
T.c.

Sıra No:00l38
Konu: Teklif Mel.1ubu
İşin Adı: BAŞHEKiMLiK DEPo MALZEME ALlMl
Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET İÇİNoin.
Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir

Son Teklif Tarihi: 13.0I.2017 SAAT:l7.00

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
F at

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 ENJEKTÖR 20 cc 150000 ADET

2 ENJEKTÖR 10 CC 150000

3 ENJ 2cc 50000 ADET

4 ENJEKToR 5 cc 150000 ADET

5 ENJEKrÖR iNsÜLİN 1 Cc 50000 ADET

6 EN.] R (çAM UçLu 50 cc.) 60000 ADET

7 UÇ YoLLU lvlUSLUK l

i
ADET

B INFÜZYON POMPA SETi TtKÜ
. IŞlĞA DIRENçLİ

2000

9 İNFÜZYON POMPA SEn
ÇİFrLİ 0ŞIĞA DİRENÇLi )

2000 ADET

10 INFUZYON POMPA SEn
ÇiFrti

20000 ADET

11 INFÜZYON POİ4PA SETİ TEKLİ
(BAĞIMu)

15000 ADET

|2 , NAZAL oKsiJEN KANÜLÜ : 7500

13 NEB. HAZNEü oKsiJEN
LlAsKEsİ YmŞKiN

1 0000 ADET

14 NEB.HAZNEÜ OKSIJEN
MASKESİ PEDİATRİK

15 FLAsTER 10000 ADET

16 HİYPoFİx ( 10 cM X 10 M ) 5000 ADET

17 HİYPoFİX (5cMXlOM) 7500 
]

DET

1B GIZLI BEz 5000 ToP 
i

19 NoN STERİL SPANÇ 7.5X7.5 500000 : ADET :

20 PoŞET ELDiVEN (100 LÜK) 30000 PAKET

2I CERRAHİ ELDiVEN NON
sTERIL(PUDRAsIz)

75000 KUTU

22 CERRAHI ELDIVEN NON
STERİL (PUDRALI)

500 00 KUTu

23 ] srERit CERRAHİ ELDiVEN
,NO;7

300 0 ADET

24 srERİL CERRAHi ELDiVEN
No:7,5

1 5000 ADET

25 i

I

srERiL cERRtHi ELDiVEN
No:8

1 5000 ADET

26 j sİERiL CERRAHİ ELDiVEN
No:8,5

7500 ADET

27 IDRAR TORBASI 2000 cc 500 00 ADET

28 iDRAR ToRBASI 1oo cc-Klz
(PEDİATRİK)

1 000 ADET

29 IDRAR ToRBAsl 100 cc-
ERKEK(PEDİATRiK)

1000 ADET

30 KuLAKTAN ATEŞ oLçl4E
PRoBU

250000 ADET

31 HASTA TANmM BİLEKtİĞi 1 00000 ADET

Adres: Araşİrma ve Uygulama Hastanesi osmaİıbey Kampusi] ŞANLlURFA
lrtibat telefon : Tel,: 0 (4|4') 344 4| 65 Faks : 0 (4l4) 344 4l 69

Harran Üniyersitesi Araştırma ye Uygutama Hastanesi

ADET

ADET

30000

ADET

15000 l ADET



ERİŞKİN

32 : HnsTA rıımtı sİLEİdĞ-
] PEDİATRIK

50000 ADET

33 ıııır aeger giarKdĞ- 5000 ADET

34 HAsrA ALT BEzİ ERİŞKiN 100000

35 HA5rA ALT BEzi PEDiATRiK 100000 ADET

36 YATAK KoRUYUCU( ALEZ) 100000 ADET

3} INTRAKET MAVI No 22 100000 ADET

3B INTRAKET PE|YBE No 20 60000 ADET

39 iıırnıxrr sını ıo z
40 NTRAKET MoR No 26 ADET

41 No 18 40000 ADET

42 KET GRI No 16 5000 ADET

43 cE ETLEIIE KALEM 5000
(sKİN MARKER FiNE TİP

RULED cqP

ADET

44 İRİFLo SoLUNUM rczinsi2 l 5000 ADET

veı vnı_ri iGııE57 10000 ADET
l

sroppER (HEıARJN içEEKaa
KANUL KAPAGI)

40000 ADET

47 PU§E oKsiMErRE PROBU
sENsoR 10_5 (PEDİATRD

10000 i ADET

4B PuLsE o ETRE PROBU 5000 ADET

49 BErADİN(lLİTRELiK) 5000 LITRE

50 iĞNE UçLARI prı,lBE 30000 ADET

51 İĞNE UçLARI siYAH 100000 ADET

52 İĞNE uçtARilEsia 100000 ADET

53 HASIA ÖNLÜĞÜ 1000 ADET

54 DI5POSABLE SEDYE ORTUSU 50000 ADET

55 ] KATAJEL 4000 ADET

56 GUKOZ OLÇUM 200000 ; ADET

57 TANstYoN llANŞoNU 7 x 13 500 ADFT
cM

58 TANSIYoNMANşoNU8X15
cN4

500 ADET I

59 ULTMSON JEU 3000 ADET

60 EKG KAĞIDI (A4 EBADINDA
NIHON KOHDEN)

1500

EKG ELEKrRoDU FEDiATRia 20000 ADET

62 EKG ELEKrRoDU (EPJŞKİN)

63 GALoŞ ADET

64 PLASnK PATOLOJİ KABI 5OO
l,,lL

1000 ADET

65 PLASTİK PAToLoJi KABI 1000
ML

1000 ADEr

PLAsriK PAToLoJi KABI 2o0o
ML

500

67 LAM 1000 KUT1J

68 Ü YEŞİt KETEN KUMAŞ 2000 M ETRE

69 oKsi]ENLi sU 250 LiTRE

70 DiL BASACAĞI 50000 i ADET

7,J. BISTuRI UcU No.11 5000 ADET

72 ALET DEZENFEKTANI 2500 uTRE

73 EX çqRŞAFl 5000 M ETRE

74 PREZERVATiF 25000 ADET

75 cEsEr ToRBASI ERiŞKiN 1500 ADET

76 , cEsEr ToRBAsI pEDmiK

AdresIAraşhrma ve Uygulama Hastaİıesi osmanbey KampüSu ŞANLlURFA
inibat telefon : Tel.: 0(4l4)3444| 65 Faks : 0 (4l4) 344 4l 69

ADET

45

60000 ] ADET i-
60000

61

ADET

75000 i ADET
]

500000

66 ADEr ] ]

1500 ADEr 
]



77 KAFu 7.0 ADET
MM

500 0

KAFsIZ ADET7B P 5000E BAsYoN
3.0 MM

I

BAsYoN

E BA5YON

E
5

79

83

80

B2

B1

KAFsIz

KAFsIZ

KAFsIz

KAFsIZ

KAFsIz

5000

5000

5000

5000

ADET

ADET

ADET

ADET

3.5 Ml4
8AsYoN

4,0 lt4[4

4,5 MM

5 Ml4

5.0 MM

1000

B4
6-

B5

00

ENTUgAsYoN 5000 ADET
NoI 5

5000

E BAsYoN

E KAFsIzBAsYoN P

FOLEY SONDA YoLLU

FoLEY soNDA 3 YoLLu No:18

KAFslZ

KAFLI9.5

BAsYoN 5000

5000

ADET

ADET

ADET
7.0 MM

BAsYoN

86

91

87

90

BB

B9 ADET

ADET

ADET

KAFsIZ

KAFsIz

2.5 MM

No:10

6,5 141,1

10
MM

2000

PU KAFu i

0 ı41,1

FOLEY soNDA 3 YOLLU No:2092

93 LEYFo DAsoN NoYoLLU B

ADET

ADET

500

1000

No;18
94 ]FoLEYsoNDAİKi YoLLU 7500 ADET

95 YoLLU 2000FOLEY SONDA
No:20

ADET

96 FOIEY SONDA İKİ YOLLU
No:6

250 ADET

500 ADET97 KE

9B

0ToM TU

wAY No:0 1000, ADET

RWAY No:2

wAY No:1 1500

1500

ADET

ADET

99

100

101 ] AıRWAY No:3 1500 ADET :

\02 AİRWAY No:4 i 1500 ADET

i03 AIRWAY No:5 1500 ADET

GUEDEL AIRWAYS 00/040 MM104 ADET750
AiRwAY No:

105 GUEDEL AIRWAYS 000/030
lu(A]RwAY No;00o)

ADET750

106 ADETi BESLENME KATETERİ 06 cH i 10000

10000I07

10B BESLENİ4E KATETE

BEsLEN[4E KA 08 cH

10 cH 7500

ADET

ADET

109 BESLENM- KATErERi 12 cH 7500 ] ADET

110 BESLENME KATETERi 14 ca ADET

11t BESLENI4E KATETERI 16 cH 5000 ADET

J,|2 18 cH 5000 ADETBEsLENı4E

LENME KATETERI 20 cH113 BEs 2000 ADET

I14 0B cHASPİRASYON KATETERi
5ocM

30000 ADET

115 10000ASPİRASYON KATETERİ 12 CH
50 cM

116 14 cH
50 cı4

ADET

117 nspiusyoı xırrrıai ıo cıı
50cM

ADET40000

AsPiRAsYoN KATErERİ 18 cH 3000 ADET

ini
resI Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
bat telefon : Tel,: 0 (4l4) 344 4I 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

5000 
i

ADET

5000 ADET

7500 i

ADET

i 40000 ]|]

r18



AsPiRAsYoN KATETERi 5 cH 3000 ADET

|20 ASPİRASYON KATETERi 6 CH 3000 ADET

I2I NAZoGASTRIK soNDA No: 14 500 ADET

1,22 NAzoGAsTRİK soNDA No:16 ADET

1,23 NAzoGAsTRİK soNDA No:12 200 DET

|24 NAzoGAsTRİK soNDA Noi18 500 ADET

VoLUMETRİK iDRAR TOPLAı,4A
l(ABI

ADET

1,26 CERRAHi BONE 100000 ADET

12] CERRAHİ MASKE 100000 ADET

128 SPREY YÜZEY DEZENFEKTANI 5000 LITRE

129 ALKoL 5000 LiTRE

130 PAlt'U K 2000

131 N KAFu 3,0
[.1M

2000 ADET

132 Eİ{rüBAsroNEF(jKAFu3J
İlM

2000 ADET

133 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLI 4 .0
[4M

ADET

|34 E 8AsYoN TUPÜ KAFLI4.5 2000 ADEI
M[4

135 eımi sYbNEFÜ KAFu 5,o
MM

2000 ADET

KAFLI 5.5 ADET
f.lM

l37 ENTUBASYoN TUPU KAFu 6.0
[.lM

2000 ADET

138 ENTüBASYoN TüPü KAFu 6.5
Mİ,1

2000 ADET ]

]

139 ENTUBAsYON TÜPÜ
MM

KAFu 7.5 i 2000 ADET

140 ENTÜBASYON TÜPÜ KAFLİ 8.0
MM

2000 ADET

141 ENrUBAsYoN TUPü KAFu 8.5
MM

2000 ADET

142 ENruBAsYoN TüPü KAFLI 9 ,0
ı,11,1

2000 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

*Tanımlayıcl firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıktısı teklifile birlikte verilmelidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.33o
İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Adres: Araştlrma v€ Uygulama Hastanesi osmaabey Kamposu ŞANLIURFA
lnibat telefon: Tel.:0 (4|4)344 4165 Faks:0(4l4)3444l69

119

500

125 2000 i

KG

: 2000
I

136 i

2000



VOLUMETRiK NFÜZYON CİHAZLARINA UYGLIN SET
TEKNiK ŞARTNAMESi

1. İnftizyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, sivri, delici uç
olmalıdır.

2. İniiizyon pompa damla sensöriine uygun, ideal, üst damla bölmesi olmahdır.
3. Sette, 15 pm'luk filtre bulunmalıdır.
4. DEHP ve Lateks içermemelidir.
5. Pompa hız ayar bölümü, silikon olnıalıdır.
6. Setilı ucu, luer lock bağlantılı olnıalıdır.
7. Liııe üzerinde. koııtrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan

çıkarıhr çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapanınalıdır.
8. Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
9. Kullanıcı yaralanmalarını engellemek için; işlem bitiminde setin sivri uç kısm-ırun

gireceği bölme olan serbest akış klempi o1malıdır,
l O. Set, ekte belirtilen inftizyon poıııpalarına uygun olmalıdır.
l l. Set 270 cm uzunluğunda ve Y enjeksiyon port girişli olmalıdır.
12. Kullanım kılaı,uzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Tiirkçe, İngilizce veya

Almanca dillerinden en az birinde yazıh olmalıdır.
13. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, iiriinün içeriği hakkındaki tiım bilgiler

beliıtilmelidir.
14. Anıbalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve ilzerinde belirtilmelidir.
l5. uluslararasl kalite Belgeleri Iso ve cE sertifikalarına sahip olmalıdır ve cE ambalaj

i,izerinde belirtilmelidir.
16. Setler ile birlikte, her 75 Sete l (bi$ adet Cihaz ekte özellikleri bertilen, setler bitene

kadar kurunıunıı,ız bünyesiırde kalacaktır.

VOLUMETRIK INFÜZYON CİHAZLARI
TEKNIK ŞARTNAME

l . Cilraz, intra_venöz, intra_arteriyel Veya enteral ilaç uygulamalartna uygun olmalıdır.

2. Cihaın, ağırlığı hafif 1.4 kg, boyutları küçük, 214 x 68 x 124 nım'dir.
3. Cihazın dili tiirkçe, kullarumı pratik ve kolay olmalıdır.
4. Cihazın, taşınmasını sağlayacak bir taşıma kulbu olmalıdır,
5. Cihazın, iniüzyon standına sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek

klenıbi olmalıdır.
6. c\haz,özel kilit sistemi ve tek bir klemp ile maks.3 adet üstüste monte edileıek

taşınabilmeli ve az yer kaplan-ıa[ıdır.

7. Cihaz,l00...240 V AC, 50/60 Hz akınrla çalışabilmelidir,
8. cihazlar, kablo karışıkhğınln azaltllması için,3 cihazln ortak kullanılabildiği

opsiyoııel elektrik kablolu olmalıdır.
g. iııri,. çeşitli seçeneklerde, 250_300 cın uzunluğunda, enjeksiyon portlu, ışığa hassas.

ilaçlar için opat, piggyback iı-ıfiizyon için ikili, silikonize keskin uçlu, transffizyon için

tan ııtreıi, pvc,iii, o,z pm'luk fİltreli, enteral beslenme için torbalı ve torbasız setler

ile kullanılabiliyor olnıahdır.
l0. Cihaz, akü §iMh, tekraı,şarj edilebilen) ile 25 mlisaat hızla 8 saat çalışabilmelidir, 6

saatte %lo0,ii tekrar şarj edilebilmelidir. kullanılan tün cihaz ve aparatlara uygun,

standart akülü olmalıdır.
1 l. cihaz, akıllı batarya sistemi sayesinde, pil ömrünü yükseltmek amaclyla belirli

periyotlarda kendini deşarj edebilmelidir.



|2. Cihazda, elektrik kesildiğinde, batarya otomatik olarak devreye girmelidir.
l3. Cihaz, kalan akü kapasitesini saat/dakika olarak gösterebilmelidir.
14. Standardizasyonu sağlamak için, iııfi,izyon ve perfiizyon pompa sistemlerinin kullarum

menüleri aynı olmalıdır.
15. Cihaz,0.1-1200 ml/saat hızına kadar inftizyon yapabilmelidir.

- 0.| - 99.99 ml/saat arasında 0.01 ml/saat artışlarla,
- 100.0 - 999.9 ml/saat arasında 0. 1 ml/saat artışlarla,
- l 000 - 1200 ml/saat arasında l mVsaat artışlarla ayarlanabilmelidir.

l6. Cihazda, infi,izyona ara verilmeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
17 . Cihazda, 0.1 - 9999 ml arası giden volüm (GV) ayarlanabilmelidir:

- 0.| -99.99 ml arasında 0.0l ml artışlarla,
- l00.0 - 999.0 ml arasında 0.1 ml artışlarla,
- 1000 - 9999 ml arasında l ml artışlarla.

l8. Cihazda, l dakika ile 99 saat 59 dakika arası zanan ayarlanabilıııelidir.
l9, Hız, giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde, üçüncü

değer cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
20. Cihazda, kalan volüm, kalan zaman ve toplam verilen volüm sürekli takip

edilebilınelidir.
2l. cilıazda, infi,izyon devan-ı ederken ara volüm ve ara süre sürekli takip edilebilmeti ve

tedaviye uygun olarak istenildiğinde silinerek yeniden yeni değerlerin takip edilebilme
özelliği olmalıdır.

22. Cihazda, bolus 1-1200 ml/saat arasr ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya
manuel olarak tek tuşla verilebilmelidir.

23. Cihaz, bolus volüm ve zamanı girildikten sonm bolus luzını otomatik olarak
hesaplayabilmelidir.

24, Cihazın, doz hesaplama modu olmalıdır. Ağırhk (kg) veya zamana (dakika, saat veya
24 saat) bağlı mg, pg, IE veya nıınol doz i.initelerine dayanan kullanım hızı
(örn.nıg/kg/sa) otomatik olarak l-ıesaplanabiln-ıelidir. Bolus hızının otomatik
lıesaplanmasıyla mg, pg, IE. ırrnıol olarak her kg ve/veya her zaman (dakika, saat veya
2zl saat) iiıitesi için bolus ul,gulaması yapabilmelidir.

25. Cilıazda, iırftizyona yeııiden başlarken veya batarya değişiminden sonra bir önceki
tedavinin tekrarı veya devanıı için başlangıç menüsünden son tedavi seçilebilir
olmalıdır.

26. Cihazda, son 1000 tedavi tarihleri ile birlikte hafızada saklanabilmeli ve istendiğinde
PC aracılığıyla görülebilmelidir.

27. Cihaz, tek tuşa basılarak standby (bekleme) moduna geçebilmeli ve 1 dakika ile 99
saat arasında, 1 dakikalık artışlarla standby süresi seçilebilmelidir.

28, Cihazda, medikasyon hatalarıru önlemek amacıy|a 720 ilaç hafizası mevcut olup, 10
kategori altında sınıflandırılabilmelidir. Belirli ilaç doz limitleri
sınırlandırılabilmektedir. Bu ilaçlar üzerinde, istendiğinde değişiklik yapılabilmelidir.

29. Cihazda, üçüncü kişilerin müdahalesini engellemek amacıyla şifreli, iki farklı veri
kilidi olınalıdır.

30. Cihaz, 9 seçenekli (0,1-1,2 bar) basınç kontrollü olmalı, basınç alarmından sonra bolus
volünıü otomatik olarak azalaı,ak infiizyolı durmalıdır.

31 . Basınç kadenıesi, cil-ıaz ekranında görülebilir olmalıdır.
32. Cibazda, kontrolsüz akış (serbest akış) korunıa sistemi olmahdır. Cihazda ve inftizyon

setinde kontrolsüz akış (serbest akış) klembi yer almalıdır. Hava sensörü, alt ve üst
basınç sensörleri sayesiırde dan-ıla sensörsiiz olarak da kullanı labilmelidir.

33. Cihazda, 2 kanallı mikroproses sistemiyle tüm güvenlik ile ilgili fonksiyonlarln tam
olarak otonıatik kontrolü sağlannıaktadır.



34. Cihazda, optik ve akustik alarnıların yanında, cihaz displayinde yazılı alarm mesajları
ve yardınıcı metinler yer alnıalıdır.

35. Cihazda, önalarm ve alarmlar için renkli ışıklar (LED) yer almalıdır.
36. Cihazın, çalışması dijital olarak görülebilmelidir.
37. Cıhaz displayinde, tüm bilgiler aynı anda görülebilmelidir. (Hız, cihazın elektrik

bağlantısında bulunduğu, infiizyonun devam ettiği, akü durun-ıu, cihazın alarm
ıredeni v.b.).

38. Cihazda okliizyon alarmı, basınç alarmı, damla alarmı, hava alarmı, hahrlatma alarmı,
akü boş, standby (bekleme), "inflizyon line'ı doğru yerleştirilmemiş veya hiç
yerleştirilmemiş", personel çağn,"ilaç doz sının aşıldı'' ve teknik hata alarmları
mevcut olmalıdır.

39. cil-ıazda, batarya kapağının açıldığını alarm ile haber veren kapak sensöni olmalıdır.
40. cihazda giden volüm veya süre bitmek üzere, akü boşalmak üiere ön-alarmları

mevcut olnıalıdır.
4l . Cihazda istendiğinde KVO ıııodu aktive edilebilmelidir,

- Hız > l0 n-ıl/saat için KVO = 3 ml/saat,
- Hız < 10 ml/saat için KVO = 1 ml/saat,
- Hız < l ml/saat için KVO : ayar hızı.

42. Cihaz; hemşire çağırma sisteni, ambulans (12 V) ve PC'ye bağlantı için bir Multi
Fonksiyon Koıınektörüne (MFC) sahip olmalıdır.

'l3. cihazda, opsiyonel piggy back modu ohı,ıalı ve tek bir pompa ile iki farklı hızda
iııfiizyon arasında geçiş sağlanabilmelidir. Bu uygulama için cihazlara uygun line
kullanılmalıdır.

