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GENELCERRAHİ ORTU SETI ŞARTNAMESI

'l- 
Set içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır;

A)1 adet l50 cm +/- l0 cm x 24O cm +/- l0 cm ebadında Anestezi Örtüsü;

B)l adet l50 cm +/- l0 cm x l8O cm +/- l0 cm ebadında Ayak Örttlstı,

Ç)2 adei75 cm+l- 5 cm x 90 cm +/- 5 cm ebadında Bantlı Örtll

D) l adet 1 50 cm +/- 5 cm x 2O0 cm +/- 5 cm ebadında Alet Masa Örttisü;
üstünde medikal nonwoven malzemeden takviyesi olan Polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır
Alet masantn tam ortasında kaymayı önleyici bir bant olmalıdır.

E)l adet 78cm +1- 3cm x l45 cm +/-3 cm Mayo Masa Örtüsü

F)4 adet Takviyeli Cerrahi Onlük; Large
önlüklerin kollarında bilekten dirsek üstüne kadar ve göğüs bÖlgesinden etek ucuna doğru 70 cm

boyunda geçirimsizliği sağlayan takviye bulunmalıdıı Onlüklerde kol manşetleri 9-1Ocm

uzunluğunda tamamen pamuklu örgü kumaştan yapılmlş ve kullanan kişinin bileklerini rahatsız

etmeyecek şekilde elastik ,dikişsiz tüp şeklinde olmalıdııonlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası
steril kapatılabilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.Dış iki kuşak steriIiteyi bozmadan kolayca
bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdır.

G) l adet 10 cm x 50 cm ebadında Nonwoven Yapıştırma Bandı;

H)4 adet 40 cm x 40 cm ebadında El Kurulama Havlusu

2) setler. medikal amaçlı nonwoven kumaştan Üretilmiş olup, genel cerrahi operasyonlarında
kullanılabilir tek kullanımlık steril ozellikte olmalıdır.

]) Hasta örtülerinde üst katı emici alt katı sızdırma z ma|zemeler kullanılmalı, ameliyat

esnasında oluşacak kan, alkot veya bu özellikteki sıvıIarın tamamını absorbe edebilecek en

az 73grlm2 medikal nonwoven malzemeden üretilmiş olmalıdıı
4) Örtillerde kullanılan cilde yapıştırılacak bantlar non-alerjik ve medikal kullanıma uygun

olmalıdıı
51 Örtıiler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine o|anak verecek şekilde

katlanmış olmalıdır
6) Tüm set içeriği Alet Masa Ortüsüne bohçalanmalıdır.
7) set, alet masa Örtüsüne sarılı olarak bir yüzü şeffaf fılm, diğer yüzü medikal kağıttan imal

edilmiş sterilizasyon poşetlerine konulmalıdır.
8) Set, Etilenoksit veya gama yöntemi ile steril edilmelidiı
9) Set etiketi üzerinde üretim bilgisi, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Uretici firma lSO 13485:2003 ve TSE EN 1379 belge lerine sahip olmalı ve set5:20l 1

belgesi
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GENEL CERRAHİ ÖRTÜ SETİ ŞARTNAMESi

1- Set içeriği aşağıdaki gibi olmalıdır;

A)1 adet l50 cm +/- 10 cm x 240 cm +/- 10 cm ebadmda Anestezi Örtiisü;

B)l adet l5O cm +/- 10 cm x 18O cm +/- 10 cm ebadmda Ayak Örtiisü,

C)2 adet75 cm +/- 5 cm x 90 cm +/- 5 cm ebadında Bantlı Örtti

D)l adet l50 cm +/- 5 cm x 200 cm +/- 5 cm ebadında Alet Masa Örtiisü;

üstiinde medikal nonwoven malzemeden takviyesi olan Polietilen malzemeden yap mış olrnalıdır,

Alet masanın tam ortasında kaymayı önleyici bir bant olmahdır,

E)l adet 78cm +/- 3cm xl45 cm +/-3 cm Mayo Masa Örtiisü

F)3 adet Takviyeli Cerrahi Onlük; Large
onltı,klerin kolürında bilekten dirsek üstiine kadar ve göğüs bölgesinden etek ucuna doğru 70 cm

boyunda geçirimsiztiği sağlayan takviye bulunmalıdır. Önli.iıklerde kol manşetleri 9_1Ocm

,^ıogriau tu.u*.ln pu.,,tlu örgü kumaştan yapılmlş v.e kullanan kişinin bileklerini rahatsız

etmeyelcek şekilde elastik ,dikişsiz tiip şeklinde olmalıdır.önlükler iki iç ve iki dış kuşakla arkası

steriİkapatılabilecek şekilde tasarlanmrş olınalıdır.Dlş iki kuşak steriliteyi bozmadan kolayca

bağlanabilecek şekilde bir karton ile birleştirilmiş olmalıdlr.Kuşaklar ultrasonik dikiş yöntemi ile

biıleştirilmiş olrnalıdır.

G)l adet l0 cm x 50 cm ebadında Nonwoven Yapıştrma Bandı;

H)3 adet 40 cm x 40 cm ebadında El Kurulama Havlusu

2) setler, medikal amaçlı nonwoven kumaştan iiretilmiş olup, genel cerrahi operasyonlarında

kullanrlabilir tek kullarumlık steril özellikte olmalıdır,

Rı BEL

3) Hasta örtiilerinde üst katı emici alt kaü sızdırmaz malzemeler kullanllmalı, ameliyat

esnasında oluşacak kan, alkol veya bu özellikteki sıvıların tamamını absorbe edebilecek en

az 56 gr grlm2 medikal nonwoven malzemeden iiretilmiş olmalıdr,

a1 Örttiıeİal nllanılan cilde yapıştırılacak bantlar non_alerjik ve medikal kullanıma uygun

olmalıdır.
5) Örttıler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde

katlanmış olmalrdır,
6) Tüm set içeıiği Alet Masa Örtiisüne bohçalanmahür,
zi set, aıet masi örtüsüne sarılı olarak bir yüzü şeffaf film, diğer yüü medikal kağıttan imal
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TEK Ku[tANıMtlK cERRAHi €L VE TlRNAK FlRçAsl TEKNiK şARTNAMEsi

