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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00303
Konu: Teklif Mekıubu
İşin

Adıı 93 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM!

Fiş Kodu

:

YAKLAŞlK MALiYET
Tarihi: l4.05.20l8

Son Teklif

s.No

Mal / Hizmet Adl

1

OTOKLAV CONTASI

2

STERİLİZASYON VE OTOKLAV
BANDI

3
4

KAPATGEç

ciHAzr

STERİLİZATÖR HİDROJEN

PERoKsn sTERltlzAsYoN

Miktarı

Birimi

8

ADET

1000

ADET

35

ADET

50

ADET

8000

ADET

400

ADET

25000

ADET

4000

ADET

200

ADET

100

ADET

3000

ADET

200

ADET

200

ADET

100

ADET

AJANİ
5

H

RoJEN

PLAZMA STERİUZATÖRÜ
KiMYASAL İNDİKATÖRÜ
6
7

8
9

10

K N

BUHAR
TERı4AL YAzIcI ETİKETi
İNDİKATÖRÜ

:K

HİDROJEN PERAKSiT GAZ
PLAZMA BiYOLOİK
İNDİKATÖRÜ

FriLENoKsn BİYoLoJİK
İNDİKATÖR

11

TEK KULLANIMUK M

12

LAPAMSKOPİK TROKAR S MM

sEri

BIÇAKLI
13

ÜPAROSKOPİK TROKAR

1.4

BIÇAKLI 11 MM
PROLEN MESH 15x15 cM

15

PRoLEN i4EsH 30X30

200

ADET

ı6

ToMKs

150

ADET

|7

ToRAKs

50

ADET

18

KON REZERVUARLI DREN
7Mı4 200cc Bo1.4BA DREN
s KON REZERVUARLI DREN
5MM 200cc
BA DREN
Absoclear Gel 85mmx1lsmm
(ıV Kateter Örtüsü)
TORAKS DRENAJ KANİSTER
(TEK YoLLu DİJnAL)

100

ADET

100

ADET

2500

ADET

50

ADET

100

ADET

19

?0

2I
22

KATETERİ 32F

No:28

PERKÜIAN PtfvRAL DRENAJ

sErİ

23

ToRAKs KATETERi No:20

20

ADET

24

ToRAKs KATETERİ No:24

40

ADET

25

SERViKAL OLGUNLAŞTİRtCİ
BALoN (cRB)

20

ADET

ENDOSKOPiK AĞİZUK

760

ADET

EBUS İÇİN ASPİRASYON İĞNE

190

ADET

220

ADET

50

ADET

26
27

sEri (A5PİMSYoN iĞNEsi,
ENJEKIÖR, ADAPTÖR )

28

EBUS İÇİN BALON

29

KATETER, DRENAJ, BİüER,

KILITsız

Adres: AJaşhrma Ve Uygulama Haslanesi osmarıbey Kampusu ŞANLIURFA
ldbat telefon : Tel.: 0 (4l4\344 4| 65 Faks:0(4ı4)34441 69

Birim
FİYat

Toplam
Fiyat

Tanlmlayıcı Fırma ve
uBB

ı0

DILATOR

]1

LK
M,
ER
KATETER BALON

20

ADET

100

ADET

30

ADEr

200

ADET

i4

GENEL AMAçu ( DCERNAL)
DRENAJ KATETERİ
iNFLATİON DEVİCE

50

ADET

|5

STENT VASKÜER PERiFERİ(

50

ADET

i2
|3

KRo,

AN]iYoPtAsrİ 035,

KENDİÜĞİNDEN AÇILAN

i6

TRUcuT 8İYoPsİ iĞNEsİ

100

ADET

i7

YARİ OTOMATİK TRUCUT

350

ADET

BİYoPsi İĞNEsi

i8

VEN

2

ADET

PERıFERİK VEN KATETEd r

ADET

FR

i9

,0
1

FR

'TEK

sİLİKoN

MEN

UMBİLiuL GTETER 5 F
BARİYER ÖNIfMLİ VücuT
KEsEsi

.2

3

4

FAKO CİHAZI IÇIN.
DISPOSABLE ON VITREKTOMI

PRoBU
BİLiYER STENT, PLASTİÇ SET
(TAsıYıcı, mcı VE STEMD7
FR
sTENT,
K, sET
(TAŞIYıCI, mcİ VE

300

ADET

2000

PAKET

20

ADET

10

ADET

10

ADET

10F
5

PİLOR DİLATASYON BALONU

20

ADET

6

SKLEROTERAPİ İĞNESi

20

ADET

7

KOTER

200

ADET

1000

ADET

ENDos(oPİK

DIsPosABtE
POSABLE SORT

8

9

ENzIM

0

XENON LAMBA

1

HAVA

2

AsPiRAsYoN DÜĞMEsi

20

ADET

3

BİYOPSİ KANAL KAPAĞ(
PLASTiK )
ENDOSONOGRSAFİ BİYOPSİ

20

ADET

5

ADET

HAzI

4

ADET

4
5

DETERJAN

SU KANAU

iĞNEsİ
ENDosKo
FiLTREsi

DÜĞMESİ

YIKAlvlA

20

KG

3

ADET

20

ADET

6

ENDoTRAI(EAL TÜP sPiRALLi
KAFLI No:3,5

200

ADET

7

ENDOTMKEAL TÜP SPİRALLİ
KAFLI No]4
ENDOTRAKEAL TUP SPİRALU
KAFLı No:4,5
ENDOTRAKEAL lUP SPİRALLi

200

ADEr

200

ADET

200

ADET

ENDOTRAKEAL
Ps
KAFLI No:5
ENDOTRAKEAL TÜP SPiRAtÜ

200

ADET

200

ADET

ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALÜ
KAFLI No:6,5
ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALÜ
KAFLI No:7
ENDOTRAKEAL TÜP SPIRALÜ

200

ADET

400

ADET

500

ADET

Ps

500

ADET

P

300

ADET

5

AoET

B
,9
,0
,1

(AFLı No:s

KAFu No:6
,2

3

KAFLı No;7,5

6
,7

ENDOTRAKEAL
KAFLI No:8
ENDOTRAKEAL
KAFLI N
5

ToPUz Uç CTEK ÇizGD 6.0
MM

adres]

ArEtırma vo Uygulama Hsstancsi osmanb€y KamPüsr ŞANLIURFA
69
: Tel.: 0 (4l4)3M 4165 Faks:0(4l4)34441

dibat telefon

ToPuz Uç (iKi çizci) 6.0 MM
ToPuz Uç CIEK çİzGD 4.0

5

ADET

5

ADET

70

ToPUZ UÇ (iKi Çizcİ)4,0 MM

5

ADET

71

: YETİşKiN (RANiYAToM UcU

10

6B

69

MM

72

PEDİATPjK KRANİYATOM

:

ADET
ADET

10

73

UcU
NEPHRoFIX 12 FR

74

NEPHROFİX 10 FR

40

75

76

NEPHRoFix 8 FR

30

ADET

NEPHRoFix 6 FR

10

ADET

77

HAsrA ISITMA BIANKETİ (

5

ADET

ENDosKoPiK GRASPER

1 00

ADET

ENDOSKOPİK SPESMEN
TORBAsI TÜM BOYLAR(ENDO
BAG10 M!l)

1 00

ADET

78
79

80
81
82

HASTA ISITMA YATAĞD

, ANEsTEzi DEVRESi

1500

ERİşKiN(DİsPoSABLE)
i STERiL ASPİRATOR TORMSI

2000 ML
SrERİL ASPİRATÖR TORBASI
3000 ML
ENDo cÜP ML (ENDosKoPiK
KLIP ATICI, 10 mm M

, NYLoN TAPE 6 MM x

70

cM

85

FoLEY soNDA iKi YoLLU
No:12

86

SURGICEL FİBRİLLAR

87

BESLENME KATETERi 06 cH

cH

88

BESLEN|,4E KATETERi 08

89

KoLosToMi ToRBAsr 70 MM
(YEri5KiN)

90

DİsPosA8[f

91

GÖĞüs DRENA] ŞİŞEsi 7o0

92

VAJİNA| SPEKÜLÜM
DİSPOSİBİİ
İNRJZYON POI4PA SETİ

93

ADET
I

(MEDIuM) )

84

ADET

i

BoHçA

cC

çiFni

j

ADFT

i

7500

ADET

2500

ADET

50

DET

50

ADET

5 00

ADET

200

ADET

15000

ADET

25000:

ADET

300

ADET

1 000

50

]

]

ADET

l

ADET

1 0000

ADET

6000

ADET
Genel

Toplam(KDV
Haric):

*Tanımlaylcl firma bilgisi olmalı ve teklifi|e birıikte sGK sorgulama sisteminin

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

çıksı teklifile birlikte verilmelidir

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir

Adres: Araşlırma ve uygulama Hasıa.esi osmanbey Kampos0

lİıibat lelefon: Tel.:0

(4l4) 344

ŞANLIURFA

4l65 Faks:0(414)3444l69
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CONTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. YÜKSEK BAslNç VE lslYA DAYAN|K[l otMAtlDlR.
2. YuMuşAK sitiKoNDAN iMAL EDiLMiş otMAtlDlR.
3. VAKUM HATT|NDA ESNEK otMALlDlR.
4. 21MM KAt|NtlclNDA otMAtlDR.
5. HASTANEMiZDE KuttANlLAN cıHAzA UYUMtu otMADlR.

a

L
OTOKLAV BANDI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otoklav bandı üzerindeki indikatör şeritler 2.4cm,,2.5cm aralıklarla olmalı
ve indikatör çizgiler 3mm(+-2mm) halinde olmalıdır.
2. Bandın masurasında İmalat ve son kullanma tarihleri ( en az iki yıl ) yazılı
olmalıdır.
3. Üzerindeki İndikatör, kullanıcıyı yanılgıya düşürmeyecek zıt bir final
rengine dönmelidir.

4. Mürekkep su bazlı olmalı ve buhar sterilizasyonu için proses kontrolünü
sağlamalıür. Kurşun veya toksik madde içermernelidir.

5. Eni l9 mm,boyu 50
O.

metre(+_3mt) olmalıdır.

Ürtlntln onaylanmış kuruluştan alınma (notifed body) ISO

EN l l l40-1

uygun_luk sertifi kası olmal ıdır.
7. Bant kolay çıkmamalı ve tizerine

yazıyazılabilir olmalıdır.

S. . İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.

alnmış analiz sertifikası olmahdır.

ö'o

+-

Bu konuda

7
sTERiLizAsYoN KAPATGEç clHAzı KARTuşU TEKN|K şARTNAMES|
1-Ameliyathane kliniğinde, sterilizasyon ünitesinde kullanllan

2-Ürun or.iinal olmall cihaza zarar vermemelidir.

}Bozuk karfuşlar yenisi ile

+Üon

numune

ile

dağişİirilecektir.

değer|endirilecektir-

HAwo

mafkall cihaza uyumlu olmalldlr

H|DRoJEN pERoKslT GAz pLAzMA sTERlLlzATöRü lçlN
xionoıeıı penorsir KARTuşU aııı.ıı ıexııix şenrııeuıssi

h

vazeeçiı-uıez rexHir özeı-ı-irı-ER:

l.

Teklif edilen Hidrojen peroksit şişesi, hastanemizde kurulu olan Hidrojen Peroksit Gaz

Sterilizatörü cihazına uyumlu olmalıdır.

2. Hidğen

Plazma

Peroksit şişesi 250ml'lik ambalajlarda, ,140ml net kullanım hacmine sahip olmalıdır.

3.

126 litre net kapasiteli sterilizatör için,1 tüp ile 17 uzun, 34 kısa döngü yapılabilmelidir.

.l.

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

5.

Şişenin içinde bulunan sterilizasyon ajanlnln etken bileşeni %55_60'lık Hidoen Peroksit

6.

Teklif edilecek her bir şişenin üzerinde CE markası ve barkod bulunmalı ve cihazdaki barkod
okuyucu sistemle uyumlu olarak otomatik tespit edilebilmelidir.

7.

Ürün numune ile değerlendirilecektir.

kimyasalı olmalıdlr ve cihaz üreticisi firmanın orjinal şişesi olmalıdır.

!ilf0n

$d

ç

<
5

HiDRoJEN pERoKSiT

rivryısar iu»ir,q,

SARTNAME SI

R TEKNIK

1. İndikatör pvc aıtichoke malzemeden mamul hidğen
2.
3.
4.

peroksit
sterilizasyonuna uygun strip şeklinde olmalıdır. Mürekkebi toksik madde
ve kurşun içermeyecektir.
Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi
bulunacaktır. Çok parametreli olmalıdır.
Plazma sterilizasyonuna uygun biçimde tasarlanmış olmalı ve işlem
sonrasr indikatör farklı bir zıt renge dönmelidir.
İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda
alınmış analiz sertifikası olmahdır.Analiz sertifikası akretide kuruluştan

alınmış olmalıdır .
5. İndikatör değişim renklerinin performans testlerinin uygun olduğuna
dair bağımsız akıetide bir kuruluştan alınmış analiz raporu olmalıdır .
6. İndikatörün sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı objektif
bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
Z. Ürtln lot numarası, imalat tarihi, son kullanma tarihi(en az 2 yıI),
sınıfi(class 4)her indikatör stripinin iizerinde yer almalıdır.
8. Hidrojen peroksit stribi paket içinde rüatça görülebilir ebatlarda olmalıdır.
9. En az 200 striplik kufularda kullanıma hazır olacaktır.
l0.İndikatörlerinUluslar arası Akretidite kuruluştan alınmış olan ISO lll40-1
belgesi olmalıdır .
ll.Üretici firma SBA üyesi olmalıdır.

