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Srrf, No: 02907
rohu: Teklif Mektubu
igip Adr: GoZ SERVISI -MALZEME ALIMI
Fid Kodu :

{t:
Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya 0zelli!i mutlaka belirtilmelidir.

Uilp sorgulamasrna gore en dtigiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.

Sf-f'1 toau belirtilmeyen teklifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadlIr teklifte belirtilecektir.

SUI fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadtr'

SGi( Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye tideme yaprlmayacak ve yiiklenici higbir hak talebinde

bul{:nmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacakttr.
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mlayrcr lgisi

iOdre No z 63760.38.32.00.01.330
iOire lal : Hanan Universitesi Araqttrma ve Uygulama Hastanesi

Ekip Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmigtir.
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eklif Tarihi:
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Mal / Hizmet Adt Miktarl Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlaylct Firma ve
UBB

1 RETINA DUAL BOYA ILM &
ERM

15 ADET

2 RETiNA ILM BOYASI 15 ADET

;1
I

Genel
Toplam(KDV

Haric):

'anrmlayrcr firma bilgisi olmal ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.

telefon:Tel.: 0 (414) 344 41 65
ey Kampusu $ANLIURFA
: 0 (414) 344 4t 69
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MEMBRAI\IE BLUE DUAL ILM-ERM BOYA O/5 ML SYRINGE ,'

Tek kullanrmlft oknahdr.
Steril tek ambalaj, 5 ml enjekt6r iEinde olmaltdr.
Teklif edilen iirtin en azYo97 saflrk oranma sahip ohnahdr. Daha a;afitdaki oranlara sahip iiriin kabul
edihneyecektir.
Herhangi bir hazrhga ihtiyag duyulmadan (sulandrmadan, hava ve stvt desteline ihtiyag duyulmadan)
kullanilmahdr.
Enjektoriin ucunda giivenlik mekanizrnasr ve plastikten iiretilmig giivenlik tapasr olmahdr.
il.trrt, ERtrrt ve PVR membrane boyamak igin tiretilmig olmahdr.
igeri[i;0,5 ml enjekt<lrde Trypanblue+BBG+PEG teklinde ohnahdr.

rLM BLUE BOYA 0,5 ML S SYRTNGE Y

Tek kullanml* olmahdr.
Steril tek ambalaj, 5 ml enjektOr iginde olmahdr.
Teklif edilen iirilr en azoh9l saflrk oramna sahip olmahdu'. Daha aSaErdaki oranlara sahip iirtin kabul
edilmeyecektir.Herhangi bir hazrhfa ihtiyag duyulmadan (sulandrmadan, hava ve srvl deste[ine
ihtiyag duyulmadan) kullanilmahdr.
Enjekt0rtin ucunda giivenlik mekanimrasr ve plastikten iiretilmig gtivenlik tapasr olmahdr.
illvt boyamak igin iiretilnig olrnahdn.igeri[i; 0.5m1 enjektOrde BBG+PEG geklinde olmahdr.
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RET|NA rLM vE RET|NA ilv-rnu DUAL BoyA igiru crnrrqr

Pars Plana Vitrektomi ameliyatr ilimizde sadece hastanemizde yaprlabilmektedir. Bu

sarf malzemeleri retina yi.izeyini boyamakta, vitrektomi ameliyatr esnasrnda zaman zaman

kullanrlmasr elzem olan bir sarf malzemesidir.

Bu ameliyat igin gerekli olan cihaz bir sene once alrnmrg, kullanrma gegen sene

ba5lanmrgtrr. Ancak sarf malzemeleri sadece firmanrn verdifii malzemelerle srnrrlr sayrdaki

vaka igin kullanrlabilmig onlar da ayniyat stoklarrnda gdri.ilmemektedir. Qegitli nedenlerden

dolayr bu ameliyata yaklagrk 8 ay ara verilmi5, gerekli sarf malzemeleri ancak Nisan 2017 de

temin edilebilmigtir, dolayrsryla bu malzeme igin "son bir yrlda kullanrlan malzeme sayrst" son

bir yrh defiil son iki ayr kapsamaktadrr.

Vitrektomi ameliyatrna yeni baganrldrfrndan dolayrtarafrmrza refere edilen hastalann

sayrlarr her gegen gi.in artmakta oldufiundan bu malzemeler in 6ni.]mtizdeki aylarda

kullanrmlarr gegen aylardan daha fazla olmasr 6ngdriilmektedir.

Bilgilerinize
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Trbbive Cerrahi Retina Birimi