1. Cerrahi et ve tırnak fırçası, iyod veya klorheksidin gibi bir dezenfektan madde içermelidir,

Hastaneler tercih ettikleri formu ayrrca bildirecekler, tes|imat bu bildirime göre yapllacaktır,

2. Flrça materyali; tahriş etmeyecek, keskin kenar içermeyen yapıda olmalıdır,

3. içinde cilt tahrişini önleyen lanolin, aloevera Veya gliserin bulunmasl terc|h sebebi olacaktlr,

4. or.iinalambalajlnda olmall ve ambalaj kolay yırtllmamah, ambalai kolay açılmasını sağlayacak

şeki|de çentikli olmahdır,

5. Dezenfektan madde süngere bolca (en az 15 ml) emdirilmiş olmah, su altlnda kolaYca aklP

gitmemelidir. 10 dakika köpürerek flrçalanmaya imkan vermelidir,

6. sterilve tekli paketlerde olmalıdır,

7. Üretim ve son kullanım tarihi üzerinde olmalıdır,

8.Ürün en az 2 yıl miadlı olmalıdır,

9.Ürünün içerıği kurumamalı uzun süre saklanabilmelidir,

10. saklama süresince kuruyan ürün yenisi ile değiştirilecektir,

11-Ürün numune ile değerlendirilecektir,
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BOŞ DVD TEKNiK ŞARTNAMESi

1-DVD depolama kapasitesi 4.7 GB olmalıdır.

2-DVD ler yazllabilir-okunabilir olmahdır.

3-Üxerinde cE işareti olmahdır.

4-DVD Yazma hızı 15X olmalıdır.

5- DVD lerin kullanılmayan yüzüne CD ROBOT tarafından renkli kartuşla isim yazılacağından,

kullanllmayan yüz kağıt olmalıdır.

6-Her DVD için 1 adet cD VeDVD ye uyumlu, beyaz, bir Yüzü şeffaf kağıt zarf verilmelidir-

7-Numune Verilmeİidir.
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l . Hipoallerjik ve kokusuz olmalıdır.

2. EEG pastası yüksek oranda iletkenliği sağlamalı, artefaktlara sebebiyeı vermemeli ve

cilt üzerine elektrotların iyi yapışmasını sağlamalıdır. (yüksek ateşi olan hastalarda da

en iyi şe kilde yapışma özelliği olmalıdır)

3. EEG pastası yüksek oda sıcaklığında özelliği bozulmadan saklanabilmelidir,

.{. Hem EEG (Eletroensefelogıafi) hem de EP (Evokedpotantial) uygulamalannda

kullanılabilir özellikıe olmalıdır

5. EEG pasrası kullanımdan sonra ayrtca temizıeyiei maddenin kullanılmasına ihtil,aç

göslermemelidir. Suda kolay çözülebilmeli ve kul|anımdan sonra su ile

temizlenebilmelidir.

6. Pastalar orijinaİ ambalajında olacali ve bir adedi 22O (+l0) gram olmalıdır,
7. Gerekli görülürse denenmek için nunıunesi verilmelidir.

*ffi"",,

EEG Pastası Teknik Sartnamesi
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A. GENELŞARTLAR
ıstekliler.

l. Teklif edilecek Efor '[esl Sistemi i_iretici fiı,ı-ı-ıaı-ıın eır üst yazılın-ıı olma]ı ve bıllıu teklif

dosyasında taahhtit etnıelidir.

2. Kendilerine ait TSE'nin "Hizmet Yeterlilik lJelgesi" r,e Sanayi ve'ficaret Bakınlığı'lrın

"Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi"ni,

3. Teklif ettikleri iiriın T.C. Sağhk B4kanlığı Ulusal t}ilgi Bankası ('[iTUBB ] tcratlndan

oıraylandığıııı beliıtir belgeyi ve firma koduna salıip olduğı.ınu gösterir belgeleri ilızıle

esııasında sunnralıdıt

B. TEKNiK Özrr,ıixırıı
l. Sistelıı bilgisayar koıitrollti tılmalıdır.

2. C\lıaz-220+Vol0 V ve 50+%.] I{z geriIını ile çalışıııalıclır.

3. Cilıız en az l2 1oniki) kanal elbrlu EKG testlcı,ini yalııııalıdıı,

4. ClhazpC labanlı, nıoı,,itörü, klavye ve mouse ile beraber dört hareketli tekerlek içereıi [ıiı'

ünite olınalıdır ve aşağıdaki parçalardan oluşıııalıdıı,:

. Sistenr bilgisayarı (en az INTIıL i5 seıisi işlenıcili, en az 4 G[] Ranı. en az ] ,I,B

LIDD, ekran en az l920xl080 çöziiııiir|,Iikte Ve el-] aZ 22 lnc 1.I]D ekralı, Klıl'vc
Türkçe Q doıııırumına sahip olnialıdır)

ı Lazer yazıcı
. Treadmill (koşu bandı)
ı Dinaınik Kan Basınç Monitörti

5. Cihazda efoı testi esırasında gerçek zamaırlı en az 3 (iiç), 6 (altı). l2 (oniki) lcad tjKG

dalga foımlaı,ı izlenebilmelidir.

6. Hastaya ait ad. yaş, ciırsiyet. kilo, boy gibi çcşitli bilgiter cilıaza girilebilecektir,

7. Tesıin herlıangi bir anıııda sistolik ve cliastolik kan baslırç değerleı,i girilebiinelidir..

8. Cihaz kotay kullanımlı olmalı. tüm tbııksiyonları mtıtısc ile kunıanda edilebilııcliilir.

9. cıhaza tıeadmill, opsiyol-ıel olarak crgonıetrik bisiklet ve dinaırrik kaıı basıncı nıonitöıii

bağlaııabilmeli. bağlanan bu cihazlaı,ın hepsi seı]kronize çalışabilmeli ve iki tarafll bilgi

alışr,erişi yapabilıııelidir.

l0. Ekıaırda. lıedef kalp hlzı ile anlık hasta kallı hızı. Mt],L-S değcri, egzeısiz Ve stıi]e stüresi

aynı anda izlenebilecektir.