ö

6
BUHAR İÇiN HIZLI SONUÇ VEREN BIYOLOJİK İNDİKATÖR TEST PAKETİ
IEKNİK ŞARTNAMESİ

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Paket tek kullanrml* olacaktr.
Paket buhar sterilizasyonu için en zor şartlarr sağlayacak AAMI standardına uygun
diizenekte olmalıdır.
Paketin iizerinde işlem indikatörü buluııınalıdır.
Paket buhar sterilizatörlerinin biyolojik kontrolünde kullanılabilınelidiı.
Paket içinde laborafuar ortamına gerek duyulmadan sonucun alınmasrnr sağlayan
Geobacillus Stearothermaphilus sporlaıı 106 olrnalrdır.
Paket içinde class 5 entegratör kartı bulunmalıdır.
paket içersinde bulunan class 5 entegratör kart
i,izerinde yer alan spot siyah beyaz yada
kahverengi olmamalıdır.Sterilizasyon işleminden sonra bu spotlaı s iyahbeyaz yaİa

kahverengiye dönmemelidir.
8. Test paketi içerisinde bulunan class 5 entegratör kart i.izerinde biyolojik indikatörlerin
sonuçlarını dökiimante etmeye yarayan kayıt bilgileri /kullanıcı bilgiieri ve
çewim
bilgileri yer a|rnalıdır.
9. Biyolojik ttip de yer alan bakteri sporu (Geobacillus steratermaphilus) nun steriıite
güvence diizeyi (SAL) l0 6 olmalıdır.
10. Biyolojik öliimün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu biyolojik ölümün
gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu kesin olarak en geç 3-5 saat içinde
gösterebilııelidir.
1r. Biyolojik ölümtiı gerçekleşmediği pozitif (+) durumda 3 ila 5 saatte otomatik olarak
inkiibatör cihazmda alrnan sonucu kullanıcı inkiibatör cilıazıyla eş zamanlı olarak
biyolojik indikatör medyasındaki zıt renk değişimi ile (mordan /sanya) de aynca teyid
edebilmelidir.Ek inktibasyona gerek duyulmamalıdr.
12. Alınan ttim sonuçlar inkiibatöre bağlı özel biı printer sistemiyıe rapor ahnabilmeli ve
rapor iizerinde inkiibatör yuvası, ısısı, saati, biyolojik indikatör sonucu, otoklav kodu,
kullanıcı adı gibi bilgiler adli durumlarda kullanılınak tZere otomatik olarak
yazılabilrnelidiı. İnkiibatör şifrelenebilir olmalıdıı. 100 adet biyolojik indikatör
kaydını hafzasında futabilmelidiı.
13. inktibatör iizerinde bütiinleşik sonradan ilave editınem§ kırma mekan2ması olacaktır.
14. inktibatör cihazı ekranı dijital olmalı ve Msü deki steriıizatörlerin çalışma
şekline
göre ayarlanabilmelidir.
15. Alınan sonuçlar inkiibatörün hafızasında saklı kalınalı, ihtiyaç duyulduğunda geriye
dönük sonuçlara ulaşılabiImeli ve yazıcıdan çıkı alınabilmelidir.
16. Biyolojik tiip iizerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket
olmalıdır.
17. İnktlbatör alarmlı ve ışıklı olarak kullanıcıy uyarmalıdır.
18. İnkiibatörde negatif durumda yeşil pozitif durumda kırmzı §ık yanmalıdır.
19. Test Paketi CE belgeli olmahdır ve akedite bir kuruluş dan alınmş olınahdu,
20. Üriln EN 866 ve ISO l l l38 belgesine sahip olmalıdır.
21. paketin iizerinde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
22. İndikatörü veren fırma ürünün kullanımı için yukarıda belirtilen özellikleıde ücretsiz l
adet inhibatör verecektir. Bu inkibatör cihazı saklama ve adli drırumlarda
kullanabilme amaçlı kendisine bağlı yazıcı ile sonucu otomatik olarak yazıcı çıktısı
vermelidir.
23. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
üı5!ın?s

s

1

?
TERMAI YAzIcı içİrıı nurıeRve E.o İııınİxlrÖnıÜ

sTERiLizAsyoN Erirgri rn«rıi« şenrıuııırsi

1) Etiketlerin üzerinde basınçlı buhar
2J

3)
4)
5)
6J
7J

8)

için ve etilen oksit için su bazlı toksit
madde içermeyen indikatör olacaktır. İndikatör Referans renge belirgin
ve net dönüşüm sağlamalıdır.
Etiketler çift indikatörlü olmalı Buhar otoklavı ve Etilen oksit
sterilizasyonunda kul lanı la bilmel id ir.
Etiketlerin tutkalı otoklavda ].34 qC de kullanıldığında yapışma özelliğini
kaybetmemeli iz bırakmamalı setlerden ayrılmamlıdır.
Buharotoklavlarda |2| 9C'de15 dakikadave 134 qC'de 3,5 dakikada
renk değiştirmelidir.
Renk değişimi belirgin bir renklerden belirgin zıt bir renge dönmelidir.
Etiketler perforaj ile birbirine bağlı olmalıdır.
Etiketlerin kenarları radius kesim olacaktır.
Etiketler işlem sonrası ısı ve nemden etkilenmeyen kuşe etiket kağıttan

olmalıdır.
Etiket 40mm x 70 mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı eükete
yazılabilmelidir.
10J Etiket çift yapışkanlı olmalı ve yapışkan yüzey iyi yapışma|ı kolay
çıkmamalıdır.
11]Etiketin sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan termal
yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz
çalışabilmelidir.
12JTeslim edilecek indikatörlü kartla beraber aynı metraj uzunIukta wax
resin ribon da teslim edilecektir.
13)Her ruloda 1000 adet etiket olmalıdır
14)Rulonun iç çapı 40 mm olmalıdır.
1SJTeklifedilen ürünün TS EN lSO 11140-1 belgesi olmalıdır.
16JTeklifl e birlikte numune verilmelidir.

9)

oh ç,
/'o

lo. 4 o

'?

KiMYASALLARA DAYANlKLl EtDiVEN şARTNAMEsi

1.

q

Eldiven, sterilizasyon ünitesinde kullanılaı,ı kimşasallara karşı kullanıma uygun olmalıve gerekli

bariyeri sağlamalıdır.

2.

Temas etmesi yoğunlukla olabilecek ; Ethyl acetate, Ethyl alcohol, 70 %,
Ethyl alcohol, 95 % , Formaldehyde 4 o/oin Phosphatebuffer , Formaldehyde 24.5 % , Formaldehyde,
35 %, Glutaraldeyhde, 50 % Glutaric dialdeyde 2.5 % cacodylic acid, sodium salt , Acetic acid , glacial
, Benzyl alcohol , Butyl alcohol , Carbon

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

disulfide, Cidex'" , Cidex'" oPA, Hydrochloric acid, 37 %,
Hydrochloric acid,48% Hydrogen peroxide, 30 % Methanol , Nitric acid, 50 %, Nitric acid, 70,
Peracetc acid, 39 % , Sodium Hydroxide, 50 % kimyasallara karşı, eldivenin koruma ve direnç
sağladığını belgeleyen, uluslararası standartlara uygun test raporları olmalı ve teklif beraberinde
sunulmalıdır.
Eldlven, bilek kısmını tam 5arması ve koruma oluşturması için min.300 mm uzunluğunda olmalıdır.
Eldiven yüksek kimyasal dayanıkiılığı sebebiyle nitrilden üretilmis olmalıdır.

Eldivenin, CE, EN455 1,2,3 ve EN420 standartlarında ve Category lll
(PPE, Personal Protection
Equipment) sınıfında üretilmiş olduğunu belgeleyen test raporları teklif beraberinde sunulmalıdır.
Eldivenin EN374 ve lSO 9001 standartlarına uygunluğunu gösteren belgeler teklif beraberinde
sunuImalıdır.
Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve ku|lanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum o.14
mm olmalıdır.
Eldiven en az 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
Eldiven nonsteri| olmalıdır.

10. Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
11. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi 1,5 olmalıdır.

12. Eldivenin kopma kuweti

;

yaşlandırmadan önce minimum 1ON ve yaşlandırmadan sonra minimum

10N olmalıdır.
13. Eldivenin kırılma noktasındaki minimum uzama; yaşlandırmadan önce %587 ve yaşlandırmadan

sonra minimum %558 olmalıdır.
14. Eldiven, pudra içermemelidir.
15. E|divenin raf ömru min. 2 yıl olmalıdır.

16. Üretici firma taraflndan hazırlanmış eldiven teknik özelliklerini gösteren "technical datasheet" teklif

beraberinde sunulmalıdır.

17. Eldivenin ambalaji üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.

18.Teklif veren firmalar,teklifleri ile beraber orijinal ambalajında bir kutu numune (1oo adet)
verilmesi,ayrıca teklif dosyaslnda ürün kataloğunu (kimyasal değerleri belirtecek şekilde) eklemek

zorundadır.Numune ve katalog vermeyen firmalar değerlendarilmeyecektir.
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rinnoııx pnnoxsir içix nivoı,o.rix iışnixeröR
|.

Geobacillus Stearothermophilussporu içermelidir.

2.
3.
4.

Tilm hidrojen peroksit cihazlannda kullanılmalıdır

5.
6.
7.

BT9ı

Kuru strip ve medyayı müafaza eden tiip polipropilen olmalıdır.
Tüp kapağı sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtıeli, delik|i
ve
polipropilenden yapılmış olmalıdır.

Besiyeri özel cam tiip içinde olmalı, kontaminasyon riski taşımamalıdr.
sterilizasyondan sonra cam tiip kınlarak sporlar besiyeri ile temas ettirilmelidir.
Laboratuar testine gerek kalmaksızın inkübasyon cihazında renk değişimi
ile sonuç
vermelidir.

8. orijinal

inkübatöriİ ile 60+2

"c inkübe edilmelid

ir.

En

faz|a 24 saat içinde sonuç

vermelidir.

9.

En fazla24 saat içersinde sonuç vermelidir.

l0. Biyolojik öliimiin gerçekleşmediği durumda(pozitif sonuçta) mor renk
besiyeri 24
saat içinde sarı renge dönmelidir.
l

l. TüP iizerinde lot numaıası, iiıetim tarihi ve Hidğen peroksitle maruziyeti
sonrasında
renk değiştiren kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmalıdır.

12.

Normal oda sıcak|ığında (l5-30 C, %35-60 nem) saklanabilmelidir

ı3. İnkübatöriin 89/366l Eücelektro- Manyetik Uyumluluk Direktifi ile
EN 50081-1 ve
EN 50082- l standartlanna v e 73l23l EEC Düşiİk Voltaj Direktifi ile EN 6 l0l0l(t990) ve EN 6l0l0 -2- 0l0 ( l992) Standartlanna uygun olduğunu gösteren
Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.
14.

EN Iso lll38-1:2006veEN ISo l l l38-2 :2006 standartlanna uygun olmalı vebu
uYgunluk bağımsız bir kuruluştan alınmış olan test raporuyla belgelendirilebilmelidir.

15.

Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlanrun anzası
durumunda anzalar firma tarafından giderilmelidir.

Dip
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oKslT lçlN Hlzll soNUç VEREN BlYoLoJlK |NDIKATöR
TEKNlK şARTNAMEsi

1.

2.
3.

4.

Bacillus atrophaeus ( bacillus subtilis )sporu içermelidir,
(
Ve gerçekleşmediği durumda
Biyoıo.iik ölumün gerçekleştiği durumda negatif - ) sonucu
p..,tlİ ( + )sonu;u kesin olİrak en geç 4 saat içinde gösterebilmelidk ( ilgili belge/ tesl
akredite bir kuruluştan alınmaIldlr ),
Kuru strip ve medyayt muhafaza eden tüp propilen olmalldlr,
bulunmahdır,
Üzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket

5.Tüpkapağlsterilanmaddeyigeçirenbakteribariyerli,hidrofob.kfiltreli,deliklive

o.
7

.

poliprop|lenden yapllmış olmalldlr,
q.etilen ilorasan ışımay okuyabilmelidir,
inı<liatiır aı<tit oaciılus suptilis tarafından
g7r2" c de otomatik okuyucu inkibatörde maksimum 4 saatte sonuç ahnmalıdlr,

yanmalldtr,
Yetersiz sterilizasyonda inkabatörun alarmı ile birIikte ikaz ışığı
Norma|oda koşullarındasaklanabilmelidir.
1o. Raf ömrü teslim edildikten sonra en az iki yıl olma|ldlr,
,1,1.
EN lso 1,1,138 §tandardlna uygun ğretilmiş olmalldır,

8.
9.

12.Firmataraf|ndan2adetotomatikokuyucuinkibatör(firmanlnürünükulıanlldlğlsürece)

bedelsiz olarak Verilmeli Ve kalibrasyonu yapllmalıdır,
sterilazasyon Ünitesinde
13. Teklif veren firma taraflndan teslim edilen numune ürunün uygunluğu

değertendirilecektir.Numuneüri.inotomatikokuyucuinkibatörilebirlikteteslimteslim
ediımelidır.
biyolo.iik indikatörler, uronti
14. Ürunler aç|ldlktan sonra şartnameye uygUn olmadlğl tğspit edilen
Veren İirma taraf lndan değiştirilmelidir.

Y,i noc,0ı,tluiOf
H.il iJ,,t!al
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TEK KULIANıM[ıK MiNi öRTü sETi

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Trxııix şanrııeıutsi

Ürün tripleks kumaştan imal edilmiş olmalıdır.

Ürün ü3 katlı olmalıdır.
Üst tarafı sıvı emici, alt tarafı ise sıvıyı geçirmeyen yapıda olmahdır.

Ürünün alt ve üst ucunda 30 cm çaplnda yaplşkan bant olmahdlr.
Ürünün orta kısmında 10 cm çapında dairesel delik olmalıdır.
Ürünün içerisinde delikli kateter örtü seti,50x50 Ve 7.5x7.5 edatında 10 adet steril spaç
bulunmalıdır.
Ürün kullanıcı hekim tarafından onaylanmalıdır.
Ürün tamamen steril olmalıdır.

Firma kullanıcı hekim İsteği üzerine set içerisinde değişiklik yapmalıdır.

10. Üründe 1 adet steril masa örtüsü mevcut olmalıdır.

o_,,r.

t 'l,
DısPosABLE B|çAKLı TRoKAR
1

5 irtut

.Disposable olmalldlr.

2.Endoskopik amelayatlarla kuİlanlma uygun olmalldlr.
3,Trokar sistemi.obtürator ve kanülden oluşmalıdır.Trokar Üzrinde bulunan indikatör
yardımı ile kurulmalıdır.

4.rrokar, smm çaplndaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
5,Trokarln uzunluğu,1 00mm olmalldlr.
6.Trokar batın içindeki gazln cerraha direkt olarak gelmesinı engelleyen mekanizmaya
veya gaz kaçağını önleyen conta sistemine sahip olmalıdır.
7,Trokarın bıçağı v şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmah veya üçgen
bıçağın ucu yuvadatılm|ş olmalıdır.
8.Trokar avuç içerisinde sıkılarak emniyet mekanizması aktive edilebilmeli ve bu
mekanlzma obtüratör üzerındeki renkli indikatörden takip edilebilmeliclir.
9,kanülün uç klsml trokar|n batın içine yerleşim esnaslnda cerraha rahathk sağlaması
için konik şeklinde veya açılı olmalıdır.
'10.Steril paketli malzeme
en az 2 ylİ miyadh olmalıdlr.

4

l5
DisPosABLE BlçAKLl TRoKAR
,1

5-1 1 ttiM

.Disposable olmalıdır.

2.Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır.
3.Trokar sistemi,obtüratör Ve kanülden o|uşmalldlr.Bu sistemde
bölmeden oturarak kullanım imkanı sağlamalıdIr.

bı9k

kanü|e uygun

4.Trokar, 5-1 1 mm çapındaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır.
5.Trokarın uzunluğu 100mm o|malıdır.
6,Trokar batln içindeki gazln cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya
veya gaz kaçağını önleyen çap düşünicüsü ve ayrl bir valf sistemi bulunma|ıdır.
7.Trokarın bıçağı V şeklinde olup düz kesi yapma özelliğine sahip olmall Veya üçgen
bıçağın ucu yuvarlaklaştınlmış olmalıdır
8,Trokar üzeinde bulunan indikatör yardlmı ile emniyet mekanazmasl aktive edilebiİmeli
ve bu mekanizma iz|enilebilmelidir.

9.kanülün uç kısmı trokar|n batın içine yer|eşim esnasında cenzıha rahatlık sağlaması
için konik şeklinde veya açılı olmalıdır.
10.Kanül üzerinde 5-1 1 mm el aletlerinin sorunsuz kullanılmasına imkan tanıyan çap
düşürücü bulunma|ıdlr.
1 1.Kanül üzerindeki küçültücünün iç klsm| cerraha manipülasyon rahathğl Ve el
aletlerinin trokara daha az zarat vermesini sağlamak için bilye şeklinde veya dört katll
yaprak şeklinde olmalıdır.

12.Steril paketli malzeme en az2 yıl miyadlı olmalıdır.

4

lL\PotYPRoPYtENE MEsH TEKNiK

l

,)

şAnruıvıısi

1. Monofilament polipropilen materyalden örülerek (elektronik örgü tekniği) üretilmiş olmalıdır.
2. Geçlrgen,şeffaf ve esnek olmalıdır. operasyon sonrasında hissedilebilirlik ve ağrının azaltrlmasl
için klasik meshlere göre hafif olmalıdır.

3.
4.
5.
6.
7,
8.
9.

Laparoskopik ve konvansiyonel ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

Mesh kenarları laser kesimi olmalıdır. Kenarları düz olacak ve kesildiğinde dağılma yapmayacaktır.
Meshin yüzeysel

ağırlığı 30

gr/m2'in altında olmatıdır.

Meshin pore genişliği 1.75 mm x 1.50 mm olmahd|r.

