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TEMİZLEME JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Odyoloji testlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Jelin içeriğinde Su, aliirninyum oksit, 1,2-propandiol, sodyum poliakrilat, metilparaben,

propilparaben maddeler bulunmalıdır.
3. Jelin içeriğnde latex bulunmamahdır.
4. Jel ılık su ile temizlenmeli ve ciltte iz ve tahribat yapmamalrdrr.

5 . Eı az 1 00 gr lık tiip şeklinde olmahdır.
6. Teklif edilen steril örtiinün T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TiTUBB) koduna ve

Tİ'fUBB'ndan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeler İhale dosyasmda
mevcuttuİ.

7. Teklif ile birlikte numune verilmelidir. Malzeme numuneye göıe değerleııdirilecektir.

ıİğİğu
İl€ t
lo9539 fu-



L

ORO_NAZAL KAN L

( isTEM GEREK i)

- İstemi ılan malzem n kullanım am

A) PsG (PoLisoMNoGRAFi) uygulaması yapılırken unum kaydı yapmak .

2- İstemi ılan maIzemenln hasta da kulla lm rl

A) Hastanın ora - nazal solunum akımı olan burun d iği bölgesine uygulanır.

3- istemi lan lzemeni kullanım sıkl

A) Mevcut durumda uyku testi 2 yatak kapasitesi ile çalışmaktadır.

B) PSG uygulamasında her 2 hastaya solunum takibi yapılmakta.
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ORA-NAZAL KANÜL

1- Uyku merkezinde kullanılmakta olan Alice 5

2- Latex madde içermemelidir.

3- Nazal ve oral solunum akımının kaydını alabi

4- 185-200 cm uzunlukta olmalıdır.

5- Kanül'ün cihaza bağlandığı kısmında bakteri

6- Hastada kullanım esnasında sabitleme yapı

7- Mevcut kullanılan uyku cihazına uyumlu sabi

8- Tek ku|lanımlık olmalıdır.

9- Hastanın rahat edebileceği kadaryumuşak

10- Kanüt Alice 5 PSG horlamayı algılayacak özell
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cihazına uyumlu olmalıdır.

cek özellikte olmalıdır.

si olmalıdır.

ilecek özellikte olmalıdır.

e vidasına sahip olmalıdır.

pıda olmalıdır.

kte olmalıdır.
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PRicK TEST soLüsYoNU TEKNİK şARTNAMESİ

1-Her bir alerjen numaralandırılmış olmalıdır.

2- Alerjenlerin son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı. İki yıldan kısa olanlar 2
yıllığına ücretsiz desteklenmelidir.

3- Test ürünleri ve ithalatı için sağlık bakanlığı izni ve kontrol belgesi mevcut
olma lıd ır.

4-Alerji test solüsyonları buzdolabında(+2
ed ilmelid ir.

*8 c) arasında muhafaza

S-Antijenlerin mevcut olan en konsatre formu tercih edilmelidir.

6-Epidermal deri testi için kullanıma uygun olmalıdır,

7-Cam ve damlalıklı şişede ambalajlanmış olmalıdır.

B- Lyofilize olmamalıdır.

9-Steril olıtıalıdır.

10- Test solüsyonları o/o50 Glicerol içerrnelidir.

11-Her şişenin üzeriııde ürün kodu ismi dozajı son kullanma tarihi üretici
firmanın adı yazılı olmalıdır.

12- Prick test solüsyonu parametreleri Histamin, Negatif kontrol, Ev tozu
akarı(d.faraine), Tahıl karışımı, Ağaç karışımı, hamam böceği, Çimen karışımı,
yabani ot, Mantar karışımı, kedi tüyü ve Aspergillus' i içeren 11 maddeden
oluşmalıdıı,,

13- Kliniğimizde kullanılan mevcut pricl< test aplikatörüyle prick test
solüsyon|arının biıbirine uyumlu bulunması gereklidir.
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1,-t
Sıra
No Istenen Maızeme öze]l ikleri Miktar Birim

Fıyatı

Deri prick test solüsyoııu Histamin 6

2 Deri prick test solüsyonu Negat|f kontrol 6

3
Deri prick test solüsyonu EV tozu
a ka rı(d.farinae )

6

4 Deri prick test Solüsyonu Tahıl karışımı 6

5 Deri prick test Solüsyonu Ağaç karışımı 6

6 6

7 Deri prick test So|üsyonu Yabani ot 6

Deri prick test Solüsyonu Mantar Karışımı
1
I

ı
!

6

6

Deri prick test Solüsyonu Aspergillus 2

9 Deri prick test Soiüsyonu Hamam böceği

lo Derı prick test Solüsyonu Kedi tüyü
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Deri prick test Solüsiıonu Çimen karışımı
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1. Vakumlu jelli tiipler steril ve vakumlu olmalıdır.
2. Vakumlu jelli Tüpler l3xl00 ml boyutlannda olmalıdır.
3. Vakumlu jelli tiipler plastik olacak ve kullanrlan plastik polietilen tetraplauan (PET)
imal edilmiş olınalıdır. Tüpler kesinlikle kınlmaz olmalıdır. Tüplerde, tüpiin kolayca
açılmasrru ve tekrar kapatılmasınr sağlayarı, kan ile temasa geçilrnesini ve kanın çeıreye
saçılmasınr önleyici özellikte; iğnenin girebileceği ve kendiliğinden geri çıkmayacağı
sertlikte plastik kapak olmalıdır.