1l. Ekıancla traseleriır dışlırdtı, sistolik ve diastıılik ktııı bısılıcı değerleri, anlık S'f değcı,i,
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l2, Cihazda S'l seviyesi cleğerlendirmesi yapı labilecektir,

l3.(]ihaztiaEveiveyaJnoktalarıoloııatikı,e/veyamaııuelolarak'QRSdedeksiyonuve

ınıılizi için otomatik ve/vel,a maıruel olarık Iead seçilebilecektir,

lJ'(.ihaz^efortcstiniottımatikr,er,iııııııntıclolarakuygtılayabilecck.programındaenaz8
(sekiz,) değişik protokol ytiklü olacak, kullaırıcı da gerektiğinde en az 100 adet protokol

varatıp cihaza yükteyebilecektiı"

l5. sistemcle hastanın öırceki ölçüm soııuçlarını görmek mümkün olmalldlr,

l6. sıstı,n-ı tizeriııdeıı haslal,a bağlınaıi clcktrotllaı,ın empedansı ölçüleı,ek test edilebilmelidir,

t]u özellik sayesinde yaıılış elektı,od yerleşinıi veya tenıassız,lık tespit edilebilmelidir,

l 7. ('ilıazda ekraır geçiş l-ıızı 25 nını,/s olarak vc hassasiyeti 5, l0, 20 mm/mV olarak

ayarlaırabilmelidir,

lti. Ytiksek trase doğrııluğu ve gilvenilirliği açısından her lead için standart ömekleme en az

-l()00 (Dölı biıı) öı,nek,/saniye olacaklıı,, pacemakerlı lıastaların takibinde de her lead için

oı,ııeklenıc en az 4000 (Diirt bin) örncli,/sanil,e olnıalıdır,

1(}.(.ilıazlabirlikteverilecekireaı]n-ıillcııaz-200(ikiyüzkg)ağırlıktaşımakapasitesine,en

az l'l0 (1,tlzkıık) cm yürüüı-tc alanıııa salıip olacaktır,

2()..l.ıeaclmill,enaz2beygirgiıcüırdeclijitalkontrollümotorasahipolacak,enazVo0-25

ııtasındaeğinııyarlamaslllaveenaz0.15.4km/saataralığııldasüratayarlamasınaimkan

r crecektiı,.

2l. Sistcnıle birliktc. giiç kcsiııtisi durıııırrıııcla ya da voltaj oynamalarında donanım ve Yazılım

l,ıiitiinlüğünün zaraı, görmeınesi anıacı,,-la, en az l 5 dakika destekleyecek yeterli güçte

kcsintisiz giiç kaynağı ı,erilmelidir

22. Cihaz lrasta raporlarlııı dalra soııradaıı

lıatjzasıııda saklayabilırıelidir,

incelenmek veya çıktı alabilmek için kendi

2.1.L.il-ıazsisteırıdeı-ıkaynaklanaııarızalarıekraııdamesajlabelirtecektir.

2{. f.r,eııt kay-riı yıpılabilecekı ir,

25. Sonrıç raporunda kullanıcı ve hastaya ait istenen tüm demografrık bilgiler yer alacaktır,

26. Raporlarda testle ilgili tiiıı-ı bilgilcı nıevcut olacaktır,

27. Kullanıcı yoru§ıu rapora girilebilecektir,

28. Sistemiı program giirıcelleşirilmesi CD-ROM aracılıgı

29. Rapor formatlanrun ve hangi rapor sayfalanrın basılacağ

30. Sistem tüm testleri full-disclosure kayıt altına almal

görünttıleyebilmek üzere hatjzasına kaydedebilmelidir,

ile kolayca gerçekleştirilebilecektir,

kullaıucı tarafından seçilebilecektir,

ı ve brı kayıtları ileriki bir zamanda

;sjlig",.j-:
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3r.EKGgrafikleribilgikaybıolmadanparazittenarııdırılnrasıiçinsistemingelişmişbir

filtrelemesistemiolmalıdlr.KaliteliEKGtrasesialabilınekiçinsistemdeaşağldaki

fi ltreler bulunmalıdır;

ı Alçak geçiren filtre

. 50 veya 60 Hz seçilebilir line filtreleri

ı Kas aftifak filtresi (Kas titreşimleıinclen kaynaklanan güriiltüleri engelleyen

filtreler)

ı Tabanhattı düzeltme fi ltreleri bulunmalıdır,

32.CihazilerideistenildiğindePACSsistenıelriırcDICOMfornratlndaverigöndcrcbilecek

yapıda olmalıdır,

33. Efor test süresiııce ekranda;

. Uygulanaıı protokol, Egzersiz aşamasl, Stage siiresi, Toplam test stiresi,

ı Hız, eğim,

.SistolikveDiastolikkanbasıncı(kullaırıcıtarafındangirilenveyaotonratikolaı.ak

kan basınç nronitöründen okunan değer)

ı METs, Kalp atımı, Hedef kalp atıını

ı Hasta adı, kayıt nosu, uyarı rnesajları ve Saat parametreleri görüntülenınelidir,
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YEriŞKiN_PEDiATRiK EKG ELEKTRoDu (PAtET) TEKNiK şARTNAMEsi

Tubo EK
i.Rri. A?reriJ Haslrnesi

Gğıel

,cr/

1.Yetişkin hastalarda kullanılmalıdır.
2.Sırt materyali Polietilen(PE) köpük olmalıdır.
3..Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen, süper iletken, hidrojel olmalıdır.
4.Jel calt üzerınde atık blrakmamall ve non-irritan olmalıdır.
5.Jelin koruma tabakası PVCden imal edilmiş olmalıdır.
6.EKG kablosuna bağlanması açin çıtçıt uca sahip olmalıdır.
7.Elektrod kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme ile kolay çıkmamalıdır.
8.Amba|ajın üzerinde son kulanlm tarihi Ve lot numaraları yazılı olmalıdır.
9.Ambalajın iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş
poşetler halinde olmalıdır.
10.Hastanemizde kullanılan Nihon Kohden- Schiller ve Petaş marka EKG cihazlarına ve hastanede
kullanılan monitörlere uyumlu olmalıdır.
11.Ürün en az 1paket numune ile denenerek değerlendirilecektir.
12.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
13. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı
14. Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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EKG KAĞlDl TEKNiK şARTNAMES|

1. Teklif edilen kağıt hastane bünyesinde kullanılan Nihon Kohden Marka 12 kanallı Ekg
cihazların tüm modellerine uyumlu olmalı ve uygun çalışabilmelidir, uyumlu olduğu
belgele n melid ir.