44. Cihaz|ara, Software updateleri ile yeni özellikler eklenebiliyor olmalıdır (Öm:
software F ile hasta datalarını hafizada futma, software G ile barkod okuma özelliği,
TCI, PDMS v.s.).

45. Cihazlar opsiyonel olarak, (inftizyon ya da perfiizyon cihazı) eı faz|a 4 adet üst üste
n]onte edilerek bir istasyon (station) oluşturabilmeli ve en fazla 6 istasyonda herhangi
bir nıontaj işleıni gerektirnıeden kolayca birbiri üzerine kenetlenerek toplam 24
cihazla bir arada çalışnıa iıııkanı srınmalıdır. Bu sistemin, kablo karışıklığına engel
olabilmek an-ıacıyla tek bir elektrik bağlantısı olmalıdır,

46. OPsiyonel olarak her bir Statioıı, alarmların düa rahat takip edilebilııesi için üzerinde
bi.iyük alarm ışıkları bulunduraıı Cover adlı taşınıa aparatına sahip olnıalıdır.

47. Heın personel tasamıfu, hem de lıasta izlenebilirliğinin sürekliliği açısından birden
fazla cihaz (24 cihaza kadar) tek bir istasyondan opsiyonel izlenebilir olmalıdır.

48. Cihazda; opsiyonel olarak modem, kablosuz LAN, USB-Ana port, RS232, USB Slave
I)ort, Ethernet RJ45, PS/2 bağlaıtıları olmalıdır.

49. Cihaz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmah, kolay kolay sıvı geçirmemelidir.
50. Cihaza, uygun orjinal seti ile 72 saa! üzeri uygulamada, sapma payı +Yo 5'dir.
51 . Cihaz, 1,4 ml hatalı doz verdiğinde otomatik olarak durur.
52. Cihaz, uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalanna sahip olmalıdır.
53. Cihaz, sevkiyat tarihinden itibaren 24 ay süreyle, üretim hatalarını içeren garanti

kapsanııııdadır.
54. Cihazın, minimum 10 yıl süreyle gerekli olan yedek parçalarının temini ve tamir ile

çalışılabilir o[nıasının ve gerekli teknik servis hizn-ıetini gerektiğinde veya periyodik
bakıı-ıılarda sağlalıacağını taalıüt ederiz.

55. 'I'eknolojik gelişnıelere parelel parametreler değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
Cilıaz, IEC/EN 60601- 1-2, IEC/EN 6060l -2-24, EN 550l 1 standartlarına uygun

olmalıdır.
56.



DisPosABtE 3 PARçAL| ENJEKTÖR (50 cc,20 cc,locc,5 cc,2 cc,yeşil uçlu) TEKNiK şARTNAMEsi

1. Enjektör 3 parçalı ve pistonu siyah contall olmalıdır.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana gövde ve siyah contalı pistonu olmalıdır.
3. İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polypropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımıve
paslanmaz çelik ucu plastk bir kılıf içerisinde bulunmalıdır.
4. Enjektör iğnesi pütürsüz olmalı, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takılma olmamalıdır.
5. Enjektör pistonu ilacı geri slzdırmayı engel|eyecek, göVde içinde rahat kayabiecek ve ana
gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.
6. En.Jektör içine çekilecek slvılara dayanlklı olmalıdır.
7. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalı, enjeksiyon sonrası kalan hacim minamum
olmalıdır.
8. Enjektör gövde5i transparan olmalı ve kullanım sırasındaki basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Enjektörlerin üzerinde okunaklı birimlendirme işaretleri(çizgi} ve numaralandırma ( hangi
ml'ye denk geldiğini gösteren numaralar} olmalıdır. Asgari olarak her 0,5 ml' de bir
birmlemdirme işareti ile birlikte numaralandırma da olmalıdır.
10. Enjektörlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı
sağlayacak şekiIde olmalıdır.
11, Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl o|malı Ve bu tarih kutuların üzerinde basılı
olmalıdır. Yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Enjektörler etilen oksit Veya gama |şlnl ile steril edilmiş olmalldlr, Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun

o|maiıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işIemler yapılacaktır.
14. Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir, Birim ambaIajın üzerinde baskılı olarak,

oku naklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarih i

c) Son kullanma ta rihi
d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)CE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketa

.j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazılmış oImalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi BankasI

koduna, istekli firma teklif ettaği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından allnmlş firma tanımlayıcı
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16. sağlık uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bıra kılacaktır.
17. isteklilerin vel veya teklif edilen malın, ilaç ve Tlbbi cihaz ulusal Bilgi Bankasına kayltlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalldır.
18. Enlektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı te5lim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünIeri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabu l Komisyonuna vermelidir.
20. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlen dirilmek üzere her kalemden, en az
10'ar adet bnumuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
21. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masrafla r yükleniciye aittir.
22. Teklifi oluŞturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
23.Hastanemizde kullanılan infüzyon cihazlarına uyumlu olmalıdır.
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DisposABtE iı,ısüı-iıı ENJEKTöRü 1Mt 1oo ıu rrxıvir şınrıvarvıesi

1. Enjektörler tek tek steril paketlerde, tek kullanlmllk olmalidIr.
2. Enjektör paketi içinde iğnersi, iğne kılıfı, ana gövde ve siyah contalI pistonu olmalıdır. Enjektör
gövdesi ile iğnesi birleşik olmalı ve pistonu siyah olmalıdır.
3. Her enjektör 1 ml'lik ve 100 ünite içerecek şekilde( U-100) olmalıdır.
4. Enjektörlerin üzerinde okunaklı birimlendirme işaretleri olmalıdır. Ünite çizgileri
olmalıdır. Enjektör haznesi üzerinde derecelendirme çizgileri ve sayıları belirgin ve okunaklı
işaretlenmiş o|up her 2 ünite siyah ince çizgi ile her 10 ünite kalın siyah çizgi ile ayrılmış olarak
işaretli Ve numaralı olup 10'ar ünite artarak 100 ünite şeklinde görülmelidir.
5. Nontoksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Enjektör iğnesi pütürsüz olmalı, sivri olmalı, küntleşmemiş olmalı, iğne ucu cilde rahatça
girmeli, takılma olmamalıdır.
7. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabilecek ve ana
gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.
8. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalı, enjeksiyon sonrası kalan hacim minimum
olmalıdır.
9. En,iektör gövdesi transparan olmalı ve kullanım sırasındaki basınca dayanıklı olmalıdır.
10. Enjektörlerin ambalajları stterilizasyonu korumak için iyi yap|şmış ve bir kenarı açma kolaylığı
sağlayaca k şekilde olmalıdır.
11. Enjektörler etilen oksit veya gama ışınI ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Ambalajlarln üzerinde;
a} Üretim ta rihi
b) son kullanma tarihi
c) Ebad ı

d) Lot numarasl
e) Sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti
f) Markası
g) Türkçe etiketi
h) Sterilizasyon şekli
ı) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Bakanlığı tarafından onaylanmış
Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etjket hükümlerine uygun

olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli

işlemler yapılacaktır.
14. ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeyeait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firmal
bayi tanlmlaylcı koda sahip olma|ıdır. isteklilerin Veya teklif edilen ma|ın, ilaç ve Tıbbi Cihaz

Ulusal BiIgi Bankasına kayıtlı olduklarınıtastik edici belgeleri olmalıdır.
15. 2oo8 Sağlık Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
16. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmallVe bu tarih kutuların üzerinde basılı

olmalıdır, Yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yenitarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Verecektir.
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17, Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamıteslim edilecektar.
18.Muayene Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraf lar yü k|en iciye aittir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabu l Komisyonuna verecektir.
20. İstekli firmalar, tweklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uyguniuğunu değerlendirmek
üzere en az 10 adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
21. Teklifi oluşturan belgeler ve ekIeri ale ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka bir dilde sunulan belgeler yeminlitercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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ENJEKTÖR ÇAM UÇLU sOCC

1.Tek kullanımlık Ve non toksit tlbbi PVC den yapllmış olmalıdır.
2.En.iektör %6 eğimli çam ağacı (4cm +- 2 uzunluğunda 4+-2 mm çapında) uçlu olmalı , çam ağacı
ucu enjektörün orta kısmında olmalıdır.
3.En,iektör ucu her çeşit foley, neleton , N/G v.b kateterlere uyumlu olmalıdır.
4.Enjektör üzerinde cc dizyem çizgileri olmalıdır.
5.Cc ve dizyem çizgisi 0 dan başlamalıdır.
6.Çizgi ve rakamIar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemelidir.
7.pistonu kauçuk / lastik başlı olmall , pistonu kolay hareket edebilir olmalıdır
8.SteriI tekli paketlerde olmalı ve kolay açılabilir olmalıdır.
9. Negatif basınç uygulandığında hava kaçırganlığı olmamalıdır.
10.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. En az 3 yıl miyatlı olmalıdır.
11.Ürünün CE belgesi olmalı ve CE ye uygunluğu belgelendirilmedir.
12. Numune getirmeyen firmaların ürünleri değerlendirilmeyecektir.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemler yapılacaktır.
14. Malzeme steril orjinal ambalalında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,
oku naklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) 0retim ta rihi
c) Son kullanma tarih i

d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f ) Sterilizasyon tarihi
g)CE işareti
h) Markası
i)Türkçe etiketi

,i) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onavlanmış Ulusal Bilgi Bankası
koduna, isteklifirma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan alınmış firma tanımlayıcı
koda sahip olmalıdır.
16. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
17. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve T|bbi Cihaz Ulusal Bilgi 8ankasına kayıtlı

olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
18. Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamI teslim ediIecektir.

19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir.
20. isteklifirmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

5'er adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
I
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21. Muayene ve kabul komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraflar yüklen iciye aittir.
22. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile iIgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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].. Mayi akışını yönlendirme veya aynü anda birden fazla mayi vermeye uygun olmalıdır,
2. Gövdesi şeffaf po|ycarbonate malzemeden yapılmış olmalıdır,
3. Ana valfj 360 derece dönebilecek nitelikte olmalıdır,
4, Ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır,
5. 2 bar ile 7 bar arasındaki basınca dayanıklı olmalı , kolay çatlamamalıdır,
6. Bir döner male ve iki famele luer lock konnektöre sahip olma|ıdır,
7. setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturmalı ve setlerden kolayca ayrılmamalıdır,
8. Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı akıtmamalıdır,
9, En az 3 koruyucu kapağı olma|ıdır,
10. Kapaklarının arkası açık olmamalıdır,
11. Tekli steril paketlerde olmalıdır
14. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücret5iz olarak
değiştirilmelidir,
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu)ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. uygun olmayan ürünIer ihale üzerlerinde kalsa bile tes|im alınmayacak ve gerekli
işlemler yapılacaktır,
14. Malzeme steril orjinal ambala.jında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,
oku naklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim ta rihi
c) Son kullanma ta rihi
d )Eba dı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)CE işa reti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
15, Teklif edilen malzeme, T,C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
koduna, isteklifirma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı
koda sa hip olmalıdır.
16. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bıra kılacaktır.
17. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Utusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
18. Ürünler idarenin isteği doğru|tusunda partiler halinde Veya tamaml teslim ediIecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidar.
20. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendiriImek üzele her kalemden, en az
20'şer adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir. l



21. Muayene ve kabul komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraf lar yüklen iciye aittir.
22. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onay|anmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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ÇlFT KANALL| lNFUZYON PolvlPA sETl
,1- Pompa Seti kaset mekanizmall olmall Ve bu kaset mekanizması bir pompalama odas|na sahip

olmaIldır, kaset sıvl slzdlrmaz özelljkte olmalidlr,
2-Setin mekanizması 2 ml?ye kadar havayl hapsedebjlmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski
oluşmamalldır,
3-Kaset mekanizmasl sayeSinde set gönderim esnaSlnda ezilmemeli Ve bu sayede hijyen koşullaf al!nda
48 Saat sorunsuz kullanıma uygun olmalldlr.
4-Kasetll set Çift kanallı/yollu olmalı tek sette iki farklı sıvıyı alıp kullanıcının infuzyon pompasında girdiği
bilgilere göre farkll hlzlarda ve dozlarda aynl kanaldan aynl anda veya ardışık olarak dağltabilme
özelliğine sahip oImalıdır.
s-Setin ikinci yolu (SlVl giriş yeri)standart hastane seti Ve enjektörlerine uyumlu olmalıdlr. Kasetli set
ezilmediğjnden hacimseI doğruluk sürekli olarak sağlanma]ıdır, gönderimde slVl miktarlnda değişken
Sapma olmamalldlr.(Maksimum t %3 sapma oranl)
S-Set hava kapanında hapsedilen havayI hastadan seti ayırmadan çıkarabi|me özeıliğine sahip olma|ldlr,
bu sayede sistem enfeksiyonundan, ortam da kontaminasyondan korunmaIıdlr.
6-Kasetli set infuzyon pompaSına bağıandlğlnda sıvı kabının yerden Ve hastadan yüksekliğine bağlmll
oımadan her tüdü konumda Ve yükseklikte hacimsel olarak slVl göndermelidir.
7-Kaset ğzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine dlstal basınç ölçüm sensörlerine uygun
parçalar buIunmaltdır.
8-Set pompadan çıkarlldlğında otomatik olarak kilitlenmeli Ve serbest akışa geçmemelidir.
Set pompaslz kuİlanımada uygun olmalı Ve bunun için kaset ğzerinde sıVı aklş düzenIeyicisi bulunmalldlr.
Set Steril Ve non-projenik olmal]dlr.
g-Setlerle beraber aŞağıdaki özelljklere sahip HER'l00 adet Sete karşılık bir adet cihaz kurulacaktır,
ihtjyaç halinde sayı arttırllacaktlr,
VERitEcEK iNFÜzYoN PoMPAS| TEKNiK ÖzELLlKLER
'1-cihaz, hassas ve doğru infüzyon sıvısı gönderimi için ku]lanılan çift kanallı, çoklu tefapi pompası
olmalıdlr,
2-Cihaz aynı setle Çift mayi verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz, tek setle iki farklı s|vıyı alıp,
kullanlclnln infüzyon pompaslnda 9irdiği bilgilere göre farklı hızlarda Ve dozlardaI aynı kanaldan ardışık
olarak dağltabiıme özelliğine sahip olmalldlr,
3-Cihazln ve verjlen mayinin yerden yüksekiiğine bağlı olmaksızın, cihaz doğru vehatasız infüzyon olanağı
Sağlamalldlr. lstendiğinde, tek tuşla kapall sistemde, seti hastadan ayırmadan, sistemdeki havayl
boşaltabilme özelliği olmalldlr (Backprame),
4-cihaz, infüzyon devam ederken titrasyon özelliğine sahip olmalıdlr.
Cihaz, 100?9999 ml doz ve 100?999 ml/sa hızdaki gönderimlerde makro modunda(,l ml arttırımlarla),
0.1?99.9 ml doz Ve 0,1?99.9 ml/sa hızdaki gönderimlerde isemikro modunda (0.1 ml artt|nmlarla) otomatik
olarak çallşmalldlr.
s-Akış Ve doz bitmesi durumlarlnda cihaz, kullanıctyı sesli Ve yazllt alarmlar ile uyarmalldır. Kullanlcl
alarml susturmak için müdahale ettiğinde cıhaz, damarl açlk tutma hlzında (DAKŞ 1ml/Saat) devam
edebilme özeıliğine sahip olmalıdür,
6-cihaz, alarm kayıtlarlnü haflzasünda tutabilmeİjdir. cihaz yanllş kullanlml engellemek üzere tuş kalidine
sahip oImalldlr.
7-ihaleyi alan firma her pompayl infüzyon seti kullanlml karşıllğl; kuruma ücretsiz olarak Vermelidir.
Cihazın ücretsiz montajl, servisi ve kullanıcının eğitiminden ihaleye teklif Veren firma sorumlu olmalldlr.

Avşet ADEM.OGLU
' H,(an UnivP6\,9

A6stırma ve u!9UlJfi a\,stanesI
'3a9ham5irdv*dlrftl5l
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ç|FT KANALLl lşlKTAN KoRuMAL|- 
iılruzy<jıı PoMPA sETi rexıix şlRrııeıvıesi

1,Pompa Seti, hijyen koşuIlan aıtlnda, gönderim doğruIuğundan sapmadan, stabil ve sorunsuz olarak en
az 48 saal kullanüma uygun oImalıdır.
2,Set lşlktan etkilenen, duyadı ilaçlan korumak için renkli opak malzemeden üretılmiş olma]ldır.
3.Pompa seti çift kanalıı/yollu olmall, tek setle iki farklı slVlyl alıp, kullanıclnln ınfüzyon pompaslnda girdiği
bilgiIere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya ardışık olarak dağıtabilme
özelliğine sahip olmalldlr. Setin 2. sıvı giriş yeri diğer setlerle mayi Vermeye Ve enjektörlerle kullanIma
uyumlu olmalıdlr.
4,Setin 2. slvl giriş yeri gerektiğinde iğnesiz aparat Ve konnektöderin girişıerine uygun olmalıdır.
5.Pompa seti set ile aktarlm yapılırken hacimsel doğruluk sürekli oıarak sağlanmalıdır, gönderimde süV|

miktarlnda değişken sapma olmamaıldlr. (Maksimum %3 sapma oranü)
6.Set havayı hastadan seti aylrmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem
enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmalldlr.
7.Pompa Seti infüzyon pompaslna bağlandlğında, slVl kablnln yerden Ve hastadan yüksekliğine bağlmll
olmadan her türlü konumda Ve yükseklikte hacimsel olarak slV| göndermelidir.
8,Cihazlan sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis lSO 9001:2000
Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi Ve Ticaret Bakanllğından satış sonrasl Hizmetleİi
Yetedilk Belgesine sahip olmalldır.
g. jhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili Uluslar aras| platformda yapılmlş kIinik değerlendirme Ve klinik

çalışma]ar sunmalldlr. lhaleye iştirak eden fjrma katalog Vermek zorundad!r,
10.Ürünün ambalajı üzerinde SGK Ve Sağılk Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll Ve onaylanmış urun
numarasl (barkod) bulunmalıdlr,

1 1.cihazlarln baklm, onarlm Ve kalibrasyonu firmanın sorumluluğu altında olacaktır, Firma, bir cihazın
arızalanması durumunda en geç 48 saat içinde başka bir cihaz temin edecektir,
12_Pompa cihazların kalibrasyonunda kullanllan cihazlar Ve yapılan işıemler izlenebilir olmall. Kalibrasyon
sertifika ların ın bir nüshası hastaneye Verjlmelidir.
,13.Pompa setleri miatlarının dolmasına en faz|a 4 ay kala, önceden blldirilmek kaydıyla firma taraflndan
yenileri ile değiştirilecektir.
14.Ürünler numuneye göre değerlendirilecektir. (en az 10 numune ile değerlendirilecektir)

15.Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartIannı sağlamalıdlr.
16,cihazlara en az yllda bir kez Veya üretici firmanın belirlemiş olduğu bir yİldan daha az sürede
kalibrasyonlarl hastanemiz Başhemşireliğinin 2 ay önceden belideyeceği tarihte yaplImalıdlr. Ayrlca
cihazlarin herarlza Veteknik hizmetjnden sonra da kalibrasyonları firma taraflndan yapılacaktlr. Bu

koşullara uyulmadlğl takdirde kalibrasyonu gerçekleştirilmemiş her cihaz içjn, her gün için 10 adet set

firma taraflndan hastaneye ücretsjz olarak Verilecek;
17.Cihazların arlzalanmasl durumunda; arza firma taraflndan 48 saat içinde giderilmeli, arıza
giderilemiyorsa kalibrasyon ayarl ve ölçümü yapllmlş yeni cihaz firma taraflndan 48 saat içinde

ğetirilmelidir. Bu sürelerin başlamasında firmaya Başhemşireliğin arıza bildirimi için firmayı aradlğl

iarih ve saat dikkate alınacaktır. Bu koşullara uyuımadığl takdirde arlzall her cihaz aÇin, her saat iÇin

5 adet Set firma taraflndan hastaneye ücretsiz olarak Verilecek.

18.sğtleri verecek firmanın gerektiğinde temini içln lşığa dirençIi pompa seii, standart infüzyon pompa seti

gibi setleri de mevcut olmalüdlr.
i9_cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazln markasl, modeıi, seri numarasl Ve hangi bölümlerde bulunduğu

liste şeklinde Başhemşireiiğe verilmelidir. Arıza durumunda bölümden allnan cihaz anza giderildikten

sonra aIındığı o<ıİılmeİesıiİı edilmelidir. Yeni cihaz getirjlmesi durumunda yukarıda istenen cihaz bilgileri

tekrar Başhemşireliğe yazıll olarak bildirilmelidir,
2o. Setleri sağl;yacjk oıan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taŞlyan infüzYon

pompalarını temin etmelidir. HER 100 Sete bir cilPzkurmal!dlr.