4. Vakumlu jelli tiipler, Entegre Polimer jel içermelidir. Jelde hava kabarcrğı olmama|rdır
Bu jel, serumdaki spesifık biyokimyasal değerlerin ve terapötik ilaç diizeylerinin
stabilitesini oda rsısında 8 saate kadar, +4 oc' de 7 gi.ine kadar etkilemeyecek yapıda
olmalıdır.

5. Tüpiln geri kaçması, iğnenin holderdan çıkması gibi kan alma işlemi srrasmda
oluşabilecek olumsuzluklann önlenmesi amacıyla vakumlu jelli tiipler, kan alma iğıe|eri,
kelebek setler ve holderler ile tam uyumlu olmalıdır. Laboratuvara alınacak vakumlujelli
tiipler, laboratuvar yetkilileri tarafından mutlaka görülecek, denenecek ve laboratuvann
onayı alınacaktır. Teknik şartnameye uygunluğunun gösterilmesi amacıyla şartnamedeki
ti.im özellikleri taşıyan firrna orjnal katalogu, frrma kaşesi basılarak ihale günü
laboratuvara teslim edilecek ve teklif veren her firma deneme amaçlı en az 500 (beşyüz)
adet tüp getirmelidir.

7.Serum aynlması kolay olmah, jel ve fibrin artıkları serum içerisinde olmamalıdır. Cihaz
problanna bulaşrnamalıdır.

8. Tüplerin içinde jel olacak ve jel santriftijden sonra eritrosit ile seıumun arı§ına
homojen ve keskin bir smır|a bariyer olarak girecektir.

9.Tüpler tüp cidanna kırmızı hücre yapışmasını önlemek için serum tüpüniin iç yüzü
silikonlanmış olmalıdır.

10. Tüplerin açık ucu, ttip içindeki vakumu koruyacak şekilde kapak ile kapatılmış
olacaktır. Kapak ttiptin kolayca açılmasma ve tekrar kapanmasrna imkan vermelidir.

l 1. Tüplerin üzerindeki etikette steril olduğu, son kullanrm tarihi, kaç ml kan çektiği ve

CE Belgesi olmalıdır.

12. Tüplerin alt ucu kapalı, yan ki.ae biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.Acil servis
kullarumı için tiiplerin %25 'inin kapak renkleri rutin kullanım için getirilen kapak

renginden faıkh renkte olmalı ve kapak rengi farklı olan tiİplerde peyderpey istenip diğer

tilplerle teslim edilecekiir.

l3. Tüpler için iaeüci firmanrn ISO Kalite yönetimi sertifikası olmalıdır.
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BiyoKiMyA vAKUMLU JELLi Tüp TEKNiK şARTNAMEsl

6. Teslim edilen ttipler en az iki yıl miadlı olmalıdır. Ancak tüplerin miadlarının bitimine
üç ay kala firmaya haber verilerek yeni miadhlarla değiştirilecektir. Tüplerin teslimatı
ihtiyaca göre peyderpey laboratuvara yapılacaktır.



Lry'
MKYS KODU: 150_03-03-210126984 - PNöirloToRAKs ç N sTE L PuDRA 4 GR

BüYüK PARTiKüı-ı-ü ıssesrsiz sTERiL TALK 4 GRAM

1. Kronik plevra iltihablnda, malin endikasyonlarda, pnömotoraks Ve plörodezi işleminin içine giren tüm

endikasyonlarda kullanllmak için hazlrlanmlş olmalldIr.
2. European Pharmacrpeia' da niteliği, niceliği Ve ürüne ait uygulanmlş testler Ve kompozisyonu yer aımalldlr

Bu durum, üretici Uygunluk Beyanl Ve T|TUBB' da kaylth Ve onayh kullanlm kılavuzu ile belgelenmelidir.
3. Luzenac türu cerrahi pudradan imal edilmiş olma|ıdır.
4. insan sağhğl açıslndan tehlike az etmemesi amaclyla, kullanlml slraslnda doğru konsantrasyonu elde

edebilmek için 50 ml (ellimililitre) cam şişelerde 4 gr (dörtgram) talk şişelenmiş Ve steril ambalajInda

kullanlma hazır olmalıdır.
5. Gamma lşlnlarlyla steril edilmiş olmalldlr.
6. Asbest Ve endotoksin içermemelidir.
7. Erimez özellikte olmall Ve kahcl biçamde plevranın yaplşmaslnl sağlamalldlr.
8. Test edilmiş spesifik bir granülometrisi olmall Ve granulometrisinin parietial plevra üzerindeki sistemik

migrasyon riskini azalttlğl bilimsel olarak kanltlanmlş olmahdIr.