2, Ekg kağıdı A4 ebadında katlamalı olmalıdır.
3, Ürün 3 adet numunesi ile cihazda denenerek değerlendirilecektir.
4. Kayıtlar silinme ve kaybolma olmadan en az 5 yıl saklanabilmelidir,
5.Kağıt ambalaj içinde olmalıdır. Ambalaj üzerinde ürünün seri numarasl, Üretici ve temsilca
firmanın adı, ürünün özellikleri , ebat! ve cihazın adı yer almalıdır.
6. Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararl verilecektir.Bu
nedenle 2 adet numune bırakılma|ıdır
7.Kağıt ince olmamalı, cihazın yazım mekanizmasına zarar vermemelidir.
8.Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB} ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemler yapılacaktır.
9. Yüklenici firma hatalı ürünlerini yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna verecektir.
11.Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksazin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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tı,ısrix BANDAJ TEKNix ş,ınrNııı,ınsi

l. Elastik bandajlar 5 cm, l0 cm, l5 cm, 20 cm (tüm boy|ar için +/-l cm) eninde, en az2 metre
uzunluğunda olmalıdır.

2. Örgüsü pamuklu olınalıdır.
3. Hava geçirgen ve pamuklu olmalıdır.
4. Tutucu bantları ortası bezli kenarları 3 çengelli olmalıdır.
5. 40 derecede yıkanabilir olmalıdır.
6. Esnekliği yeterli olmalıdır.
7. Malzemenin ebatları .ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve

teklif verilecektir. istenen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değırlendirme dışı
bırakılacaktır. Teslimat ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda yapılacaktır.

8. Istekli teklif etmiş olduğu ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenileri ile
değiştirecektir.

-P*$ff-
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TEK KULLANİMLİK ELASTOMERiK iNFÜZYON POMPASI

1) Elastomerik pompa yavaş ve uzun süreli;
Küçük hacimli seçenekleri için (100ml) akış oranlan 1 Günlük 5ml/saat,

2 Günlük 2mllsaat,
Büyük hacimli seçenekleri için (270mlJ akış oranları 2 Günlük 5ml/saat,

5 Günlük 2ml/saat,
7 Günlük 1,5ml/saat,

iIaç uygulamasına imkan sağlamalıdır. Aynca ışığa duyarlı ilaçlar için opak ürün seçeneği bulunmalıdır.
2) Elastik membranlı haznesi olmalıdır. İç yüzey biyolojik olarak uyumlu silikon olmahdlr.
3) Pompa yumuşak dış kılıfa sahip olmahdır. Dış yüzey yumuşak DEHP içermeyen PVC olmahdır.

Ürün DEPH ve l,ateks içermemelidir.
Line üzerinde kIemp bulunma|ıdır4

5

6

7

8

9

Hastanün yaşam kalitesini art racak şekilde küçük, güvenli, dayanıklı ve kolay taşınabilir oImalıdır
Pompa üzerinde tek yönlü dolum valfi olmalıdır. Dolum set üzerinden yapılmamalıdır.
Line üzerinde, hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi , 1,2p partikül ve 0,02 p hava filtresi o|malıdır.
Line DEPH içermeyen PVC den imaledilmiş olmalıdır.
pompanın +0/o25 doldurulabiIme kapasitesi olup, aynı pompa farklı ilaç protokolIeri için kullanılabilir
olmalıdır.

10) Ürün çeşitliliğ; 0.5 saatten - 11 güne kadar / 50 ml'den - 500 ml ye kadar olmalıdır.
11) Pompa, herhangi bir elektrik bağ|anhsı yada pil olmaksızın çalışabilmeli, çalışma mekanizması kinetik

eIastomerik teknolojiye dayanmalıdır.
12) Ürünlerin kullanım akışına göre tedarikçi firma teslim ettiği ürünleriçinde değişim yapmay kabul etmelidir.
13) Kullanılacak ilaçlann (kemoterapötikler, ağr! kesiciler antibiyotikler ve desferrioksamin) bu pompa

içerisinde farklı sulandıncılar ile (izotonik dekstroz, disüle su] farklı konsantrasyon çalışmaları üretici firma
tarafindan yapılmış olmah ve bu çalışmaların yapıldığ birimler (üni,lab.vb) bir tablo şeklinde sunulmalıdır.

14) Hastaya taşıma kolayhğ sağlayan belde ve/veya omuzda taşınabilen ışıktan koruyan çantaya sahip olmahdır
15) Kullanım klavuzu veya ambalaj üzerinde bilgi]er Türkçe, İnğlizce veya Almanca dillerinden en az birinde

yazılı oImalıdır.
16) AmbaIaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17) Ambalaj üzerınde miad, lot no, ürün içeriği, barkod, ref kodu ve ürün içeriğ hakkında tüm bilgiler belirtilmiş

olmalıdır.
18) Uluslararası Kalite belgeleri lSO,CE ve FDA Sertifikalarına sahip olmalıdır. CE ambalaj üzerinde

belirülmelidir.

14661
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TEK KULLANIMLİK ELASTOMERİK İNFÜZYON POMPASİ

1) Elastomerik pompa yavaş ve uzun süreli;
Küçük hacimli seçenekleri için (100ml) akış oranları 1 GünIük 5ml/saat,

2 Günlük zmllsaaL
Büyük hacimli seçenekleri için (270ml] akış oranlan 2 Günlük sml/saaL

5 Günlük 2mllsaat,
7 GünIük 1,Sml/saat,

ilaç uygulamasına imkan sağlamalıdır. Ayrıca ışığa duyarlı ilaç|ar için opak ürün seçeneği bu]unmalıdır.
2) Elastik membranlı haznesi olmalıdır. İç yüzey biyolojik olarak uyumlu silikon otmalıdır.
3) Pompa yumuşak dış hlıfa sahip olmalıdır. Dış yüzey yumuşak DEHP içermeyen PVC olmalıdır.

