastanın doktorundan alabilirsiniz.

*ziyaret önçesi/bitiminde yOğun bakım girişinde beklenıeyiniz,

aIYARET sıRAsıNoAl!,
* Yüksek sesle k onuşmamanız,
* Hastanın bilinci açık ise cep ielefonu ile görüştürmemeniz,
* Teletonla hastanızın ve yığun bakımın göriintülerini almamanız,

" Enfeksiyon riski nedeniyle hasta ve çevresine dokunmamanız,
* Hasta yataklaıua oturmamanız,
* Hem kendi hastanızı hem de diğet hastalaı rahatsız edeçek

her türlü davranıştan kaçınmanız gerekmektedir.
* Ayrıca solunum yolu enfeksiyon bulgusu o|an (öksürük, hapşınk,

burun akıntısı vb} ziyaretçiIer içeriye girmemelidir.

jc f
ü

ffi
&

'El antiseptiğini ku|lanarak EL HİJYENİ sağlayınız

LüTşıN İçrai ainuı»ğ,N }NÇE
ELLrfti Nihİ hEaENFüKT g ş,rİN izl

*Ellerinizi 30 saniye boyunca su ve sabunla aşağıda
gösterildiği şekilde yıkayınız

* 
Her ziyaret "sonunda mut|aka ellerinizi yık.ıyınız, gıymis

olduğunuz koruyucu ekipmanları çıkarıp, çıkıştaki çöp
kovasına atınız ve el antiseptiği kullanarak ellerinizi temizleyiniz.

* Yoğun bakınıa hiçbir şekilde yiyecek ve içecek

getirmeyinız.
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' Bunlann yanı sııa genel hastane kurallanna uyunuz.

Hastanızın ve sizlerin sağlığını düsünerek aldığımız bu 1edbirler

konusunda bizimle işbirliği yaptığınız icin teşekkür eder, sağlıklı

günier diieiz.
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yoĞtıN BAKIM HAsTA ziyaRnrırRi
niıciınNninııır nnoşünü

* Hastalarınrız bizim için değerlidir. Hastalarııııızı korumak esas olarak bizim görevimizdir. Yoğun Rakım Ünitcsi'nde yatan

hastaların özel bakıma ihtiyaçları vardır. Ne sizler ne bizler hastalarınıızın sağlığını bozacak bir i'aktclrtln oluşnıasını

istenıeyiz. Bunun için bizlerle işbirliği içinde oImanızı ister ve almış olduğumuz önlenılere titizlikle uyrnanızı bekleriz.

* Ziyaret saallerini yoğun bakıın sorumlu hekimi, hastanın kendi doktoru. yoğun bakını soruııılu hemşiresi ya da yoğıın

bakıın hcnışiresi yoğun bakını şartlarıııa görc değiştirebilir ya da iptal edebilir.

* Hastalarınızııı kritik özel durum|arından dolayı; yoğun bakııır doktorunun izniyle hastane yönetinıi tarafından belirlenmiş

saatlerde, yoğun bakım ünitesine sadece birinci derece hasta yakınlarının (anne, baba, eş, kardeş) hastavı ziyaret etmesine

izin verilmekte ve l6 yaş altı çoouk ziyaretçi alııımamaktadır.

* Bir ziyarette hastanın birinci derece yakınlarından en fazla bir kişi hastayı görebilmekte ve lıastanın hukuki yakını

olınayaıı(arkadaş, komşu vb) kişilere bilgi verilmemektedir..
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* Hasta yakınlarının sürekli hastanede beklemelerine gerek yokfur. Acil durunılarda telefon ile hasta yakınlarına

ulaşılmaktadır. [Ju nedenle kayıt esnasıııda telefon nuınaranızı eksiksiz verdiğinizden emin olunuz.

* Yoğun bakınıda yatan hastalar için hasta yakınlarıııın bilgilendirilmesi hafia içi hcr gün tabloda beliıtilen saatlerde.

genellikle hastanenıiz C Blok _3. katında yer alan bilgilendiı,nıe alanlarında hastanın sorumIu hckimi tarafından yapılnıaktadır.
Zorunlu haller dışında bu saatler haricindc bilgi verilmemektedir.

