
T.c.
Harrın Üniversiıesi Araştlrma ve Uygulama Hastın€§i

TEKLiF FORMU

HARşAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: 26 KALEM TIBBI SARF MALZEME AIIMI
: Teklif Mektubu
1 30525
: 00897

YAKLAŞ|K MALiYf,T
Son Teklif Tarihi: 30.1 1.20l8

'Tanımlaylcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birliıde sGK sorgülarna sisteminin çtktısı teklifile bİlilce verilmelidiı

ı.lal / Hizmet Adl Birimi Barim Toplam Tanımlayıcı Firma ve uBBiktaıi ll

KIi,IYASAL
iNDİlGToRü

ADET10000

2 KARTuşU 100 ADET

3 EnLEN
BRİGHT

50 ADET

(BuHAR4 300 ADETK

Pl,AzMA sTERİLizATÖRÜ
KİMYiSAL İNDİnToRü

5 10000 ADETEN GAz

PERolGiT sIEPjLizAsYoN
ArANI

156 DRoJEN ADET

7 PLASTIK KONTEYNER 70000 ADFr 
i

8 KAPATGEÇ 15 ADET
cıHAZI

KuRULAMA9 40000 ADET

10 30 RULo
cİHAu Rulosu 120X2mMM

PAKETIfME

11 150 RULo
cİHAa RULosU 2oox2ool,tM

PAXETLEME

12 40 RuLo
: cIHAz RuLosU 100X2O0MM

PAXET|.fME

13 250
aHAa RULosu 1sox2ooMM

PAXETLEME RULo

14 5sT TWEK PAKET|._EME RULosu
35 c1,1 x 70 M

ADET

15
eHAzI RuLosU 300X2O0MM

250 RULoPAKETLEME

16
cİHAa RULosU 4oo)OooNlM

PAKETLEME RULo

17 RULo :200
cİHAz RuLosU 250x2mMM

PArcTLEME

18 sT TYVEK PAlGTlfME RuLosU
7.5cıl X 70 M

|2 ADET

19 sT TWEK PAXET|.fME RULosU
20 cı,l X 70 M

50 ADET

İNDİKATÖR
20 K 100 ADET

2I AMBu 30 ADET

22 AMBU 7o ADET

ADETHAVLU 47X85 100

AFo No:M I ARA51] 624. ADET

25 TEsrİ 1000 ADET

26 RISKLI nRMIZ 150000 ADET
ETtKETI

Genel
Toplam(KDV

ihal e Mail Adresi : satinalma63@hotınail.çom

0 (4ı4) 3,ı4 40 00Adr€s: Arartİrİıs ve Uygulana Hastmesi o§manbey Kamptısiı ŞANLIIIRFA İnibaı telefoo : Tet.: 0 (414) 344 44 44 Fak§:
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3,14 41 78
Ihale ıletişim : 0 (4l4) 344 4| 65-5810

Doğrudan Temin Mail : dogrudantrmina_harran.ed!. tr
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1. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.

2. İndikatör Class 5 olmalıdır,
]. İ.rpl. üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi

bulunacaktır.
4.Etilenoksitsterilizasyonusonrasıindikatörfarklıbirzltrengedönmelidir.
5. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi "referans

renk" tonlarından farklı olacaktır,

6.Paketinveyastripinüzerindeüretimtarihi,sonkullanmatarihi(enaz2
yıl),lot numarası ve kutu adedi beliıtilmiş olmalıdır,

Z. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir, Bu konuda

ürün için alınmlş analiz sertifikasl olmalıdır,

t. İnditatOrtln sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı objektif

bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır,
g. Ü.tlnlln onaylarrmrş-k ruluştan alınma (notifed body) ISO EN 11140-1

uygunluk sertifikası olmalıdır. Urünün lot numarasr, art numarası, ve

iı.iıoigi kalite standardı her indikatör stripinin iiaerinde yer almahdır.