Aynı.ır lŞlN \
Harran Uı
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VOLUMETRiK NFÜZYON CiHAZLARINA UYGLIN iŞIĞA DİRENÇLİ SET
TEKNİK ŞARTNAMESi

t . İnftizyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, siwi, delici uç

olmahdır.
2, İnfiizyon pompa damla sensörüne uygun, ideal, üst damla bölmesi olmalıdu,

3. Sette, 15 pm'luk fıltre bulunmahdır.
4. Pompa hız ayar bölümü, silikon olmalıdır.
5. Setin ucu, çevirmeli kilit bağlantılı olmalıdır.
6. Line üzerinde, kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan

çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapannıalıdır.
7. Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
8. ıesıim edilen seiışığa dirençli ilaçların kullanıına uygun 250cm uzunluğunda, opak

olnıalıdır.
9. kullanım kılavuzu velveya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya

Fransızca dillerinden en az birinde yazılı o1mahdır.

l0. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, üriinün içeriği hakklndaki tüm bilgiler

belirtilmelidir.
11. Ambalaj geri dönüşüm özeltiğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir,

l2. uluslarasi kalite Belgeleri Iso ve cE sertifikalanna süip olmalıdır ve cE ambalaj

üzerinde belirtilmelidir.
l3. Setler ile birlikte, her 75 sete ekte özellikleri beli*ilen 1 adet cihaz bir yıl boyunca

krıllanıma sunulacaktır.

VOLUMETRiK iNFÜZYON CİHAZLARI
TEKNiK ŞARTNAME

t. Cihaz, intra-venöz, intra-arteriyel veya enteral ilaç uygulamalarına uygun olmalıdır,

2. Cihaz,ın, ağırlığı hafi f 1 .4 k g, boyutları kü çilk, 2| 4 x 68 x 124 mm' dir,

3. Cihazın dili türkçe, kullanıııı pratik ve kolay olmahdır,

4. Cihazın, taşlnmasını sağlayacak bir taşıma kulbu olmalıdır,

5. Cihazın, inh;zyon standrna sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek
klembi olmalıdır.

6. cihaz,özel kilit sistemi ve tek bir klemp ile maks.3 adet üstüste monte edilerek

taşınabilmeli ve az yer kaplamahdır.
7. Cilaz,100..240 V AC, 50/60 Hz akımla çalışabilmelidir,
8. Cihaziar, kablo karışıklığının azaltılması için, 3 cihazın ortak kullanılabildiği

opsiyonel elektrik kablo1u olmalıdır.
g. i,,ri; çeşitli seçeneklerde, 250_300 cm rızunluğunda, enjeksiyon portlu, ışığa hassas.- 

iıo|ıu, için opaı., piggybaci< iırfiizyon için ikili, silikonize keskin uçlu, transffizyon için

ton ııtr.ıi, pvc,iii, o,z pıı,luk filtreli, enteral beslennıe için torbalı ve torbasız setler

ile kullanılabiliyor olmalıdır.
ıo. Clnaz, akü (NiMh, tekar şarj edilebilen) ite 25 ml/saat hızla 8 saat çahşabilmelidir, 6

saatte'%ıOd,ü tekrar şarj ediiebilmelidir. Kullanılan tüm cihaz ve aparatlara uygun,

standart akülü olmalıdır.
l l. Cil-ıaz, akıllı batarya sistemi sayesinde, pil ömrünü yükseltmek amacıyla belirli

periyotlarda kendini deşarj edebilmelidir,
lZ.V:inurau,elektrik kesitjigİnde, batarya otomatik olarak devreye girmelidir,

İİ. Cinu., kalan akü kapasitesini saat/dakika olarak gösterebilmelidir,



14. standardizasyonu sağlamak için, infi,izyon ve perfüzyon pompa sistemlerinin kullanlm
meııüleri aynı olmalıdır.

15. Cihaz, 0.1-1200 ml/saal hızına kadar inftizyon yapabilmelidir.
- 0.| - 99.99 ml/saat arasında 0.01 mVsaat artışlarla,
- 100.0 - 999.9 ml/saat arasında 0.1 ml/saat artışlarla,
- 1O00 - 1200 ml/saat arasında 1 ml/saat artışlarla ayarlanabilmeiidir.

l6. Cihazda, infiizyona ara verilmeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
l'7 . Cihazda,0.1 - 9999 ml arası giden votilm (GV) ayarlanabilmelidir:

- 0.1 - 99.99 m[ arasında 0.01 ml artışlarla,
- l 00.0 - 999.0 ml arasında 0.1 ml artışlarla,
- 1000 * 9999 nıl arasında l ml artışlarla.

18. Cihazda, 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arası zaman ayarlanabilmelidir.
l9. Hız, giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde, üçüncü

değer cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
20. Cihazda, kalan volüm, kalan zaman ve toplam verilen volüm sürekli takip

edilebilmelidir.
2l. Cihazda, inffizyon devam ederken ara volüm ve ara süre sürekli takip edilebilmeli ve

tedaviye uygun olarak istenildiğinde silinerek yeniden yeni değerlerin takip edilebilme
özelliği olmalıdır.

22. Cihazda, bolus 1_ 1200 ml/saat arası ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya

manuel olarak tek tuşla verilebilmelidir.
23. Cihaz, bolus voliim ve zamanı girildikten sonra bolus hızıru otomatik olarak

hesaplayabilmelidir.
24. Cihazın, doz hesaplama modu olmalıdır. Ağırlık (kg) veya zaInana (dakika, saat veya

24 saat) bağlı mg, pg, IE veya mmol doz ünitelerine dayanan kullanım hızı
(örn.mg/kg/sa) otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Bolus hızının otomatik
hesaplanmasıyla mg, pg, IE, mnrol olarak her kg ve/veya lrer zaman (dakika, saat Veya

24 saat) ünitesi için bolus uygulaması yapabilmelidir.
25. Cihazda, inftizyona yeniden başlarken Veya bataİya değişiminden sonra bir önceki

tedaviı-ıin tekrarı veya devamı için başlangç menüsünden son tedavi seçilebilir
olmalıdır.

26. Cihazda,son 1000 tedavi tarihleri ile birlikte hafızada saklanabilmeli ve istendiğinde

PC aracılığıyla görülebilmelidir.
27 . Cihaz,tektuşa basılarak standby (bekleme) moduna geçebilmeli ve 1 dakika ile 99

saat arasında, l dakikalık artışlarla standby süresi seçilebilmelidir.
28. Cihazda, medikasyon hatalarını önlemek amacıyla '720 ilaç hafızası mevcut olup, 10

kategori altında sınıflandırılabilmelidir. Belirli ilaç doz limitleri
sınırlandırılabilmektedir. Bu ilaçlar üzerinde, istendiğinde değişiklik yapılabilmelidir.

29. cihazda, üçüncü kişilerin müdahalesini engellemek amacıyla şifreli, iki fark]ı veri

kilidi olmahdır.
30. Cihaz, 9 seçenekli (0,1_1,2 bar) baslnç kontrollü olmalı, baslnç alarmından sonra bolus

vo]ünıü otomatik olarak azalarak inffizyon durmalıdır.
3 l . Basınç kademesi, cihaz ekraıııı-ıda görülebilir oln-ıalıdır,

32. Ci|ıazda, kontrolsüz aklş (serbest akış) kon.ıma sistemi olnralıdlr. Cihazda ve infiizyon

Setinde kontrolsüz akış (serbest akış) kleııbi yer almalıdır. Hava sensörü, alt Ve üst

basınç sensörleri sayesinde damla sensörsüz olarak da kullanılabilmelidir.
33. Cihazda, 2 kanallı ııikroproses sistemiyle tüm güVenlik ile ilgili fonksiyonların tam

olarak otonratik kontrolü sağlanmaktadır.
j4. cihazda, optik ve akustik alirmların yanında, cihaz displayinde yazllı alarm mesajları

ve yardımcı metinler yer almalıdır.



35. Cihazda, önalarm ve alarmlar için renkli ışıklar (LED) yer almahdır.
36. Cil-ıazın, çalışması dijital olarak görülebilmelidir.
37. Cihaz displayinde, tüm bilgiler aynı anda görülebilmelidir. (Hız, cihazln elektrik

bağlantısında bulunduğu, inftizyonun devam ettiği, akü durumu, cihazın alarm

nedeni v.b.).
38. Cihazda oklüzyon alarmı, basınç alarmı, damla alarmı, hava alarmı, hatırlatma alarmı,

akü boş, standby (bekleme), "inflizyon line'ı doğru yerleştirilmemiş veya hiç
yerleştirilmemiş", personel çağrı,"ilaç doz sının aşıldi' ve teknik hata alarmlan
mevcut olmalıdır,

39. Cihazda, batarya kapağının açıldığını alarm ile haber veren kapak sensörü olmahdır.
40. Cihazda giden volünı veya süre bitmek üzere, akü boşalmak üzere ön-alarmlan

mevcut olmalıdır,
4l. Cihazda istendiğinde KVO modu aktive edilebilmelidir.

- Hız > 10 nrl/saat için KVO : 3 nıl/saat,

- Hız < l0 nl/saat için KVO: 1 mlisaat,
- Hız < l ml/saat için KVO : ayar hızı.

42, Cihaz; hemşire çağırma sisteııi, ambulans (l2 V) ve PC'ye bağlantı için bir Multi
Foııksiyon Konnektörüne (MFC) sahip olmalıdır.

43. Cihazda, opsiyonel piggy back modu olmah ve tek bir pompa ile iki farkh hızda
infuzyon arasında geçiş sağlanabilmelidir. Bu uygularna için cihazlara uygun line
krıllanılmalıdır.

44. C|haz|ara, Software updateleri ile yeni özellikler eklenebiliyor olmalıdır 1Örn:

software F ile hasta datalarını hafizada tutma, software G ile baıkod okuma özelliği,
TCI, PDMS v.s,).

45. Cihazlar opsiyonel olarak, (inftizyon ya da perftizyon cihazı) en fazla 4 adet üst üste

moııte edilerek bir iStasyon (Station) oluşturabilmeli ve en fazla 6 istasyonda herhangi

bir ınontaj işleııi gerektirmeden kolayca birbiri üzerine kenetlenerek toplam 24

cihazla bir aratla çalışma imkanı sunınahdlr. Bu sistemin, kab[o karışıklığına engel

olabilmek amacıyla tek bir elektrik bağlantısı olmalıdır,
46. opsiyonel olarak her bir Station, alarmların daha rahat takip edilebilmesi için üzerinde

büyük alarm ışıkları bulunduran Cover adlı taşıma aparatına sahip olmalıdır.

47. Hen] personel tasarrufu, hem de lıasta izlenebilirliğinin sürekliliği açısından birden

faz|a cihaz (24 cihazakadar) tek bir istasyondan opsiyonel izlenebilir olmalıdlr.

48. Cihazda; opsiyonel olarak ıı-ıodeırr, kablosuz LAN, USB-Ana port, RS232, USB Slave

Port, Ethernet RJ45, PS/2 bağlanüları olmalıdır.
49. c\lıaz, dezenfekte edilebilen bir ytizeye sahip olmah, kolay kolay sıvı geçirmemelidir.

50. Cilraza, uygun orjinal seti ile 72 saat üzeri uygulamada, sapma payı +Vo 5'dir,
5 l . Cihaz, 1,4 ml hatalı doz verdiğinde otomatik olaıak durur.

52. Cihaz., uluslarası Kalite Belgeleri ISo ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır.

53. cihaz, sevkiyat tarihinden itibaren 24 ay süreyle, üretim hatalarlnı içeren garanti

kapsamındadır.
54. Ci'irazın, nrinimum 10 yıl süreyle gerekli olan yedek parçalarının temini ve tamir ile

çalışılabilir olmasının ve gerekli tekrrik servis hiznretini gerektiğinde veya periyodik

bakınılarda sağlanacağını taahüt ederiz.
55. Teknolojik ge|işmele.i parelel paranıetreler değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

cinaz, lEcıbN 6060I_|_2,1EC/EN 60601_2_24, EN 55011 standartlarına uygun

olmalıdır.
56



oKslJEN MAsKEsı TEKNiK ŞARTNAMEsi

1,Kapal. non steril paketler içinde paket muhteviyatl]
Çene-burun mesafesine uyumlu yumuşak plastikten 1 adet oksijen bağlantı girişi, baş Sabitleyici lastiği
Ve buruna otu(ulabilen metal adaptörun bulunduğu maske,
2.Maskedekj adaptöre Ve oksi]en flowmetresjne uygun uçlarl bulunan yumuşak p|astjk/siljkon hortum
(ortalama 2 metre) bulunmalldIr,
3,Ulusal veya Uluslar arasl standart belgelerınden birine sahip olmalıdır,
4.Ürün numuneye 9öre değerlendirilecektir,
5.Malzemenin tüketimi sIrasInda hatall ürünıe karşllaşlldlğlnda, sağlamlar| ale ücretsiz olarak
değiştiriImeladir,
6.Pediatrjk ve yetişkin boyları olmalıdır,
7.|Vlerkezi sisteme uyumlu olmalıdır,

Aynur lŞlN Aii 4JĞLU
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NEBuL HAzNELi oxsi:rı,ı MAsKEsi gırişxiıı-çocux) rexırix şenrıeı,ırsi

1. Nebulizer set,maskeli ve ağızlıklı olmak üzere 2 model olmalıdır,
2. Maske ve bağlantı elemanları (medikal grade) yumuşak PVCden yapılmış olmalıdır.rahatsızlık
verici koku içermemelidir.
3. Ağızlık,insan ergonomisine uygun olmalı,dokuya zarar verebiIecek keskin köşeli yüzey
bulunmamalıdır.
4. Maske, yetişkin Ve pediatrik olmak üzere, 2 farkll boyutta olmalı,yüz formuna uymalıdır. Ciltte
tahrişte sebep olmayacak medikal grede PVCden yap|lmış olmalıdır.
5. Bağlantı hortumu 2oocm +/-%5 medikal grade PVC oİmalı,hortum iç yüzeyinde mukavemet
artırcı kana llar bulunmalıdır.
6. N ebu lizer, içindeki ilacı gösteren şeffaf,sert pla5tıkten yapılmış olmalıdır. Hazne hacmi en az 8
ml olmalıdır.
7. Nebulizer bağlantı elemanları ile hava kaynağına kolayca bağlanabilir olmalıdır.
8. Nebulizer içerisine konulan 2.5 ml (1flokon) ilacı 5-10 dakika içerisinde pulvarize etmelidir.
9. Ürün ambalajı üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, referans numarası, lot
numarası,kullanım ve firma bilgileri bulunmalıdır.
10. Ürün miyadı en az 3 yıl olmalıdır.
11. Ürüne ait alınmış CE sahip olmalıdır.
].2. N u muneye göre değerlendirilecekitir.

Aynıır lŞlAl
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BEz FLASTER10* 10 TEKN iK şARTNAME5i

1.Ten rengi dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır.
2.Enine Ve boyuna düzgün ipliklenmeden ve eli acıtmadan yırtılabilir,ciltten çıkarıldığında
yapışkan atık bırakmayacak özellikte olmalıdır.
3.Dokuya iyi yapışa bilmelidir. Yapılan girişimlerden etkilenmemelive yapışkan özelliğini
kaybetmemelidir.
4.YaPıŞkanı düzgün, homojen bir şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz, esnemez olmaIıdır.
Bez flaster bir bütün halinde olmalı, ekleme veya parçalı olmamalıdır.
5.Cilt nemini geçirir ve maserasyon yapmayacak özellikte olmalıdır.
6. İstenild iğinde üzerine yazı yazılabilir ve röntgen ışınlarını geçlrgen özellikte olmalıdır,
7.Malzemenin tüketimi slraslnda hatalı ürünle karşılaşlldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
8.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
9.Ürün numuneye göre değerlendiralecektir

Ayntır lŞlN
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FLASTER ELAsTiK HYPoALLERJENiK( 5cm*10 cm _10cm*1ocm) TEKNiK şARTNAMEsi

1.Cilde iyi yapışmalı, çıkarı|ırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı
bırakmamalı,
2.Vücutta uzun süre kaldığlnda tahriş etmemeli, istemsiz ciltten ayrllmamalı,
3.Flasterin yapışkanı 5entetik polimerik akrilattan olmalı,
4.Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeliVe suyla temas|nda slvlyı

alta geçirmemeli,
5.Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, flasterin enine esnekliği 1-2 mmyi geçmemeli,

6.Flaster arkaslndaka koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalı,
7.Hypoallerjik alanlarda her 10 cmde bir kesme işareti olmalıve çekince makasa gerek

duyulmadan kopabilmeli,
8.Koruyucu kağıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamalı,
9.Malzemenin tüketimi sırasında hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
10.Raf ömrü en az iki yıl olacaktır,
11. UIusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
13.5*to cm-lOflocm boyutlarl olmalı hangi boyuttan kaç adet alınacağı hastane komisyonu

tarafından belirlenecektir.
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], Hastanemize alınacak gazll bezin eni 90cm boyu 100 metre Ve ağırl|g en az 2700 kilogram olmalldır.
2, Gaz Hidrofil yağl allnmış % 100 pamuk ipIiği ile dokunmuş tülbent bezi olmalldlr.
3. Her bir cm2 de atkl Ve çözgü ipliği saylsı toplam 20 tel olmalldlr.
4 Gazll bez cildi tahnş etmemelidir.
5. Kenarlı Ve yüksek emicilik gücüne sahip olma|ıdır.
6. Suya, neme dayanıklı koruyucu kap içinde olmalıdır.
7, TS EN 14079 Standartlarına göre Gazlı bezin 1 topunun eni 90 cm, boyu 100 mt olmalıdır.
8. Dokumasl sağlam olmall dikiş, ek yeri, delik, kesik Ve ylrtlk Vb, bozukluklar bulunmamalldlr.
9. Beyaz, çirişsiz, temiz Ve kokusuz olmal|dlr.
1o. 10o er metrelik toplar halınde, top kenarlarl muntazam üst ıjste gelmeli, her top mühürlü olma|ıdır.
1 1. Sağlık Bakanlığı ubb Belgesi ibraz edilecektir,
12 .Teklif Veren firmalar tekliflerinde ,l top (90 cmx100 m)gazlı bezin kaç kilogram geldiğini belirterek

tahhütname vereceklerdir.
Teklif ettiğimiz 20 telli gazlı bezan bir topu (90 cm - 10O mt olarak) ,.en az2.7oo... KĞ gelmektodir. ihale

uhdemizde kaldlğl Vakıt ,....gazlı bez vermeyi kabul Ve taahhüt ederız
13,Teklif Veren f'rmanln üretici firmadan allnmlş Yetki Belgesi olacaktlr.
14.Teklif Veren firma 1 top (90 em ' 1oo mt) numune Verecektir, Parça numuneler kabul edilmeyecektir.
15.Kabuı Ve muayene üç farkll balyalar içerinden bir top seçilecek üç nün ortalamasl allnarak bir top 100

metrelik gazlı bezin kilogramı belirlenecektir.
16.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğÜ takdirde TSE Ve R,S Hlfzlslhha Ens.ne numune

gönderilip, muayene ücretleri teklif Veren firma taraflndan karşllanacaktlr

TELL| GAz BEz HiDRoFiL

Aynur lŞlN Avsf,lADEMğğLU- i Hi(]n univoİrii<5, \
Alalt;n.l u, ıJy9ulAnıa lji!l8n,n

0])nc lri'(, }hrd,m(iJül{alIin

\,



'l . 7.5 cm x 7.5 cm ebatlarında Gaz Kompres 12 kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe katlanımlı (Cerrahi Makine Katlama) olacaktır,

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.

3.7,5 cm x 7.5 cm 12kalGaz Kompres açılımı; 30 cm - 23 cm (+- 2 cm) olmalıdır.

4.Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.

5.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miktarı, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MALlDlR." ibaresi yazılı olmalıdır.

9.İmalatia kullanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.

1O.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

11.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Yetki Belgesi olacaktır.

12.Teklif veren firma ürünler ile ilgili üretici tarafından taahhütname verecektir.

13.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S.Hıfzısıhha
Ens.'ne numune gönderilip, muayene ücretleri teklif veren firma tarafından
karş ılanacaktır,

14.Firma 20 tel yazılı olduğuna dair be|ge vermelidir.

15.En az 2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler ameliyathanede denenerek
değerlendiri lecektir.

16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancIn yapı§ı sert ve dokuyu tahriş etmemelidir,

14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır. 
t.

CERRAHi KATLAMA SPANÇ
TEKNiK şARTNAMEsi
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ŞEFFAF POŞET ELDiVEN

1.100 er adet lik paketler halinde olmalıdır.
2.Çabu k yırtılıp deforme oimamalıdır.
3.5ıvı geçirmemeli, kolay yırtılmamalı, dayanIklı malzemeden yapılmış olma|ıdır.
4.Eldiven rahatlıkla giyilebilmeli, eli kavramalıdır.
5. Ürünler Sağ|ık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır,
5. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambala.jın üzerinde baskılı olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot n umarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)CE işareti
f) Markası
g) Türkçe etiketi
h) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
7. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan alınmış firma tanlmlaylcl koda
sahip olmalıdır.
8. Sağlık Uygu|ama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bıra kılaca ktır.
9. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
10. Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamü teslim edilecektir.
11. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. İstekli firmalar Teknlk Şartnameye uygunluğu değerlend irilmek üzere her kalemden, en az 1'

er paket numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
13. Muayene Ve Kabul Komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraf lar yü kleniciye a ittir.
14. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil)Türkçe olacaktır,
Başka dilde sunulan belgeler yemlnli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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ELD|VEN NoNsTERiL sMALL- MiDiUM- LARGE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Eldivenler vinil hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
2.100'er adetlik kullanımı kolay paketlerde;Small, Medium ve Large boylarda ve anatomik
ya pıda olmalıdır.
3.Eldivenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar, lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey

kusurları bulunmamalıdır. Yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmasını sağlayacak özellikte
olmalıdır.
4.Eldivenler yırtılmaya dayanıklı yekpare üretilmiş ve pudrasız olmalıdır.
5 .Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.
6. Geçirgen olmamalıdır.
7.Eldiven ambalajü yırtık ve delik olmamalıdır.
8.ihaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçldan yETkiLi sATlcl belgesi gerekmektedir.