Y.ĞUNBAKIMADı 
*Jiirf#Ş-ır'llt}i'.,'İ""İioTfiİnME,,,,,'i'"h'i*?o"

Genel Yoğun Bıkım C Btok 4. Kat l 2:0ü- l ]:00 l2:]0- l 3:00 C Blok 3. kat

Cerrahi Yoğun Bakrın C Blok 4. Kat l2:00-t]:00 l]:00-14:00 C Blok 3. kat

Dahili Yoğun Bakım C Blok 4. Kat 12:00-13:00 13:00-14:00 C Blok 3. kat

GögüsYoğunBakım CBlok4. Kat 12:00-13:00 13:00-13:30 CBlok3.kat

Çııcuk }'oğun Balom C Blok 4. I(at 12:00-1]:00 13:00-13:30 C Blok 3. kal

K}-C Yoğun Bılım^ C Blok 4. Kat _ l ]:00-I ]:30 C Btok 3. kat

Yenidoğın Yoğun Bıl<ım** C Blok 4. Kat Çarşamba ve l3:30-14:00 C Blok 3. kat
Pazar
için)

(Babalar

Koroner Yoğun Batum B Blok 4. Kat l2:_]0-13:(X) l0:00-t 1 :00 B Blok 4. Kat

*Yüksek enfeksiyon riski nedeniyle KVC Yoğun Balırma ziyaretçi alınmamaktadır.
**Anneler için yenidoğan 1,ogun balum zil,areti üç saatte bir veva ço(ugun beslenmesine göre düzenlenrııektedir.

* Hastaııızııı yaııına personel eşliğinde alıııacaksınız. İçeri girdiğinizdc LÜTFEN girişte bulunan koruyucu önlüğii giyip.
maske, galoş ve boncnizi takınız.

*lıl antiseptiğini kııllanarak EL HİJY}]Nİ sağlayınız
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Ellerinizi 30 saniye boyunca su ve salıunla aşağıda gösterildiği şekilde vıkayınız

* Hastaııızı yoğun bakımda hemşire gözetiminde enfazla 30 dk ziyaret edebilirsiniz ancak acil durumlarda yoğun bakınıdan

daha erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz.

* }iastaııın ihtiyaçlarıyla ilgili bilgileri yoğun bakını soruınlu hemşire/hastanın hemşiresinden tıbbi durumuyla ilgili bilgileri

ise hastanııı doktorundan alabilirsiniz.

*ZiyareI önçesi/bitiminde yoğun bakını girişinde beklemeyiniz,

Zi\ Aıüı,;,ı stlt,\§tND,\ :l:

.} Yüksek sesle konuşmamanız,
* llastanın bilinci açık ise cep telefonu ile görüştiirmemeniz,

n Telefonla hastanrzrn ve yoğun balırmrn görüntiilerini almamanrz,

* Enfeksiyon riski nedeniyle hasta ve çevresine dokunmamanız,
* tlasta yatak|arına oturmamanız,
* Hem kendi hastanızı hem de diğer hastaları rahatsrz edecek her tiirlü davranrştan kaçınmanız

gereknıektedir.
* Ayrıca solunum yolu enfcksiyon bulgusu olan (öksürüh hapşırık, burun alantısı vb) ziyaretçiler iÇcriYe

girmemelidir.
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* Her ziyaret sonurıda mutlaka ellerinizi yıkayınız, giymiş olduğunuz koruyucu ekipmanları çıkarıp, çıkıştaki çöp kovasına

atınız ve el antiseptiği kullanarak ellerinizi temn|eyiniz.

* Yoğun bakıma hiçbir şkilde yiyecek ve içecek getirmeyiniz.

ç§PTEL§F§xu
XULLAiaiitK
YAsAKTıİ

§ ü



İ'3

Lt3

* lJunların yanı sıra genel hastane kurallarına uyunuz.

Hastanızın ve sizlerin sağlığını düşünerek aldığımız bu tedbirler kcrııusrında bizimle işbirliği yaptığınız için teşekklir
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