10.Etilen olsit stribi paket içinde rahatça görülebilir ebatlarda olmalıdır.

ll.Eı az 2 5 0 striplik kutularda kullanıma hazır olacaktır,

12.CE uygunluk belgesi olmalıdır.
is.i"1iiĞaıı"n tı,frnl"rin-J.iio..un, testleri yapıldıktan sonra 9ygunluk'"';;;i;;.,ili;.-uvgrnır'ı.'uıi.uyun'tı.tini., degeileiıdirme dışı bırakılacaktır,

ETiLEN oKsiT iNoirırönü rnxıir şARTNAMEsİ

Czl"az_

\

Lcı la

.fu
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Etilen Oksit Kartuş seti her sterilizasyon için Ampuller eşit miktarda kullanıcıya teslim edilmeli

'-';;İ";;;;",,'ile dolu ampul set içeriği,

* ş66 ÇiPi
+ Dozometre
* sterilizasvon Torbası ( 60x90}

' Sterilizasyon Torbası bağ Klipsı

Ampuller 24gr (+ - 1gram) etilen oksit içermelidir,

Ampul içeriği Etilen oksit oranı % 97 olmahdır,

Etilen oksit cam ampul içinde bulunmalı ve bu cam ampulü çevreleyen ambalaj olmalıdlr, Ampul kırma aktivatörüne

rriı-eNoKsir GAz AMPUL TEKNiK sARTNAMEsı

dir.

1

2

3

4-

5

6-

8_

uygun olmalıdır

|,e4io

sonel tarafından kontrol edilebi| ir

Etilen Oksit ampul dış yüzeyinden Likit muhteviyatı tam olup olmadığı kullanıcı per

7

ve gözlenebilir olmalıdır,

Etilen oksit ampul setinin GE belgesi olmah, Sağık BakanIlğl ÜT5 kaydl olmalıdır'

Dozometre steriıiz.,y"^,"i"]:T:Jİ'lx1;jT,flii,11,1_11,1İH[]"J:,"ji["rH[:XT;j:llİİmalıdlr 

Dozometre

üzerinde limit ölçer veya reierar

Teklif edilen ürünlerin Difüzyon tekniği ile çahşan cihazlara uyumlu olduğu taahhğt edilmelidir'

Kitlerle birliKe bir 1*},,T.",:T;:ilijil,H:II';J#:İJi!',,ffi,lj,I;,5ilma 

aktivatörü sterilizasyon torba

içerisinde kullanılabilir özelliKe
9-

4



3

1

BRlGH,f TEKNiK ŞAR,f N Al\{ L,SI

Eto otoklavlannln karbon Fittrelerinin temizliği contalann yıpranmasını önleyici

özellik taşımalıd!r,

2. Bu malzeme asidik tuzların ve ilave temizlik maddelerin bir kombinasyonu

olmahdır.

3. Difüzyon sistemi ile çahşan otoklavlan kazanlnda kullanılabilir olmalıdır,

4. Bir kutu on poşetten oluşmalıdır,

5. Ürun üzerinde marka, üretici bilgileri olmalıdır

Lc:-

o. Ürun ile birlikte kullanım kılavuzu verilmelidir,

7. Her poşet su ve nemden etkilenmemesi için alüminyum folya lle kaplı olmalıdır,

8. Üretici firmanln lso 13485, TSE-HYB Belgesi olmahdır,



'1 . Paket buhar sterilizatörlerinin biyolo,iik kontrolünde kul|anı|abilmelidir,

2. Paket içinde laboratuv", ort"rnİn'" g;,"k duy^ulmadan sonucun alınmasını sağlayan

Geobacillus ste"rotnermrpİil,]',p*l,ıı 1Oly"_.!",i y_İ,i taş|yan tüp biyolojik

İİİr"İİ, 
"lr"İ,oır. 

Analiz sertifikajı teklif ile birlikte verilmelidir,

3 Bivoloiik tüp de yer alan b;kö;;İö"oUİİill," Steratermaphilus) nün Steril ite
- 

"tİr"nİ" 
dÜzeyi-(SAL) 1O 

6 olmalıdır,

. E""i.""l"ç:.#;a iivi,ıiiix tröii" iiJiı,t" .ı"." 5 entegratör kart olmahdlr, Entegratör
' ;; rlnr Oontişuhu liyah beyaz veya kahverengi olmamalıdır,