0.30{.ıD mm olmalıdır.
Meshin filament çapılkalınlığı 0.08 mm'dir.
Çift kat ambalajlanmalıdır. Etilen oksit iıe steril edilmiş olmalıdır.
lO.Steril ambalajda tek tek paketlenmiş ve kutulanmış olmalıdır. Paket ıslanmaya dayanıklı ve tyvek
ile ambalajlanmış olmalıdır
Meshin kalınlığı

ll.steriı paketin üzerinde; ürün markasl, üretin üretici ismi, ürün lot numarası, ürün steril yöntemi,
son kullanım tarihi, TİTUBB numarası olmalıdır.
12.Raf ömrü 5 sene olmalıdır.
13.Hayvan veya insan kaynaklı doku içermemelidir,
14.Ürün numune ile değeriendirilecektir.

\ b-t+
TORAKS DREN (KATETER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. plevra boşluğ una uyum sağlayan şeffaf ve
yapılmış o1ma1 ıd ,ır.
'
2. steril ve tek ku'| l anım]ı k o'lma] ıdı r.

yumuşak pvc'den

3. Travma oluştu rmayan, yuvarlatılmTş, aç]k dista1 uç1 u
r.
4. ooku emilmesine önleyen geniş çapraz yan delikleri
o'l ma'l ı dı r .
5. orenin 20 -24-2 8 ve 32 p' numara'l arı o'l ma] ı dı r.
6. orenajın b oyu 40- 50 cm o'l ma] ı dı r.
7. X-Ray rŞrn l arı n da gözükecek hortum boyunca radio opak
ci zq,i s,i ol mal ıdı r.
8. 6oğru yer-l esti r il mesi için son de-likten itibaren 2 cm'de
bi ıi şaretl i o1ma] ıd

ol ma] ı dı

M.
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BOMBA REZERVUARL| SİLİKON FLAT D|REN
TEKNİK ŞARTNAMESİ

't- Dren kısmı içi ince oluklardan oluşma, yassı biçimli, uç kısmı perforeli olmalıdır.

2-

Silikon dıren kısmı beyaz ve xray çizgili olacaktırBoyutları isteğe göre; Smm, 7mm., 1Omm. veya 13mm olmalıdır. Silikon bağlantı
hortumu ile rezeryuara bağlanabilmelidir.

3- Bomba Rezervuar en az 200 cc olmalıdır.

4- Rezervuar bomba tipi olmalıdır.Üzerinde derecelendirmeler belirgin bir

şekilde

olmalıdır.

5- Bomba

tip rezervuarın en

az2 çıkışı olmalıdır.Birisi

tahliye deliği olmalıdır sıvının

rezervuara girişinin olduğu delik de geri kaçmayı önleyici valf bulunmahdır.

6- Her bir parça steril tek poşetlerde olacaktır.
7- En az 3 yıl miyatlı olacaktır.
8- UBB kaydı olmalıdır.
9- Ürün numune ile değerlendirilecektir.

Lo
KLoRHEKziDiN cı,uxoN^q,r içrnıN rv rtsnir önrüsü
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kateter giriş yerini korumak ve güvenle tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
Steril, tekli paket ha|inde ve 8,5 cm x 11,5 cm ebatlar|nda olmalıdır.
Ürün şeffaf film örtü ile klorhekzidin glukonat veya gliserol içeren entegre birjel
pedden oluşmalıdır.
Sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalı, alkol veya sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü
korumalı, dağılmamalıdır.i
Şeffaf oluşu kateter giriş yerini sürekli gözleme olanağı tanımalıdır.

Havageçirgenliğibulunmalıdır.
Jel pedin içerdiği klorhekzidin glukonat veya gliserol sayesinde kateter giriş bölgesinde
güçlü antimikrobiyal etkinlik sağlanmalıdır.
8. Jel pedin boyutları 3 cm x 4 cm ebatlarında olmalıdır.
9. Bu ebatlardaki jel ped ortalama 45mg klorhekzidin g|ukonat veya ortalama 600 mg
gliserol içermelidir.
10. Jel ped sıvı emme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Şeffaf film örtü güçlendirilmiş medipore çerçeveli tasarımı ile güçlü bir tesbit
sağlamalıdır.
12. Medipore çerçeve üzerinde kanüı tespitini kolaylaştıran çentik dizaynı bulunmalıdır.
13. Ekstra tespit sağlayan iki adet medipore bandı bulunmalıdır.
14. Kenarları ovaI olmalı, santral kateterlerde güçlü tesbit sağlamalıdır.
15. Yapışkanı akrilat ve hipoalerjenik olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.
15. Kağıt çerçevenin iki yanındaki kulakçıklar sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve
eldivene yapışmamalıdır.
17. Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.
18. Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdİrde, HlV-l Ve HBV ye karşı viral bariyer
oluşturduğuna dair klinik çalışması bulunmalıdır.
19. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama talimatı yer almalıdır.
20. Ürün gama veya etilenoksit yöntemi isteril edilmiş olmalıdır.
21. Ürün ve ambalajı lateks içermemelidir.
0
22. Normal oda şartlarında (15-30 C, o/o 35-6O nem) saklanmalıdır.
23. Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar
süre olmalıdır. Yani teslim edilen ürtinlerin kullanım süresinin en çok l/3'ü
tamamlanmış olmalıdır. Teslim edilen ürünler kaıışık miadlı olmamalıdır.
24. Tüketilmiş üriinler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay
kala yükleyici firmaya biIdirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları
ile en geç l5 gün içerisinde değiştirilmelidir.
25. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar
dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynr miktar olarak değiştirilmelidir.
26. Sipariş edilmiş olan üriinler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik
eşdeğerleri kabul edilmeyecektir.
27. Muayene komisyonu gerek duyduğu üriinlerden her seri için yeterli sayıda analiz için
hastaneye gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebiyle
eksilen stok firma tarafından iamamlanacaktır.
28.

üRIN NUMLINEYE GöRE DEĞERLENDİRİLECEKTİR.

2l
1. VAKUM YARD|ML|THoRAX TOPLAMA

KAVoNozU TEKN|K

özııı-lxıEn

2. Vakum yardımlı toplama kavonozu 800mlt50 ml kapasitesine
sahip olmalıdır.
3, Vakum yardımh toplama kavonozu 3 adet filtre bulundurmalıdır,
Bu filtrelerden 2 tanesi kavonoz üzerinde 1 tanesi tubing set(
bağlantı hortumu üzerinde.
4. Cihaza hortum bağlantı yerinde hortum üzerinde filtre

5,
6.

7.
8.

bulunmalıdır.
Kavonoz şeffaf ve derecelendirilmiş kolaylıkla içi görülöbilecek
özellikte olmalıdır.
Toplama kavonozu DDS siştemde olmalı ve Terapy ünitesine
ko|aylıkla takılabilmelidir.
Kavonoz ile birlikte kul|anılacak terapy ünitesi şarj edilebilir ve
mobil olmalı en gazla ağırlığı 1.2 kg olmalıdır.
Terapy ünitesi plevra basıncını kontrol alacak özellikte tasarlanmış
olmalıd ır.

9. Terapy ünitesi led ekran olmalı ve ekran üzerinde gerçek basınç
ve hedef basınç ayrı ayrı görülebilmelidir.
10. Terapy ünitesi ekran üzerinde hasta da meydana gelen hava
kaçğı hem görsel hem de sayısal olarak izlenebilmelidir.
11. Terapy ünitesinin hava emiş gücü 5|/dak olamlıdır.
12. Terapy ünitesinin basınç vakum aralığı -Smbarile -'tOOmbar
arasında olmalıdır.
13. Gihaz basınç değişikliklerinde ; vakum yğkseldiğinde,
düştüğünde ve batarya bittiğinde alarm vermeli ve bu ekran
üzeri nde görülebilmelidir.

14.
15.
16.

Basınç ayarları ekran üzerinden yapılabilmelidir

Hasta güveliği için ekranın tuş kilidi özelliği olmalıdır.
Cihaz ekranında grafik değer olarak da hasta izlenebilmeli
gerektiğin de USB ile kayıt alınabilmelidir.
Cihaz hasta geçmişini 12 saat sürey|e kayt etme|idir.

17.

-'or,-

airl,i?
'',b).

a_e_
KATETER, TORASEN'IEZ-PARASENTIiZ, TliK .\ŞAil{A1,1
TEKNiK ŞARTNAMBSi

Qıleurocon)

1-Kateter, çok delikli ve üzerinde derinlik ayarlanıası yapabilmek için görülebilir
şekilde skala ile derecelendirilmiş olmalıdır.
2-Kateter poliüretan. polielilen. PVC veya silikondan ve radyoopak olnrahdır.
3-Kateter, 2,7-3 mm çapında.45-50 cm uzunluğı.ıııda olırialıdıı.
4-Kateter, koruyucu kılıf ile birlikte olma|ıdır. İletiır-ı sistemi şeffaf olnıalı sıvı
drenajı görülmelidir.
5-Sekesyon torbası 1.5- 2 litre olmalıdır ve gereğinde değiştirilebilir olmahdır.
6-Üç yollu musluklu olmalıdır.

a
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TORAKS DREN (KATETER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

. plevra boslu
uyum sağ1 ayan şeffaf ve
2 . steril ve te k kullanımlık olmalıdı r.
1

y apılmı5 olmelr ğuna
d,l r.

yumuşak pvc'den

3 . Travma ol ust urmayan, yuvar1 atılmış, açık
distal uçlu
o lmalıdır.
4. ooku emi] me sine ön'l eyen geniş çapraz yan delikleri
o lmalıdır.
5. Drenin 20 -24-2 8ve 32 F numara'l arı o'| ma] ı dr r .
6 . orenajın b oyu 4 0- 50 cm olmalıdır.
7 . X-Ray 1Ş,ı n larında gözükecek hortum boyunca radio
opak
ç i zg,i si o1ıiıa1 ,lo] r.
8 . ooğru yerl estı ri l mesi için son de1ikten itibaren
2 cm'de
b ir işaret1 i o'lmal ı d

M.
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LA
cERVlcAL RlPENlNG BALLooN TEKNiK şARTNAMEsi

1- Serviksin

andüksiyon için sakıncah olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal

kanalın mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır.

2- Serviks indüksiyonlarında doğal ve aşamah olarak genişlemesini kolaylaştırmak

iÇn

tasarlanmlştlr.

3-

100% si|icon dan imal edilmiş olup, French

size'l 18.0, uzunluğu 40 cm ve çift 80 mflik

balondan oluşmalıdır.

4-

Balonun daha rahat yerleştirilebilmes.i için içine sitilet yerleştirilecek bir kana|ı olmatıdır. Ürün

paketinin içerisinden ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de
çıkmalıdır.

5-

llk balon internal os'u geçtikten sonra stile çıkarılmalıdlr.

6_ Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan
20 ml'lik şınnga ktıllanarak normal sali:ıin 40 m|'si ile balon şişirilmelidir.

7- uterin

ıçerİsindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun

iç servikal

duvafa

oturtulması sağlanmalıdır.

8-

Vaiinal balon bu işlemden sonra dış seıvikal duvardan görülebilmelidir.

-o- Uierii,i dtşlr;da ka:acak bnicıııu genişieimek için V hariii checl(-Flonun yeşii işaretli kls|mdan 20
ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılmalıdır.
10- Her

iki baİon 80 ml'lik maksimum 5l,Jya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20 ml'lik

artırımlarla doldurulmalldlr.
11_

Kullanım süresi 12 saatten fazla olmamalıdır, işlem açin kolay yedeştirilebilir ve çıkarılabilir
olmalıdır.

12- Pee|-open paketleme ile sterilize edilnıiş olmalıdır.
13- Tek kullanım için tasarianmış olmalıdır.
14- orijinal paketlerde üreticifarma ismi ve sterili2asyon miadı yazıh olmalıdır.

15- Ürün; uluslar arası kabul görmüş standartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.
16- Teklif edilen ürün. T.c. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayltlI ve T.C. Sağlık

Bakanlığı taraflr,dan onaylı olma|ıdlr.

u-

Ürüne ait marka ad|, onayh ürün (barkod) numarasl , üretici firma adı varsa model, firmaya ait
malzeme kodu bilgileri ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.

18- Ürüne yönelik uygunluk değ erlendirilmesi yaPl lacağından ürün numuneleri ihale saatinden
4

önce teslim cdilmelidir.
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TEK KUttANtMtlK ENDosKoPiK
AĞıztlK TEKNİK şARTNAMEsİ

1. Endoskopik Ağızlık tek kullanımlık oImalıdır.
2. Hassas hastalarda kullanı|mak üzere latex içermemelidir.
3. Endoskopik ağızlık |astik bantlı özelliğe sahip
olmalıdır,
4. Ağızlık, hastanh endoskoba zarar Vermemesi

iÇin dil ile ittirme işlemini minimize
edecek
çıkıntıya sahip o,malıdır.
Ağızlık yetişkinIer için uygun olmalıdır.
Ağızlık, hastayı rahatsız etmemesi
için diş kısmı silikon malzemeden kaplanmış
olmalıdır.
Ağızlık tekli şeffaf poşetlerde olmalıdır.

5.
6,
7.
8, Ambalaj
9.

üzerinde imal tarihi ve son kullanma
tarihi yazllı olmah ve son kullanma tariki
en az 2

yıl olmalıdır.

Ağızlık ubb kayıth olmahdır.
10. Ürün numune ile değerlendirilecektN
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ENDoBRoNŞ|YAL ULTRASoNoGRAFiK AsPiRAsYoN iĞNEsi TEKNiK ŞARTNAMEsi (EBUs)

1.

Bölümde kullanılan FUJİNON marka Endobronşiyal Ultrasonografi Cihazı ile uyumlu
ürün teklif edilmelidir.

2.

Teklif edilen aspirasyon iğnesi steril ve tek kullanım|ık olmalıdır.

3.

İğnenin içinde bulunan stile kink yapmaması ve eski halini tekrar alabilmesi için nitinol

olmalıdır.

4.
5.
6.

Eminiyet açısından stile handle ile luerlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.
Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda olmalıdır.

Skopinin uzunluğuna göre shaft kısmı 4cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra
kilitlenip sabitlenebilir yapıda olmalıdır.

7.
8.

Kateterin şaftı elastik yapıda olması için pvcden üretilmiş olmalıdır.
Kateterin şaft kısml, kamera görüntüsündeki görüntü kalitesini arttlrmak, daha net bir
şekilde görünmesini sağlamak amacıyla mavi plastik kılıf şeklinde üretilmiş olmalıdır.

S.

İğne 0- 4 cm. arasında ayarlanabilir olmalıdır. İğne ayarlandıktan sonra twist lock
kilitleme mekanizması ile sabitlenebilimelidir.

1O. İğnenin ultrason altında ekojeniteyi/görüntülenebilirliği

sağlamak ve maksimize etmek

amacıyla, ucunun 2O mm. lik kısmı kumlanmış (sand blasted) yapıda üretilmiş olmalıdır.
11. İğne, iğne kırılması, kink yapması, deforme olması gibi riskleri ortadan kaldırmak

amacıyla nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır.
12. Hem iğnenin, hem de kateter şaftlnln uzunluğu, handle üzerindeki twist-lock kilit

mekanizmaları ile ayarlanabilir olmalıdır. Twist-lock kilit mekanizması, kullanımı kolaY
ve ergonomik olmalı , tek elle kutlanımı sağlayan yapıda olmalıdır.
13. iğnenin açıkken dokuya zarar vermemesi için, stile 2mm. uzunlukta iğnenin dışlnda

olmalıdır.
14. Çalışma kanalı 2.0

mm

(+/_ 1 mm)

olan ultrasonik bronkoskoplar ile kullanıma uygun

yapıda olmalıdır.
15. Uzunluğu 700 mm olmalıdır.
16. İğne ö|çüsü 22 g olmalıdır.