9. ,l5 pm (onbeşmikron) dan küçük talk partiküllerinin hacimsel ortalama konsantrasyonu o/o15'in altlnda
olmahdlr.

10. Laser refraction yöntemiyle yapl|an ölçüme göre, hacimsel olarak ortalama partikül büyüklüğu 25 pm

(yirmibeşmikron) olmalldlr.
,l1. Hastanln İbbi güVenliği açlslnda, teklif edilen ürünün; ARDS riski ile ilişkilendarilmediği bilimsel olarak ispat

edilmiş olmalldlr.
,l2. Tlbbi Malzeme Yönetmeliği uyarınca ürunğn cam şişe etiketi üzerinde son kullanma tarihi, ürun referans

numarası, gramajı, lot numarası, tek kullanımlık olduğu, CE işareti, adedi, steril olduğu, iki defa steril

edilmeyeceği Ve sterilizasyon yöntemi bilgileri yer almall Ve aynca ürünün Vakumlu ambalajlnda ijrunün

gramajl, üretici firma adl, markasl ve CE işareti olmalldlr.

13. Ürunün miadl 2 yıl o|malıdlr.
14, Koruma kapağl alüminyum olmah; ürün Ve paketlemede lateks cinsi malzeme kullanllmamall,şişe üzerinde

QR barkod yer almalldlr.
15. Steril ambalaj|; basınca dayanıklı, slzdlrmaz, bükülmez, ezilmez, yaplda sert Ve sağlam olmalldlr.

16. Teklif edilen ürününgeri ödeme onayl olmadtr.

17, Teklif edilen ürünün cE Full Quality Assurance kalite belgesiolmahdır.
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EMiLEBiLiR zıMBA ATıcısı TEKNiK özELLiKLERi

r- Ürün; Subkütiküler zımbalama yapabilmek için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Zmba klipleri; laktik ve glikolik asitten mamül olmalı, zaman içinde emilere(

vücuttan tamamen atılabilmelidir.
3. Kliplerin uzunluğu 5mm, eni 3,5 mm ve zımba ka|ınlığı 0,8 mm olmalıdır.
4. zlmba atlcısl, steril ve tek kullanlmlık olmalı, içerisİnde atılmaya hazır 30 adet

emilebilir zımba bulunmalıdır.
5. Zımba Atıcı, her basışta bir adet olmak üzere otomatik olarak zımbalama

yapabilmelidir.

6. Zımba atıcıda, kalan zımba sayısını gösteren sayaç olmalıdır.
7. zlmba Atlcu dermise yatay olarak yerleştirılebilmeli, kompresyon kollan dokuyu kavrayıp bir

araya getirebilecek ve güvenli bir kapama ve zımbalama yapabilecek şekilde dizayn edilmiş
olmalıdır.

8. Ürünler CE Belgeli ve FDA onaylı ol l, ulusal Bilgi Bankaslna kayıtlı olmalıdır.
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cüııüs xirnar cunuĞu rB«Nix §ınrNaır,rpsi

l- Tek kullanımlık olmalıdır.
2- % 75 Gümüş Nitrat ve % 25 Potasyum Nitrat içermelidir.
3- Çubü şeklinde olmalıdır.
4- Çubuğun uzunluğu en az l5 cm olmalıdır.
5- t00 'lük Özel kutu|annda olmalıdır.
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HARRAN ÜİNİVSRSİTİSİ ARAŞTIRMA İİaSreNSSİ REZERVUARLI OKSiJEN
MASKESİ ŞARTNAMESİ

TEKNİKŞARTNAME
1. Şeffaf non toksik PVC'den ilretim olmalıdır, kesin_likle kokmamalıdır.
2. Standart bağlantı konektörii olmalıdır.
3. Ayaılanabilfu burun klipsi, elastik baş şeridi olmalıdır.
4. Rezenııar torbalı olınalıdır.
5. Geri dönüşü engelleyen sübapı olmalıdır
6. 200cm +l0 cm uzunluğunda hortıımu olrnalrdır
7. Tek kullanımlık olmalıdır.
8. 80 adet erişkin tip 20 adet çocuk tip toplam l00 adet teslim edilınelidir.
9. Ambalaj tizerinde imal, son kullanma tarihi yazılr olmah, teslim edilen malın son

kullaıma tarihi en az 2 yıl olnalıdır.
l0. Malzernenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakarılığ tarafindan onaylı olması

gerekmektedir.

1l. Numune iizerinden değerlendirme yapılacak ve firma tarafindarr en az l numune
getirilınelidiı.

KABUL VE MUAYENE
l. Satrnalına karan verilmeden önce ihtiyaç duyulması halinde numııne değerlendirmesi
yapılacal,ıtır.

2. İstenilen numuneyi süresinde teslim etrneyen veya teslirn euikleri numrrneler uygun
bulunmayan isteklilerin verdikleri teklifler değerlendirme dşı bırakılacaktır.
3. Teknik Şartnamedeki özellikleri taşımayan iiriinler kabul edilmeyecektir.
4. Bu şartnamede belirtilmeyen hiikilmler konusunda vrsa idari şartıame hfüitnleri
geçerlidir.
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