9. Eldiven birim ambalajı üzerinde;
a. M uaye ne eld iven olduğu,
b.Tek kullanımlık olduğu, steril olmadığı,
c.M uhafaza şekli,
d.Ambala.lın açılma yönü,

e.Beden , Lot no,
f.son kullanım ta rih leri,
g.AQL Seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti}

10.Malzemenin tüketimi slra5ında hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak

değiştirilmelid ir.

11.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmaIıdır,

Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun

olmalıdır. uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli

işlemIer ya pılaca ktır.
12. T.c Sağllk Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu Ve teknik

özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.

13. Tek|if edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankası

koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal BiIgi Bankas|ndan allnmış firma tanımlayıcl

koda sahip olmalıdır.
14. sağlık uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
15. isteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, ilaç Ve Tlbbi cihaz Utusal Bilgi Bankasına kayıtlı

olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.

15. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamlteslim edilecektir,

17. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine daar taahütnameyi Muayene

KabuI Komisyonuna vermeIidir.
18. istekli firmalar Teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

1'er paket numuneyi ihale slrasında komisyona teslim edecektir,

19. Muayene ve kabul komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm

masraf la r yükleniciye aittir.
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20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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ELDiVEN NoNSTERiL sMALL- MiDiUM- LARGE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Eldivenler lateks hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
2.].00'er adetlik kullanımı kolay paketlerde;Sma ll, Medium ve Large boylarda ve anatomik
ya pıda olmalıdır.
3,Eldivenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar, lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey
kusurları bulunmamalıdır. yüzeye cerrahi alet|erin kolay tutulmasını sağlayacak özellikte
olmalıdır.
4.Eldivenler uzun konçlu yırtılmaya dayanıklı yekpare üretilmiş olmalıdır. Hafif pudralanmış
olmalıdır.
5.Eldivenler non-steril olup sağ so| ayrımı olmama|ıdır.
6. Geçirgen olmamalıdır.
7.Eldiven ambaIajı yırtık ve delik olmamalıdır.
8.ihaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçldan yETkiLi sATlcl belgesi gerekmektedir.
9. Eldiven birim ambalajı üzerinde;
a.Muayene eldiven old uğu,
b.Tek kullanımlık olduğu, steril olmadığı,
c.Muhafaza şekli,
d.Ambala.lın açılma yönü,
e.Beden , Lot no,

f.son kullanım tarihleri,
g.AQL seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
11.Ulusalya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
Ürünler Sağlık Uygu|ama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu)ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemIer ya pılaca ktır.
12. T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinaI Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır,
13. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi 8ankası
koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal BiIgi Bankaslndan alınmış firma tanlmlaylcl
koda sa hip olmalıdır.
14. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bıra kılaca ktır.
15. isteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz UlusaI Bilgi Bankaslna kayıtll
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
16. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamıteslim edilecektir.
17. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir.
18. İsteklifirmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

1'er paket numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
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].9. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenme5i halinde tüm
masraf lar yüklen iciye a ittir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanIar( kataIog dahil) Türkçe olacaktır,
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış Ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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CERRAHi sTERİt ELDiVEN |no:7,7,5,8,8,5 ı TEKNiK şARTNAMEsl

I-TSE EN 455lL-2-3 belgesi olmalıdır.

2-1SO 9001:2001,1SO 13485:2003 ve CE belgeleri olmalıdır.

3-Gamma sterilizasyonu olmalıdır.

4-Ambalaj üzerinde EO veya gamma ile sterilizasyonun yapıldığı yazılı olmalıdır

5-Eldiven kullanım süresi imal tarihinden itibaren 5 yıl olmalıdır,

6-Eldivenlerin iç kutusunda ve kolide indikatör olmalıdır.

7-Eldivenler bilekten kıvrımlı olmalıdır.

8-Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.

9-Eldivenin sterilolduğuna dair ihale dosyasında test raporu olmalıdlr,

lo-Yeni üretim Ve yeni steri| edilmiş olmalldır.

11-Yüzey pudrası ile ilgili olarak kullanıcıya özgü iç amba|ajda uyarı yazı5ı hem ingilizce hem

türkçe olarak bulunmalıdır.

12-DışambalajısterilkuIlanımasunulmaya(kolayaçllma)kolaylıksağlayacakşekildebiryüzü
medikal bir yüzü şeffaf film ile a mbalajlan maIıdır,

13_ ihaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçldan yETkiLi sATlcl belgesi gerekmektedir

14_Eldivenler en iyi kalite latex malzemeden üretilmiş olmalı, kolayca yırtılmamalı ve hemen elin

şeklini alarak cerrahın rahat çalışabilmesi sağlayacak özellikte üretilmiş olmalıdır,

15. Eldivenin dış ambalajında sterİlizasyon tarihi , sterilizasyon şekli ve sterilizasyon yapılma yeri

yazılı olmalıdır.

16.TeknikşartnameyeuymaynVeteknikkomisyonraporunagörekullanımdabeğenilmeyen
uygunluk alamayan ürünler ihale dışı bırakılacaktır,

17. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır,

18.Eldivenler ciltte aler.iik reaksiyon oluşturmamalıdır

19, Ü rünü n UBB kaydı olmalıdır,
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iDRAR ToRBAsl (MUsLUKLu )TEKNiK şARTNAMEsi

1.Yumuşak ve plastik olmalı
2, 2000 ml, kapasiteli olmalı
3.Torba üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı, her 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve

5oo ml de bir rakam ile dereceler yazıtmlş olmalı ve idrar miktarın| doğru gösterecek yapıda

olmalı
4.Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı

5.Musluk kısmı ileri_geri hareketle çaIışmalı, kendiliğinden musluk açllmamall ve idrarı aşağı

sızdırmamalı
5.Torbanın üst iki yanlnda askı delikleri bulunmalı, kısmına askıyı takarken güç Veya ek kesici alet

gerektirmemeli
7.idrar Torbası musluğu kapalı iken torbanln hiçbir yerinden idrarı sızdırmamall

8.Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 5aat dayanma kapa5itesinde

olmalı
9.Hortumun ucunda konik konnektör bulunmall

10.Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı

11.sondaya takılan konnektör ucu tam oturmall ve sondayla uyumlu olmalıve idrar sızdırmamalı

12.Örnek alma portu olmalı
13.Torba ve hortumu şeffaf o|malı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanln etken

maddesi idrarln rengini değiştirmemeli,
14.Hortum uzunluğu en az 75 cm. olma|ı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum

gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve büküIme yada kırılma oluşturmayacak yeterlilikte

esnek olmalı
15,Her 2oo torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya uygun metal idrar torbası

askısı ücretsiz olara k veriImeli
16.idrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı

17.Aralineileidrartorbastbirbütünhalindeolmalı,ekyerindenidrarsızdırmamalı
18.Her bir idrar torba5ı koruyucu bir poşet içinde o|malı, üzerinde ürünün adı olmalı,

19.CildeyaplşankısmlderiyitahrişetmemeIiVeiyiyapışmaözelliğiolmalıdır.(antiallerjik
olmalıdır.)
20.cE Belgesi ve uluslararası geçerli kalite standart belgelerinden en az biri bulunmalldır, sağlık

Bakanlığından üretim Veya ithal izin belgeli olmaIıdır,

21.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir, Numune en az 10 adet olmalldlr,

22.Hatall ürünle karşılaşıldığında firma yenisi ile değişecektir,
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ionın ronsası 1oo cc.(Kız- ERKEK) içiN sTERiL

1.paketler tek kullanımllk ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miatlı olmalıdır.

2.Dlş koruma poŞeti rahat açlImalıdır
3.kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcllara gerek

kalma ma lıd ır.

4.Torba ağzındaki yapışt|rıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.

5.Yapüştırıcı ciltte allerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır,

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

vaya benzer bir destek olmalıdır
7.idrar torbasının yırtık, delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır

8.klz çocukları için idrar torbasl perine bölgesine gelen açlklık şekline göre iki boy olmalıdır

a) Perine bölgesine gelen açıklık büyük oval olmalıdır, (şişman çocuklar için)

b) Perine bölgesine gelen açıklık küçük oval olmalıdır, (düşük kilolu çocuklar için)

9.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihiyazilı olmaIıdır,

10.50'şer veya 1OO'er adet paketler şeklinde olmalıdır,

11.Ürün enaz (5) adet numune denenerek değerlend irilecektir,

q
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TiMPANiK TERMoMETRE PRoBU(ciHAztl) şARTNAMEsi

1.Timpanak metodla kulak içinden ö|çüm yapılmak üzere kullanılmalıdır
2.Problar anıtomik yapıda,PVC materyalden üretilmiş olmalı ve hastaya rahatsızlık

vermemelidir,
3.Problar cihız haznesinin içerisine kolay yerleştirilmelid ir.

4.Problar cihaza kolay takılabilmelidir.
5.Problar ciha:ın üzerinde bulunan bırak tuşu ile kolayca atllabilmelidir.

6.problar tek kullanımlık olmalıdır.
7.uzun süre kullanım için problar cihaz haznesinin içerisine iki kartuş veya 120 lik prob

sığdırılabilmeIid ir,

8.ihaleyi kazanan firma aşağldaki özelliklere sahip ..1O0.. adet cihazl Timpanik Termometre

Proplarl İıastane eczanesinde veya deposunda bulunduğu sürece kullanım için konsinye olarak

verecektır.. ihtiyaç hailnde idarenin uygun gördüğü saylda cihaz arttlrllabilir.

9.Termometre. timpanik metodla, kulak içinden ölçüm yapmalı ve ölçümsonucunu ekranda

gösternejlidır.
io.cih.ız Timqanik ölçümü seçilen modda ekrana ya nsıtabilmelidir. (oral_Rektal_ Timpanik_

Core-Aksiller)
11.Ölçme zaçanı 1-2 saniye olmalıdır.

12.cihaz üzerindeki ölçüm tuşu büyük olmalı , sağ veya sol elle rahatça ku llanılabilmelidir,

13.Sıcaklık ölçüm aralığı 33"C-42"C arasında olmalıdır,

14,Clçüm so6uçlarını LCD ekranda sesli ve görsel olarak göstermelidir,

ı_..cınazınploutakılan uç kısmı sağlam temiztenmesi kolay kirtutmayan enfeksiyon açısından

risk oluştqİmayan dezenfektanlara dayanıklı sağlam yapıda olmalıdır,

16,LCD e\randa pilin zayıflama yada bitme durumu ile ilgili ikaz göstergesi olmalıdır,

17.Sleep., (uyku) modu son ölçümü kaydetmeli ve pil ömrünü uzatmalıdır,

18.ciha/n.C/.F seçenekleri olmalldlr.20.cihaz arka arkaya istendiği kadar ölçüm yapabilmelidir.

19.Termometre, kulak kanalı kısmına giren parçaslna tek kullanımllk prob takılarak

kullanıljbilmelidir.
2O.Cihaz üzerinde bulunan bir tuş ile kuIlanılmış problar el değmeden ' kolaylıkla

atllEbilmelidir.
21.İermometre, probların yerleştirilebileceği ve elde taşınacak,ergonomik yapıda bir

agarata sahip olmalıdır.
2j,Cihazların her yılTSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip Uluslararası standartlara

uygun olarak, ihaleyi alan firma tarafından kalibre edilmesi sağlanacaktır,

23.Cihaz 3 AAA pil ile veya diğer pillerlede çalışmalıdır,
24.cihazlar kullanıcı hataları j,ş,na, (aı;ştırtlı.e sonucu kırılma,sıvı kaçması ve kaybolma )2 yıl

firma gara ntisinde olaca ktır.

25.İhaİeyi alacak olan firma eğitim desteğinde bulunmalıdır,

26.Ürün en az 1OO adet prob ve 2 adet cihaz ile denenecektir,

27.Cihazlnorjinalpillericihazkultanıldığısüreceprobuverenfirmataraflndankarşılanacaktır.
;;.ii;;;i .ıun tirrnu klinikleri 15 gün ara ile dolaşıp cihazlarln gerekli eğitim ve bakımlarınl

sağlamalıdlr.Ayrlcacihazdaar,.a-oldugundaengeç24saatiçindetamiryapılmalıveyayenisiile
değiştirilmelidir.

Ayıeı eütıvlöĞL|}

Avn lslN
l 8brJn Unlverı(esi

,lıln,lve Uy9uh,iri H,!5lane§j
ğa!hQnı!|ro Yaidlm.|<|'fy l

w,2.@(-2



HASTA TANlTlM B|LEKL|Ği (ERişKiN VE PED|ATRiK )TEKNiK şARTNAMES|

1.Bilekliğin rengi hastalarda beyaz olmalıdır.
2.Özellikli hastallklar için (alerji vb.)durumlarında yetişkin Ve pediatrik ebatlarının belli bir miktarı

idare tarafından belirtilen renkte olacaktır.
3.Bilekliğin üzerinde üzerinde hastanın protokol numarasI adı-soyadı, doğu m tarihi gün/ ay / yıl

ve ilgili bölümün adı vb.bilgileri kayıt edilebilen etiketi olmalıdır.

4.Ürün oda sıcaklığında saklanabilme özelliğine sahip olmalı

5.Kullanıcı bünyesine tahriş, kaşıntl, alerji v.s. türü zararll reaksiyon vermemeli

6.Bebek bilekliği bebek bileğine uygun boyda olmalı.

7. KiIitlenebilir sistemi olup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlikle açılmamalı

8.kilitleme işlemi için kullanılan delik sayısı yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun

mesafe olmall
9.Bileklik 5ürtünme Ve aşlnmaya karşı dayanlkll olmalı, su, VÜcut slvlsl, kan, amonyak, çamaşır

suyu gibi malzemelerden etkiIen memelidir.

10.Bileklik rengİ hastanln aler.ji, bulaşıcı Vs.hastatık durumlarına göre idare taraflndan beirtilerek

verilmeli,
11. UBB barkod u olmalıdır.
12. Hastane personeline ve hastaya solunum sistemine, göz, cilt v.s yan etkisi olmayan

materyalden imal edilmiş olmalı
rs. roi bağı uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir etki yaratmamall

14.Ürünün (kol bağının)bileşimleri kimyasal olarak antialerjik po|ietilen malzemeden imal edilmiş

olmalı
15. Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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ANNE-BEBEK BiLEKL|Ği TEKNiK şARTNAMEsi

1,Hastane personeline Ve hastaya Solunum sistemine, göz, cilt V.s yan etkisi olmayan materyalden imal

edilmiş olmalldlr,
2.Kol bağl uzun zaman kullanlldlğlnda akut Ve kronik herhangi bir etki yaratmamalldlr
3,Ürünün (kol bağlnın)bileşimleri kimyasal olarak antialerjik polietilen malzemeden imal ediImiş olmalldlr
4.Ürün oda sıcakllğlnda saklanabilme özelliğine Sahip olmalıdlr,
5.Kullanıcı bünyesine tahriş, kaşlntı, alerji v.s. türü zararll reaksiyon Vermemelidir.

6,Bebek bilektiği bebek bileğine uygun boyda olmalıdlr.
7Anne bilekliğa erişkin boyda olmalldlr.
8. KiIitıenebilir sistemi olup, kilit makasta kesilmedjkçe kesanlikle açılmamalıdır.
9.Kilitleme işlemi için kullanIlan delik saylsl yeterli miktarda olmall, delakler araslnda uygun mesafe

olmalldlr
10,Bileklik sürtünme Ve aşlnmaya karşı dayanlkll olmalı, su, Vücut slvlsl, kan, amonyak, çamaşlr suyu g ibi

malzemelerden etkilenmemelidir.
11.Annenin Vğ çocuğun cinsiyetjne göre bileklikleri aynl renkte olmalıdlr, (mavi-pembe )
,12.Anne 

-bebei bilekliği istenilen sayıda mavi Ve pembe renklerde olmalıdır,

13, Ürün numune ile değedendirilecektir.
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HASTA ALT BEzi (ERişKiN VE PEDiATR|K )

1)Paket adedi en az 8- 10 olmalıdır.
2)Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmelidir.

3)Bezin emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmış olmalıdır,

4)Bezin emici olmayan uç klsml cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma 5lzlnt|ya karşı bariyer

göreVi görmelidir.
5)Tekrar yapıştırıla bilir bantlara sa hip olmalıdır.

6)EmiciIiği arttlran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.

7) Yetişkin ve pediatrik boyları olmalıdır.

8)Pediatrik boyları (0_3,5_10,10_ r.8,18_25 kğ) .Hangi boy ve ebatta olacağl idarece

belirlenecektir.
8)UBB kaydı olmalıdır.
9)Ürün en az 1paket bezle numune ile değerlendirilecektir,
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YATAK KoRUYUcU (ALEz)TEKNiK şARTNAMEsi

1.Paket adedi en az 10 olmalıdır,
2.Bezan emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmlş olmalıdır,
3.Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma sızıntıya karşı bariyer
göreVi görmelidir,
4.60*90 ebatla rın da olmalıdır.
5.Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal ediImiş olmalıdır,
6. Yetişkin boyutIar| olmalıdır,
8. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
9.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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ANJioKET TEKNiK şARTNAMEsi (NozL6,L8,2o,22,24,26 |

1.Kanül kısmı virgin teflon (p.t.f.e.) o|malıdır.
2.Kanül x-ray ışınlarına karşı gömülü radioopak özelliği taşımalıdır.
3.Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalıdır.
4.Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almalıdır.
5.|V kanülün luer-|ock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelIeyici bir

konumda olmalıdır.
5.|V kanülün tespitini kolaylaştlrmak iç|n yanlarında kanatlar yer almalıdır.
7.|V kanül birim blister-tyvex ambalajlarında yer almalı ve her birim ambalajın üstünde ts-5542-

5(steril Ve tek kullanımlık) ibaresi bulunmalıdır.
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalıdır.
9.1V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında en az 2 yıllık bir raf ömrüne sahip olmall
ve bu bilgiler ambala.j üzerinde bulunmalıdır.
10.Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapılacaktır,

11.MaIzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir. 12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmalı, dokudan girerken rahat girilmeli ve

bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmamalıdır.
13.Yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermeIidir.
14. Anjioketler etilen oksit Veya gama ışınl ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim

ambalajın üzerin de belirtilmiş olmalıdır.
15, Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun

olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli

işlemler yapılacaktır.
16. Malzeme steril orjinal ambala.jında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,

okunaklıve bozu lmayaca k biçimde;
a) Lot numaras|
b) Üretim tarih i

c) son kullanma tarihi
d) Ebadı,
e) Sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g) CE işa reti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.c sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmlş or,iinal ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik

özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası

koduna, isteklifirma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı

kod a sa hip olmalıdır
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18. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
19. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz UIusal Balgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamlteslim edilecektir.
21. Yüklenici firma bozuk Ve hatalı ürünleri yenasi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir,
22. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlen dirilmek üzere her kalemden, en az

10'ar adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
23. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraf lar yü kleniciye aittir.
24. Teklifi o|uşturan belgeler ve ekleri iIe ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
25,Ürün hastanemizde kullanılan serum setleri ile uyumlu olmalıdır,
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TARAF iŞARETLEME KALEMi

1. Her çeşit yazı (daktilo, baskı vb.)ve kağıttaki (faks, fotokopi, otokopi)yazıların silmeden

Ve üzerini kapatmadan okunabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenmesine olanak

sağlamalıdır.

2. RenkIer;sarı, kırmızı, mavi, yeşil seçenekleri olmalıdır.

3. (3-5 mm.) kesik uçlu olacak (idarece belirlenecek)

4. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

5. Ürün non steril olacaktır.

6. Ürün toksik olmamalı. cllde zarar vermemelidir.

7. Ürün en az 1yıl garantili olacaktır,

8. Ürünün boyası donmamalıve akmamalıdır.