17. Kateter kallnlığı 1,8mm. olmalıdır. 2,0mm. çapında ultrasonografi cihazı ile kullanılabilir

olmalldlr
18. set içe

1

adet üçyollu mus luk ile valide ed
küjltesl

D.

!

oro lma

lıd ır

,rtr
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19. Set içerisindeki mevcut
enjektör, 5-20m|. arasında ayarlanabilir
vakum kilitli şırınga

olmalıdır.

20.

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne göre Orijinal
a mbalaj üzerinde yer a|an etikette
cE

numarası, tek yada
çok kullanım|ık olması, lot (seri )numarası, üretim
ve son kullanma
tarihi, barkodu, üretici firma ismi
ve adresi, varsa özel depolama
şartları belirtilmiş
olmalıdır.
21, Etilen oksit ile sterilaze edilmiş
olma|ıdır ve etiket üzerinde belirtilmelidir.
22. Her bir malzeme tes|im tarihinden
itibaren en az bir yıl miadlı olmalıdır.
23,

Teslim edilecek ma|zeme Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB barkod

numarasına ve SGK onayına sahip olmalıdır.

i.ı(

ıD.

-"p

L$
TRANSBRONŞiYAL ULTRASONOGRAFi
BALONU

1'
2.
3,

Teklif edilen transbronŞiYal ultrasonografi
balonu işlem sırasında ultrasonik görüntü
ka|itesinın tam

olabilmesi ve lezyon sınırlarının
belirlenebilmesini sağlamaİdlr.
Teklif edilen transbronşiyal ultrasonografi
ba|onu steril Ve tek kul|anlmhk olmahdlr.

Teklif edilen transbronşiyal ultrasonografi
balonu endobronşial aspirasyon iğnesi
ile birlikte

kullanılabilmelidir.

4'
5,

5.
7.
8,

TransbronŞiyaI ultrasonografi
balonunun §işirilmeden önceki boyu 12_14
mm ve eni 7_8 mm olmahdır.

Tıbbi cihaz yönetmeliği'ne göre
orijinal ambalaj üzerinde yer alan etikette
cE numarasl, tek yada çok
kullanımlık olmasl, lot (seri numarası,
)
üretim ve son kullanma tarihi, barkodu,
üretici firma ismi ve
adresi, varsa ö2el depolama
belirtilmiş
şartlarl
olmahdlr.
Etilen oksit i|€ sterilize edi|miş olmalldlr
ve etiket üzerinde belinilmelidir.
Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren
en a2 bir yl miadh olmahdlr.
Teslim edilecek malzeme Tlbbİ cihaz U|usal
Bilgi Bankasında onayll UBB barkod numaraslna
Ve sGK
onayına sahip olmalıdır.
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BILIYER DRENAJ 7F EXTERNAL-INTERNAL

l.

Eksternal-intemaltipteolmalıdır.

2

Kateter

J

Hidrofilik dış kaplamalı kırılmaya dirençli, uç kısmı incelen (tapered) özellikte

4.

0.035 inç kılavız telle uyumlu ve yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdu.

7F

çapta ve distali ve orta kesiminde drenaj delikleri olmalıdır

5.

Malzemeler ambanmıza sipariş mikarları kadar tam ve noksansz olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parça|ar halinde teslim ediImesi ancak idarenin onayna
bağhdır.

6.

Malzemeler teslim esnasında en az2 (iki) yl miatlı olınalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün iiretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

7.

Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildaihek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerIe değiştirmesi yüklenici firma tarafindan sağlanacaktır.

8.

Sağhk Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Banlasına kayıtlı, onaylı bar-kod (EAN l3
uyumlu) ııumarası birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmah, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

9.

Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

l0.

Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanhğı Tıp Fakiiltesi Taşınıı Kayıt
kontrol Birimi ambarıdıı. Malzemeler raf teslimi alınacahır.

11.

Ambalajlaı aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edikniş olup kırılq ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetrneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

12.

Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan
dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

l3.

Firma ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda numune getireceklir.

0
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l.

Şarmamede istenen teknik özellikleri karşıladğına dair kataloglar iizerinde
işaretlenmiş belgeler ve buna ilişkin taahhütname tekliflerde yer almahdır.

2.

20cm uzunluğunda

3.

4F,5F,6F,7F,8F,9F, l0F, l lF, l2F, l 3F, l4F, l5F, l6F, 18F,20F,22F,24F SEÇENEKLERi
OLMALIDlR. Teslim edilecek ölçüler bölüm tarafuıdan belirlenecektiı.

4.

Uç kısmı tapered olmalıdr.

5.

Malzemeler ambarımza sipariş miktarları kadar tam ve noksansrz olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

6.

Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miadl!
olan malzemelerle değiştiıilmesi yüklenici fırma tarafindan sağlanacaktır.

7.

Malzemeler teslim esnasmda en az 2 (iki) yl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
yıldan
iki
daha kısa miath ürünlerde 1eslimat esnasında ki iirün tiretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

8.

MaIzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miath
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacakır.

9.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıth, onaylı bar-kod (EAN l3
uyumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunluduı,

l0.

Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan giincel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belinilen şartlara uygun olmalıdır.

l.

Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
l

12.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk
ambalaj olmayacalq etiket iizerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetırıeliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

l3.

MaIzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan
dolayı kurumun uğrayacağı ttim maddi manevi zarardan sorumludur.

|4.

Firma ihalelerde değerle ndirilmek üzere yeterli mikarda numune getirecektir.
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iLK GİRİSİM. MİKRo BiLİYER GRı052 (CRUZER
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3l

l.

Inıroducer Sistemi, nonvascular prosedürlerde, 0.03 5 inch guidewire'ın kolay, doğru
Ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

2.

lntroducer Sistemi:

a.

l

adet Introducer (co-axial

4F

dilator, 6FRO markerlı sheat); kilitlenerek

kuwetlendirilen cannulası ile birlikte,
I adet 72 veya 2l gauge diagnostic iğne, iç sıylet'i ile birlikte,

b

l

adet iğneyle uyumlu, ucu 1umuşak nitinol mikroguidewire içermelidir.

Sistemin diagnostik iğnesi, doku travmasrnı azaltacak özellikte olmalıdu

J

4.

Sistemin
sağlamalıdır.

miko guidewiıe' nitinol olup ilerlemeyi kolaylaştrmah ve görünebilirliği

5.

Sisıemin co-axial dilator/sheat seti ve kilitlenen canulası 6F ve 25-30 cm arasında
olmalıdır.

6.

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayna
bağlıdır.

7.

Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanhğı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeleı raf teslimi alınacaktır.

8.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetrneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktu.

9.

Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarüi itibari ile
iki yldan daha kısa miatlı iirünlerde teslimat esnasrnda ki iirün iireıim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdr,

l0.

Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilrnek sureti
ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

l.

Malzemelerin fırma tarafından vaka başı getirilip kullandıııldığı alımlar için, güncel
SUT hükiimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
firmaya ait olup, SGK tarafindan yapılacak kesintiler fırmanın alacaklarından mahsup
l

ediIecektir.

|2. Sağlık

Bakanlığı tarafindan yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"

kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, ÜlS vU.)
kayıtlı ve onaylı bar-kod (EAN l3 uyumlu) numarasının, birim bazında malzemenin etiketi
üzerinde bulunması zorunludur.
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l3.

Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tübi Cihaz Yönetmeliğin
de belirtilen şartlara uygun olrnahdır.

14.

Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgili, mevzuata göre uygulanan
kayıt sistemindeki tiim tanımlamaları (TİTUBB, Ürs ,u.; ile SUT kodu tanunlamalarındaki
yanhş veya eksik beyandan dolayı kurumun uğrayacağı ti.im maddi manevi zarardan
sorumludur.

15.

Teklif veren fııma, ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda

numune

getirecektir.
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KATETER BALON ANJıOPLASTİ

w

0.035 GRr006

Balon kateterin lümeni 0.035" kılavuz telin geçişine uygun olınahdır. over the wire
sistem olmalıdır.

2.

Balonun uç losmı yuvarlatılmış eğime sahip olmahdır.

3.

Balon kateteri çift liimenli ve 7mm çapa kadar 5F çapında 7-12mm arasında olanlar 67 F intraducer ile çalışabilmelidir.

4.

Balon kateterin üzerinde biri distalde diğeri de proximalde olmak tizere iki adeı

marker bulunmalıdır.

5.

Balon kateterin başlğı kullanılacak kılavuz telin geçişini kolaylaştıracak tasarrma

sahip olmalıdır.

6.
7.

450 PSI değerine kadar enjeksiyon basıncına sahip olmalıdır.

Balon kateter uzunlukları 80 -l20 cm arasında değişilebilen kısa ve uzun
şaft

seçenekleri bulunmalıdır.

8.

Balonlar 5-6-7-8-9-10-12mm çaplaruıda olınalıdır. 2-1Ocm dahit ve arasındaki
uzunluklarda da seçim imkan vermelidir.

9.

Balon'un rated patIama basıncı IOATM olmalıdır.

Genel Şartlar:

l.

Malzemeler ambarrmrza sipariş miktarları kadar tam ve noksarsz olarak teslim
edilecektir. sipariş[erin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayrna
bağlıdır.

2.

Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayt
kontrol Birimi ambarıdrr. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

3.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yaınuk
ambalaj olınayacak, etiket iizerinde güncel "Tıbbi cihaz yönetmeliği''n de belirtilen bilgiler

olacaktır.

4.

Malzemeler teslim esnasında en az 2 (ki) yıl miath olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
esnasında ki ürün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat

5.

Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti
ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici fnma tarafından sağlanacaktır.

6.

Malzemelerin firma tarafından vaka başı getirilip kullandrıldığı alımlar için, güncel
suT hükiimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
fırmaya ait olup, sGk tarafından yapılacak kesintiter fırmanın alacaklarından mahsup

edilecektir.
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7.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz

8.

Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafindan yayınlanan gtiocel ''Tıbbi Cihaz

Yönetmeliği''
kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, Ürs vb.;
kayıth ve onaylı bar-kod (EAN 13 ulumlu) numarasrrrrn, birim bazında malzemenin etiketi
üzerinde bulunrnası zorunludur.

Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

9.

Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgili, mevzuata göre uygulanan
kayıt sistemindeki tiim tanımlamaları (TİTUBB, Ürs vt.) ile SUT kodu tanunlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolayı kurumun uğrayacağı tifun maddi manevi zarardan
sorumludur.

l0.

Teklif veren fırma, ihalelerde değerlendirilınek i2ere yeterli miktarda

getirecelcir.

numune
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1.

Ekstemal-intemaltipteolmalıdu.

2.

Kateter

3.
4.

7F
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çapta ve distali ve orta kesiminde drenaj delikleri olmalıdu.

Hidroiılik dış kaplamalı kınlmaya dirençli, uç ksmı incelen (tapered) özellikte
0.035 inç kılavız telle uyumlu ve yüksek radyoopaziteye sahip olmahdır.

5.

Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olaıak teslim
edilecelıtir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilııesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

6.

Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilrnek sureti ile uzun miadlı
olan malzemelerle değiştiıilmesi yüklenici firma tarafindan sağlanacaktır.

7.

Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yl miatlı olmahdır. Üıetim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnaslnda ki ürün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

8.

Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildililmek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma taıafından sağlanacaktu.

9.

Sağlık Bakanhğı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği''
kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod (EAN 13
uyumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

l0. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmahdır.
l.

Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanhğı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayt
kontrol Birimi ambarıdıı. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.
l

|2.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup krrık, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler
olacakıır.

l3.

Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan
dolayı kurumun uğrayacağı üm maddi manevi zarardan sorumludur.

14.

Firma ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli mikarda numune getiıecelda.
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INFLATION DEVICE

l.

26

ATM gibi yüksek basınca kadaı balonun şişme basıncmı gözleme olanağı

tanımalıdu; bu sayede çeşitli şişirme şekilleri için kullanma olanağı sağlamahdır.

2.

Inflation Device, kullanımı kolay ergonomic bir tasanma sahip olrnalıdır.

3.

Şişirme işlemi, kolu saat yönünde çewilerek şişirme işlemini yapmahdır. Emniyet
sistemi olmalı ve istenildiğinde ani indirmeye olanak tanıınalıdr.

4.

lnflation Device, 20cc şişirme kapasitesine sahip olmalıdır.

5.

Disposable ve kullanrma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
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STENT VASKULER PERİFERİK KENDİLİĞiNDEN ACILAN

l.

Stent tek tilp nitinol malzemeden lazer kesim olmalı ve çift etkili özel açılım
mekanizmas ına sahip olmalıdır.

2.

Stentin iki yanında floskopi altında görünürlüğii sağlaması açısından en az 6 adet
mikıomarker bulunmahdır. Ayrıca gönderim sistemi iizerinde de 3 adet marker bulunmalıdu.
3

Steııt en çok 6 f ıntraducer, 8 F guiding kateter ulumlu olmalıdır

4

Stent 0,035" kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

5

Stentin kullanılacak bölgeye göre 80 cnm ve l20 cm kateter uzunlugu olrnalıdır.

6.

Stentin uç kısımlarında damarü kayma riskini ortadan kaldıracak
açılım özelliği bulunmahdu.

l

mm lik fazla

7.

Stent gönderim sistemi stentin açıIım sırasında doğabilecek kuı,vetlerden dolayı ileri
kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip olmalıdır.

8.

Stentin ıek el ile açılabilmesi ve kolay manipule edilebilmesi için özel tasarlanmıs
kontrollü acılımı saglayan el mekanzması mevcut olmalıdu.

9.

Stentler 6 x (20, 30, 40, 60, 80, l00) mm, 7 x (20,30,40, 60, 80, l00) mm, 8 x (20,
30,40,60, 80, l00) mm, 9 x (20, 30,40,60, 80, l00) mm, l0 x (20, 30, 40, 60, 80) mm, 12 x
(

30,40, 60, 80) mm, l4 x (30,40, 60, 80) mm cap ve uzunluk secenekleri olınalıdır.

Genel Şanlar

l.

Malzemeler ambarrmza sipariş miktarları kadar tam ve noksansz olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

2.

Ma]zemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Faktiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacakıır.

3.

Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket iizerinde giincel "Tıbbi Cüaz Yönenneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

4.

Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yıl miath olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miath ürünlerde teslimat esnasında ki ürün üretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

5.

Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureıi
ile uzun miatlı olan ma|zemelerle değiştirmesi yüklenici fııma tarafından sağlarıacakır.

6.

Malzemelerin fırma tarafından vaka başı getfuilip kullandırıldğı alımlar için, güncel
SUT hükiimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
riahlfriEJ'Ai

?

jç,1
firmaya ait olup,

SGK

tarafından yapılacak kesintiler firmanın alacaklarından mahsup

edilecektir.

7.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz

8.

Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz

Yönetmeliği''
kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, ÜrS vU.;
kayıtlı ı,e onayh bar-kod (EAN 13 uyumlu) numarasınm, birim bazında malzemenin etiketi
üzerinde bulunması zorunludur.

Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

9.

Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgili, mevzuata göre uygulanan
kayıt sistemindeki tiim tanımlamataIı (TİTUBB, Ürs vu.) ile SUT kodu tanımlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolay kurumun uğayacağı tiim maddi manevi zarardan
sorumludur.

l0.

Teklif veren firma, ihalelerde değerlendirilmek üere yeterli mikıarda

numune

getireceIdir.

l

l.

Malzemeyi temin eden yüklenici fırma

UBB ile ilgili yanlış veya eksik

beyandan

dolayı kurumun uğrayacağı tüm maddi manevi zarardan sorumludur-

12.

Firrna ihalelerde değerlendiıilmek iizere yeterli miktarda numune gettecektfu.
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TAM oToMoTiK TRucuT Biopsi iĞNrcsi
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.