Ürün DEPH ve Lateks içermemelidir.
+

5

6

7

8

9

Line üzerinde klemp bulunmalıdır.
Hastanın yaşam kalitesini artüracak şekilde kiiçük, güvenli, dayanıklı ve kolay taşınabilir olmahdür
Pompa üzerinde tek yönlü dolum valfi olmalıdır. Dolum set üzerinden yapülmamalıdır.
Line üzerinde, hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi , 1,2p partikül ve 0,02p hava fi|tresi olmahdır.
Line DEPH içermeyen PVC den inıal edilnıiş olmalıdır
pompanın +%25 doldurulabjlme kapasitesi olup, aynı pompa farklı ilaç protokolleri için kullanılabilir
olmalıdır.

10) Ürün çeşitliliğ; 0.5 saatten - 11günekadar/ 50 ml'den - 500 ml ye kadar olmalıdır.
11) Pompa, herhangi bir elektrik bağlanüsı yada pil olmakızın çalışabilmeli, çahşma mekanizması kjnetik

elastomerik teknoloiiye dayanmalıdır.
12) Ürünlerin kullanım akışına göre tedarikçi firma teslim ettiği ürünleriçinde değişim yapmayı kabul etmelidir.
13) Kullanılacak ilaçiann Ikemoterapötikler, ağrı kesiciler antibiyotikler ve desferrioksamin) bu pompa

iÇerisinde farklı sulandıncılar ile (izotonik, dekstroz, distile su] farklı konsantrasyon çalışmalar! üretici firma
tarafrndan yapılmış olmalı ve bu çahşmaların yapıldığı birimler (üni,lab.vb) bir tabto şeklinde sunulmalıdır.

14) Hastaya taşıma kolayhğ sağlayan belde ve/veya omuzda taşınabilen ışıktan koruyan çantaya sahip olmalıdır.
15] Kullanım klavuzu veya ambalaj üzerinde bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde

yazılı olma|ıdır.
16) Ambalaj geri dönüşüm öze|liğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
17) Ambalaj üzerinde miad, lot no, ürün içeriği, barkod, ref kodu ve ürün içeriğ hakhnda tüm bilgiler beli16lmiş

oImalıdır.
18) Uluslararası Ka]ite belgeleri lSO,CE ve FDA Sertifikalarına sahip olmalıdır. CE ambalaj üzerinde

belirtilmelidir.
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3.

4.

5.

6.

DiTosab|eotmhdr.

Fınodçk aT,dÖdr]h kıIhrıa ıılgun okrnldr,

Tıd<rd*ni ll ımnçrydactt,ıreıekriikigıolışrnldr,
'Iıdgslgnininüllatlilnı16losrıırmiçil§ıınıkolaJ&Sracak$1ded§fttrdioftmidr,

Tıdcdgnininlcrıjtii@otnardr,fugJ,Ede,td@ığprEiBeirşsrataıçrııılçınıngiıtırg*rr
ohnksğırnlrdr.

Ştr}aülgcddir,ğayrı nwt<a l lmm bç|sızıaoptktd<ıkildehılhbilicd<ıni\Evl ü,€pda

okrnffi.

7. Ştrtgüliiıdş yibcyi lğvbdıurdatnrrraıı €ayaca<nqıınluıryğoknahdr"

& Tıd<zü hüımhçkv $ffiohrn|ı wtnftiyiizüdekedcin okrğidr,bqıleceeiın lrin iacaan gitü

azıtdıtngidt

9. Ti]dgühJiıEıV$dindekib,çağrıiffi,Ğ@l<lcvteJ,eeiiiıiErwnbdıüdaı$rı,a,icrgcıh,azr
wrırrxsi ijnloffi clarmkobakkzpaıtıirsignoLmldr,

l0. Trdoaııçlşidndeslonal!ğrrıi}ğrrd6,izr6alcircd'biHir,etundgıizrnoffiı-attllairdeki
rşüaiıdcınıkı*b.aıg,t,gn,,nı şı""s,şü;td<rüışttihııijslosrnrdah,hrm 

işilğlotf

Çğr,*t* ı,.,'c»,', ihinded*ilGıı'oFP {EdginieöğrrElİdüı

tl. Fıru,ıiy*nd*rıizındğa tirhrrrag,ddin€fukulhınısı,aşıdacorrotdaakdeus]eginTsüdir(at

ffi tasrrrğ gc* kahnad,ğrdaı hnhır4alıobyl* sğ}ırnlıdr)

12 otnı,aİİ kaiile her$ıĞı cmrrınlıdr,

13. Ifuiil iFi§iııdeaHgir§gkşlrrdalava kaçağnı oıgeJlbııek (in 360 &ece had,tıiikcıııcrti idrB #

h.lü@ ğdbyici \,ar drnaldr, th*dl 1qlı ta-ı§i,* el aldği n,al*rtrü l,ım gtxnresi ve h

@a$ın gıgaUrgrrglni *ğ",; şsinıgı çlarrrnl<blıkm\ğtiiçıkıki@taniili'rritde

frİ p"İ ş1,1lt,yrıkaes* 4hbilen ta}a lrygın ergdb.1,: padeıalfdırnlıdr, Koııgtir

cr}ffliğrdahle hr vu]f pnırrcpairrıııı koırınroıı sağtaıııalıdr, Tcplan 2 ıaifsi*rni okrıahdn,

la. KcıılgliffıkolaytühşkmLrwıısağryaıtüırğrüldflEldır-

15. Tıdmnvhçağmrıyıa@ııçısuyırshrufu pa'*dkFt6ıe]ğıTry.İ'P'ryY,
hçağ tgvilEiirehdadsbibger,ite}ğıhgr!hnılcesıdiı,eh@ıkııvb 

ljrdd<iyçhaza,aıgrrrgıı

16. Tıdğ}.niiiiiffiı&,irdjfls]ıcnwhdıĞiiftşüıiçlnla:Uulltl<,tııvonu(def,irü@lı}andğni
ohııaldr,tuıaııd<r,ğilpddindğıç,ka,h@tr,tincpiEnka1ör,ığgdğrEicgralınıve)a
l-1Şink""di*Fı*la}rnr§işiıı,@lıl<cıurdaorrnIı&,