9. Bozuk olan ürünler yenisi ile değiştirilecektir.
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TRlFLo TEKNiK şARTNAMEsi

1.Tek kullanımlık poşetler halinde olmalıdır.
2. 600 cc -9OO cc -12OO cc saniyede dönüş hızı olan 3 kademesi olmalı

3. İnsprium ve Exprium yapılan aparat kısmı ağız anatomisine uygun olmalı
4.Temizliği kolayca yapılabilmeli, özellikle hastanın ağzına tema5 eden ağızlık kısmı

temizlenebilmesi için bağlantı hortumundan ayrılabilmeli.
5.Triflo yere d üştüğünde kırılmamalı
6,Topların olduğu bölüm ile ağızlık ara bağlantısı (emiş gövdesi) kolayca takılabilmeli, takıldıktan

sonra birbirlerinden istemsiz ayrılmamalı
7. insprium sıraslnda hareket etmesi gereken toplarln her biri bir bütün halinde olmalı, yere

düştüğünde toplar bağlantı yerinden ayrılmamalı
8.Toplarln olduğu insprium havasının verildiği gövde kısmı bir bütün halinde olmalı, yerde

düzgün durmasını sağlayan kısım ile topların yuvalandığı kısım birbirinden istemsiz ayrılmamalı

9.Ürün numune ile değeriend irilecektir. (10 adet numune)

10.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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vEN vALFi iĞr,ıEsiz üçı-ü

1.Üç lümenli olmalıdır.
2. LumenIerjn uçlarında valf bulunmalıdır
3.Serum infuzyonu ve ilaç tedavisine uygun olmalıdır
4. Ka paksız kullanılabilmelidir
5. Lumenlerin üzerinde klemp bulunmalıdır
6. Sıvının geri çıkışına izin vermeyen yapıda olmalıdır. Mekanizması enjektörü geri itmemelidir.
7. Metal parça Ve lateks içermemelidir
8. Hasta ve sağlık personelinin enfeksiyon risklerini arttıran kapak, musluk ve stoper olmak5ızın

kulla n ılab jlmelidir

9. İlaç ve kimyasallarla etkileşimli materyal içermemelidir
].O. Sllikon, poliuretan gibi biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalıdır
11.Gövde kalınlığı branülü yükseltmemeli en kalın gövde bölgesi 1cm olacak şekilde olmalıdır.

12. Uzunluk, branul ucunda kullanıma uygun olarak 10-12cm'den uzun olmamalıdır. Hassas

dozlu ilaçlarla da kullanılabilmesi için lumenler ince olmalı, setin tüm iç hacmi 0.6 ml'den fazla

olmamalıdır
13.Lumen inceliği mikrobor olmalıdır
14. Lumenlerin ucundaki valflerin iç hacmi 0.1t0.01 ml,den büyük olmamalı, böylece kan ve

sıvılarln valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynakllk etmesi engellenmelidir

].5.Lumen ucundaki valfler şeffaf oIma|ı, içleri görünebilmelidir

16.Lümenlerin uçlarındaki valfler güvenlive ayrılmaz biçimde lümenlere monte olmalıdır.

17. Valfin dış kısmlnda enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olma|ıdır,

yüzeyde bakteri üremesine izin verecek boşluklar ve çukurluk olmamalıdır
18. kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken yere düşme riski olmamalıdlr.

19, Enfeksiyon riskini önleme açı5ından 3- 4 gün kalabilmelidir.

20. katatere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böylece

paketten çıkarma sırasında el valfin ucuna temas etmemelidir.

21.Ürün en az 3 adet numune ile değerlendirilecektir.
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sToPPER HEPARiNLi KAPAK TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ürün, fermale luer uca vidalanabilir olmalı ve vidalandığında asla sızıntıya izin vermemelidir.
2.Üç yollu musluk, seri manifold, uzatma seti vb setlerdeki female uçlara vidalanması uygun
olmaldır.
3.Heparin cap uç kısmında iğne ile ek doz uygulamalarına izin veren enjeksiyon portu
bulunmalıdır.
4.Enjeksiyon portundan 1 den fazla kez enjeksiyon yapılabilmeli, iğne izlerinden ilaç veya kan
slzlntlsl olmamalldIr.
5.Ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miyadı en az 3 yıl olmaldıır.
6.Ürün ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,lot numarası,firma bilgileri
bulunmalıdır.
7Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,
9.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelid ir,
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PuLsEoK5iMETRE PRoBU YETişKiN_PEDiATRiK TEKNiK şARTNAMEsi

1.Prob oksİjen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrik, neonatal ve

infant tipleri bulunmalıdır. Neonatal Ve infant tiplerin kabloları küvöz dışına uzanabilecek kadar

uzun, en az 80 cm, olmalıdır.
2.Prob, Vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir.

3.Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti allerjik özellikte olmalıdır ve latex
içermemelidir.
4.probun kendinden kablosu olmalıdır. Problar orijinal kapalı ambalajında steril ve tek hastada

ku lla nılma k üzere üretilmiş olmalıdır.
5.Probun ambalalı üzerinde markası, son kullanma tarihi,sterilizasyon yöntemi ve özellikleri
yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıd|r.
6.Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
7.Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifaklarl giderici Faraday Ekranlamasl olmalıdır.

8.Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.

9.Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilmelidir ve prob hasta cildini yakmamalıdır.

10.probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.

11.probun oynamamasl için, hasta parmağına temas edecek iç kl§ml tamamen yaplşkan madde

ile kaplı olmalı yapışkan oImayan bölge olmamalıdır.
12.Her 10o adet Tek kullanımlık pulseoksimetre Prob için aşağıdaki özelliklere sahip 1(bir)adet

Konsol Tipi pulseoksimetre cihazı kullanıma Verilecektir.
13,1.Veriiecek pulseoksimetre cihazü arter kanlndaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak

gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direk

olarak Şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağ| olan göstergeleri yatay

konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.
L3.2.Cihaz neonatal hasta larda n yetişkin hasta lara kada r ku lIanım a uygun olmalı ve %o,o3 - o/.2o

perfüzyon oranı aralığında ölçüm yapabilmelidir.

13.3.sistemin saturasyon ölçüm aralığı o/o ! _ 1oo arası, nabız ölçüm arallğı 20 _ 250 at|m/dakika

olmalıdır.
13.4,Cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt ve üst alarm tertibatl Ve düŞük Pil

seviyesi, sensör arızası ? nabız kaybı alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için

susturu la bilmelidir. Sesli alarm iptal 5üresi 30-120 sn arasında ayarlanabilmeli Ve istenildiğinde

tamamen kapatıla bilmelidir. sesli alarmlarln açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.

13.5.cihazda artifak,5ensör arıza5ı, atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı

oImalıdır.
13.6.Cihazda pulse sesi ve alarm sesi ayarla nabilmelidir,

13.7.cihazda açılış değerleri (spo2 ve nabız için alt ve üst alarm limitleri, pulse ve alarm ses

şiddeti) kulla n ıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
13.8.cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı taraflndan belirlenebilen)

aşanakadaraktiveetmeyenancakbuseviyeninaşılmasıhalindealarmlarıaktiveaderek
kullanlcıyı uyaran gelişmiş alarm yönetimi olmalısı tercih sebebidir,

13.9.si5tem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 8 (sekiz) saat çalışabilecek dahili Şar.1

edilebilir batarya5| olmalıdlr ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalldır,

Bataryanın şarj olduğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır,

\
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13,10.Cihazın ön panelinde LED nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nablz Ve puls şiddeta
izlenebilmelidir, LED tipi ekranl olan cihazlarda, alarm durumunda alarm sınırını aşan
parametreye ait göstergenin kırmızı renge dönerek yanıp sönmesj ve görsel olarak da kullanıcıyı
uya rmast tercih sebebid ir.

1.3.11.Hastaya ait 24 saatljk parametreler (Trendler) cihazın hafızasında saklanabilmelidir.
Trendler istenildiğinde yazıcıdan tablo olarak bastırılabilmeiive istenildiğinde siIinebilmelidir.
13.12.Cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeki dokunmatik tuşlar ile verilebilmelidir.
13.13.Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifaklarü tespit eden bu sayede hatalı alarm
vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve satürasyonunu doğru

olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır. Bu özelliği teklifle beraber detaylı olarak
açıklayacak orijin a l belgeler sunulmalıdır.
13.14.Teklif edilen pulseoksimetre cihazlnın teknik özellikleri bu şartname maddeIerine göre tek

tek sırayla yanıtlanmalI ve orijinal broşür üzerinde görülebilmelid ir.

13,15.ilgili bölüme teklif edilen ürünlerin numunesi Verilecektir.
13.16.Cihazın ağırlığı 1.5 kg.ı geçmemelidir.

Aynur lŞlN
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iYoTLU cİLT ANTisEPTiĞi(BETADiN)

1.Ameliyat öncesi cerrahi alan dezenfeksiyonu için üretilmiş olmalıdır,
2.Koyu veya çok açık kıvamlı olmamalı, cilten akıp gitmemelidir.

3.% 10 Povidon iyot içermelidir,

4.Teslim tarihi itibariyle en az 24 ay raf ömrü olmalıdır.

5.25 C nin altlnda lşlktan korunarak saklanmalıdır.

6.Teslim edilen dezenfektan yerli üretim ise TSE,yabancı üretim ise iSo/FDA gibi üretildiği

ülkenin onayından geçtiğine dair kullanılabilirlik belgesine sahip olmalıdır,

7.1OOO ml lik ışığı geçirmeyen burgulu kapaklı plastik şişede olmalIdlr. Kendi ori.jinal ambalajında

olma lıdır. Kullanım ı kolay olsun diye kilitli kapak ya n ında verilmelidir.

8.kullanım şekli Türkçe metin olarak malzemeyle birlikte teslim edilmelidir. Her şişede
dezenfektanın özelliği, içeriği, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

9.Dezenfektan bu özellikleri belgeleyen resmi onay belgesine sahip olmalıdır.

10.Ürün numuneye göre değerlen dirilecektir

11.Ürünün yoğunluğu ve ciItte temizleme özelliği iyi olmalıdır.

12. Biyosidal ürün ruhsatl, iyi imalat uygulamaları sertiflkasl ve antiviral etkinIik test raporu

yan ın da verilmelidir.
13.ürün kullanırken dibinde tortu bırakmamalıdır.
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iĞ ıuı uçı-ını (pEM BE,siyA H,yrşi ı- 1 rrxııı i x şınrı,ınrvırsi

1.İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımı veya
paslanmaz çelikten imal edilmiş olma|ıdır.
2.Tekli paketler halinde steril edilmiş olmalıdır.
3.Miadı en az 2 yıl olmalıdır.
4.İğne cidarı çok ince yapıda ve uç bilemleri uzun eğimli olmalıdır,
5.İğne ambalajı steril tekniğe uygun olarak açılabilecek özellikte olmalıdır. İğne uçlarının
paketleri sterilizasyonu korumak için iyi yapışm|ş ve bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak ve

sterilizasyonu bozmayacak şekilde açılabilir olmalı, enjektör ambalajları birbirinden ayrılırken
diğerin in ambalajı bozulmamalı,
6.iğne ucu pürüzsüz ve en.jeksiyona uygun olmalı, uçlarl dokuya zarar Vermeyecek keskinlikte
olmalıdır.
7.İğne uçları her model enjektöre uyumlu olmalıdır.
Enjektöre taklldlğında hava kaçağı yapmayacak şekilde monte edilebilmelid ir.

8.Her iğnenin paket ya da kutusu üzerinde tipi, iğne numaras|, uzunluğu, kesiti, iç ve dış çapı,
rengi, sterilizasyon metodu, aktivite süresi ve ticari markası yazılı olmalıdır.
İğne ucunun koruyucu plastik kapağı delikli olmamalıdır.
9.Ambalajın üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10.Ulusal ya da ulu5lar arası standart belgeIerinden birine sahip olmalıdır.
11.Kutu Ve enjektör ucu paketi üzerinde barkot olmal|dlr.

12.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsaz olarak

değiştirilmelid ir,

13.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. (en az 10 adet numune verilecektir)

Avnur lŞlN
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HASTA ÖNLÜĞÜ TEKNiK şARTNAMEsi

1,Kumaş terycoton %65 polyester. %35 cotton kumaş karlşlmlndan harmanlanmlş Ve çekme oran1 % 0-
1 arasl olmalldlr.

2,Hasta önlüğü kruvaze model olmalldır.

3,Kruvazenin yan kenar uçlannda sağlı sollu bel kısmına bağlanacak 50 cm uzunluğunda iki adet bağcık
olmalldlr.

4,Yaka kl§ml kruvaze yaka üstünde üç tane çlt çlt olmalt, bel bölgesinde içinden kemer geçme yeri
olmalldlr-

5.Önlükler slk ylkamaya dayanlkll olmalldlr, Giydaraldjğinde diz kapağlnl kapatabilme|idir.

6,Bedenler istenilen tam beden ölçülerinde olmalı firmaya göre farkllllk azetmemelidir.

7.Boya Ve kumaş sterilizasyon hijyen şartlanna uygun olmalldlr,

8.Yazl baskllarl ylkama ile geçmeyen özel baskü olmalldlr. Firma baskılar yıkama ile silinmeyeceğini
belgelemelidir, Özellikte silinen baskılar için firma yeni bir önlük Vermeyi taahüt etmelidir.

9.Tüm dik|şlerde, dikiş ipliği artlk blrakmayan, yükama esnaslnda ylpranmayan, renk atmayan kaıite Ve

sağlamlıkta kuIlanılmalıdır.

1o,Renkler solmayan boyadan imal edilmiş olmalldır, Fırma bunu belgelendirmelidar. Rengi solan takımlar
yenisi ile değiştirilecektir.

,l1,Önlüklerin s, M, L,XL, XXL XXXL bedenleri bulunmalıdlr,

12.Firmanın lso 9oo'l Kalite belgesi olmalı ve bu dosyada belgelendirilmelidir.

13.Ürünler (her bedene göre) numune ile değerlendirilecektir. Ürün teslimatlnda Verilen önlükle gönderilen

numune aynl olmahdlr.

14.Ürün teslimatlnda önlükler ütülenmiş katlama şekline göre kallanmlş tekli poşetlerde teslim edilmelidir.

Hatall çıkan ürün yenisi ile değiştiralmelidir.

15.Önlük üzerinde takımın beden numarasl Veya yazlsl belirtilmiş olmalıdlr,

16.ÖnIük rengi Ve beden sayılarl hastane idaresı taraflndan belirlenecektir,

17 Önlüğün kol kısımlar| en a2 28 cm genişliğinde olmalıdır.Kol kapri olmalıdır,

18.Önlükte bel bölgesine yakln bir adet yan cep bulunmalldlr.

19,Ürün numune iIe denenerek değerlendirilecektir.
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DlSPOSABLE SEDYE ÖRTÜSÜ TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Kumaşl slvl geçirmeyen nonwoven kumaştan olmalldır.

2.Sedye üzerinde kullanmak üzere tasar]anmış olmalıdır

3.Örtünün kenarları sedyeyi rahat kavramak için lastikli olmalıdır.

4.Eni en az80 cm, boyu en az 2.20 cm olma lıdır. Hastanemizde kullanılan sedyelerle uyumlu
olmalıdır.

5,Ürün 2 yıl miadlı olmalıdır.

6.Ürün en az 5 adet numune ile değerlendirilecektir

7.Ürün beyaz ren kte olmalıdır,

8. Ürünler 1o0 er adet paketlenmiş olmalıdır

oĞLıJAvııtır lŞlN
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KATETER KAYD|R|cl JEL

1.Kateter kayganlaştırıcı bileşiminde lokaI anestezik etkisi olan lidokain içermelidir.
2.Sterilitenin korunması ve antibakteriyel etkisiyle formülünde klorheksidin dihidroklorür
içermelidir.
3.Kateter kayganlaştırıcı radyasyon (gamma ile )steril edilmiş orjınal tekli ambalajda olmalıdır.
4.Tek kullanımlık olmalıdır.
5.Kateter kayganlaştırıcı görüntüyü etkilemeyen (endoskopik işlem sırasında )suda eriyen,
berrak renksiz özellikli olmalıdır.
5.Kateter kayganIaştırıcı sıkma işlemini kolaylaştıran 5 ml enjektör içinde olmalıdır.
7.Kateter uygulanmadan önce üretra içinde kateter kayganlaştırıcInın zerk edile bilmesi için

enjektörün kolay açıla bilen kapağı olmalıdır.
8.Bir kateter kayganlaştırıcı enjektör içinde 6ml kaydırıcı jel ihtiva etmelidir.
9. Ürünler numuneye göre değerlend irilecektir. N um u ne getirmeyen Firmaların teklifleri
değerlendirilmeyecektir.
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KAN şEKER sTRiBi TEKNiK şARTNAMEsi

1.Sistem gelişmiş B|yosensör Teknolo.iisi'ne sahip olmalıdır.
2.Strip, kapiller tam kan örnekleriyle çalışmalıdır.
3.Ölçüm stribi %30-50 hemotokrit aralıklarında ölçüm yapabilmelidir.
4.Kan şekeri ölçüm aralığı 20-500 mg/dl olmalıdır.
5.Kan şekeri ölçümü için en fazla 0.6 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.
6.Ölçüm süresi en fazla 5 saniye olmalıdır.
7.Stripler,15-40'C ısı ve %10-90 nem aralığındandaki çalışma şartlarına uygun olmalıdır.
8.Striplerin kullanımı kolay olmalı, gerektiğinde kan stribe damlatılabilmeliveya dokundurularak
emdirilebilmelidir,
9.sistem, elektromagnet|k dalgalardan etkilenmemelid ir. (Elektronik cihazlar ve cep

telefonlarından etkilenmemelidir)
10.strip sarfiyatl az olmalı, kanın hedef alanl gözİe takip edilerek yeterli kanın uygulanıp
uygulanmadığı saptanab ilmelidir. Eğer yeterli kan damlatılmamlş ise, cihaz teste başlamamall Ve

ikinci kan damlası damlatılabilmelidir.
11.Stripler tek tek alüminyum folyo kap|ı olmalı ,nemden ısı ve ışıktan etkilenmeden son

kullanma tarihlerine kadar kullanılabilir olmalıdır.
12.Stripler, ürik a5it (15 mgldL), a5korbik asit (3 mgldL), kolesterol (a50 me/dL), trigliserit (2800

mg/dl )ve bilirubin (35 mg/dl) parantez içlerinde belirtilen konsa ntrasyonlara kadar

metabolitlerden etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir.

13.Stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatal| ölçüm sonuçlarına yol

açmamalı yani bu bölge dokunulabilir olmalıdır.
14.Strip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen

cihazın dışında yapılabilmelidir.
15.Kutlanılan strpilerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon
gerektirmemelid ir.

16.strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihaz strip takıldı ğında otomatik olarak ölçüme

başlamalıdır.
17.strip ile teklif edilecek ötçüm cihazlnda geniş bir haflza kapasitesi olmall (>400 ölçüm hafızası)

ve gerekti inde günIük, haftallk Veya aylık rapor alınabilmelidir.
18.Ölçüm cihazının, PC bağ|antısı olmalıve istendiğinde hafızasındaki bilgileri PC'ye

aktarabilmelidir,
19.Hastaneye en az 80 cihaz teslim edilmelidir. ihtiyaç halinde idarenin uygun gördüğü sayıda

a rttlrllacaktlr.
20.Cihazın pilleri stribi getiren firma tarafından karşılanacaktır.

21.Ürün numune ile değerIendirilecektir.
22.Ürünün son kullanma tarihitesIim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır,

23.Ürün ile beraber stik sayısı kadar parmak delme aparatı verilmelidir.

24.Sitrip ile biyokimya öIçümleri arasında en fazla 20 mg/dl fark olmalıdır.

zs.sitrip iIe birlikte parmak delmek için en az150 kalem ve sitrip saylsl kadar uç aparatı

verilmedir.
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TANSiYON MANŞONU TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Manşonlar kumaş materyalden yapılmış olmalıdır.
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalıdır.
3.Hortum Ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalıdır.
4.Manşonlar hastanemi2 bünyesinde bulunan Nihon Kohden, Mındray (AMs PM 9000) Drager

ve Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalıdır.
5.Her manşonla beraber hastanemizde kullanıIan Nihon Kohden, Mındray (AMS PM 9000)

Drager Ve Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalıdır.
6.Manşonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan kısımları dikişli olmall ve çok
5ıkl tutmalldır.
7.Tansiyon manşonlarlnln kumaşı hasta cildini tahriş etmemeliVe terleme yapmamalıdır,

8.Tansiyon manşonları sıvı geçirmemeli ve deforme olmamalıdır.
9.Tansiyon manşonu tekli olmalıdır.
1o.Tan5iyon manşonu renk değiştirmemelidir,
11,Manşon üzerinde arter noktasl işaret ile gösterilmelidir.

12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç k|sml çiftli olmall hava kaçırmamalıdır.

13.Manşon boyları
7xL3
8X15
15-22
17 -25
25_35

z4-32

14.Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu beIirtilmelidir. Manşon üzerinde

yazı ile hasta ciIdine değecek kısım, indesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır.

15.Manşon dış yüzeyi yıkanabilir yapıda olmalıdır.
15.Ürün numune ile değerlend irilmelidir.
17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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UsG JELi TEKNiK şARTNAMEsi (1L|TRELiK )

1,Tüm ultrason cihazlarında kullanılabilir olmalıdır.
2.Formaldehit ve tuz ıçermemelidir.
3.Antialerjenik olmalıdır.
4.Toksik tesiri olmamalıdır.
5. Kokusuz olmalıdır.
6.Yağ ve yağlı madde içermemelidir.
7.Suda çözülür ve kolay temizlenir olmalıdır.
8.Son kulianım tarihi en az bi(2)yı| olmalıdır.
].0. Rahat kulla nılabilir şişelerde olmalıdır.
11. Fazla akışka n olmamalıdır.
12.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak

değiştirilmelid ir,

13. Ulusal veya uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
14. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
15.Ürün üzerinde malzemenin içeriği ,son kullanma tarihi üretim tarihi v.s oImaIıdır.