Biyopsi iğnesi ulffasyon ve CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku almak amacına
uygun olmalıdu.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut si§teminde ve miikemmel doku örneği alabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.
3. İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm markerler o[ma[ıdır.
4. İgnenin kalınlık ölçüsü, çapı (gauge) kotaylıkla belirlemef sağlayan renkli özel
bağlantı aparatına sahip olmalıdır,
5. Iğne kalınlığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmalıdır
6. Iğne ultrasound ve cT altında yükek görüniiılük (ekojenik) özelliğe sahip olrnalıdır.
7. İgne atış uzunluğu (örnekleme boyu) l cm ve 2 cm ye ayarİanabiliİ olmall, kaliteti
biyopsi ömeği alabilmeli, alınan doku ömekleri dışarıya alınabilmelidir.
8. Sistem tek elle kurulabilir olmalı ve kanul iğnesi, stylet kısımları ayn a},rı
kurulabilmelidir.
9. sistemin tutulan yiizeyinde kaymayı önleyici tırnak yapısı olmalı ve bu yap| zamaı\sv
ateşlemeyi engellemek için ateşleme düğmesinin bulunduğu yüzeyden farklı karşılıklı
iki yüzeyde ol_rnalı.
l0. kullanıcının sistem i2erindeki kontrolünü arttırrıak ve manüplasyonu kolaylaştırmak
için mekanizması hafifletilmiş olmalıdır.
l l . Mekanizmanın biri yanda diğeri arkada olmak iizere iki adet ateşleme düğmesi
olmalıdır ve bu düğmeler iğne kalınlığını belirten renk kodlamasına göre
renklendirilmiş olmahdır.
l2. kanulün üzerinde l cm aralıklı markerlar olmahdır.
l3.20, l8, l6, 14 Gauge kalınlık l0, l5 veya 16,20,25 uzunluk seçenekleri olınalrdu.
Bölümün isteğine göre teslimat yapılacaktır.
l4. Tabanca ttim konvansiyonel sterilizasyon yöntemleri ile steril edile bilmelidir.
l5. Iğneler steril ve orijinal ambağında teslirn edilmelidir.
I6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.
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YARI OTOMATIK TRU CUT BiYOPSİ İĞXnSİ TENİK ŞARTNAMESt
l. Biyopsi iğnesi ultıasyon ve CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku almak amacına uygun

olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisteminde ve miikemmel doku örneği alabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.
3. İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm markerler olmalıdır.
4. Iğnenin kalınlık ölçüsü, çapı (gauge) kolaylüla beliılemeyi sağlayan ren}li özel bağlantı
aparatma sahip olmalıdıı.
5. İğne kalınlığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmahdır
6. İğne ultrasound ve CT altmda yüksek görüniirliik (ekojenik) özelliğe sahip olınalıdır.
7. İğne atış uzunluğu (ömekleme boyu) l cm ve 2 cm ye ayarlanabiliı olmalı, kaliteli biyopsi
ömeği alabilmeli, alınan doku örnekleri dışarıya alınabilmelidir.
8. İğne l4G, l6G, l8G, kalınlığında ve lOcm, |5cm boylarında olmalıdır. Bö|ümün isteğine
göre ıeslimat yapılacaktır.
9. Biyopsi iğne ucu örnekleri ezmeden ve parçalanamadan almak üzere özel yapılmış olnalı
ve bu özellik ile a|ınan örnekler yeterli dolgunlukta ve mükemmel kesitli olmalıdır.
l0. Stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdıı.
l l. Tabanca tüm konvansiyonel sterilizasyon yöntemleri ile steril edile bilrnelidir.
l2. İğneler steril ve orijinal ambalajında teslim ediknelidil.
l3. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmahdır. Teslun edilen her malzeme teslimat tarihi ile en az iki yıl miadh olnalıdıı.
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l. Yenidoğan ve çocuklarda periferal yoIdan intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve
parenteral beslenme yapılması amacı ile özel olarak imaI edilmiş olmahdır.
Özellikle l Kg'ılan büyük yeni ıtoğanIarda ve çocuklarda kullanılabitir özellikte olmalıdır.

2.

3. Kateter vücutta uzun süreli bekleyebilecek ve

daman travmatize etmeyecek poliüretan

malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Katater son derece fleksib|e olup prematüre bebeklerde bile kolaylıkla tolere
edilebiImelidir.
4.

kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde
olmalıdır. Yerleştirme işIemi için ayrı bir malzemeye ihliyaç duyulınamalıdrr.
5, Sistem yerleştirme işleminde

6. Sistem
7.

içinde yer alan introducer, krnlabilir iğne oimahdır.

Kırılabilir iğne çapı istenilen modele göre 2F için 20G 25mm olmalıdır.

Kııteter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik
özellikte olmalıdır.
9.

l0. Kateter kalınhğı istenilen modele göre 2F uzunluğu ise 30cm olmalıdır.

ll.

Katater ı-ray altndı görüntülenebilmesi için radyopak olmılıdır.

12. Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, injeksiyon ve infizyon kolaylığı için PUR'dan
manıul uzatma olmılıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp
bulunmalrdır.
13. Uygulama kolayhğı sağlamak

için kateter üzerinde derinlik markerları bulunınahdır.

l:l. kateter, sterll ve orijinal ambaIajında teslim edilmelidir.

l5. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi, son kullanma tarihi, malzemeye ait
uzunluk çap gibi bilgiler belirtilmiş olmalıdır.
l6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miatlı olmalıdır.
17.

Kateterin UBB kaydı olmahdır.

l8. Numune birim tarafından değerlendirildikten §onra onaylanacıkhr.
l9. llcr kateter için iki adeı kateter tutucu bınt şerilmelidir.
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PERİFERAL YOLDAN TAKILAN SANTRAL VENÖZ KATETER

lF

TEKNiK ŞARTNAMEsi

l.

Yenidoğan ve çocuklarda periferal yoldan intravenöz olarak ilaç ve beslenme solüsyonu
vermek için özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

2.
3.
4.

Özellikle l Kg'dan küçük yeni doğanlarda kullanılabi|ir özellikte olmalıdır.
Kateter esnek ve },umuşak ve termo-sensitive poliüretan malzemeden yapılmış olmalıdır.

Yerleştirildikten sonra hasıa tarafından kolaylıkla tolere edilebilmesi için kateter vücut ısısı ile
1umuşamalıdır.

5.

Kateter x-ray altında görüntü|enebilmesi için radyopak olmalıdır.

6.

Kateter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik

özellikte olmalıdır.

7.

Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, enjeksiyon ve infiizyon kolaylığı için uzatma

olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kuIlanmak için klemp buIunmalıdır.

8.

Preınatüre bebekler için tasarlanan kateterin çapı l Ften büyük olmamalı; uzunluğu ise

enfeksiyonu önlemek amaçlt 2Ocm den uzun olmamalıdır.

9.

Sistenı yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile bir|ikte aynı ambalaj içinde

olmalıdır. Yerleştirme işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır.

l0. Sistem içinde yer alan inıroducer, kateterin kolay yerleştirilmesinde kolaylık sağlayacak
şekilde kırılabilir iğne (breakaway needle) şeklinde olınalıdır.
l

l. Kırılabilir

iğne çapı 0.70mm (24G), uzunluğu l8mm olmalıdır.

l2. Kırılabilir iğne özel tasarımı sayesinde kanatlarına basarak kırılmalı

ve katetere zarar

vermeyecek şekilde kolaylıkla kateterden ayrılabilmelidir.

l3. Kateterin akış hızı l

bar basınçta 1.0 ml/dak olmalıdır.

l4. Yerleştirme kolaylığı için

katater üzerinde derinlik markerları bulunmalıdır.

l5. Kaıeterin arkasında bulunan

uzatma tüpü 8cm olmalı, ilaçlarla etkileşime girmemesi için

PUR

malzemeden mamul olmalı ve üzerinde klemp bulunmalıdır.

l6. Kateter, steril ve orijinal amba|ajında teslim edilmelidir.
l

7. Ambalaj lar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl milatlı
olmalıdır.

l8. Kateterin UBB kaydı olmalıdır.

L

t9. Numune birim tarafindan değerlendirildikten sonra onaylanacaktır.
20. Her kateter için iki adet kateter futucu bant verilmelidir.
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Kateter enfeksiyon risklerini azaltan alifatik poliüretan maleryalden üretilmiş olmalıdır

2. Kateter ucu damar yüzeyine z.ırıır

ve rüat pozisyonlandırmak

vertnemesi

atravmatik özellikte olmalıdır

3. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir
4. Ambalajlar tizerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı
5. Kateterin x-ray altında göriintiilenebilmesi için radyoopak olmalıdr
6. Kateter female luer lock bağlantıya süip olmalıdır
7. Kateter iizerinde lcm aralık|arla işaret bulunmahdır ve işaretler silinmemelidir.
8. Kateter 25-30 cm uzunluğunda olmalıdır.
9. Kateter 1,7 mm iç çapında olmalıdır.
l0. Kateter 5 F olmahdır.
l

l. Numune değerlendirmesi kullanılan birim tarafindan onaylanmalı ve numune için

12.

CE belgesine sahip olmalı

13. Her kateter

için bir kateter tufucu verilmelidir.

l4. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itiban ile 3 yıl miadlı olmalıdır. Miad
tarihine 4 ay yaklaşan tiırtin yenisi ile değiştiıilmelidir.
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BARiyER öNtEMti vücuT KEsEsi TEKNiK şARTNAMEsi
1-) Bariyer kremli perine pedi kese şekilde olmalı bir pakette en az 10 adet olmalıdır.
2-) Bariyer etkili olmalıdır.

3) İnkontinans kaynaklı egzema oluşumunu önlemeye yardımcı olmah ve klinik çahşmalaı
ile kanıtlanmalıdır.
4-) Bariyer Kremli perine pedi ; İdrar kaynaklı enfeksiyon riskini önlemeye yönelik olmalıdr.
5-) Bariyer Kremli perine pedi ; Sakral / kalça basınç ülserlerini önlemeye yönelik olmahdır.

Ve klinik çalışmalar ile karutlanmalıdır.
6-)İçerisinde bulunan %3 dimethicone ve phospolipit sayesinde cildin doğal bariyer

sisteminin geliştirilmesine ve korunmasına yardımcı olmahdr.
7-) Ph 5,5-6 olmahdır.
8-) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir.eldiven yapısından kaynaklı olarak gerektiğinde

çift taraflı kullanıma uygun olmalıdır.
9-) Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilmelidir.

l0_) E vitamini, b vitamini, aloe vera içermelidir.
l l-) Alım aşamasında en az 2 paket numune , klinik çalışma ve test raporlan komisyona

sunulmalıdır. Yenidoğan yoğun bakım da uygulandıktıktan sonra alrmrna karar verilecektir.
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1.

Olmalıdır,
Hastanemiz Bünyesinde Bulunan Alcon Centurıon Cihazına Uyumlu

2

Aspirasyon Hattlnln Bulunduğu
Seu Üzerinde Bir Adet cihaza Bağlanan Hava Hattl Ve Bir Adet
Ön Vitrektomi Probuna sahip olmalldlr

3

paket içinde Ayrıca Bir Adet istenildiğinde irrigasyon Hattlna Takllllp kullanılabilmesi için
İrrigasyon Kanülü Olmalıdır.

4

Cihaz Bu Prop ile ro-8oo Kesi Arasl Önvitrektomi Yapabilmelidir,

5.

Mukavim, Plastik Bir Kutu
Yukarıda Adı Geçen Tüm Sarf Malzemeler, Özel Olarak İmal Edilmiş,

6

pak Üzerinde Üretim ve son kulIanma Tarihleri Mutlaka Bulunmalıdır,

7

Yapıştırılmış olmalıdır
Pak Nereden GüVenle Açılabileceğini Gösterecek Şekilde

8

Pak Cihazın Ütretici Firması Tarafından Üretilmiş Olmalıdır

9

Kaynaklanan Ar|zası
Orjinal Ürün Dışında Teklif Veren Firma, Cihazın Malzemeden

içerisinde, Steril olarak Bulunmalıdır.

DurumundacihazınYetkiliServisineÜcretiMukabiliTamirEttireceğiniBelirtenNoter

Kullanılmak Üzere
Tastikli Belge Verecektir. Ayrıca Cihazın Tamiri Süresince
Hastanemize Aynı Cihazı Bırakacaktır,
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1. E.R.C.P. işlemlerinde biliyer kanallardaki tıkanık]ığın geçici olarak
giderilmesi, biliyer kanallarda gerekli drenaj ın sağlanması amacıyla
dizayn edilmiş olmalıdır.

2.
3.
4.
5.

Plastik stent, teflon ( ptfe ) materyalinden yapılmış olmalıdır.
Pozisyonlandırma kılıfı olmalıdır.
İki ucunda çentiği ve drenaj delikleri olan diiz (straight) olmalıdır.
( Amsterdam tip)

6.

Görüntiilenebilirlik amacıyla radyo opak olmalıdır.
7. Flepler arası uzunluk 7 cm olmalıdır.
8. Plastik stent l0 Fr kalınlığında olmalıdır.
9. Ma|zeme tek kdllanımlık olmalıdır.
l0. Stent , steril ve original ambalajında teslim edilmelidir.
11.Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
l2.Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az2 yıl miadh olmalıdır.
Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadhlarla değiştirilebilmelidir.
l3.Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı
UBB barkod numarasına süip olmalıdır.
14. Ürtln numuneye göre değerlendirilecektir. Numune vermeyen firmaların
teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

4'

pil,oR DiLATASyoN BALoNU TEKNiK şARTNAMESİ

l.

2.

2.8

mm'lik çahşma kanahndan geçebilmelidir.

14-|6 mm genişliklerde olmalıdır.
3. Balon uzunluğu 5- 5,5 cm civarında olmalıdır.
4. Kateter en az 230 cm olmalıdır.
5. İçinden kılavuz tel geçebilmelidir.
6. Balon yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
7. Şafu iterken kırılmayacak kadar yeterli sertlikte olmalıdır.
8. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmahdır.
son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.
9. Ürünlerde hata çıkması halinde ürünler yeni ürün ile değiştirilmelidir.
10. Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Numune venneyen
r
değerlendirme dışı
firmaların teklifl

t
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rrxNir şanrNaıvırsi

E.R.C.P. işlemlerinde biliyer kanallardaki tıkanıkhğın geçici olarak

giderilmesi, biliyer kanallarda gerekli drenajın sağlanması amacıyla dizayn
edilmiş olmalıdır.

2. Plastik stent, teflon ( ptfe ) materyalinden yapılmış olmalıdır.
3. Pozisyonlarıdırma kıhfı olmalıdır.
4. İki ucunda çentiği ve drenaj delikleri olan diiz (straight) olmalıdır.
( Amsterdam

tip)

5.

Göriintiilenebilirlik amacıyla radyo opak olmalıdır.
6. Flepler arası uzunluk l0 cm olmalıdır.
7. Plastik stent l0 Fr kalmlığında olmalıdır.
8. Malzeme tek kullarumlık olmalıdır.
9. Stent , steril ve original ambalajında teslim edilmelidir.
lO.Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
1l.Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
Son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla
değiştirilebilmelidir.
l2.Teslim edilecek ma]zeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı
UBB barkod numaraslna sahip olmalıdır.
13. Ürtln numuneye göre değerlendirilecektir. Numune venneyen firmalann
teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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SKLERoTERArİ iĞNısi rnrcıix şanrxanresi

1. Endoskopl ann 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. İğne ucu 5 mm'den küçük olmahdır.
3. Disposable olmalıdır.
4. Steril olmalıdır.
5. Ürtln orijinal paketinde teslim edilmiş olmalıdır.
6. Önden enjel«;iyonlu olmahdır.

7. İşlem

srrasrnda iğne krsmı çıkarılabilmeli ve istendiğinde geriye

çekilebilmelidir.