17. Ttdğlğdiİi linrnçapnnlüolaldaüdğhingqiirEdsatilonEtrilİbadryIrgh@!
lgılillbftndidüt

l8. Tıd.cıı ııaıüığu lOrrrn ofoınldır,

t9. Tıd<nlwıiıhinğ auapçavcleşiridğr,devEapatEıüİTtri,bgğiç*iüdiğh&pürrcp€ıiEnk4,t[n

öfıbn*,iŞn tiriçccrlas hılıırrnldr,

20. Td6:d§ğni§ilaıüolirdaelimed}rr]iiir,

2l. stilafuhiffi,dedğdğnİnhfuWiniö|çiikinikohycaayTt
hüırrsifo.

deposd<bıraahııuuM<wçeııryikmınai<idn

Rıdva

1^
oı,

H.Ro, Ar4ırma

rd,

8as9ç
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23. kilanbl4iiirdekitdgıckarıtltsignitşrts€§§daa,ğei'rrTğrEsiwtitirirxbıEokrrıus 
iin

seıtüsft ekbkrn§okıurdr.

24. Üılnaıaz2lılmiadhofoıntdr.

H.R.ü. H6tğı6i

'ı^tt,"io.o.
4o
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DI§FGABI.8 İNDN<oPİKDişsiz TUrUcU 5 MM
(cRAsP)

t Tanıtıı dişdbı,e cijid onbdoııda oündıdr.

Z. 9ıdodopk oııdiyaticdo kJkıııın ı4çıı okndıdn

3. &dcloşik gruşer 5 ırm çopıü olımlıdn.

a. Eıdoskaikgnqergt ıızıüğ 19 rrtm ,ge,qldğ 21ırın olındıdır,

S. Bıaoslopl<gqertı şaftı.EıılguıTdcrn ıı 3lcmolımlıdır-

6. eıdodopk gqerın çerıcşo,ı §ies boyırE hostodo oyru perforırnrs soğoıusı ıe
ıolo srusrdo &lcıdo cyn 9ııİe gd$Esı çn, w çaz özdlğ 7J7 |ıqül 74 lika)

aşmınacı olşnadrİ3teriHğde @)aııddlr.
7. Eıdodopik guşer aıdııı ıııı{i§pıını ıe,ögİıİ,ğİı€si , ırıızıltu oırıtqjı

ığdm§ w dc dc{cdo eriinıi ctffii}nek Çn git 10 derecelik bir çryo süip

okndıdın

8. Cenıdın,rdo esrerdo ıııı*plfos!ğırı, kıEaııgnal lçln gıuşerrı 360 rotoqrcn

azdlğ gffi Ü çıldraıl t'ı§ohtıdi. lqı/i€rı hlitlaıteliJir.

9. Eıddopikgnoşerınç kıını rüct loSmııoçsrdoı kilıt, çaepclomrçııq/o@k
şekllde ııut lç ytizeyl gtrıoıııııtik tırtıldı olımlıdır.

10. &ıdodopik gıuşerrı çeıpp,ı.. ddq+ı ctroıtıııtik olcd< pk iyi kdürrg;n|fn, dol«.dd<i

tırh§ galjiij vd€ esrııdo lqöetıııaıclidr.
11 Eıdodopil< groşerın F,deri iıftş güciiü orttııwk 9aıl5 ğJı t* dlaytıı sdılp

ohrclıdr.

12. Bıdodofk ryer sdece tJtıJaı obıd( lı_tbıılriiııdoı trtç iizerinde cernüın

ırgürJhqpıını aüWd,kğtrgir§ hiıırwndıdır,

ıı. eıdodopıı< gnoşerıı tıııaırıdo hııuı gft teıik sqresırde ğz hsıu isıeıı|dtinde

ldaıdİ gt"tlC*,e" &, g6 ltşddihıE öElliiğıe süip olrnddır,

1a. &ıdoskopik gnoşerin çaclnin dokılı tı.rtış 9llllü cttırtıns ve stqileaıl'cdrııçje

tt hşn sobitleı,ebihnad

15. ffi }osn boşicı ın lodc, erdosko$k gartlrtıill

boairqnsı için l<oyJ r€ııldi )ğlftkd, metonrl|e
*c

ELRıdvan
ıİ.0. ıışııımı n

Aırdiaö6no
Hgsa 6ı

\

için ruket ııEl(dizrgı oknlıdır.
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ı6. ılbsıo $ıvaüğl rtske ctod< ııe lom$ıcprn #_,@ 
gole Çırtfubiıen

r..ıaanıder(vtdog-ırto ö;Ş İ"* los- ffi |*n*rrnj_zeırerün ı«

'r.Ş662 
ymzt,ı"ltre g" q,, lo,rhı ıe proş

" ;;a-Ji; H,i,ı unıdyrdıdr,

lS.stefil üeü|arğı?aıcz 3ydınlydıokıd&, 
ı

19.p. cü<?t |z&.d-""* ; yal,,e ster,lla6rı l§jkıı belirtiknıŞ olııglıdn,

ar.**rr- q,*irikrek koff \€ribcektir,

'+^

%

o.
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DISFGABI,E E{DG(oPİKsPE§İ,ıffiü Çfl<ARİürA 1ORBA si§Inıİ ı0 MM

14. Erdod<opik ş€siıTıerı torto slstğTıinln iç şofh
idir

ı lıcJko

b^
'|ıjQ/ a,

4,,

BEL

?/f.?

%,

1.

4,o

çoç

H.R.ü.
R

H8tı3i

ıF

]

1 Dişosöle le rljlıd cnbobııdo olmdıdır.

2. EıedoplkoıdiFtbdo h/loıımuygııolııntıdır
3, aıd@ılk şa*ııaı torto sisteıııiıjn ffi 10 ırrn çryıü okndıdn
+. Eı*doplk şe*ııprı torbo sistarıiıdn İoii ,ErdığJ 295 an o$ndıdır.
5, ffi 36€P notosyorı yçdiİııe azdğre sohip oİnolıdn.

6. Eıdodoplk şelırpıı torbo sistaııirde kqijilih iirde torbonn bğı hiıdğ iç gft
ohndıdır.

z. eıdosıopı<şesrrıa]tofbosirtğTdniniçgftıbotıniçiııdelcJloııırunkobıhştrırıık
Çn }«ı1/gordşnno lb ibrike edlfoniş olıınlıdır.