16.1 lt ambalajda olmalıdır.
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EKG KAĞlDl (A4 EBADINDA NiHoN KoHDEN )TEKNiK şARTNAMEsi

1. Tekljf edilen kağıt hastane bünyesinde kullanılan Nihon Kohden Marka 12 kana|lı Ekg

cihazların tüm modellerine uyumIu olmalı ve uygun çalışabilmelidir, uyumlu olduğu
belgelenmelidir.
2. Ekg kağıdı z A 4ebadında katlamalı olmalıdır.
3. Ürün 3 adet numunesi ile cihazda denenerek değerlendirilecektir.
4. Kayıtlar silinme ve kaybolma olmadan en az 5 yıl saklanabilmelidir,
5.Kağıt ambalaj içinde olmalıdlr. Ambala.i üzerinde ürünün seri numarasl, Üretici ve temsilci
firmanın adı, ürünün özellikleri , ebatı ve cihazın adı yer almalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu

nedenle 2 adet numune bırakılmalıdır
7,Kağıt ince olmamalı, cihazın yazım mekanizmasına zarar vermemelidir.
8.Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB) ve etiket hükümlerine uygun

olmalldır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gerekli

işlemler ya pılaca ktır.
9. Yüklenici firma hatall ürünlerini yenisi iIe değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul

Komasyonuna verecektir.
11.Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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YETişKiN_PED|ATRiK EKG ELEKTRoDU (PALET) TEKNiK şARTNAMEsi

1.Yetişkin hastalarda kullanılmalıdır.
2.sırt materyali Polietilen(PE) köpük olmalıdır.
3..Jel kısmı elektriği çabuk iletebiIen, süper iletken, hidrojel olmalıdır.
4.Jel cilt üzerinde atlk blrakmamaIlVe non-irritan olmalıdır.
5.Jelin koruma tabakası PVCden imal edilmiş o|malıdlr.
6.EKG kablosuna bağlanması için çltç|t uca sahip o|malıdır,
7.Elektrod kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme i|e kolay çıkmamalıdır.
8.Ambalajın üzerinde son kulanım tarihi Ve lot numaraları yazılı olmalıdır.
9.Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dtş etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn ediImiş
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 değerlend irilecektir.
].2, Ü rü nü n UBB kaydı olmalıdır.
13. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı tüketilemeyen malzeme firma tarafından

değiştirilmelidir.
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GALOŞ TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Galoş ayakkabı üzerine giyilebilecek özellikte olacaktır.
2.Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesi için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi
olacaktır.
3.Galoş üretiminde kullanılan polietilen iyi kaIite olacak, artık polietilen olmayacaktır. İyi kalite
polietilen olduğuna dair belgesi bulunmalıdır.
4.Galoşta kullanılacak lastik sağlam olacak, kolay kopmayacak özelIikte olacaktır.
5.Lastiği kopan, çabuk yırtllan, imalat hatasl olan galoşlar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.
Firma bunu taahhüt etmelidir.
6.Galoş kaynak yerleri sağlam olacak, açılmayacaktır.
7.Ambalaj şekli,bir torbada en az 500 çift (1000) adet paketlenmiş olacaktır.

8.Galoş renkleri mavi olaca ktır.

9.Ürün Poliüretanı giyildiğinde hemen deforme olmamalıdır.
9.Ürün UBB kaydı olmalıdır.
10.Ürün numuneye 8öre değerlendirilecektir. Numune en az 50 adet ürün denenerek

değerlendirilecektir.
11.Galoş en az 50_70 mikron kalınlığında olmalıdır. ihaleye giren firma bunu belgeleyecektir.
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PLAsTiK PAToLoJ i KAB|

1.Plastik malzemeden imal edjlmiş olmalıdır.
2.Şeffaf olmalıdır.
3.Kapaklı olmalıdır, kapağı emniyetli olmalıdır.
4,Spesmen taşınırken ka pağı açılmamamlıdır.
5.Formal içeriğine karşı dayanıklı olmalıdır.
6.500m1,1000ml ve 2000ml ebatlarında olmalıdır.
7.Ebatlar numuneye göre tarafımızdan belirlenecektir.
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RooAJLl LAM TEKN iK şARTNAMEsi

1,Lamlar kaliteli optik, saydam ve renksiz camdan imal edilmiş olmalıdır.
2.Orijinal ambalajında tozsuz ve neme karşı jelatin içinde olmalıdır.
3.Kalınlığı 1-1.03mm, eni 26 mm ve boyu 76 mm olmalıdır.
4.5 farklı renk seçeneği bulunmalıdır.
5.Kenarları 90 derece traşlı ve tek tarafı rodajlı olmalıdır.
6.Bar kutu içinde en az 50 adet bulunmalıdır,
7.Roda.jlı yerin eni 18-20 mm, boyu lam genişliğinde renkli olmalı ve bu alana yazılacak notlar

silinmemelidir.
8.Lamın boyaIı yüzeyinde yön belirlemeye yarayan bir işaret bulunmalıdır.
9.Lam üzerindeki yazı ve boya ısıdan, kimyasal solventlerden etkile n memelidir.
10.T|TUBB da Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylı olmalı
11.TiTUBB da kayıtlı ürün barkot numarasl bildirilmeli
12.Numuneye göre değerlendirilecektir.
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KUMAŞ KETEN YEŞiL TEKNiK ŞARTNAMESi

1) Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2) Kumaş eni kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3) Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4) Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalüdır:

En az; Eni : 150 cm.
Ağırlık :195t5gr./m'
İplik :Atkı 2011 Çözgü ZO/I
Sıklık :Atkı 21 Çözgü 4I
Çekme : Atkı %2 Çözgü% 4

PHDeğeri :5-8
5) Kumaş a ntistatjk olmalıdlr.
6) Kumaş dalgalı desen, yırtlk, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuş|u olmalıdır.

7) Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır.

8) Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalıve yıkandığında leke bırakmamalıdır.

9)Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık % 2,den fazla o|mamalıdır.

10) Keten kumaş için renk tonu idare taraflndan belirle necektir.

11) imalat safhasında malzemenin numunesi, istekte bulunan müdürlüğe gösterilecek Ve

uygunluk Verildikten sonra imalata geçilecektir.

12) 134 c otoklaV lsl5lna dayanıklı olmalldır.
13) lşık, sürtünme, yıkama, ter|eme, solma ve akma haslıklarl standartlara uygun, otoklava

dayanıklı indantren küp boyama olmalıdır.
14)Yeşil keten topları firmanın belirttiği metre hesabına göre bir çıkmalıdır,
15)Teslim esnasında top kumaşlar açıllp ölçülecek eksik çıkan metreden firma her top için,

yeniden eksik çlkan kumaş miktarl kadar kumaş Verecektir.

16)Ürünün UBB kaydı olmalıdır
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oKsiJENLi sU TEKNiK şARTNAMEsi

!.Ürün %3 'lük a/h hidrojen peroksit içermelidir

2.Yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmalı, allerjik reaksiyon ve cilt
irritasyon u na neden olmamalıdır.

3. 10O litrelik kapağı iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yuka rı çekilerek akışın sağlandığı geri

itince akışın sonlandığı) veya özel püskürtme (pompalı) başlıklı cam/ plastik şişelerde
ambalajlanmış olmalıdır.

4.Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imaIat seri numarası, saklama

koşulları, son kullanma tarihi yazılı olmalı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak

şekilde yapıştırılm ış olmalıdır.

5.Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan

seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktarda firma değiştirmelidir.

6.Firma tüketilmemiş ürünü fiyat artlşl gözetmek5izin son kullanllma sürelerinin dolmasına 3 ay

kala yüklenici firmaya bildirmek kaydı ile bu solüsyonun şartnameye uygun yeni miatlıları ile en

geç 15 gün içinde değiştirmelidir.

7.siparişi verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihIeri itibariyle son kullanma tarihlerinin
dolmasına 2/3 kadar süre olmaIl, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karlşık olmamalıdır.

8.Muayene Komisyonun gerek duyması halinde H.Ü. Eczacılık Fakültesi başta olmak üzere

antiseptik solüsyonu her seri için yeterti sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz

ücreti satlcl firmaya ait olacaktır. Analiz nedeni ile ek5ilen stok firma tarafından

ta ma mlanacaktır.
9,Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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DiL BAsAcAĞl (TEKLi PAKETLERDE) TEKNiK şARTNAME5i

1.Tahtadan imal edilmiş olmalıve ağız içi mukozayı tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.
3. Kokusuz ve temiz olmalıdır.
4. Esnek olmamalıdır.
5 Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.
6.15 cm uzunluğunda, 2 cm İ 2 mm genişliğinde olmalıdır.
7.Teklitemiz paketlerde ve 100 lük kutu içinde olmalıdır.
8. Ürün numuneye göre değerlen diriIecektir.
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BisTURi UcU ( No: 15,No:11) TEKNiK şARTNAMESi

].-Paslanmaz çelikten veya karbon çelikten imal edilmiş olmaIıdır.
2-En az 100 adet|ik kutularda, aliminyum folyo poşetler şeklinde, tekli ambalajlarda olmalıdır.
3-Steril ambalajda olmalıdır.
4-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
5-Dokuyu tırtıklamamalı ve ilk dokunuşta kesmelidir.Ameliyat sonuna kadar kesme gücünü

kaybetmemelidir.
6-Vaka boyunca oksitlenmemelidir.
7-TSE,lSO veya CE Belgelerinden en az birisine sahip olmalıdır.
8-En az 2 yıl miadlı olmalıdır.
9-Gama sterilize ile steril edilmiş olmalldır.
10-ihaleye girecek olan firmanın ürünü numune olarak getirmesi ürün denendikten sonra olur
verilmesi ihale günü ihale saatleri içinde numune getirmeyen firmanın ihale dışı kalması ön

koşu ld u r.

1!.-Paketlerin üzerinde firma ve marka adı yazılı olmalıdır.
12-Vaka boyunca oks it le n me m e lid ir.
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HlzLl YuzEY( sPREY )DEZENFEKTANı TEKNiK ŞARTNAMEsi

\

,n

1. Etki spekturumu geniş olmalıdır. Bakterisidal, virusidalve fungusidal olmalıdır. TBC dahil olmak

üzere bütün bakterilere, mantarlara,küfler,(HBV), (HlV)dahil olmak üzere virüslere etkili olmalı.

2, Yüksek enfeksiyon riski bulunan ve kısa temas süresi istenen ortamlarda hızlı dezenfeksiyona

uygun olmalıdır.

3. Ürün alkol ve aldehit türevlerini içermemelidir.

4. Temas süresi kısa olmall, hızlı etki etmelidir,

5. Antimikrobiyal aktiVite 5üresi yeterli olmalıdır.

6. Toksik Ve irritan olmamalldlr, dermatolojik olarak test edilmiş olmalıdır.

7. Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır.

8. Kullanıma hazır olmalıdır.

9. Dezenfekte edilecek yüzeylere zarar vermemelidir, tıbbı ekipmanlar için kullanıma ııygun

olmalıdır. Korozyon yapmamalldlr. Her türlü yüzey için uygun olmalıdlr.

10. Cildiveçevreselyüzeyleri boyamamalıdır.

11. Hastaların bulunduğu alanlarda güvenle kullanılabilir olmalıdır. Yenidoğan kliniklerinde

kuIlanıma uygun olmalıdır. Bu özellikleri ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır. Ambalajında

nereterde kullanımı uygun olup olmadığı belirtilmiş olmalıdır.

12. lsıya ve ışığa stabil olmalldlr.

13, KaIıntı bırakmamalıdır. Atık ve leke bırakmadan kendiliğinden kurumalıdır.

14, Ürün 1000 ml lik ambalajlarda verilmelidir. Püskürtme pompa aparatl ürüne fabrikasyon olarak

monta edilmİş şekilde olmalıdır. ilk kıllanıcı tarafından açılmalıdır. Ambalaj üzeriııde ayrı olarak

bulunan ve sonradan manuel olarak monte edilen ürünler tercih edilmeyecektir. AYl lca

ambala.jlama sırasında bozulan pompaların değişiminifirma yazılı olarak taahhüt etmelidir. Bu

ambalaj seçeneklerinin tamamlnl teklifinde belirtmeyen firmanın ürünü tercah edilrneyecektir.

15. Tüm ürün bilgileri (gerekli açıklamalar, uyarl, önlem, konsa ntrasyon... vb) ambalaj uzerindeki

etiketlerde net ve açıklaylcl olarak belirtilmiş olmalıdır.

16. Raf ömrü uzun olmalıdır ( en az 2 yıl). Teslim sırasında üretiminden itibaren en fazla 4 ay süre

geçmiş olmalıdır.

I7. Dezenfektan ürün 1yıl içinde tüketilemezse firma geriye kalan ürünleri yeni üretilmiŞ olanlarla

değiştirmeyi ka bul etmelidir.

18. Yerli ürünler için sağlık bakanlığından üretim izin belgesi olması gerekmektedir ve bu belge teklif

dosyasına eklenmelidir.

19. Ürün teklifleri ürün Ve katalogla verilmelidir.

20. Firmalar teknik şartnamenin bütün maddelerini kabul ettiklerini teklif mektubunda belirtmelidir.

2r. Tüm numuneler tahriş etme özelliği, kokusu, akışkanlığı, ambalaj uygunluğu açlsınrlan

denenerek kullanıcı görüşü alınarak incelenecektir.
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22.

73.

24.

Ürün Sağlık Bakanlığı İilaç ve Tıbbı Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylanmış olmalıdır, Firma

ürün numarasını (malzemenin barkodunu) belirten listeyi ihale dosyasında sunmalıdır.

Her bir ambalajın üzerinde barkod okuyucuların okuyabileceğ| UBB barkodu bulunınalıdır,

Ürün en az 1adet numune ile Efeksiyon kontrol komitesi tarafından denenerek

değerlendirilecektir,
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EX çARşAFl TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ürün %100 pamuk mamulden olmalıdır.
2.Gramajı en az 312gr/m2 olmalıdır.
3.Kumaşın eni en az 240cm olmalıdır.
4.Kumaş beya z renkte olmalıdır.
5.Kumaş sıklık( çözgü/cm+atkı/ cm) değeri enaz cm karede 46 tel olmalıdır.
6.Hastanemiz satın alma komisyonu tarafından yaptlrllacak tüm test Ve analizler için allmdan
önce en az 1,5 +15m ebatlarında kumaş numunesi gönderilmelidir.
7.Tesİim edilmiş ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S Hıfzısıhha Ens.ne numune
gön derip, muayane ücretleri teklif veren firma tarafından karşılanacaktır
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektar.
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PREzERVATlF TEKNlK şARTNAMEsl

1-Latex kauçuğundan imal ediImiş olmalıdır.
2-Sperm öldürücü etkisi olmasına gerek yoktur.
3-Kokusuz olmalıdır.
4-Rezervuarı olmalıdır.
5-Genişliği 52 mm (+2mm) olmalıdır
6-Kalın olmalıdır, çabuk tahraş olup yırtılmamalıdır.
7-Güvenilirliği elektronik olarak test edilmiş olmalıdır.
8-Sağlık Bakanlığı'nın izni ile imal edilmiş olma|ıdır.

9-T5:9185,1So:9O01,EN :600,CE:0470 uygun olmalıdır.
10-Her bir prezervatifin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,seri numarasl olmalıdır.
11-Jinekolojik muayenede ultrason probuna takılmak üzere kullanılacaktır.
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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cEsET ToRBAsl ERişKiN VE çocuK TEKNiK şARTNAMEsi

1.Yıkanabilir özellikte sağlam vinil naylon malzemeden imal edilmiş olmalı ,çocukta;140i5 cm,

uzunluğunda Ve 50t5 cm. genişliğinde olmalı, erişkinde ;220l5 cm. uzunluğunda Ve 75i5 cm
genişliğinde olmalldlr.
2.Her iki tarafında 3 er adet olmak üzere toplam 6 adet taşıma kulpu bulunmalıdır.
3.Torbanın üst kısmı boydan boya fermuarlı olmalıdır.
4.Çocukta minimum 80 kg. taşlma kapasitesi olma lıdır,Yetişkinde minimum 160 kg. taşlma
kapasitesi olmalıdır.
5.Fermuarı kapatıldıktan sonra torba hiçbir yerinden sızdırma yapmamalıdır.

6. Ürün numuneye göre değerlen dıralecektir,
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ENTüBAsYoN TüPü KAFslz (2.5,3.o,3.5,4.o,4.5,5.0,5.5,5.0,5.5,7.o,7.5 )TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ürün havayolu açıklığını sağlamak için trakea içerisine yerleştirilmek üzere tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
3.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
4.Ürün latex içermeyen şeffaf Polivinilklorür (PVC) den üretilmiş olup tek kullanımlık olmalıdır.
5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olma|ıdır. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6.Konektör boyutları15 mm (22 F) olmalıdır.
7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı olarak ölçeklend irilm iş ve rakamlarla belirtilmiş olmalıdır.
8.İşaret boyaları ele bulaşmamaIıdır.Ürün kokusuz olmalıdır.
9.Tüp radyoopa k olmalıdır.
10.Tüpün numarasl, markasl, iç ve dı çapı ile cE numarasl gövdesi üzerinde yazılı olmalıdır,
11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik valfi,luer ve luer lock şlrınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
12.Ürünün CE (class ll a ) belgesi ve UBB kaydı olmalı ve onaylı bir barkod numarasının ambalajı

üzerinde bulunması gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini gerçekleştirecek eğimi olmalıdır.
14.Vucut ısısından etkilenmemeli, hemen yumuşamamalıdür.

15.Tü p ü n arkasında konnektör olmalıdır.
16.Tüpün uç kı5mı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalı ve lateral yerleşimli

Murphy eye (oval göz) bulunmalıdır.
17.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır,
18.0ral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
19.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amac|yla teklif Verdikleri

her kalemin numune5ini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldlğı kataloğlarl Ve benzeri

tanltlm materyalleri ile her kalem için en az 1adet ürün numunesi Verilecektir. N um unesiz

ürünler değerlendirilmeyecektir.
20. Tüpler Ulusal veya Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.

21.Hatalı ürün ile karşılaşıldığında firma tarafından yenilerj ile değiştirilecektir.
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ENTÜBAsYoN TÜPÜ KAFLl (3.o,3.5,4.o,4.5,5.o,5.5,6.o,5.5,7.0,7.5,8.o,8.5,9.o,9.5 ) TEKNiK

şARTNAMEsi

1,Ürün havayolu açıklığını sağlamak için trakea içerisine yerleştirilmek üzere tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tüpler tek kullanımlık steriI tekli paket|erde olmalıdır.
3.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
4.Ürün latex içermeyen şeffaf Polivinilklorür (PVC) den üretilmiş olup tek kullanImlık olmaIıdır.

5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır,

6.Konektör boyut|arı15 mm (22 F) olmalıdır.
7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı olarak ölçeklend irilm iş ve rakamlarla belirtilmiş olmalıdır.

8.İşaret boyaları ele bulaşma malıdır. Ü rün kokusuz olmalıdır.
9.Tüp radyoopak olmalıdır.
10.Tüpün numarası, markası, iç ve dı çapı ile CE numarası gövdesi üzerinde yazılı olmalıdır.

11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik Valfi,luer Ve luer lock şırlnga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.

12.Ürünün CE (class ll a ) belgesi ve UBB kaydı olmalıve onaylı bir barkod numarasının ambalajı

üzerinde bulunması gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini gerçekleştirece k eğimi olmalıdır,
14.Vucut ısısından etkilenmemeli, hemen yumuşamamalıdır.

15.Tüpü n arkasında konnektör olmalıdır.
J_6.Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalı ve lateral yerleşimli

Murphy eye (oval göz) bulunmalıdır.
17.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır,
18.0ral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
19.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amaclyla teklif verdikleri

her kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aIdığı kataloğları ve benzeri

tanıtım materyalleri ile her kalem için en az t adet ürün numunesi verilecektir. N u m u nesiz

ürünler değerlendirilmeyecektir.
2o.TüpIer Ulusal veya Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,

21.Hatalı ürün ile karşılaşıldığında fir a tarafından yeniIeri ile değiştirilecektir
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FoLEY soNDA( No: 20FR,18 FR,16 FR,14 FR,12 FR,lo FR,8 FR,6 FR }2 YoLLU TEKNiK

şARTNAME5i

1.Urün 5arı renkli Silikolatexden üretilmiş olmalıdır,
2.Ürün 2 yollu olmalıdır,
3.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır.
4.Ürünün balon hacmi 3o-5O ml olmalıdır,(KoNTRoL E DiLEcE K}Pediatrik olanlarln balon hacmi 3

ml olmaIıdır,
5.Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır,
5,Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişme|idir,
7,Ürünün -belirtilen numaralara göre kalınlıkları olmalıdır,
8. Ü rün uzunluğu aOF/- ? l cm olmalı, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer Iock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,
10.Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacma belirtilmiş olmalıdır,
11. Ambala.iların üzerinde;
a) Üretim tarihi
b) son kullanma tarihi
c} E badı
d) Lot numaras|
e) Sahip olduğu kalite ve güVenlik işareti
f) Markası
g) Türkçe etiketi
h) Sterilizasyon şekli
ı) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Bakanlığı taraflndan onaylanmış

Ulusal BiIgi Bankası kodu belirtiImelid ir.

12. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu)Ve etiket hükümlerine uygun

olmalıdır. uygun olmayan ürünler, iha|e üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gerekli

işIemler yapılacaktır.
13. ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeyeait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/

bayi tanImlayıcı koda sahip olmalıdır. İsteklilerin veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz

Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tastik edici belge|eri olmalıdır.

14. 2oo8 Sağlık Uygulama Tebliğİ gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme

dışı bıra kılacaktır.
15. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıVe bu tarih kutularln üzerinde basılı

olmalıdır. yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihIileriYle

değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna verecektir,

16Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiIer halinde veya tamaml teslim edilecektir.

17.Muayene kabul komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm

ma5raf la r yükleniciye aittir.
18. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yeni5i ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene

Kab ul Komisyonuna ve rece ktir
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19. İstekli firmalar, teklif ettikleri ürünün teknak şartnameye uygunluğunu değerlendirmek üzere
en az 3 adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil)Türkçe olacaktır.
Başka bir dilde sunuIan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacakt|r.
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FoLEY soNDA No: _18-20- FR Üç oYoLLU TEKN|K şARTNAMESi

1. Ürün san renkli latexden üretilmiş olmalıdlr,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakhkta olmalıdır,

3.Ürün 3 yollu olma|ıdır,
4,Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır,(KoNTRoL EDlLECEK)Pediatrik olanlann balon hacmi 3 ml

olmalıdır,
5.Ürünün ucu sılindırik Ve karşlllklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdlr,

6,Ürünün balonu göVdenin içinde entegre olup göVde içinde şişmelidir,
7,Ürünğn 18-20 FR kaltnIıklan olmalldlr,
8.Ürün uzunluğu 40(+1,21 

"^ 
olmalt, pediatrik olanlarln uzunluğu 30 cm olmaltdlr,

9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,

10. Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalıdır,

1.1. lvlalzemenin tüketimi slrasında hataIl ürünle karşllaşlldığlnda, sağlamlarü aIe ücretsiz olarak

değ jştirilmeıidir,

lz]Üıusaı ya da Ulusıar arası standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,

13. Ürğn numuneye göre değerlendirilecektir.
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AiRVAY (No:o,oo,ooo,L,2,3,4,5 }TEKNi K şARTNAM Esi

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVCden yapılmış olmalıdır.
2. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar

vermemelidir.
3. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
4. Aspiratör kateteri geçişine uy8un lslrma bloğu bulunmalıdır.
5. Ren k kodu bulunmalıdır.
5. Ambalajı tekli, temiz paketlerde steril olmalıdır.
7. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı oImalı, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

1vsel EMoĞLlJ
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BESLENME KATETERi (No:5 FR,8, FR,1o FR,12 FR,l4FR,15 FR,18FR,2oFR,22FR } TEKNiK

şARTNAMEsi

1.Beslenme tüpü PVC den imal edi|miş olmalıdır,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3.steril ambalajda olmalıdır,
4. 5 FR,8, FR,10 FR,12 FR,l4FR,16 FR,l8FR,20FR,22 FR olmalıdır,
5.Uzunluğu en az 45, en fazla 55 cm olmalıdır. Üzerinde uzunluğu belirten işaretler olmalıdır,
6.Radyo opak olmalıdır,
7.Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır,
8. Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip o|malldlr,
9.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,
10, Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağ|amları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
0. Ürünlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı

sağlayacak şekilde olmalıdır.
11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalıve bu tarih kutuların üzerinde basılı

olmalıdır. Yüklenici firma son kuIlanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.

12. Ürünler etilen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim

ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun

olmalıdır. Uygun olmayan ürünter ihale üzerlerinde kalsa bile teslim aIınmayacak ve gerekli

işlemler yapılacaktır.
14. Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir, Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,

okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d)Eba dı,

e)Sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g)cE işa reti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.c sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal ulusat Biklgi Bankasl kodu ve teknik

özellikIeri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl

koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmıŞ firma tanlmlayıcı

koda sahip olmalıdır.
1,6. sağllk uygulama Tebliği gereği; Ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl

b ıra kılacaktır
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17. isteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malln, ilaç Ve Tlbbi cihaz UIusal Bilgi Bankaslna kayltll
olduklar|nı tastik edici belgeler olmalıdır.
18. Ürünler idarenin isteği doğrultu5unda partiler halinde veya tamamı teslim edilecektir.
19, Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabu l Komisyonuna vermelidir.
20. İsteklifirmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

1.0'ar adet bnumuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir,
21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafındanIaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraflar yüklen iciye a ittir.
22. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sa ıla ca ktır.
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AsPiRAsYoN KATATERi (5FR,6FR,8FR,xoFR,l2FR,l4FR,l5FR,lsFR,)TEKNiK şARTNAMEsi

1.Sonda şeffaf ve PVc den yapılmış olmalıdır, bükülme Ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli
olmalı,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3. 5FR,6FR,8FR,l0FR,l2FR,l4FR,l6FR,18FR olmalıdır,
4.Konnektör kısmı renkli PVC den yapılmış olmalıdır,
S.Sondanın uzunluğu -18- numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/-1) cm olmalldır,
6.Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan deiik bulunmalı,
7.Uç kısmı kapalı, yuvarlatılmlş, e5nek Ve atravmatik olmalı,
8.Konnektör dişi olmalı,
9.Sondalar tek kullanımlık Ve tekli steril ambalajlarda olmalı,
10.5ondalar oralve nazal kullanıma uygun olmalı,
11.5ondalar nontoksik Ve apirojen özellikte olmall,
].2.Firma yeterli miktarda numune getirecek, gelen numuneler test edilecek, değerIendirilecek,

5onucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılabilecektir,
13.Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömrü bulunmalıdır,

14,Malzemenin tüketimi sırasında hatall ürünle ka rşılaşıld ığında, sağlamları ile ücretsiz olarak

değiştirilmeli,
15.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmaIıdır,

16.Ürün numuneye göre değerlendjrilecektir.
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NAzoGASTRiK soNDA (6 FR,8FR,l2FR,14FR,l5FR,l8FR,2oFR,22 FR }TEKNiK şARTNAMEsi

1.katater medikal dereceli pvc,den mamul olmalıdır,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi 5ağlayan yumuşaklıkta oImalıdır,
3.8FR,l2FR,l4FR,l6tR,18FR,20FR olmalıdır,
4.Kateterin efektif uzunluğu yaklaşlk 1000 mm olmalıdlr,
s.sondanln açık uç klsmı artravmatik olmasl için yuvarlatılmlş ve en uygun aspirasyon için

kenarlarında iki adet simerik delikli olmalıdır,
6.Kateterin aspiratöre bağlanan ucu (konnektörü numarasını belirten farklı renklerden oIuşmalı,

bu renkler dünya standart|arlndaki renk kodu §istemine uymaIıdır,
7.Katater giriş kolaylığı sağlaması amacı ile buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır,
8.Sondaiar tek tek paketlenmiş etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
9.UlusaI ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
10.Ürün numuneye göre değerlend irilecektir.
11. Malzemenin tüketimi sırasında hatall ürünle karşılaşıldlğında, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelid ir,
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CERRAHİ BoNE TEKNiK şARTNAME5i

1.Ameliyat bonelerinin imalinde kullanılan malzemeler iki yüz için tiftiklenmeye ll, lif bırakmayan
hypoallergenik özellikte olmalıdır.

2.Ameliyat bonesi (bayan)çapı 55cm.den az olmayacak şekilde yuvarlak, çevresi esneyebalen
özeIlikte homojen, büzgülü, pileli olacaktır,

3.Ameliyat bonesi açık yeşil renkli olacaktır.

4.Numuneye göre değerlendirme ya pılacaktı

5.Ulusal ya da Uluslar ara5l standart belgelerinden birine sahip olacaktır.

6. Malzemenin tüketimi sırasında hatall ürünle karşılaşıldığında, sağıamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.

7.Bone baş bölgesine takıldığında saçı iyi kavramalı kolay yırtılma malı,lastik bölgeleri başı

rahatslz etmemelidir.
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cERRAHi MASKE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, nonvoven materyalden yapılmış olmalı.

2.Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli

3.Ln az 0/o99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0.1 mikron büyüklüğünde) sağlamalıve
bunu firma belgelemelidir.

4.En az 3 kattan oluşma|ı

5.Sıvı bariyeri oluşturmalı

5.Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı.

7.Hipoaller.iik olmalı.

8.Maskenin üst orta klsmlnda buruna göre şeki| alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı,

9,Çelik şerİt uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı.

10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı.

11.Bağclklar başln en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalı.

12.Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.

13.|so veya TsE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, cEye uygunluğunu belgelendirmelidir.

14.Gerektiğinde anaıiz yaptlrllacak ve analiz ücreti firma tarafından ödenecektir.

15.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

15.Her pakette 100 adet olmalıdır.
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ALKOL BAZLI EL ANTISEPTIĞI TEKNIK ŞARTNAMESI

ı. El antisepıiği olarak n-propanol, izopropanol ve etanol den biri veya bunların
kombinasyonunu içeren %60-95 oranında alkol olmalıdır.

z, Eliyumuşatan kimyasal maddelerin vermiş olduğu zara en aza indirgeyen gliserol

maddesi vb. içermelidir.

ı. Ürün aldehit, kuarterner amonyum bileşiği, klorheksidin, fenol, klor ve türevlerini

içermemelidir.

l. Ürün kullanıma hazır formda olmalıdır. Temas süresi kısa olmalı ve çabuk kuruma

özelIiğine sahip olmalıdır.

s. Ürün ellerde alerjik reaksiyona neden olmamalı, dermato|ojik test raporları sunulmalıdır

6. Kullanıcıya toksik olmamalıdır.

7. Firma,cilde zarar vermedigini belgeleyen dermatolojik raporları sunmalıdır.

e, Ürün hijyenik el antisepsisi ve cerrahi el antisepsisi için uygun olmalıdır. Bu uygunluk

EN l 500 (hijyenik el ovalama testi) ve EN l279l (cerrahi el ovalama testi) ıle

raporlanmış olmalıdır.

ç. Ürün kullanıma başlandıktan sonra tüketilene kadar havadan kaynaklı kontaminasyona

karşı dirençli olmalı ve firma bunu bilimsel çalışmalarla belgelendirmelidir.

lo. Kullanım öncesi herhangi bir katkı maddesi eklenmesine, kullanımdan sonra su ile

duruIamaya ve kurulamaya gerek olmamalıdır.

ıı. Ürünün pH değeri cilt pH değeri (5,5) ile uyumlu olmalıdır.

l2. Hastanedeki yüzeyler üzerine döküldüğünde leke bırakmamalıdır ve zarar vermemelidir

ıı. Ürünler 0,5 litrelik ve ya l litrelik tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır. Manüel

kullanıma uygun her kullanımda 3_5 mI antiseptik veren, üstten basmalı valı,li dozaj

pompalı veya fotoselli özellikte olmalıdır. Her l lt için bir tane cep tipi( l00cc) orijinal

ürün vermelidir.

l4. Firma taraflndan talep eden birimler için her l0 adet ambalaj için l adet duvar montaj

aparatı ya da hastanenin yatak sayısına göre yatak başı aparatı verilmeli ve kırılan

aparatlar yenisiyle ücretsiz değiştirilmelidir.

Lı|
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ıo. Hijyenik amaç|ı kullanımda etki süresi <l dakika olmalıdır. Bununla ilgili klinik raporlar
ihaIe dosyasında sunulma|ıdır.

ız. Ürün, orijinal ambalajında kilitli kapaklı olmalıdır. Üzerinde solüsyonun içeriği, ürün

kullanımı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, kullanım ile ilgili açıkIamalar. yanıcı ve

toksik etkilerine ilişkin uyarılar buIunmalıdır. Etiketi Türkçe olmalıdır.

|8. Etiketlerinde risk ve güvenlik ibaresi ve açıklaması olmalıdır.

ıg. Ürün depoya ıes|im edildikten sonra raf ömrü en az2 yıl olma|ıdır. Son kullanım tarihine

kadar stabil kaldığı laboratuvar çalışması ile belgelenmelid ir,

20. Her l0 litre ürün için kontaminasyonu engelleyen ambalajda, dermatalojik testlerden

geçmiş 500 ml koruyucu krem verilmelidir.

2i, Teslim edilen seriye ait üretici firmanın orijina| sertifikası tesIim sırasında ürün ile birlikte

verilmeIidir.

22, Cerok duyulması durumunda tekiif eden firma kullanım öncesi gerekli eğitimi

vermelidir.

23. Enfeksiyon Kontrol komitesi tarafından gerek görüldüğü takdirde numune, . Sağlık

Bakanlığınca yetkilendiriIen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboraluarda mikrobiyal

etkinlik, toksikolo.iik, kimyasa| içerik, korozifetki vb. açısından test edilecektir ve

masraflar ilgili firma tarafından karşı lanacaktır. Üründe uygunsuzluk tespit ediIdiği

durumunda, f'arklı seri numaralı ürünler aynı miktarda ücretsiz değiştirilecektir.

24. Teklifveren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim

edecektir. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline

kullandırı laçaktır. Sağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu

hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye taraflndan yazıIı be|ge ile alınacakıır. Ürün

seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate

alınacaktı r.

25, Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağIığı kurumu başta olmak

üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz

için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktlr.

26. Firmadan istenecek belgeler :

a. Ürün Sağlık Bakanlığı biyosidal ürün listesinde bulunmalı ve bunu dosyasında

belge lemelidir

Avnt:r 15
.]

/<?) Ar.$t rma
Bğh

!13|,.,^,

9ag,lq/,.,
$l\l6rdım(l9

ıs. Ürün kokusu rahatsız edici özellikte olmamalıdır .



b. Ürün 30 saniyede bakterilere (Pseudomonas aeruginosa, metisiline dirençli
stafi lokoklar, enterokokIar, ve acinetobacter dahil), mikobakteriİere
(Mycobacterium terrae dahil), mantarlara (Candida albicans dahil) ve virüslere
(HIVl-HIV2. HBV. HCV. HDV, HEV. HAV. Polio Virüs. Adeno Virüs. Roıa
Virüs, Nörovirüs, Corona Virüs (SARS ) İnfluenza Virüs (H lN l, H5N l ) ve

Herpes Virüs Tip l Ve Tip 2 dahil ) karşı etkili olmalıdır. Firma bu özellikleri
taşıdığına dair Uluslar arası akredite laboratuarlardan veya sağlık bakanlığı

tarafından yetkiIendirilmiş laboratuarlardan alınmış mikrobiyolojik çalışma
raporlarını sunmalı ve EN l500 testini geçtigine dair raporları teslim etmelidir.

c, Firma MSDS Belgesini ( Ürün Güvenlik Bilgi Formu ) dosyasında bulunmalıdır.

d. Tüm belgeler orijinal ve Türkçe yazılı olmalıdır.

e. Ürüne ait Güvenlik Veri Fişi veri|melidir.

ı Ürünün ambalaj üzerinde kimyasal içerik, üretim ve son kullanma tarihi ve lot

numarası bulunmalıdır.
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voLüMETRiK ionıR ropı-arvıe «eaı rrxıvix şnnTNAMEsi

l.Toplama kabl 500 ml. kapasiteli,50 ml.kadar hassas ölçekli olmalı ve dört bölmeIitoplama
odacığından oluşmalıdır.
2.İdrarı ileten line'nın uzunluğu en az 120 cm olmalıve açma kapama klempi bulunmalıdır.
3.Line bükülmeye ve kırılmaya dirençli olmalı ve ayr|ca koruma kelepçesi bulunmalıdır
4.ürometre hidrofobik bakterj filtreli olmalıdır.
5.Line nın idrar torba5ına bağlantı konektörü üzerinde örnek alma portu olmalıdır.
6,Taşmayı önleyen by-pass sistemi olmalıdır,
7.Kullanıma hazır kontaminasyonu önleyen kapalı sistem dizaynında olmalıdır.
8.Toplama bölümünün iki yanında yatak askısı olmalıdır. Askılar yatağa takıldığ|nda toplama kabı

düzgü n durmalıdır.
9.Toplama kablnln altlnda 2000 ml kapasite|i 100 ml ara ile işaretlenmiş Ve T tipi alttan boşaltma

m uslu klu idrar torbası olmalıdır.
10.idrar torbasınln toplama kabl i|e birleştiği yerin altında toplama kabına dönüşü önleyen valf

olmalıdır.
11.Steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
12.Ulusalya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
13. Ürün numuneye göre değerlend irilecektir.
14.Malzemenin tüketimi sıraslnda hatalı ürünle karşılaşıIdlğında, sağlamları ile ücretsiz olarak

değiştirilmelidir.
15.Ürün teslim tarihinde 2 yıl miadiı olmalıdır
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TURNiKE oToMAT|K TEKNix şanrıunrvırsi

1.Kolay uygulanabilir ve çözülebilir olmalıdır.
2.Gevşetme mandalı olmalıdır.
3.Turnikeyi çıkartma mandalı olmalı, uzun süreli kullanımdan dolayı çıkartma mandalı
bozulmamalı, gevşememeIi.
4.Sıkı dokumalı ve esnek olmalı, enine uzamamalı, kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde
çerçevelenmiş olmalı, boyuna uzatıldığında esnemeli, gevşetildiğinde hemen eski halini almalı,
esnekliğini uzun süre muhafaza etmelidir.
5.Eni 2cm (t 0.5 cm) , uzunluğu 40 cm (i 2cm) olmalıdır.
6.Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır.
7.Lastik bölüm ile plastik anahtar bölüm bağlantısı sağlam olmalı, lastik bölüm yerinden kolay

ayrılmamalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

Aynıır lŞlN
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süRGü TEKNiK şARTNAMEsi

1. Sürgü polypropilen malzemeden yapılmış olmalı

Tutmak için kulpu ve kapağı olmalı

Üzeri eksiz ve pürüzsüz olmalı

Cilde temas eden kenarları yuvarlatılm|ş olmalı ve cilde zarar vermemeli

Yatan hasta altına rahat yerleştirilecek (ergonomik) dizaynda olmalı

Kolay temizlenebilir özellikte olmalı

Ürün numuneye göre değerlend irilecektir,

2

3

4

5

6

7



önorx rExıııix şnnrıııervıtsi

1. Ördek polypropilen malzemeden yapılmış olmalı

2, Tutmak için kulpu ve kapağı olmalı

3, üzeri eksiksiz ve pürüzsüz olmalı

Cilde temas eden kenarları yuvarlatilmış olmalı ve cilde zarar vermemeli

Ördek ölçeklive 1250+ 10 cc kapasiteye sahip olmalı

6. İdrarı dışarı taşırmadan yatan hastada rahat kullanılabilir (ergonomik) dizayn edilmiş olmalı

7, Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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VOLUMETRIK NFÜZYON CIHAZLARINA UYGUN SET
TEKNİK ŞARTNAMESi

l. İnfiizyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, siwi, delici uç

olmalıdır.
2. İnffizyon pompa damla sensörüne uygun, ideal, üst damla bölmesi olmahdır.
3. Sette, l5 pm'luk filtre bulurınıalıdır.
4. DEHP ve Lateks içerınemelidir,
5. Pompa l-ıız ayar bölünıü, silikon olmalıdır.
6. Setin ucu, luer lock bağlantıh olmalıdır.
7. Line üzerinde, kontrolsüz akışl (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan

çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapaımahdır.
8. Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
9. kullanıcı yaralanmalarınl engellemek için; işlem bitiminde setin sivri uç kısmınrn

gireceği bölıııe olan serbest akış klempi olmalıdır.
1O. Set, ekte belirtilen infiizyon ponıpalarına uygun olmalıdır.
l1. Set 270 cm uzunluğuı-ıda ve Y enjeksiyon port girişli olmalıdır.
l2. Kullanıın kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya

Alırranca dillerinden en az biıinde yazılı olnıalıdır.
13. Ambalaj üzerinde soıı kı,ıllanıı]a tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler

belirtilınelidir.
i 4. Ambalaj geri <1önüşün-ı özelliğine salıip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
l5. Utuslarirası Kalite Belgeleri lSo ve CE Sertifikalarına salıip olmalıdır ve CE ambalaj

iizeriııde belirtilmelidir.
16. Setler ile birlikte, her 75 sete l (bir) adet Cihaz ekte özellikleri bertilen, setler bitene

kadar kurumumuz bünyesinde kalacakhr.

VOLUMETR1K NFÜZYON CiHAZLARI
TEKN1K ŞARTNAME

l . Cihaz, intra_venöz, intra_arteriyel veya enteral ilaç uygulamalarlna uygun oImalıdır.