8. Kateterin uzunluğu en az 160 cm olmalrdır.
9. Enjeksiyon kanalından sıvı verildiğinde metal v.b. kısımdan dışarıya
kaçak olmamalıdır.
l0.Ürtln numuneye göre kullanıldıktan sonra değerlendirilecektir.
1l.Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren arı az2 yıl
olmalıdır.
l2.Son kullanma tarihi yaklaşan malzeme yenisi ile değiştirilebilmelidir.
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rLATE ( KoTER rLAĞI ) TEKNİK şARTNAMEsİ

1. Malzeme kullanılmakta olan elekrokoter cihazlanyla tam uyumlu

olmalıdır.
2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve c7haz|a
ulıımsuzluklardan dolayı oluşabilecek durumlarda her tiirlü sorumluluğu
kabul etmiş sayılır.
4. Plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmahdır.
5. Plaklar, yetişkinlerde kullanılabilecek ölçülerde olmalı, tüm plak yüzeyi
cilde yapışmalı, kullanılan yapıştlrıc1 da iletken olmalıdır.
6. Plaklar sıvlya maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliğ
olmalıdır.
7. Plak yapıştırıldığı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
8. Plak ambalajları plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış
etkenlerden koruyacak özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli
ve son kullanma tarihi bulunmahdır.
9. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en azT yıl olmalı ve son
kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.
10. Urün numuneye göre değ erlendirilecektir. Numune verm eyen firmaların
teklifleri değerlendirme dı şı kalacaktır
:r
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Arka orta kısımda kolonoskopi ve rektoskopi sırasında yeterli deregede
açıkhk sağlayan delik ohnalıdır.
2. Bel kısmı lastikli olmalıdır. Obez kişilerin de giyebileceği kadar büyilk
olmalıdır.
3. Üün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune verrneyen firmaların
teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
1.
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ENziMATiK rpıvrizr,rüci sryI TEKNiK
şARTNAMEsİ
l. Ürtln arnilaz, ptotez, lipaz enzimleri içeren deterjan/dezenfektan

özelliğine sahip bir solüsyon olmalıdır.
2. Konsantre ürün olmalı, çeşme suyu ile sulandırıIarak
kullanılabilmelidir.
3. Endoskopik ve ceırahi aletlerin ön temizliğinde ku]lanılmah
ve aletler

üzerindeki kan, doku ve benzeri organik artıkları
mekanik ovalama
yapmadan kolaylıkla temizleyebilmelidir.
4, ultrasonik temizleyici cihazlarda ve alet yıkama'
makinelerinde
kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
5. Ürünün teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az yılolmalıdır.
2
6. Preparatlai iyi kapatılmış, hava almayan orijinal ambalajlaı.da
olmalı
etiketinde üriinün içeriği tam olarak belirtilmeli
ayrıca üretim tarihi sell
,

numara§r, üretici firma ismi ve ünin kod numarası

yazılı olmaiıdır.
7. Ambalajında kul]anım şekli, sulandırrna oranr kullanım
alanlaır, son
kullanım tarihi ürünün etkin olduğu sıcaklık ve süre,
a
ve önlemler yazılı o alıdır.
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gerekli uyarı
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8. Tıbbi cihaz kapsamına giren iiriinler için isteklilerin T.c. ilaç ve tıbbi
cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ( TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı
yapılacak tıbbi cihazların TİTt BB'DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı

9.

olması gerekmektedir.
Firma ürünü değerlendirmek için en az bir adet numune getirmelidir.

20.süre yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan,
hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile üJretsiz olarak
değiştirecektir.
10.ürünün ssyB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün
geri alınıp, toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı
aranmadan aynı mikiarda ürün değiştirilmelidir.

50

xENoN LAMBA TEKNİK şARTNAMEsİ

1. Lamba kullanılmakta olan Fujınon EPX-402
video processör ile uyumlu çahşmalıdır.

l

EPX-4400 ve VP-445O

2. Lamba hiçbir ek malzeme kullanılmadan sorunsuzca cihaza

monte

edilebilmelidir.
3. Lamba kullanım esnasında sağlık açısından bir sorun teşkil etmemelidir.
4. Lamba, processör üzerinde bulunan, lambanın çalışma ömrilnü gösteren
gösterge ile uyumlu çalışabilmelidir.
5. Lamba en az300 saat kullanım ömrü olmahdır.
6, Lamba 15 volt elektrik enerjisi ile çalışmalıdır.
7. Lamba 300W 5500K teknik değerlerde ışık üretebilmelidir.
8. Lamba hava soğutma sistemiyle soğutulabilmelidir.
9. Lamba processor cihazına monte edilerek çalışır durumda teslim
edilmelidir.
l0. Lambayı veren firma lamba değişimini de yapmalıdır.

5'İ

HAvA-su KANALI nüĞıvrrsi TEKNiK şARTNAMEsi

I . Kullanılmakta olan Fujinon marka endoskopla uyumlu olmalıdır.

2 . Reusable olmalıdır.

3 . Otoklavlanabilmelidir.
4 . Ürün ilgili bölüm tarafından numuneye göre değerlendirilecektir.
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AspiRAsyoN (sucTlorg oüĞnrısi rrxNi«

l . Kullanılmakta

şanrxaırrsi

olan Fujinon marka endoskopla uyumlu olmalıdır.

2 . Reusable olmalıdır.
3 . otoklavlanabilmelidir.
4 . Üriln ilgili bölüm tarafindan numuneye göre değerlendirilecektir.

b3 BiyopsiKANALIKApAKıüĞursi
1.
2.
3.
4.
5

q

Semi-disposable özellikte olmalıdır.
Biyopsi kanalından srvı sıçramalanru ve hava kaçışını engelliyebilmelidir.
Kullanılmakta olan cihazlara uygun olmalıdır.
Ürtln ilgili bölüm tarafindan numuneye göre değerlendirilecektir.

Eus ENDosoNoGRAFi Biyopsi iĞNusi TEKNİK şARTNAME

1- Çalışma uzunluğu

l37Scm - l41.5cm aralığında olmalı, isteğe göre

ayarlanabilmelidir.
Z- İgne kalmlığında 19, 22 ve 25 gauge seçenekleri bulunmalı, l9 gauge krem,
22 gaııge siyü ve 25 gauge turuncu renklerde kodlandırılmış olmalıdır.

3- |9-22 ve 25 Gauge olan iğnelerde kılıfin kalınlığı iğne ile birlikte değişmeli,
iğne ile kılıfin arasında boşluk kalmamalıdr.
4- l9 gauge iğne,2.8 mm çalışma kanalı ile, 22ve25 Gauge iğne ise 2.4 mm
çalışma kanalh ekoendoskoplarla uyumlu olmalıdır.
5- İğne derinliği Ocm - 8cm aralığında olmalr, bu özelliği belirleyen göstergeleri
ve plastik ayarlama kilidi bulunmalıdır.
6-

Kılıf uzunluğu farklı ekoendoskoplara

göre ayarlanabilmeli, bu özelliği
belirleyen göstergeleri ve plastik ayarlama kilidi bulunmalıdır.
7- İgne ultrasound altında görüntii sağlayacak şekilde ekojenik olmalı, bu özellik
çevresel daire şekli ile sağlanmış olup, iğnenin en uç noktasına kadar devam
etmelidir.
8- İğnenin materyali kromium kobalt olmalıdır.
9- Stylet'in materyali nitinol ve yuvarlahlmış olmalı, sonunda kilitleme
bulunmalıdır.

klibi

b\^$

10- Setin içinde

l

adet 2Occ'lik vakum kilitleme

bulunmalıdır.
11- Üriiniin
12- Firma

şfıngası, l adet 3 yollu musluk

"CE Belgesi" velveya"FDA Onayı" olmahdır.

l

adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalann

teklifi

değerlendirme dışı kalacaktır.

l3-Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az2 yıl olmalı ve son
kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.

b

ENDOWASH MARKA 4l00-4l0l ve

MODEL ENDOSKOPİ
YIKAMA MAIdNESİ rİr,irnosİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ç

r.

5

4102

Mikron Giriş (partikiil) Filitresi ; Dış çapı 6l mm, İç çapı 28 mm, boyu

250 mm

Max.çalışma sıcaklığı 2-20 derece, max. Çalışma basıncı 6 bar.
2

l Mikron Çıkış (Partikül) Filitresi ; Dış Çapı

250 mm

63 mm, İç çapı 28 mm, boyu

Max.çalışma sıcaklığı 2-20 derece, max. Çalışma basıncı 6 bar.

ı.

Filitrelerin l yıl raf ömrü garanti kapsamında olduğu ve Endowash Markah
ykama cihazlanıa zarar vermeyeceğine dair uygunluk yazısı verilmelidir.
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Evrak Tarih ve SaYısı:
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l.

Tiip sıcril ve silikoııize olıııalıdır.

'.

Jlr,.

'.

Ttip 1:i)\,leye ı,erleştirilmiş metal spiral içcrıııcIiıliı,.

].

Ti.,)

i.

Tıi,ıiin t,. kısı,ı,lı ttavma oltışturmayan biçinı,le 1,uı,arlatılmış olmalıdır.

.
-.

1.11ll

ü

(ı5 mm)

Ti]iı ıızıı,,luğu tlzerinde cnı olarak işaretlennıiş olnralıdır.
Tii,r ı-,,,.,ııca siircklilik gösteren X-ray İşaıeıi ıılıııalıdır.

Ti:,\i:ıj

l. Ti
].

ktıllanııııa uygun olmalı,lır.

ll, l koıınekt(ıı,lü olıııalldır.
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dlş çl,;,ı rlızı]ı olnıalıdır.

, kısnıınrl;ı tüpü çevreleyen siyah kııiııı ;,ı,ızi5yg6 çizgisi olmalıdır,

ı

,lı di]şilk hısınçlı. yüksek voliim iizelIiğinde olmalıdır.
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tılıııiılı \c tüp numarası iizerinde yazılı Olmalıdır.
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olmalıdır.

l. Ti],r ",ı "ı]rası iistii])de yazıı]alt, ihtiyaç lisıcsiı,ılc helirtilen ebatlarda olmalıdır
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TEKNİK ŞARTNAMESİ
l

.

2

3,

4.
5,

6
7.

Teklif edilecek uçlar hastanemiz demirbaşına kayıtlı Aesculap marka beyin cerrahi
motor sistemi ile uyumlu olmalıdır.
Teklif edilen drill uçları çok kullanımlı ve kullanılan sistem ile aynı marka olmalıdır.
uçlar steril olarak dayanıklı ambalajında ve üzerinde sterilizasyon
şekli, tarihi ve lot
numaralan belinilmiş olmalıdır.
UçIarın driIl sistemine, ataçmanlara tam uyum göstermesi gerekmektedir.
Teklif edilen uçlar buhar otoklavına girebilmelive otoklav sonrası renk ve
şekil
bozukluğu olmamalıdıruçlar üzerinde ürün çapı ve hani ataçman ile kullanılabileceğini gö§teren işaret
sistemi
olmalıdır.
Uçlar aşağıdaki Ozelliklerde olmalıdır:
Topuz Uç (tek çizgi), 6.0 mm çapında,ç$
Topuz Uç(iki çizgi), 6,0mmçapında,
^det
çİy'laet
Topuz Uç (tek çizgi),4,0 mm çapınd4
çİİ /taa
Topuz Uç (iki çizgi), 4,0 mm çapında,
ç{ aaet
Yetişkin kaniyatom
w?Ö Adet
Pediatrik kraniyatom
Adet
16 20
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PERKüTAN NEFRosToMi TEKNiK
şARTNAMEsi

l, Nefrostomi seti perkütan olarak
seldinger tekniği ile takıIabilecek
şekilde olmalıdır.
2, set, birer adet nefrostomi kateteri,
ultrasonik giriş ignesi, J uçlu guide,
universal adaptör ve
üç adet değişik kalınlıkta radyopak
dilatörden
3, Yerleştirme kolaylığı için
kateterin uç kısmı ";ş;J;".
,.u ao!- in."ı"n (Taper tip) yapıda olmalıdır.
4. Kateter uzunluğu24- 34
cm olarak seçilebilmelidir.'
5. Kateterin proksimal ucunda,
kitlemeli bağlantıIı ol.ulra,..
6. 6-8-10-I2 F ebatlarında olmalıdır.

7. İmaiat ve son kullanma tarihi
paket üzerinde olmalıdır.
8. Miyadı teslim tarihinden itibaren

en

-

2 y,ü

üz_:rinde steril izasyon tarihi ve
";"İ;;;;.
son kullanma ıarihi

::Yet
l0. Firma kliniklerin

istediği size katet..i

,.r."k;;;;;;..

yazılmalıdır.

}$
(.a

^§
ü1\

.-

aT
UzuN (YETişKiN) BoY HASTA lslTMA sısTEMı ( YATAK TıPı)TEKNıK şARTNAMESı
1_

23_

45-

67-

cihaz pediatrik ve yetişkin hastalarln l5|tılmaslnda kuIlanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
lsıtma sistemi lsı kontrol ünitesi ve lsltlcl yatak olmak üzere iki k|sımdan oluşmalıdır.
cihaz 22o-24ov /5o_60 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
lsıtma işlemj ha5ta emniyeti açlslndan düşük Voltajla yapllmall, yatağa gelen voltaj
24V u geçmemelidir.
lsıtma elementi olarak karbon-fiber kumaş kullanılmış olmalıdır.
sistemde slcakllk ayarl 3ooc ile 4ooc arasında, en fazla o,1oc hassasiyetle yapllabilmelidar.
Ayarlanan ve gerÇekleŞen sıcaklık değerleri ön paneldeki LED veya LcD göstergelerden
dijital olarak ayrl ayrl

izIenebilme lidir.
lsltma iŞleminin %0 ile %1OO arasInda hanti kapasitede yaplldlğı, kontrol panelinde
bulunan göstergeden
%10'luk diIimler haiinde izlenebilmelidir.
9- 5istemin kontrol panosu aÇma/kapama butonu da dahil olmak üzere toz geçİrmeyen dokunmatik membran
tipi olmall, üzerine damlayabilecek sıvı|ardan etkilenmemelidir.
10- oda sıcaklığında ısıtıcı ped 36-37oc sıcaklığa en geç 10 dakikada ulaşabilmelidir.
11- sıstemın aşağıdaki durumlara karşı sesli ve ışıklı alarm düzeni olmalldlr.
Yük5ek sıcak|ık aIarmı
b. Pad (ısıtıcı yatak bağlı değil veya arızalı) alarmıveya kablo arızası alarmı
Güç alarmı
12- sistemde alarm verildiği zaman, sesli alarm bir butona basllarak
susturulabilmelidir. Alarm sesi
susturulduğunda, alarm durumu devam ettiğa sürece ön pane|deki göstergelerden
takip ediIebilmel|dar.
13- Hasta emniyeti aÇlslndan yüksek ısl alarml, ısl kontrol sisteminden tamamen
bağımsız ikinci bır alarm sistemi
tarafündan denetlenmeli ve bu alarm 5istemi ayrl bir sıcakllk sensörüne
sahip olmalldlr.
14- cihaz 42oc' de yüksek lsı alarml vermeli Ve lsltmayl kesmelidir.
15- lsltma sisteminin sox19o cm {t5 cm) ebatlarlnda ]. adet lsltmall yatağı
olmalldır. lsltmah yatak, ameliyat
masaslna sa b itleneb ilmelid ir.
16- lsItıcl yatağln dlŞ yüzeyi salinebilir olan su geçirmeyen hava geçiren, özel
bir kumaşla kaplanmlş olmalıdır.
17- Röntgen çekimıne uygun olmalıdır.
18- Yatak iÇin Çok kullanlmllk ve tek kullanımlık kılıf mevcut olmalıdır.
Her bir cihazla birlikte 1adet çok
kullanImllk ve 2 adet tek kullanlmllk kılıf verilmelidir.
8_

a.

c.
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DIsFo§ABLE EıüDoşopiKoişiz rım.ıcu
(GRASD

1

sıwı

Toıwııı dlşooble ıe orijirnl oııüohııdo olrulıdır.