S. İal<et nnlırll stan-dartlarına uygun olmalıdır, ... . .

Ö. 
'aÜİİİjıİ 

tıİtimtin serçeııeştiğiturumaa negatif C) sonucu biyolojik ölümün
" 

g,jĞ"İİlş."aiOl İurÜmOa'p6,itif ,onu,u en geç 3-5 saat içinde otomatik

gösterebilmelidir.
7. 3-5 saatte alınan Sonucu kullanıcının gözle onaylayabilmesi için tüp içerisindeki mor
' ;;i-y* 3 ; sait içerisin;poritit Jrrümo" sarıya dönmeli negatif durumda mor

İalmalıOır. Bu süre 5 saati geçmemelidir,

8. 3-5 saat için de alınan .on,İç Jn g"q 
1.0 T."l iç9!:lr_: tevit edilebilmelidir,

9. Allnan tüm sonuçlar inxulrĞr" u"roi, özel bir ğrinter sistehıyle rapor allnabilmeli ve

raoor üzerinde inxuuator-vi,v-as,, "i.,,-J.ti, 
ulvolojik indikatör sonucu, otoklav kodu,

kullanıcl adı gibi bilgiler otomatik olarak yazılabllmelıolr,

lO. İntuUator gerektiğinde şifrelenebilmelidir, ..

11. lnkübatör cihazı ekranı oiiii"i "ı."i, 
,"r*,ıSü deki sterilizatörlerin çalışma şekline göre

ayarlanabilmelid ir.

12. lndikübatörün haf lzasl olmalıdlr. Geriye dönük test sonuçlarınl haflzasında

saklayabilmelidir. .. ,.:_._^^^| i^Aiv^li..aritli atikat olmalldlr
.13. Bivoloiik tüp üzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör Şeritli etiket olmalıdıı,

;;. ı"iü;;;;;r^lı ve ışıklı olarak kullanlcıyı uyarmalıdır,

15. lnkübatör de negatif ourumJa veşiı pozitif duİumda kırmızı ışık yanmalıdır,

.l6. Paket CE belge|i oı."ı,jr'öliglrıiJit" u"ıg" olmalıve teklif ile birlikte sunulma|ıdır

17, Ürün EN 866 ve lSo 11138 be|gesine sahip olmalıolr,

İ8. P;k"t," üzerinde lot numarası Ğ son kullanma tarihi bulunmalıdır,

ığ. paxet üzerinde işlem indikatörü olmalldır,

20. indikatörü veren firma uiu,ijn, xrıi"n,.ı için yukanda belirtilen özelliklerde kullanlm
-- 

,tiİ".ln"" ücretsiz 1 adet inkübatör verecektir,

Zl. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır,

l,l

BuHAR BiYoLoJiK iNDiKATÖR TEST PAKETi

TEKNIK şARTNAMEsi

6>|-r;eL3 c^



trıDRoJENrrrtffiJrffi §tirPiKATÖRÜ
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Ltr,İil-j.ffi iJJ,.;ili:iliiı 
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_,HP§.?,_.xJ5§^"§,ş,I^,#,,rbTliİIEll\,ftlosHlo,,lu.,

l. Teklif edilen Hidrojen peroksit şişesi,.hastan'' Ş;İÖ;ti 
"it,i,in" 

uyumlu oımaııdır,

2. Hidrojen Peroksit şlşeŞi 25oml'lik ambalajlarda,

emizde kurulu olan Hidrojen Peroksit Gaz Plazma

14oml net kullantm hacmine sahip olma|ıdır,

34 klsa döngü yapllabilme|idir,

5. §işenin içinde bulunan sterilizasyon ajanının etken bileşeni %55-60'lık Hidrojen Peroksit

(imyasalı olmalıdır,

6. Teklif edilecek !9lPiT,,:,"J,,:,:r:İ:İ,:,iİ§.ffiiJriİ:n:İ 
bulunmalı Ve cihazdaki barkod

okuyucu sistemle uyumıu ,

3. 126 litre net kapasiteli steriIizatör için,1 tüp ile 17 uzun,

4. Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 8 ay'dan az olmamalıdır,

7. Ürün numune ile değerlendirilecektir

lE,Ji(,

la,,

,,,
!a|!
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pLAsTiK KoNTEyNIR IdLiDi şınrxaırrsi

.ÜrtınsterilizasyonkontrolüiçinkonteyrurlerdekullanıIrnakiçintasarlanmışolınalıdu.