8. Eıdodoplk şclırpıı torbg HIV, H€p6ıit B, @ü C çjti iıwı sğlğru idıdif
M<Haiix zaıdi viıriideri geçirıııaıesi iğn ü ıwıuııvırzddğıü . yrihırı)tr
dq@ldı poliai?im rıdıa&.ılrıd edilın§ olmo|ıdrjstaıild@ne
belgekndlınilıreJldir.

l. a,ıdodopikşa*ıııerıtoöosşesiırrıinrüatço$ltiıebilınesi içiınşeffcflqdo
dınlıdn

10. Bıdodopıik şes'ııBıı torbosııın ğ z q 6 arı, ffiğ 15 cm otndı w koıük şeJdirıde
çıhbihrıelidir.

il adodopik şesiırpıı torbo sistarıinin iç şofh iiildğırde torbo netd tir losrnft boğlı
ohııck oçhtikneJidir.

12. eıdod«pikşeılıtp,ı tortosistemiıde torbaln boğı oldğ io*ıok şesiırrııin
torbqr rdığt},€rl€şiiriletı'iıned ıe şesiıred ddt kııEili loırqcbilııEsi iğn ton
rgtdMle$diı*dııddn

li}. Kasrıd<iok ıneial tullo dol«.ı p do orgo1}ğrğkrnnsm sebebiyei ıertnaııesi içln

Ulttiüğltl vdo baiıco lon4dilmdi,dr.

orkosııdo

çekihrek torbo loşnktol q/ılhbikneli w



6?

lS. Şeı*ırzıl geı.ektlğıde düo soım glodilıTpk doh/tq/h şesiııan torbosıuı
gtrdğ tıulrı çeruşrcnrı da,onııdo oktif hjhtıilıTek idn , lorbo lodçlon
cy,ııldıktıı s*ro #fiıwl. ig'*l«dırkaı şaft trokc dşm çıkrıEilırrlidir.

16.Eıed<opkşe:lııgıforbosisltııı|rderorbaıın banüııpsiıiSqıw, ip\ğloesçı,ıdo
torbcnı bctın içiredişnaııe§ lç.in oflğnrç,do o}ndıdr.

17. Erıdodoplk şeslırpn torbo sistarıirde torbaııı biillıı,esini soğqğı lp. fiıin sckıp
iitiısterilirlcııııı boz.ümidüftesiııp loş torbosi§taıılnln lçşftırın lçlrğı
çgrdldr.

a. Torborı btiziilıııesi Çngerddl lpln lestlınedüü ığq^dı içgftto hıhıuı,
yronmaco saeğct @<şadlHe brıınkndınbı,gili tir bçd< olıııılıdır
,.e hçofoı ğij pz lle MirtihıEJldh.

19. Eıdodopik şerl,ıırn torbo sistaııiıin iç gfn aizerirde, torüoıun bctın i;irıde çı|ırn
yaiiij Mirieıı tıir uyrı pası ıız iıcgr ofıuldır.

ZO.ibbi citnzytietmd@ gdlzüzt. lo.ıiıı ııe proşekttis iffi, tıduırrıünkrıd,i
dillnde iliiii1 tğrı isnirj h.ıiı,ıd,rınldr.

lLP&et ııeır1.&.ıtdzeınaıün iiztim pri ve staiiirclrcıı koşJbı bda,+itnl5 olımlıdır.

22.Sül pl<elll rıdıanz,aı oz 3 yl mi@lı olınddn.

23.1'ümıeler d{erlaıdrllaek lqw ığihıd,çiır.

Rıd
|,a_i.ğ.
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EN DoT RA KEAr, rüp spinaı.ıi rpxı ix şanrrı ıııtsi

1. Tüp steril ve silikonize olmalıdır-

2. Top oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

3. Tüp gövdeye yerleştirilmiş metal spiral içermelidir.

4. Tııp sabit konnektörlü olmalıdır. (15 mm)

5. Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalıdır.

6. Tüp uzunluğu üzerinde cm olarak işaretlenmiş olmalıdır.

7. Tüp boyunca süreklilik gösteren X-ray işareti olmalıdır.

8. Tüpün veya ambalajın üzerinde iç ve dış çapı yazılı olmalıdır,

9. Tüpün uç klsmında tüpü çevreleyen siyah kaim pozisyon çizgisi olmalıdır.

l0. Tüpün kafi düşük basınçlı, yüksek volüm özelliğinde olmalıdır.

1l. Tüp kafını şişirmeye yarayan pilot balon olmalı ve tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır

12. Pilot balonun valfi luer ve luer-lock şınnga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.

13. Tüp numarası üstünde yazmalı, ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda olmalıdır.

14. İstekli ürünleri son kullanma tarihine 3 (üç) ay kala yenisiyle değiştirecektir.

A\
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ENJEKsiYoN BANDl TEKNiK şARTNAMEsi

l-Hemostatik bası bandı, flebotomi sonrası girişimi yerinde oluşan kanamayı kısa sürede kontrol altına

almalıdır.
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2-Bant tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

3-Bandın iç yüzeyinde tek parçadan oluşan özel selülozdan yapılmış emici bir bölüm bulunmalıdır. bu

bölüm sızan kanı emerek yeterli oranda hemostatik basınç oluşturabilmelidir.

4-Bant uygulandığı cilt bölgesinde, alerjik reaksiyona neden olmamalldlr.

5-Tamponu yaraya yapışmamalıdır.

6-Yaranın hava almasını sağlamalıdır.

7-Suya dayanıklı olmalıdır.

8-orijinal kutuda ve kaliteli yap|şkanlı olmalıdır.

9- En az iki yıl miatlı olmalıdır.

1GHava Ve terden etkilenmemelidir.

11-istend!ğinde ciltten kolayca çıkarılabilmelidir.

12-Ürün hipoallerjenik olmalıdır.

13-Her bir bant tek tek zarflı olmalıdır

14-Yerli üretim ise TSE belgesi olmalıdır.