2. adckopik o,TpJiriıtlorda kılbuım ırygtn olırnlıdır
3. eıdos{opik

gıışer

5 ırm

ççııü

olnulıdır.

a. Eıdodopikguşerçan uaıJğ 19 ırun ,çeneçıklğ 21ırm olııulıdır.
5. Erdodoplkgruşerin şcftuzrılğırnkimun 3lono|nu|ıdır.
6. kıdodoplk grnşerın çerus1,on siizsl boy,ıco lnstodo cytu perforııursı sğ'lıınsı w
ıako grıısırıdo dol«ıdo cyır 9t§te çılşnosı Qin,

ry

gu, özdlğ

%l7 l«wn 7A rike)

ohşnurürı oltşnolıdır.istaıildğrde *)g&:vrdidir.
7. Erıdosioplkgruşer cerıthınırnrıişiihşonıı.ı loybetıneıTıesl , ıTı3ıplrlonırtq!
s@.rus, w dc ohnlq,do er§imi orttırubilrrıek için şalt 10 derece|ik bir oqn sohip
olııulıdır.

8. Cerrtüıın ıako ecusrıdo ıynnipühqıoruu lq/betıııaTı€si için gruşenn 360 rotoşorı
qıl4<uı çılsbihı€li, l€pqfieı, kiliflarııe|idir.
özdlğ gdt,ın
9. Erıdodopik gruşenn ç kısnı ruhct lolhnım oçısırdorı kiht , çeıc porkum wpırnrccok

ğı

?rülcr10.

Erıdoskopik

ttıhş

lt

rü ıç yjzaiahoııgtik

tırtıklı olmo|ıdır.

gruşerın ç*lerl doloyıı ahoıırııtik oloıuk çok

d.liiij

\nl«

ercııdo

&ıdos-lopik gruşenn

ll

l<o,roınlıdır, dol«.ıdoki

l«oybetırıemelidlr.

ç*leri

tırtuş gliiciiii orttırucok gariş

ğdı

tir dlzq4 sohlp

olnu|ıdır.
12.

&ıdoskoplk grnşer sdece tırtucrı olcuk lcılhnıhmğırıdol t.fiaç iizerirıde

cerrüın

nnııipuhşerıraı agdlapA<loter 9ir§ hıluııımnlıdır.
a. Eıdodopik goşenn tırtocırdo h.dtıwı ğft tetik sqıesirıde ğz l«snı lstaıildğrde
l«dqrdi lstğıildğrde &, sıe:ıtrsİ. l(fponebilırıe özellğrr süip olıtu|ıdır.
la. Eıdodopik gmşerin çerıesinin dohıylı tü.Ihş gililü oıttırırusı ııe istenil"n|ı.drı,pfu,

tuhşn sbitlğ,ebilırıesi Çin ruket mekanizrusı olnulıdır.
15. Şgft l§n boşton uo lodor. eııdoslopik qı4ıhmo|odo
boajııııtnsı lğn koyı raüdi }o|rtkoıı mztryu|le

gOrtlıtllllı

'tt,1
r.

j3
s@

verrtflec?k g5* üilr;hilezı
ırnlzarcler(vldapnio vb) gruşenn tırtoç l«srı hıluıırwmlıdır
Hosta di,€ıdğni

rld<e ctocok ,re kotrıp|lkoş.om

l7.T,bbl ci}uz ytlrıeirıelğre qjrz poket , hrhJ \e prcpekii.b ı.zeıliıdr-, nnlzemenin kandi
dlllnde üiiih toın isniri hdııri"rımlıdır.

Steril fl<etlitıdzaıv,anoz 3 ylmiyndh olnnlıdır.
tg.Palat üf,qı?&,nnlzemerıin üztiım pri ııa steriliaşrcıı loşıılhrı belirtilm§ olrıulıdır.

18.

z1.1ıtınıreJer d{er|eııdiriler€k

loıur vqihıA,<lır.

a

6

?\
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DI§Fo§ABLE müDo§KoPİK sPEsÜvDü çIKARNıA ToRBA sİslEvlİ l0 MM

1

Dişooble ıe orijiııılomboh,rdo olnulıdır.
2. Erdoskoplk omeli}dlondo kulhnıım ı.ıl9ıı olırnlıdır
3. Endod@pik şedııpn toröo sisteminin şoftı 10 ırun ç4ııdo olım|ıdır.
a. Eıdodoplk şesiırprı torbo sisieminin koiil uzıılığ 295 cm olırdıdır.
5.
36CP rutospn ppobilırıe özeJğre sohip olmolıdır.

ffi

6. adodoplk şesiırpıı torto slstemiııde loıijl(iı içiııde torborun

boğlı

hJııdığ

iç

o|molıdır.

şcft

7. Eııdosloplk şesiıterı torbo sisteminin iç gfi bctın içirıde hılhnmın koloyhşnmnk
için loygnnloşirıcı ile lürike edilm§ olnnlıdır.
8. Erıdoslopik şeslrprı tortosı HIV, Hepciit B , Hqtit C gibı irsoıı tğlğn tehdit
&ıd<kiajJr.zaızli üriislerl geçirıııarıesi iğn 25 rmıııefre sıldığııdo , yrhlııulıu
dqoıuklı polliizton rrdzawfuı iııd edilm§ olıınhdır.İstaıildğrde
beJgeleıdirilırrl idir.

9. Erdosloplk şedıren torbosı şeslırrııin rüctça giiiiebilıırsi

dmldır.

ğzw,6

10.

Erdosloplk spesiıtgı tçtosının
oçıhbilıırlidir.

11.

Erıdoslopik şesiırıan toıto sisteminin iç

on.

&rlrı|ğ

gfh itildğrde

15

için

şeffaf ycp&

on olnulı w lonik gJdlrde

torbo ırcto| bir

l«mft

boğlı

oloukçıhbilııelidir.
12.

13.

1a.

Erdosloplkşesiırıan torbosistemiııdetoıtoııın boğlı oldğ losmkşesinrııin
torbq^ı ılhot }€flştiriletilrıesi ıe spesiırıeıü doho hi^rstll loıqrcbilırıesl Çn
ın€tol l,ıı|lo $diııde olmlıdır.

lGmktoki ıııetol Mlo dola.ı yo do orgdı }rruinTı]slm sebebiyet ıerrıuııesi
tii,lihlilliü \slo boy,ıao loru}abilırıelidir.
Eııdosloplk şesiırpıı torto sistanıinin iç

ffi

çüler?k trıcr.}osukton qaıhbilıır.li ıe

or{«sırıdo

için

holko

idir

o

bn

75,n

;

t^c
SpesiıTıani genektğrde

&in soıra

15.

çılorubilırek, dohysıy,lo şesiıııaı torbosının
9irdğ trokorı opeı,ıısprııı daıgıııııdoohif lolhbilırıek için , torbo lmkiorı
qıııldıktoı soı,ım şesiırrıı içeride kolırken şoft trolor dşm çıkrıhhilıtıelidir.

16.

adodoplkşesfırıeııtorbosistemiıdetorboun tiizilınesini oğlqpn
tortoun botın içirn dt!9nemesi için soğhm 1qıda olnnlıdır.

17.

Erıdoslopik şeslırıeıı torto slsiemiıde torbom tiizii|ıııesini soğğrcn ip, iplın sor{«p
iith steriliaspırırıı bozJnn te}ılikesirr loş torbo sistğTıinin iç ffinın iğrdaı

ip

wkoesmsırdo

gqıdidir.

E. Tortcun Liizijlıtıesi lçln geızkli ipin kesilrııesinl soğlryoı iç şctito bulııı3ıı,
prolorurnn,ıoselellğ varrr,lueJ<g)<iHe konınlo,ıdınhn,gilibir bıçokolnnlıdır
ua bıçoğın ytiü pzı ile Mirtilıır|idir.
19.

Eıffiopik şesiııEn torbo sistaninin iç gfn üzerirde, toıtdıın
yciıiiij beliıtaı kir qoı 1azısı ve [pretolnnlıdır.

2O.TıbbicitnzytietınelğreÇrepka. kıttıııa
dilirıde

üiidiı

tom

batın içirıde oçılnn

pıuspekti.b üzqirdr*lı:rJzaıeııin

]<erdi

isniıi buluıdırnnldr.

zl.Pol1at ı.r:er1lt'pt, nulzemeııin iiretim

pri

ııa

steriliasloıı loşılhrı beJirtilm§ o|nulıdır.

ZZ.Steıl @<ü1l ııılzaıe,aı oz 3 yl mi@lı olım|ıdır.
Z3.Nınneler değerleıdirilerpk lour ıerileıütir.

4^
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HASTA DEVRESi YETiŞKiN

.Set; bir adet anestezi devresi, bir adet şeffaf tıpalı Y konektör, bir adet şeffaf elbow
konektör, 2 adet su tutucu, limb hattı,2lt hacimli anestezi balonu ve cihaz bağlantı
konektörlerinden oluşmalıdır.
2.Seti oluşturan hortum yolIarı, ,19 mm. çapında, 180 cm. uzunluğunda, PVC smoothbore ( uzayabilen ) yapıda, şeffaf ve Y konektöre sıkı geçme, cihaz bağlantı
konektörleri ise aromatik kokulu olmalıdır.
3.Set içerisindeki limb hattı, 19 mm. çapında minimum g0 cm. uzunluğunda, PVC
smooth-bore { iç yüzeyi du2 ) yapıda ve iki ucu konektörlü olmalıdır.
4.Devrenin inspiratuar ve expiratuar kolu üzerindeki 2 adet su tutucu 80 mİ. hacminde şeffaf sıvı
hazneli, kollan paralel ve yivli kapaklı o|malı, istenildiğinde açılıp kapanabilmeli ve hortum|ardan
ayrılabilir olmaktad ır.
5,Set içerisinde yer alan anestezi balonu üzerinde balon hacmi yazılı olmalıdır.
6.Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleriile
komponentleri üzerindeki mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olma|ıdır
7.Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez
kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, koduve SGK
onaylı barkod numarası bu|unmalıdır.
B. Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod
numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir.
9.Ürün, TSE ve CE belgesine ( class Ha )1ahip olmalıdır
'l 0.Numuneye göre
değedendirme yapılacaktır,
11.Drager ve Maquet marka cihazlarının ka|ibrasyonu esnasında devre kaçağı hatası veren
ürünler kusurlu sayılıp firma tarafından iade alınıp gerektiğinde yeni devre veya ücret iadesi
tarafımızdan talep edilebilinecektir.
'1
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AsPiRAsYoN ToRBA sETi

1.
2.
3.

Ürün birlikte ambalajlanmlş hortum Ve torbadan oluşmaıldır.
sistem tamamen kapah olmahdlr.
Torba, yumuşak, flexible (esnek) PVc yaplda, dikişsiz olmalıdır. Torba et kalınlığı 0,25_0,30

4.

mm olmalldlr.
Torba kapağı pvc, den imal edilmiş olup, üzerinde birbirinden farklı çalışan 3 port "Vakum,
hasta (patient) ve örnek alma(aynı zamanda seri bağlantl) " bulunmalıdır. Bu portları işlem

sonunda kapatmak için kapak sistemi bulunmalıdır. Ayrıca torbayl kanısterden kolay

5.

çıkarmaya yarayan bir tutma kulpu bulunmalıdır.

Torban|n hasta bağlantl portunda, çalışma anında aspire edilen materyalin hastaya geri
akışını engelleyen "anti reflü valf' bulunmalıdır.

6. Her

torbanln hasta bağlantı portu üzerinde, bağlantl hortumunun klrllmasını

veya

dolanmasını önlemek üzere 360 derece dönebilen bir ucu çam ağacı şeklinde L konnektörü

7.

bulunmalıdır.
Torban|n vakum kaynağı bağlantı girişinde, torba dotduğunda Vakum emişini durduran sıvıya

duyarlı Hidrofobik fitre bulunmalı, bu fitre aynı zamanda kontaminasyon riskini en8elleyjci

bakteri fitresi özelliğine de sahip olmalıdır.
8. Torbalar birbirine tandem girişi ile seri bağlanabilmelidir .
9. Kanister üzerinde açma-kapama(on_off) valfi bulunmalıdır. Bu valf (on-off anahtarı) kanisterin
arkasında bulunmalı, bu sayede korunaklı hale gelip kırılması engellenmelidir
10. kanisterler (Aspirasyon kavanozu), kırılmaya dirençli ve polikarbonat plastik malzemeden
imal edilmiş olmalıdır.
11. kanıster üzerinde torbanln içinde top|anan slvlnln miktarlnl gösteren scala bulunmalıdır.
12. Hasta bağlantl hortumu en az 21O cm. olmalıdlr, hortum ucunda gerekli durumlarda tek el ile
13.
14.

15.
15.
17.

vakum kontrolü yapabilmek üzere tıpalı, şeffaf, çam ağacı "kapkon konnektöı,, bulunmalıdır.
Aspirasyon torbalarl tekla, ikilive 4,1ü sistem olarak mobil şekilde kullanılabilmelidir.
Torbalara, istek doğrultusunda ilave materyaller (.ielleştirici, köpük önleyici ) eklenebilmelidir.
Ürün, tıbbi cihaz yönetmeliği uyarınca Sınıf-lla kapsamında olmalıdır.
Üretici firma, onayh kuruluştan alınmış numaralı cE Belgesine sahiP olmalıdır.
Torbaların kullanımı için 8erekli tüm sistemler (kanister ve askl aparatlarl vs.) ihaleyi üstlenen

firma tarafından karşıla nmalıd ır.
18. Torbatar 1.3oocc-18oocc-2.ooocc ve 3.2o0cc.lik kanisterle uyum sağlamahdlr,

,?ıo

-t*
'lo

İ3
ENDosKoPiK oRTA/BÜYÜK BoY KL|P ATıcl - ML
Disposable olmalıdır.
Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
Tetiği tek sıkışta hem çenedeki klibi atan, hem de sonraki klibi çeneye
yükleyen
otomatik klip yükleme/atma mekanizmasına sahip
olmalıdır.
4 Atıcının içinde yirmi adet o.trbüyük boy titanium klip bulunmalıdır.
5 Kolanjiyogram kateteri yerleştirmek için ara kapanma ayanna sahip olmalıdır.
b Klip dış yüzeyinde ve uygulayıcı çenelerin iç yüzeyinde , klibin -yarı kapanmış
durumunda olsa dahi- uygulayıcıdan düşmemesini sağlayan çentikler
olmalıdır.
7. Klip iç yüzeyinde, kapandığında ligasyon emniyeti sağlayan yatay ve dikey
çentikler bulunmalıdır.
8. Klipler, kapatma esnasında dokunun klip dışına kaymasını önleyen, dislal
kapanması özelliğine sahip olmalıdır.
ucun
9. Kapanmlş klip uzun|uğu en az 8.8 mm olmalıdır.
10. Şaftın çapl en fazla 11 mm olmalldlr.
1 1 . Şaft uzunluğu en az 28.9 crn olmalıdır.
12. Şaft metal olma|ıdlr.
,t3.
Şaft her iki tarafa 360" dönebilmelidir.
14. Klip koyulan bölgenin tam olarak görülebilmesi için uygulayıcınln çene açlsl
olmalıdır.
en az
klip
kalmadığında, boş ateşlemeyle doku travması yaratılmasını
15. UyguIayıcıda
önleyecek, son klip kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
16. Uygulayıcının ucunda kliplerin bittiğini gösteren renkli indikatör bulunmalıdır.
1

2
3

tam

önce

'l5'
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NAYLoN TAPE 6*70 CM Teknik Şartnamesi

Naylondan mamül ( polyamide ) damar askısı özel|iğinde olacaktır.
Vücutta yabancl cisim reaksiyonu göstermeyecektir.
6 mmt 70 cm ebadında olacaktır.
Tek tek steril poşetlerde olacaktır.