. Üretici finna EN ISO 9001:2000 Kalite Belgesine saiıip olmalıdu,

. Ürilrı 27mmx4Omm ölçülerinde olmalıdır,

. Üriin l34.C sıcaklığa dayanık'lı olrnalrdır,

. Ürilı tlzeıiıde kilit cliev;üffHlm|öliim olınalı<lrr,Bu böliirndon uzun kısım

geçirilerek kilitleme işlen

. Ürtlntln kunısunda en az 1,000 adet plastik konteynıı kilidi bulunmÜdır,

. Üriin numune ile değeılendirilecektir,

4/o
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, Poşet Kapatma Makina§l için krtuş Teknik Şartnamesi

1. Merkezi sterilizasyon ünitemizde yerleşik Getinge marka poşet kapatma makinasına

uyumlu olmalıdır,

z.Kartuş,sistematikilerleyenşeritlimürekkepyapısındaolmalldır.

3. Kartuş cihaz üzerindeki numunesine uygun olmalıdır,

ğ;,r,

ai,

ı!
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(TEK KULLANlMLlK KÖVEZ Ve cERRAHi EL TEM|ZLEME, KURULAMA BEZi)

1-Malzemenin içeriğinde dayanıklılık hammaddesi olan dacron Polyester %45

oranında olmalıdır.

2-Malzemenin içeriğindeki Polyester ve Selüloz lifleri,filtre edilmiş yüksek

basınçlı su tekno|ojisi ile el değmeden birleştirilmiş olmalıdır.

3-Malzeme E.O ve buhar sterilizasyon yöntemine uygun olmalı,sterilizasyon

sonrası malzemede deformasyon olmamalıdır.

4-Malzemenin kullanıldığı bölgede partikül,tüy,lif bırakmaması için pamuk ve

yün içermemelidir.

6-Malzemenin üreticisine ait lso sertifikası olmalıdır.

7-Malzeme ihtiyaca göre reusable veya disposable kullanılabilmelidir.

8-Teklif edilen malzeme için ihtiyaç gösteren birimden uygunluk raporu

a lın ma lıd ır.

9)Gelecek ürünler ambalaj sistemi her kolide 1000 adet olup bu ürünlerde

100'lük paketlere ayrılmalı ve korunak|ı bir sistemle muhafaza edilmelidir.

10)Orijinal kataloğu ihale dosyasında bulunmalı ve bu orijinal katalogda

kövezlerde kullanılabilir ibaresi bulunmalıdır

11) Teklif veren firmalar 100 Adet Dacron silici Bezi numunesini bedelsiz

kuruma teslim etmek zorundadır. Numunesi verilmeyen ürünler teklif dışı

bırakılacaktır.

12)Ürün kapsam dışı ise fiyatlandırma yapan firma yetki belgesini ihale

dosyasında sunması gerekmektedir.

C- a.le

5-Tüm kullanım alanlarında ürünün efektif olması için boyutu 30,5 cm x 30,5

cm. olmalıdır.

,



t t - t1-,q- lr^ |F- 18- ln^

STERİLİZASYON RULOSU- 
TEKN|K şARTNAME§|

Soaumlu

1 . Ürün lso 9001:2000 ve CE_ beloeli olmahdır.

i u..;* ,o, s uy9un oıououiu'i"Ğr"*Ş:llr::e,;iİir.:lH]gilj ..

İ. Rulolar etilenoksit ve buhann9,[."yl]11,1,:],l,i,jp",,,_ii. koduna sahip olmalıdır

i**fl*fu*ş'ğn*şşzu**şt*,ı-ı"l ı*-,

e,fl #hff*,rh;ilil:#jlfntffı},r11i,*.-,5,["Ji.il* j::::::,:::,"::.:",*""""
sonrasında doğabilecek mut

':##ffi*:.Ç;.İi#.;xry4 jltş,iİh*Şi*ffi 
**:^;:ş::,*:**;*:

1 
,1 . Gaz Ve buhar indikatörleI

ntflı*ı,*ç:*t;g***tı*,ıtgl,
,İİ. 'dr;rt'';a'B-gore glm_z 16 olmalıdır,

ji. ,sinİ:İİ", r'.'j1l';;1*l lt6_2ocm 25cm 30cm 40cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdır,