2. Cihazıı, ağırlığı hafif 1.4 kg, boyutları küçük, 214 x 68 x 124 mm'dir,

3. Cihazın dili tiirkçe, krıllaııımı pratik ve kolay olmalıdır.
4. Cilrazın, taşınmasını sağlayacak bir taşıma krılbu olnıalıdır,
5. Cihazın, inft_izyon ,t.nd,nu sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek

k]eıırbi olmalıdır.
6. cihaz,özel kilit sistemi ve tek bir kleıııp ile maks.3 adet üstüste monte edilerek

taşınabilmeli ve az yer kaplanralıdır.
7. Cihaz,100...240 V AC, 50/60 Hz akımla çalışabilmelidir,
8. cihazlar, kablo karlşıklığlnın azaltllması için,3 cihazın ortak kullanılabildiği

opsiyonel elektrik kablolu olmalıdır.
s. irıL çeşitli seçeneklerde, 250_300 cm uzunluğunda, enjeksiyon portlu, ışığa hassas.

ilaçlaı için opak, piggyback infüzyon için ikili, silikonize keskin uçlu, transfiizyon için

ı.un nıtr.ıi, pvc,iii,-o,z pn-ı'luk filtreli, enteral beslenme için torbalı ve torbaslz setler

ile kullarulabiliyor olmahdır.
l0. Cihaz, akü §iMh, tekrar şarj edilebilen) ile 25 ml/saat hızla 8 saat çalışabilmelidir. 6

saatte %l0o,ü tekrar şarj edilebilmelidir. kullanılan ti.im cihaz ve aparatlara uygun,

standart akülti olmalıdır.
l l. cihaz, akılll batarya sistemi sayesiııde, pil ömrünü yükseltnrek amacıyla belirli

periyotlarda kendini deşarj eclebilmelidir.i
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35. Cihazda, önalarm ve alarmlar için renkli ışıklar (LED) yer almalıdır.
36. Cihazın, çalışması dijital olarak görülebilmelidir.
37. Cihaz displayinde, tiim bilgiler aynı arıda görülebilmelidir. (Hız, cihazm elektrik

bağlanüsında bulunduğu, inftizyonun devam ettiği, akü durumu, cihazın alarm

nedeni v.b.).
38. Cihazda oklüzyon alarmı, basınç alarml, damla alarmı, hava alarmı, hatırlatma alarmı,

akü boş, standby (bekleme), "inflizyon line'ı doğru yerleştirilmemiş veya hiç
yerleştiriln-ıemiş", personel çağrı,"ilaç doz sınırı aşıld1' ve tekıik hata alarmları
nıevcut olmalıdır.

39. Cıhazda,batarya kapağının açıldığını alarm ile haber veren kapak sensörü olmalıdır.
40. Cihazda giden volüıır veya süre bitmek üzere, akü boşalmak üzere ön-alarmları

mevcut olmalıdır.
41. Cihazda istendiğinde KVO modu aktive edilebilmelidir.

- Hız > 10 ml/saat için KVO = 3 ml/saat,

- Hız < 10 ml/saat için KVO : 1 ml/saat,

- Hız < 1 ml/saat için KVO = ayar hızı.
42. Cihaz; hemşire çağırma sistemi, ambulans (12 V) ve PC'ye bağlantı için bir Multi

Fonksiyon Konnektörüne (MFC) sahip olmahdır.
43. Cihazda, opsiyonel piggy back modu olmalı ve tek bir pompa ile iki farklı hızda

inftizyon arasında geçiş sağlanabilmelidir. Bu uygulama için cihazlara uygun line

kullanılmalıdır.
44. C|haz|ara, Software updateleri ile yeni özeltikler eklenebiliyor olmalıdır (Öm:

software F ile hasta datalarınl hafizada tutma, software G ile barkod okuma özelliği,
TCI, PDMS v.s.).

45. Cihazlar opsiyonel olarak, (inftizyon ya da perfiizyon cihazl) en faz\a 4 adet üst üste

monte edilerek bir istasyon (station) oluşturabilmeli ve en fazla 6 istasyonda herhangi

bir montaj işlemi gerektirnreden kolayca birbiri üzerine kenetlenerek toplam 24

cihazla bii arada çalışma imkanı sunmalıdır. Bu sistemin, kablo kanşıkhğına enge1

olabilmek amacıyla tek bir elektrik bağlantısı olmalıdır.
46. opsiyonel olarak lıer bir Station, alarmların daha rahat takip edilebilmesi iÇin iizerinde

büyük alarm ışıkları bulunduran Cover adlı taşıma aparatına sahip olmahdır,

47. Hem personel tasarrufu, hem de hasta izlenebilirliğinin siirekliliği açısndan birden

faz|a clhaz (24 cihazakadar) tek bir istasyondan opsiyonel izlenebilir olmalıdlr.

48. Cihazda; opsiyonel olarak modem, kablosuz LAN, USB_Ana port, RS232, USB Slave

Port, Ethemet RJ45, PS12 bağlantıları olmalıdır.
49. c|hiz, dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, kolay kolay sıvı geçirmemelidir.

50. Cihaza, uygun orjinal seti ile 72 saat tizeri uygulamada, sapma payı +Vo 5'dir,

51. Cihaz, 1,4 ml hatalı doz verdiğinde otomatik olarak duıur,

52. Cihaz,, uluslarası Kalite Belgeleri iSo ve CE Seılifikalanıra salıip olmalıdır.

53. Cihaz, sevkiyat tarihinden itibaren 24 ay siiıeyle, üretim hatalarını içeren garanti

kapsanrındadır.
54. Cii-ıazın, minimum 10 yıl süreyle gerekli olan yedek parçalarının temini ve tamir ile

çalışılabilir olmasrn,n ," ger.kıi teknik servis hizmetini gerektiğinde veya periyodik

bakımlarda sağlanacağını taahüt ederiz.

55. Tekıolojik geiişmeüere parelel parametreler değiştirilebilir özellikte olmalıdır.

ciı-ıaz, ıi,czBN o1601_\_2,IEC/EN 60601_2_24, EN 55011 standartlarına uygun

olnıalıd ır.
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VOLUMETRİK İNpüzyoı.l CirıazraRnça UYGIJN ışıĞa nİnnNçrİ sEr
TEKNiK ŞARTNAMESi

1. İnfüzyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin, sivri, delici uç
olmahdır.

2. İnfiizyon pompa damla sensörüne uygun, ideal, üst damla bölmesi olmalıdır.
3. Sette, 15 pm'luk filtre bulunmalıdır.
4. Pompa hız ayar bölümü, silikon olmalıdır.
5. Setin ucu, çevirmeli kilit bağlantılı olmalıdır.
6. Line üzerinde, kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp olmalı ve set cihazdan

çıkarılır çıkarılmaz, klemp otomatik olarak kapanmalıdır.
7. Kapaklı, bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.
8. Teslim edilen set ışığa dirençli ilaçların kullanıma uygun 250cm uzunluğunda opak

olmahdır.
9. Kullarum kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler İngilizce, Almanca veya

Fransızca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde son kullanma tarilri, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler

belirtilmelidir.
l1. Anıbalaj geri döniişüm özelliğine salrip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
l2. Uluslarası Kalite Belgeleri ISO ve CE Se(ifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj

üzerinde belirtilmeI idir.
13. Setler ile birlikte, her 100 sete ekte özellikleri belirtilen 1 adet cihaz bir yıl boyunca

kullanıma sunulacaktır,

VOLUMETRiK NFÜZYON CİHAZLARI
TEKNİK ŞARTNAME

1. Cihaz, intıa-venöz, intra-arteriyel veya enteral ilaç uygulamalarına uygun olmalıdıı.
2. Cihazın, ağırhğı hafif 1.4 kg, boyutları küçük, 214 x 68 x 724 mm'dir.
3. Cihazın dili tiirkçe, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
4. Cihazın, taşlnmaslnl sağlayacak bir taşıma kulbu olmalıdır.
5. cihazın, inftizyon standlna sabitlenmesini sağlayacak ve cihazdan kolayca çıkabilecek

klembi olmalıdır.
6. Cihaz, özel kilit sistemi ve tek bir klemp ile maks.3 adet üstüste monte edilerek

taşurabilmeli ve az yer kaplamalıdır.
7. Cihaz,100...240 V AC, 50/60 Hz akımla çahşabilmelidir.
8. Cihazlar, kablo kanşıklığının azaltılması için, 3 cilıazın ortak kullanılabildiği

opsiyonel elektrik kablolu olmalıdır.
9. Ci|ıaz çeşitli seçeneklerde, 250-300 cm uzunluğunda, enjeksiyon portlu, ışığa hassas

ilaçlar için opak, piggyback infiizyon için ikili, silikonize keskin uçlu, transfüzyon için
kan filtreli, PVC'siz, 0,2 pm'luk filtreli, enteral beslenme için torbalı ve torbasız setler

ile kullanılabiliyor o1mahdır.
10. Cihaz, akü (-NliMh, tekar şarj edilebilen) ile 25 ml/saat hızla 8 saat çalışabilmelidir. 6

saatte %i0O'ü tekrar şarj edilebilmelidir. Kullanılan tüm cihaz ve aparatlara uygun,

standart akülü olmahdır.
l 1. cihaz, akıllı batarya sistemi sayesinde, pil ömrünü yükseltmek amacıyla belirli

periyotlarda kendini deşarj edebilmelidir.
12. Ciiıazda, elektrik kesildiğinde, batarya otomatik o1arak devreye girmelidir.

13. Cihaz, kalan akü kapasitesini saat/dakika olarak gösterebilmelidir.
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l4. Standardizasyonu sağlamak için, infiDyon ve perftizyon pompa sistemlerinin kuilanım
menüleri aynı olmalıdır.

15. Cihaz,O.1-1200 ml/saat hızına kadar infl2yon yapabilmelidir.
- 0,1 - 99.99 ml/saat arasında 0.01 ml/saat artışlarla,
- 100.0 * 999.9 mVsaai arasında 0.1 ml/saat artışlarla,
- 1000 - 1200 ml/saat arasında 1 ml/saat artışlarla ayarlanabilmelidir.

16. Cihazda, infiizyona ara verilmeden hız değişikliği yapılabilmelidir.
l7 . Cihazda,0.I - 9999 ml arası giden volüm (GV) ayarlanabilmelidir:

-0.1 -99.99 ml arasında 0.0l ml aılışlarla,
- 100.0 - 999.0 ml arasında 0.1 ml artışlarla,
- 1000 - 9999 ml arasında 1 ml artışlarla.

18. Cihazda, 1 dakika ile 99 saat 59 dakika arası zaman ayar|anabilmelidir.
19. Hız, giden volüm veya zaman değerlerinden herhangi ikisi cihaza girildiğinde, üçiincü

değer cihaz tarafından otomatik olarak ayarlanabilmelidir.
20. Cihazda, kalan voliim, kalan zaman ve toplam verilen volüm siirekli takip

edilebilmelidir.
2|. Cihazda, infiizyon devam ederken ara volüm ve ara siire süekli takip edilebilmeli ve

tedaviye uygun olarak istenildiğinde silinerek yeniden yeni değeılerin takip edilebilme
özelliği olmalıdır.

22. Cihazda, bolus 1_ 1200 ml/saat arası ayarlanabilmeli, istenilen miktar otomatik veya
manuel olarak tek tuşla verilebilmelidir.

23. Cihaz, bolus volüm ve zamanı girildikten soıua bolus hızını otomatik olarak
hesaplayabilmelidir.

24. Cihazın,doz hesaplama modu olmalıdır. Ağırlık (kg) veya zamana (dakika, saat veya

24 saat) bağh mg, pg, IE veya mmol doz ünitelerine dayanan kullanım hızı
(öm.mg&ğsa) otomatik olarak hesaplanabilmelidir. Bolus hızının otomatik

hesaplanmasıyla mg, pg, IE, mmol olarak her kg ve/veya her zaman (dakika, saat veya

24 saat) ünitesi için bolus uygulaması yapabilmelidir.
25. cihazda, infüzyona yeniden başlarken veya batarya değişiminden sonra bir önceki

tedavinin tekrarı veya devamı için başlangıç menüsiinden son tedavi seçilebilir
olmalıdır.

26. C\hazda, son 1000 tedavi tarihleri ile birlikte hafizada saklanabilmeli ve istendiğinde

PC aracılığıyla görülebilmelidir.
27 . Cihaz,tek tuşa basllarak standby (bekleme) moduna geçebilmeli ve 1 dakika ile 99

saat arasında, 1 dakikalık artışlarla standby siiresi seçilebilmelidir,
28. Cihazda, medikasyon hatalannı önlemek amacıyla 720 i|aç hafızası mevcut olup, 10

kategori altında sınıflandırılabilmelidir. Belirli ilaç doz limitleri
sınırİaırdırılabilmektedir. Bu ilaçlar üzerinde, istendiğinde değişiklik yapılabilmelidir.

29. cıhazda,üçüncü kişilerin mtidahalesini engellemek amacıyla şifreli, iki farklı veri

kilidi olmalıdır.
30. Cihaz, 9 seçenekli (0,1- 1 ,2 bar) basınç kontrollü olmalı, baslnç alarmından sonra bo]us

volümü otomatik olarak aza|arak infiizyon durmalıdır,
31 . Basınç kademesi, cihaz ekranında görülebilir olmalıdır,

32. cihazia, koııtrolsüz akış (serbest akış) koruma sistemi olmahdır. cihazda ve infüzyon

setinde kontrolsüz akış (serbest akış) klembi yer almalıdır. Hava sensörü, alt ve üst

basınç sensörleri sayesinde damla sensörsüz olarak da kullanılabilmelidir.

zz. cihida,2 kanallı mikroproses sistemiyle tüm güvenlik ile ilgili fonksiyonlalm tam

olarak otomatik kontrolü sağlanmaktadır.
34. C\hazda,optik ve akustik alarmların yanında_, cihaz displayinde yazılı alarm mesajları

ve yardınrcı metinler yer almalıdır. ]
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ciHAzlN TEKNiK özrı-uixı-eRi

a.cinaz 22o Volt t %1o, 50Hz. Şehir ceryanl ile çallşabilir oImalldır.

b.Cihazda elektirik kesilmelerine karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu batarya en az 5

saat çalışabilmelıdir. Tüm cihazların'bataryalarının bu koşulu SağlayabiImesi için cihazlar firma tarafından

en az 6 ayda bir batarya kontrolünden geçirilmelidir.
c.Cihaz damlama sayisına bağlı olmakiızın, slVlnln Viskositesinden etkilenmeksizin slVlnln hastaya hacim

o]arak verilmesi pr"nİibiylu çaİışmalıdır, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği önemli

olmamalldır,
d.Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli, sesli Ve görüntülü alarm

sistemine sahip olmalıdır.
e,infeksiyon gelişme riskini en aza indirmek içın sette biriken havayl kapalı sistemin (infüzyon seti _ pompa

sistemi)bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmalıdır.
f.Cihazin kullanimıyla ilgili kullanicıya yeierlı eğitim firma tarafından Vğrilmeli; BaşhemŞirelik tarafından

talep edildiğinde bu eğitim tekrarlanmalldlr.
l. Cihaz üzerinde askl klempi olmalüdlr,
j. cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doz limltine erişilmesı, setin alt ve üst yollarlndaki tlkanma
';". k ş;" olması, elektiorik ve mekanik arıza, kapağın pompalama sırasında açılması ve diğer hata

durumlarında cihaz sesli ve görüntülü alarm verebilmelidir,

ıo_nk,ş r" doz bitmesi dururıilarında cihaz alarm esnas]nda damarl açlk tutma htzl olan saatte sml, Veya

daha düşük doz hıza geçebilmelidir,
l, Cihazlan Sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmaltdlr,

., Lipio ," xa-n oışınoa diğer sıVltar içln kullanlldlğında infüzyon setleri en az72_96 saatte bir

değiştirilmeye uygun olmalıdlr.
n. ğet cihazdan'ayrlldlğı zaman serbest aklml engelleyen mekanizmasl bulunmalldür,

o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektir,
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ALKOL TEKNiK ŞARTNAMESi

1.% 96 ( V^/ ) Etil Alkol olmalldır
2RenksiZ, berrak, kokusu karakteristlk olmalıdır,
3,Alkol denature edilmemiş ( içine katkl maddesi konulmamlş) olmalıdır,
4 Etil Alkol de ambalajdan veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanlklık görülmeyecektir,
5.Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün,Tütün l\4amülleri ve Alkollü lçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu)
nun Hastane Ve benzeri sağllk kuruluşlarlnln etil alkol ihtiyacl içİn bellrlemiş olduğu standartlara uygun
olmalıdır,
6Teklif Verecek firmalar TAPDKnin kurum yetkili alkol dağltlm firmalarl listesinde olmall Ve belge ihale
doSyasına konmalıdır,
7. lthalatçl firmalar TAPDK taraflndan firma adına düzenlenmiş ve ithal edilen alkolün 1,slnlf alkol
olduğunu belırten ithalata uygunluk belgesinin Noter onayll kopyası olmall Ve belge ihale dosyaslna
konmalıdır,
B,Getiren firmanln T.C . Tütün, Tütün mamülleri Ve alkol]ü içkiler piyasasl düzenleme kurumu
taraflndan firma adlna düzenlenmiş Dağltlm Yetki belgesinin Noter onayil Kopyasl olmal] Ve belge
ihale dosyasına konmalldlr,
9. Etil Alkol 20 litrelik Sert Plastikten yapılmış ve kolayca dökülebilmesi için musluğu bulunan
bidonlarda teslim edilmelidir. Etiketin boyutları en az74mm X 105mm olma]ıdır.
10.Ambalajda ürün bilgileri tam, doğru Ve anlaşlllr oİarak ifade edilmell, etiketleme dili Türkçe
olmalıdır. Tüm yaz]lar alkol ve sudan etkilenmeyecek kalıcı özellikte, okunabilir renkte bir etiket olarak
ambalaja sağlam olarak yaplştlnlmalldlr.
1 1. Etikette urünun adl hacmen % alkol miktarl net ambalaj hacmi, kullanım Ve muhafazaslna yÖnelik

bilgi, üreten, ambalajlayan Ve ithal eden firmanln ticari ünvanı Ve adresj bulunmalıdlr. Tarlmsal kökenli
Veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi verilmelidir.
12 Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge Verilmelidir,
13, Numune hastanemiz infeksıyonkontrol komitesi taraflndan değerlendirilecektir.
14,Hastanemiz infeksiyon kontrol komitesinin istemi dahilinde ürün htfzlsslhha laboratuarlnda test
edilecektir , Eksilen ürünü Ve test masraflar firma taraflndan karşllanacaktlr.
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PAMuK ( HiDRoFiL) TEKNlK şARTNAMEsi

1.Temiz, beyaz, yumuşak, ince lifli ve hidrofil olmalıdır. Sentetik olmamalıdır.
2, Asit Ve alkali ihtiva etmemeli (pH nötr)
3, Su tutucu özelliği yüksek olmalı, hidrofilliği testlere uygun olmalıdlr,
4, Boya kullanılmadan beyazlatllmış olmalı, kokusuz olmalıdır.
S,Yaiıldığı zaman külü beyaz ve çok az miktarda atık bırakan pamuk tercih edilmelidir,

6.Pamuk koparIldığtnda veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşturmamalıdtr.
7.Pamuk rulolarü düzgün kesilmiş Ve ambalajlanmlş olmaIıdlr,
8. Rulolar paket açıldlğında düzgün olarak sonuna kadar açılmalı kopma1ar olmamalıdır.
9. % 100 pamuk olmalı, uzun lifli olmalıdır,
1 0.Mutat solVonlarda çözülmemelidir.
1 1. Tohum topak sayısı 6 dan fazla olmamalı ve bu durum belgelendirilmelidir. .

12. Pamuk 1 kg'lık paketlerde olmalı, ambalaj pamuğun gramajlna uygun büyüklükte olmall,

sıklştlrllmlş olmamalldır.
13, Ambalaj su Ve nem geçirmeyen dayanlkll materyalden olmalldır.
14.1htiva ettiği su miktarl maksimum % 7.0 olmalıdlr,
8,Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak

değ iştirilmelidir,
9.§uya batma süresi 10 cm pamuğun'10 saniye sürede olmalıdür.

15, §aklamaya Ve depolamaya uygun plastik ambalajda olmalldür,

16.Teslim ediımış olan ürün iie ilgili gerekli göru]düğü takdirde TsE ve R.s.Hıfsısıhha Ens, Numune
gönderilip muayene ücretleri teklif Veren firma taraflndan karşılanacaktlr,
ii Ü"ıi!r. orlinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde basklll olarak, okunakll

ve bozulmayacak biçimde;
a) lot numarasl,
b
c
d
e

üretim tarihi,
son kullanma tarihi,
ebadl,
CE işareti,

f) markası,
g)Türkçe etiketi olmalldlr,
ib.ru1]ir 

"oiı"n 
malzeme T.C, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası Kod,una,

isterı tirma tekIif ettiği malzemey6 ait U.B.B. den alınmlş firma tanlmlaylcl kod'a sahip. olmalıd lr,

i9,sigı ı. Uygulamaiebliği ger6gi; urunıere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşı

bırakllacaktır,
iö, ıii"3iı"iin ve/veya teklif edilen malın llaçveTıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası,na kayıtlt olduklarını

tasdik edici belgeler olmalıdlr,
i1_ Ü;ü,1;, fu;;".in isteği doğrultusunda parti1er halinde veya tamamı tes1im edilecektir.

İz, yurıenici firma bozui veyi hatalı urunleri yenisiyle değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene

Kabul Komsiyonuna vermelidir,
zi. lsteı<ıl firmalar teknik şartnameye uygunIuğu değerlendirmek üzere her katemden en az ,1,er adei

numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir,
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