Teslim edilecek malzemenin son kullanma miadı en az 3 yıl olacaktır.
Gama ışınları ile steril edilmiş olacaktır.
Çift poşette steril ambalajlarda olacak, bu sayede dış poşet aglsa bile iç poşet sayesinde
steril özelliğini muhafaza edecektir.
Her poşet üzerinde ürün katalog numarası, ürün tanıt|mı, sterilizasyon şekli basılı olmalıdır.

ai

?*,
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Bç
FoLEY soNDA 2 YoLLU No :12 TEKNiK şARTNAMESi
1.Urün sar| renkli silikolatexden üretilmiş olmahdlı
2.Ürün 2 yollu olmalıdır,
3.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşak!ıkta olmalıdır.
4.Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalldır,(KoNTRot EDiLEcEK)Pediatrik olanların balon hacmi 3 ml
olmalıdır,
5.Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır,
6.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir,
7.Ürünün -belirtilen numaralara göre kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 40(+/- 2 }cm olmalı, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmahdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,
10.Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi belirtiImiş olmalıdır,
11. Ambalajlafln üzerinde;
a) Üretim tarihi
b}5on kullanma tarihi
c) Ebadı
d) Lot numarasl
e) Sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti
f) Markası
g} Türkçe etiketi
h) Sterilizasyon şekli

ı)T.C. SosyalGüvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C, Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi
Bankası kodu belırtilmelidir.
12. Ürünler Sağlık Uygulama Teblİğinde yer alan barkot (UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve 8erekli işlemler
yapllacaktlr.
13. ihaleye katllan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından allnmış firma/ bayi
tanlmlay|cl koda sahip olmalıdır. isteklilerin veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeleri olmalıdır.
14. 2008 Sağhk Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
15. Raf ömrü teslim tarihinden İtibaren en az 2 yll olmalı Ve bu tarih kutularln üzerinde basılı olmalıdır.
Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dairtaahhütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna verecektir.
16Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
17.Muayene Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
18, Yüklenica firma bozuk Ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna verecektir.
19. istekli firmalar, teklifettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmek üzere en az 3
adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ek|eri ile ilgili diğef dokümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yaplImış Ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayllacaktlr.
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1.1 Hammaddesi, rayon fberden üretilmiş okside edilmiş rejonera solülozdür.
(polyoxyanhydro glucoronic acid)
1.2 Yaplsl biçimlandirilmiş örgğsüz fbrillar formda, tek kattan oluşur.

1.J Kesildiğinde ya da uygulama esnasında dağılmaz
1.2 Standart okside reienere selüloz'dan (surgice|'den) daha hüz|ı hemoslaz sağlar
1.3 sütür ale sabitlenobilir Ve sütür geçişinde dağ|lma ve yl.tllma yapmaz.
1.4 Ameliyal esnaslnda tekrar tekrar pozisyonlandlrll;bilir, isıendiğlnde dokudan kolayca
,1.5

çlkanlabilrnektedir.
oüzgün olmayan yüzeylefe uygulanabilir Ve eldivene ve cefl"ahi aletere yapışmaz.

1.6 Ürün kul|anlm slrasında vazokonstrüksiyonu hlrandlrarak, %1oo güVenli hemostaz
sağlar.
1.7 Bakterisidal elkinliği, in_Vivo ve in_Vitro çallşmalar|a gösıerilmektedir.
1.8 Malzeme pakeüen çlkılğ|nda sert doğildir. HorTüoian dokuma yaplsl sayesinde kolayca

palçlllanmaz1.9 7-14 gün içerisindo absoöe olur.
1.10 Gama lşlnı ile steril edilmişlir.
,1.11

Malzemenin bowılan 10.2 cm x 10.2 cm dir

1.,12

Ü.ün paketi ii,zerinde ; T|TUBB sisteminde onaylanmlş UBB ba*odu
ticari ismi, ürünün ölgfsğ, lot numaras| ve son kullanma tialimat| bulunur.
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BESLENME KATETERi (No:6 FR,8, FR ,10 FR,12 FR,l4FR,16 FR,l8FR,2oFR,22FR
şARTNAMEsi
1.Beslenme

tüpü PVC den imal edilmiş olmalıdır,

}

.TEKNiK

2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3.Steril ambalajda olmalıdır,
4. 6 FR,8, FR,10 FR,12 FR,14FR,16 FR,18FR,20FR,22FR olmalıdır,
S.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 arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
9.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,
10. Malzemenin tüketimi 5ıraslnda hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları 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 olmalı 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. Ürünler etilen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajın üzerinde belirtilmaş olmalıdır.
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 ambalajında teslim edilmelidir, Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f) steriIizasyon tarihi
g)CE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) 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 onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası
koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan alInmlş firma tanlmlaylcl
koda sahip olmalıdır.
16. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürün|eİe ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
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TEKNiK ŞARTNAME
Adaptörlü torba sistemi

1.Adaptör çapı en az7Omm ve kesilebilirolmalı.
adaptör kullanıcının stoma çapına göre ayarlanabilmesi için kesilebilir
özellikte olmalı.
3. Adaptörler esnek ve kolay yapışabilir olmalı.
4. Non alerjik malzemeden yapılmış olmalı.
5. Adaptörlü torba sisteminin raf ömrü en az iki yıl olmalı.
6. Adaptörler 10 adet ya da 30 adet orijinal kutularda teslim edilmeli
7. rorbalar 1O'luk ya da 30'luk orijinal kutularda teslim edilmelidir.
8. Torba yumuşak koku geçirmeyen Ve ses yapmayan malzemeden
yapılmalı.
9. Torbalann filtreleri kendisinde olmalı .
1 0. Torba çaplan en az 70 mm'lik adaptöre uygun olmalı.
11.Torbalar alttan boşaltılabilir olmalı, her torba için bir klemp olmalı.
1 2. Torbanın cilde temas bölgesinde, cildin hava almasını sağlayacak özellikte
astar bulunmalı.
13.Adaptör ve torba sistemi geçirilebilir ve birbirine uyumlu olmalı
14.CE belgeleri olmalı.
1 5. SGK ve sağlık bakanlığı bilgi bankasına kay ltll üretici ve ithalat çl
firmalarının onaylı ürünlerinden (barkodlu) olmalıdır
16. ihale
cesi numuneler teslim edilme|idir.
2. Her
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GENEL CERRAHİ öRltJ SETi
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l- Seı içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır;

A)l

adet l50 cm *,/-.l0 cm x 240

B)l adeı I50

,ı- l0 cnı x l80

cn-ı

cn.ü

+/-

cır.ı -

l0 cm ebadında Anestezi Örtüsti;

- l0 cııı ebadıııda Aı.ak Önüsü.

C)2 adeı 75 cm +/- 5 cm x 90 cnı +/- 5 cm ebadında Bantlı Örtti

D)l adet l50 cm

cm x 2O0 cm +/- 5 cm ebadında Alet Masa Örtüsü;
üstünde medikal nonwoven malzemeden takviyesi olan Polietilen malzemeden yapılmış
olmalıdır.
Alet masanın tam onasında kaymay.ı önleyici bir bant olmalıdır.
E)

l adeı 78cm

+/_ 5

+/-

3cm

x

l45 cm +/-3 cm Mayo Masa Örtüsü

F)4 adeı Takviyeli Cerrahi Önliik; Large
önlüklerin ko|Iannda bilekten dirsek üstüne kadar ve göğüs bölgesinden etek ucuna doğru
70 cm
boyunda geçirimsizliği sağlal,an ıakvive bulunmaııdır. Ğüukıerde kol manşetleri 9-1Oc-m
uzunluğunda tamamen pamuklu örgii kumaştan
1,apılmış ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız
etmeYecek Şekilde elaslik .dikişsiz ıüp
şeklindc olnıalıdır.Önlükler iki iq ve iki dış kuşak1a arkası
steril kaPatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.Dış iki kuşak steriliteyi bozmaban
Loıay"a
bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.

C)l adeı l0

cm x 50 cm ebadında Nonwoven Yapıştırma Bandı;

H)4 adeı 40 cnı x 40 cm ebadında El Kurulama Havlusu

2) setleı medikal amaçlı

nonwoven kumaştan üretilmiş olup, genel cerrahi operasyonlarında
kullanılabiIir tek kullanımlık steril özellikte olmalıdn
3) Hasta örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırmaz ma|zemeler kullanı|malı, ameliyaı
esnasında oluŞacak kan, alkol veya bu özelliktcki sıvıların tamamını absorbe edebİlecek
en
az73grlm2 nıcdikal noııu,oi en ınalzemeden üretilmiş olmalıdır.
4) Örtüler«Je kullanılaıı cilde 1apıştırılacak baııt|ar non-alerjik ı,e medikal kullanıma uygun
olmalıdır.
5) Önüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek
şeki|de
katlanmış olmalıdır.
6.) Tüm sel içeriği Alet Masa Örttlstlne bohçalanmalıdır.
7) set. alet masa örtüsüne sarılı olarak bir yüzü şeffaf film. diğer yüzü medikal kağıttan imal
edi ln,ıiş steril izasyon poşeılerine konulmalıdır.
8) Seı. Etilenoksit veva gama 1,önıemi ile steril edilmelidir.
9) Se t eıikeıi üzerinde iiretinı bilgisi. soıı kullannıa tarihi belirıilmi ş olnıalıdıı
l0) Ü retici firma Iso l3485:2003 ve TSE EN |3795:20|| belgelerine sahip olmalı ve seı
ürünIeri için onayl anmış kuruluştan alınmış CE belgesi ibraz edilmelidi

a1
GöĞüs DRENAJ sETi
rexııir şınrı.ıarvıesi

1

7oo cc

Pistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası
birikebilecek kan, s|vı vb. materyalin boşaltılmas| amaci ilJ kulianılmak için

yapılmış olmalıdır.

2. sistem temel olarak

bir rezervuar kısmı + tubing ve konnektörden oluşmalıdır.

3. sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasını önleyecek
şekilde
yapılmış
olmalıdır.

4. Sistem

700 ml'lik pediatrik ebatlarda olmalıdır.

5. Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bu|unmalıdır.
6. Sistemin rezervuar kısmı şefiaf polikaöonat'tan yapılmış olmalıdır.
7. Rezervuar kısmının devri|mesini engelleyecek geniş

bir tabanlık kısmı olmalıdır,

8. sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf pvc'den
yapılmış
olmalıdır.

9. Göğüs tüpü ile bağlantıslnı sağlayacak kısımda bunu temin amacl ile konnektör
bulunmalıdır

10. Sistem steril
11

.

Ve tekli paketlerde o|mahdlr.

Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayı engelleyecek reinforced kılıf
içermelidir.

12. CE marka onayı olmalıdır.

'l3. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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VAJiNAL SPEKULUM TEKNİK ŞARTNAMESi

,

1. sert palstik malzemeden yapılmış dlmalıdır,
2. ürün şeffaf

3. xiIitıeme

.

-

yüzeyi olmamalıdır,
olmalı, dokuya zarar verebi|ecek keskin ve köşeli

sağlamalıdır,
tırnakları kademeli olup, her kademede kilitlemeyi

4.

Ş+O derece olmalıdır,
açı
spekulum, maximum açıldığında lXi ranat arası
"n

5.

en az 3 yıl olmahdır,
ürün tekli steri| ambalajda olmalı, ürün miyadı

6.

lot numarası, firma bilgileri
üriın ambalajı üretim tarihi, son kullanma tarihi,
bulunmalıdır.

7

üreticifirma,ÜrüneaitNotifietBody,denalınmışCEsahipolmalıdır.

large olmalıd ır.
8- Spekü lüm miktan %60' ı medium, %40'ı
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ÇİrT KANALLI
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Pompa seti kaset mekanizmalı olmalı ve bu kasel mekanizması bir pompalama odasına sahip
olmalıdır. kaset sıvı sızdırmaz özellikte olmalıdır.
2-Setin mekanizması 2 ml'ye kadar havayı hapsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski
oluşmamalıdır.
3-Kaset mekanizması sayesinde set gönderim esnasında ezilmemeli ve bu sayede hijyen koşullar
altında 48 saat sorunsuz kuIlanıma uygun olmalıdır.
4-Kasetli set çift kanallı/yollu olmalı tek sette iki farklı sıvıyı alıp ku|lanıcının infiızyon pompasında
girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda aynı kanaldan aynı anda veya ardışık olarak
dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.
5-Setin ikinci yolu (sıvı giriş yeri)standart hastane seti ve enjektörlerine uyumlu olmalıdır. Kasetli set
ezilmediğinden hacimsel doğruluk sürekli o|arak sağlanmalıdır, gönderimde sıvı miktarında değişken
sapma olmamalıdır.(Maksimum * o/o3 sapma oranı)
5-Set hava kapanında hapsedilen havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip
olmalıdır, bu sayede sistem enfeksiyonundan. ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.
6-Kasetli set inftızyon pompasına bağlandığında sıvı kabının yerden ve hastadan yüksek|iğine bağımlı
olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
7_Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine distal basınç ölçüm sensörlerine uygun
parçalar bulunmalıdır.
8-Set pompadan çıkarıldığında oıomatik olarak kilitlenmeli ve serbest akışa geçmemelidir.
Set pompasız kullanımada uygun olmalı ve bunun için kaset üzerinde sıvı akış düzenleyicisi
bulunmalıdır. Set steril ve non-pğenik olmalıdır.
9-Setlerle beraber aşağıdaki özelliklere sahip her l00 adet sete karşılık l adet cihaz kurulacaktır.
l0-Setler depoya teslim edildikten sonra hatalı ürün ile karşılaştığında firma tarafından yenisi ile
ücretsiz değiştirmelidir.
iki yıl olmalıdır.
l l- Setler depoya teslim edildikten sonra miadı en

vERiLEcEK ixrüzyox poMPAsI TEKNİK ^zözıı,ı,ixr,rn

l-Cihaz, hassas ve doğru infiizyon sıvısı gönderimi için kullanılan çift kanallı, çoklu terapi pompası
olmalıdır^
Z-Clhaz aynı setle çift mayi verebilme özelliğine sahip olmalıdır. Cihaz, tek setle iki farklı sıvıyı alıp,
kultanıcının infiizyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan
ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.
3-Cihazın ve veriten mayinin yerden yüksekliğine bağlı olmaksızın, cihaz doğru veharasız infiizyon
olanağı sağlamalıdır. İstendiğinde, tek tuşla kapalı sistemde, seti hastadan ayırmadan, sistemdeki
havayı boşaltabilme özelliği olınalıdır (Backprime).
4-Cihaz, infiizyon devam ederken titrasyon özelliğine sahip olmalıdır.
Cihaz, l00_9999 ml doz ve l00-999 mUsa hızdaki gönderimlerde makro modunda(l ml amırımlarla),
0.1_99.9 ml doz ve 0.1_99.9 ml/sa hızdaki gönderimlerde isemikro modunda (0. l ml arttınmlarla)
otomatik olarak çalışmalıdır.
5_Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz, kullanıcıyı sesli ve yazılı alarmlar ile uyarmalldır.
Kullanıcı alarmı susturmak için müdahale ettiğinde ciha4 damarı açık tutma hızında (DAKŞ lınl/saat)
devam edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
6_Cihaa alarm kayıtlarını hafızasında tutabilmelidir. Cihaz yanlış kullanımı engellemek üzere tuş
kilidine sahip olmalıdır.
7_iha|eyi alan firma her pompayı inftizyon seti kullanımı karşıhğı; kuruma ücretsiz olarak verme|idir.
Cihazın ücretsiz montajı, servisi ve kullanıcının eğitiminden ihaleye teklifveren firma sorumlu

olmalıdır.
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