;6. İ;;;rr,""ye goie değerlendirileceKtif ,



ıu- l(- ıq

-ru *ffi*t
l*'şş**u;*ş[tnrur***;*s,,,*ru*-.ı
}+H*h*x-st#u$ 

$mşşşşşffi };
lHlffi ;[illillJ:,#,:J,"J",ff ;
10, Hidroien Peroksit pakegeme

1l,Iilxl?},,l,H:"H,J,H:,l",T;
12. Hidroien Peroksit pakeuem(

İİİ}Jl.ftT#iH1ffi:İyo,"*X;**ri?:"ilHiiii",nıotnumaraıarıiıeambaıaipaketiüze,inde

l;1şİ:İxfutfiİ{*ilii'il,*,g; oı.n .ıı,,,,ı, u.ııa" ediımiş oımaıı ; bu özeıtik beıgeıenebiımeıi ve ihaıe

dosyasında sunulmalıdır,

|*J

s]
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Eo iÇİN HIZLI SoNIJÇ VEREN BİYOLOJK İNDİKATöR

' 
*işşşftfl*i***f"-=İ'$*ffişjjrıi#iy d okr m ıs na

ıosıerebilmelidir, 4 saatte

, 
"lllX;tP'Üİ§llfİ*"Jtr;§l,:TT:il::i"Ji$§il. 

nia,oıouıt fiıtreıi, deıikıi ve

a lrp tapoğ, sterilan ma

;,**.,lt,xutr,**şıffi Hl;ıi*,hffi,Hi,}:ıi$H["#"

l ir**jJru}oJl,u,.,

; *uş:ro$ff***şf*şşıffi_
,.lil,ş.dli1,i*f$jtr.itiiiffi ilril#$JiIi}i::",';:',,-varalanm,sıoı engelıe:

" lilffi;;,,;l:"'*^'":':,::.:: ."".,; ı§ığı yanmaııdır

llut*$fır#gş';$*a,İtffi:ut+tl:,,"ry:,ş,,**=
]"gN OlOlO_Z-O10 (1992) Stanğ u4ııııq gJğ-_ 

_.^.,_ nımııı şe bü
bulunmalıdır,

"i,Ui#,i";l#, 
j,,;§{fu ,Jsil}

l S. d,ll, sonııç ve ren lıi1

onıvı brılunmıl'o'l",no,n 
itibaren 2 yıl olmalıdır,

l7. Raf ömrü üretim tarın

4i

wğ ıg
l8

1.o
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ÇoK KULLANlMLl clFT ToRBALı BALoN-MAsKE-vALF slsTEMi
rexı,ıi x §ıRrı,ıeıvı esi

e- verişxix rip

,1. cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz ana torbası double-bag (çift toöa) yapıda ve medikal silikon o|malı, elle

hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini
sağlamak için verilen hava basıncını limitleyici yaptda olup uygulamadan sonra eski
haline en klsa sürede dönebilmelidir.

3. Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 130O ml, 02 Rezervuar hacmi
ortalama 1500 ml olmal|dır,

4. Hasta sekresyonların ln cihaz ana torbasl içine kaçmaslnln engelleyen Ve torba
girişinde bulununan istenildiğinde sökülüp takılabilecek (Splashsuard) sekresyon
koruyucu ve boşaltıcı aparata sahip olmalıdır.

5. Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) 'ne sahip olmalıdır.
6. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde

sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
7. Maske bağlantı konektörü mekanizmayl her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360

derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda

ayrlca yüze tam oturmasl için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastlklı ve

şişirme valfine sahip olmalıdır.
9. Cihazın tüm parçaları ( 02 Rezervuar Torbası dahil) 134 C' de buhar otoklav,nda

sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli ku|lanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
Cihazla ilgili tüm monte-demonte işlemlerinin görsel olarak takip edilebilmesi için CD
ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.

10. Tüm ekipmanın kolayca taşlnabilmesi için özel olarak dizayn edilmiş yarı şeffaf sert
yapıda bir el çantası bulunmahdır.

1 1 . Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmalıdlr.
12. Cihaz için çeşitli parça Ve ekstra aksesuarlarln bulunduğu bir set halinde temin

edilmelidir.

çantas!. /
özc,ötıüı

ü\

Yord. Doç,

Set içeriği şu şekilde olmalıdır : 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, ,1

Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar valfi, 2 Adet kanca|ı,
silikon yaptda, hava ya§lı|lı, transparan ve resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin maske
(1 adet no:5 ve 1,adet n6:4/3), 1 Adet tüm ekipmanları taşıma için sert cihaza özel taştma

Ll

nün
6öğus 06- 1(,97

A-D
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Hrü. T Fak ^Jffif,#ffitr_,"-

,r,, h 9 iosseı l



B - PEDİATRiK/YENIDoĞAN TiP )
|-.
L

1 . cihaz birden fazla kez kullanllabilir olmalıdlr.
2. Cihaz ana torbası double_bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, elle

hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini
sağlamak için verilen hava basıncını limitieyici yapıda olup uygulamadan sonra eski
haline en kısa sürede dönebilmelidir.

3. Cihaz balonu ge|€it hacmi bebeldçocuk tip için ortalama 300 ml, 02 Rezervuar hacmi
ortalama 1500 ml olmalıdır.

4. Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) 'ne sahip olmalıdır-
5. Kapalı tip oksijen fezen'ıuaı balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde

sökülüp temizlenebilecek yaplda olmalldır. Rezervuar balonu ile kullanılmak
istenmediği takdirde set içeriğinse çok kullanlmllk 02 rezervuar tübü bebek-çocuk
modeli için ekstra olarak veritmelidlr.

6. Cihaza yerleştiri|meye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve verilen hava miktannın
gözlenmesini sağlayan manometre aygıtı bulunmalıdır.

7 - Cihazın yapısında basınç limitleyici valf ( 40cm3 H2O pressure-|imiting valve) adı
altında, bebek_çocuk akciğerlerine gönderilen havanın fazlasının atmosfere
gönderilmesini sağlayan özel bir sisteme sahip olmahdır.

8. Maske bağ|antl konektöü mekanizmayı her yöne rahatllkİa döndürebilmesi için 360
derece dönen bir yapıda olmahdır.

9. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda
aynca yuze tam oturmasl için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastlkll Ve

şişirme valfine sahip olmalıdır.
10. Cihazın tüm parçaIar| ( 02 Rezervuar Torbasl dahil) 'l34 C' de buhar otoklavında

sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
Cihazla ilgili tüm monteiemonte işlemlerinin görsel olarak takip edilebiımesi için CD
ile birlikte kullanıma sunulmahdı..

1 '|. Tüm ekipmanın kolayca taşınabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
't2. Ambalaj üzerinde üretici firma ba*odu bulunmalıdır.
13. Cihaz için çeşitli parça ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin

edilmelidir.

Set içeriği şu şekilde olmalıdır: 't Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbast, 1

Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar tübü, 1 Adet cihaza
kolay monte edilebilecek basınç manometresi, 1 Adet kancalı si|ikon, cuff lı transparan
resusciratorlerde kullanımı uygun bebek-çocuk maskesi ('l adet no:0), 1 Adet tüm
ekipmanları taşıma için sert cihaza özel taşıma çantası.
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HAVLU TEKN İK ŞARTNAMESİ

1) Havlu ipliği %100 hidrofil pamuk olmalıdır.
2) Havlu kumaşının gözgü yönündeki ipliklerin %12'si polyester olacaktır.
3) Havlu boyasında renk dalgalanmaları olmayacaktır.
4) İplik kalınlığı 20/1 open-end ip|ik olacaktır.
5) Havlu Kumaşının atkı yönündeki iplikler %10O pamuk ipliğinden olmalıdır.
Ayrıca hav
yüksekliği 4mm'den kısa olmayacaktır.
5) Havluların kenarlar dikişleri içe katlamalı baskı dikişli olamamalıdır. Tüm
dikişlerde sökülme
açık ipuçları dikilmeden atlanmış yerler vs. hatalar bulunmayacaktır.
7) Havluların suyu emerek batma süresi en az 10Osn olmalıdır.
8) Boyalı havluların ışığa karşı renk haslığı solmada en az 4 yıkamaya karşı renk
haJlığı solmada
en az 3 akmada en az 4 olma|ıdır.
9) Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları
ihale dosyasına
konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından test'e tabi tutulacaktır.
11) lSO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve
uluslar arası ka lite
standartları olan CE belgesine sahip işletmeler'in vermiş olduğu yetki ve
uygunluk onayı olan
ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi
takdirde
değerlendirme dışı kalacaktır.
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Plastozot kaplama afo (PAFO) teknik şartnamesi

l) Ayagın düşmesini kontrol ederek topuk basrncrnr ""altmalrdrr.
2) Topuk desteğininin iç malzemesi yavaş esnemelidir.

3) Yıkanabilir ve silinebilir özellikte olmahdır.
4) Antibakteriyel olmalıdır.
5) Antialerjik olmalıür.
6) Terlemeyapmamalıdır
7) T banth olmalıdır.
8) Nummeye göre değerlendirme yapılacaktır.
9) Üretim. tbbrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantiye sahip olmalıdır.

(
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10,tu TEST Aptixırönü rrxuix özsıı.iĞi

1.Aplikatör deri testini uygulamak için üretilmiş olmalıdır.

2.Apliktör 10 testi aynı anda yapmaya uygun tasar|anmış olmalıdlr.

3.Aplikatör uygulamada standart miktarda antijeni bacaklarının ucunda standart olarak tutmall Ve

epidermisin altına vermeiidir

4.Aplikatör steril olarak üretilmiş olmalıdır. Sterilite metodu ambalajında görülebilmelidir.

5.Allerjenik ekstrattn tatbiki için gerekli aplikatörün iğne uçları deriyi delmeli ve hastaya uygulama

esnasında acı hissini az vermelidir.

6.Aplikatörün test uygulama bacakları toplam 10 adet olmalıdır. Her bir bacağında prizmatik tek iğneli

olma|ıdır. Aplikatörlerin iğne uçları 1mm(+/-0,2mm)olmalıdır.

7.Antijenlerin konulacağı yeterli antijen tepsisi ücretsiz Verilecektir.

8.Aplikatörler medikal grade akrilikten yapılmış olmalıdır.

9.Aplikatör başlıklarının sırasını ve aplikatör yönünü belirlemek için her başlık üzerinde sıra numarası yazılı

olmalıdır ve yön belirleyici ok bulunmalıdır.

10.Kurumumuzun farklı i branş hekimlerinin tercihine göre firma 10'lu aplikatör 1,8,9 ve çelik iğneli plastik

modelleri ile değişim yapmalıdır. Bu modellerin numunesi ihale öncesi hastanemizin İlgili birimine tutanakla

teslim edilecektir. Bu tutanak ihale dosyasına eklenecektir.

11. Aplikatörleri veren firma çocuk hastalar için tercih edecek hekimler için bacak mesafesi 30mm olan 5'li

plastik veya çelik tek iğneli aplikatör modeli de verilebiImelidir. Sipariş edildiğinde ilgili firma bu

modellerden de teslim edebileceğini taahhüt etmelidir. Bu modellerin numunesi ihale öncesi hastanemizin

ilgili birimine tutanakla teslim edilecektir. Bu tutanak ihale dosyasına eklenecektir.

l2.Aplikatörlerin iğne uçları eğilmemelidir. Esneme yapmaması için bacakları en az 5 mm kalınlığında

olmalıdır.

13. Aplikatörlerin iğne uçları kırılmamahdır.

14.Aplikatörlerin başiıklarl arasında 16mm(+/-4mm) mesafe bulunmalı; her alerji testi uygulamasl

esnasında reaksiyonların karışmasını önlemelidir.

15.Sağlık Bakan|ığı Ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

16.Aplikatörler tek seferde 10 test yapılacağı için 2'li 4'lu kırılma özelliği olmamalıdır.

irak eden her firma tekn rtnamenin her bir maddesine cevap vermekle mükell
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YüKSEK RiSKLi KlRMlzl ETiKET TEKNiK şARTNAMEsi

1)Etİket kırmızl renkli olmahdlr.

2)Etiket üzerinde yüksek riskli yazlsı yazmalıdır.

3)Etiket sağlam olmah hemen yırtılmamalıdır.

4)Etiket ilaç kutusu üzerine sağlam yapışabilir özellikte olmalıdır.

5)Etiketin ebatlarl 2*1,5 cm olmalıdır.
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