15-Ürüne ait CE belgesi olmalıdır

16-Her parti teslimatlnda, muayene için teslim edİlen bantlar arasında random olarak en az 10 adet

seçilir ve mal muayene kabul komisyonunda şartname koşulları içeriğine göre muayene yapılır

17-Muayene işlemleri slraslnda Ve ürün tesliminden sonra uygun olmayan bantlar yenileri ile bedelsiz

olarak değiştirilecek.

18_ilgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarlna iİişkin hiçbir hak ve ücret talep edemez.

lg-sipariş faks veya mail ile gönderildikten sonraka 10 (on) iş günü içinde ürün teslim edilmelidir.
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ENJEKTÖR çAM UçtU socc

l.Tek kullanımlık ve non toksit tıbbi PVC den yapılmış olmalıdır.
2.Enjektör %6 eğimli çam ağacı (4cm +- 2 uzunluğunda 4+-2 mm çapında} uçlu olmall , çam ağacı
ucu enjektörün orta kısmında oima|ıdır.
3.Enjektör ucu her çeşit foley, neleton , N/G v.b kateterlere uyumlu olmalıdır.
4.Enjektör üzerinde cc dizyem çizgileri olmalıdır.
S.Cc ve dizyem çizgisi 0 dan başlamalıdır.
6.Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve ıslandığında silinmemelidir.
7.pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı , pistonu kolay hareket edebilir olmalıdır
8.Steril tekli paketlerde olmalı ve kolay açılabilir olmalıdır.
9. Negatif basınç uygulandığında hava kaçırganlığı olmamalıdır.
lO.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır. En az 3 yıl miatlı olmalıdır.
11.Ürünün CE belgesi olmalı ve CE ye uygunluğu belgelendirilmedir,
12. Numune getirmeyen firmaların ürünleri değerlendirilmeyecektir.
13. Ürün|er Sağlık Uygulama Tebliğande yer alan barkot (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemler yapılacaktır.
14. Malzeme steril orijinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde basklll
olarak, okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markası
i} Türkçe etiket!
j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal Ulusal Bilgi 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 alınmış firma tanlmlayıcl
koda sahip olmalıdır.
16. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere aat UBB kodu olmayan farmalar değerlendirme dışı

bırakılacaktır.
17. isteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tasdik edici belgeler olmalıdır.
18. Enjektörler idarenİn isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatal| ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi
Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir,
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21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraflar yükleniciye aittir.
22. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlar (katalog dahil) Türkçe olacaktlr.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter taraf ından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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ENJEKTOR DENTAL

1. Enjektörlerin steril, apirojen ve nontoksik olma|ıdır

2. Enjektör ile iğne tek bir ambalajda olacak ve iğne numaraları ambalaj

üzerinde belirtilecektir.

3. Ambalaj kısmının birtarafı kağıttan birtarafı naylon kaplamalı olmalıdır.

4. Enjektör her 0.1 ml'den derecelendirilmiş ve her 0.5 ml'de

nu ma ra la nd ı rılm ış olmalıdır.

5. Enjektörlerde ilacı akıtmamalı, kırılma, vb. problemler olursa firma

tamamln l değiştirecektir.

6. Disposableolma|ıdır.

7. Ürün en az on adet numune ile değerlendirilecektir.
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DisPosABtE 3 PARçALl ENJEKTÖR (so cc,20 cc,locc,5 cc,2 cc,yeşil uçluİ TEKNiK şARTNAMEsi

1. En,iektör 3 parçalı Ve pistonu siyah contalı olmalıdır.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana gövde ve siyah contalı pistonu olmalıdır.
3. İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polypropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımı ve
paslanmaz çelik ucu plastik bir kılıf içerisinde bulunmalıdır.
4. Enjektör iğnesi pütürsüz oİmalı, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takllma olmamalldlr.
5. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabilecek ve ana
gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.
6. Enjektör içine çekilecek sıvılara dayanıklı olmalıdır.
7. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalı, enjeksiyon sonrası kalan hacim minimum
olmalıdır.
8. Enjektör göVdesi transparan olmalı ve kullanım sırasındakİ basınca dayanıklı olmalıdır.
9. Enjektörlerin üzerinde okunaklı birimlendirme işaretleri(çizgi) ve numaralandırma (hangi
ml'ye denk geldiğini gösteren numaralar) olmalıd|r. Asgari olarak her 0,5 ml' de bir
birimlendirme işareti ile birlikte numaralandırma da olmalıdır.
10. Enjektörlerin 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 taahhütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Enjektörler etilen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkot (UBB kodu)ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli
işlemler yapılacaktır.
14. Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı
o|arak, okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f) Steralizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinaI 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 Bankasından alınmış firma tanımİaylcl

loj_ıoq-(.51 Io6_1oe-

koda sa hip olmalı

v;i;;ipo
'aı^''9

t

l

1



,.

loJ_ loLı- ıoT-ıo6-ıo?

16. Sağ|ık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bıra kılacaktır.
17. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tasdik edici belgeler olmalıdır,
18, Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi
Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
20. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlend irilmek üzere her kalemden, en az

10'ar adet numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraflar yükleniciye aittir.
22. Teklifi oluşturan be|geler ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter taraflndan
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
23.Hastanemizde kullanıian infüzyon cihazlarına uyumlu olmalıdır.
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1. Enjektörler tek tek steril paketlefde, tek kullanımlık olmalıdır.
2, Enjektör paketi içinde iğnersi, iğne kılıfı, ana gövde ve siyah contalı pistonu olmalldlr. Enjektör
gövdesi ile iğnesi birleşik olmalı ve pistonu siyah olmalıdır.
3. Her enjektör 1 ml'lik ve 100 ünite içerecek şekilde( U-100} olmalıdır.
4. Enjektörierin üzerinde okunaklı birimlendirme işaretleri olmalıdır. Ünite çizgileri
olmalıdır. Enjektör haznesi üzerinde derecelendirme çizgileri ve sayıları belirgin ve okunaklı

işaretlenmiş olup her 2 ünite siyah ince çizgi ile her 10 ünite kalln siyah çizgi ile ayrılmış olarak

işaretli ve numaralı olup 10' ar ünite artarak 100 ünite şeklinde görülmelidir.
5. Nontoksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.
6. Enjektör iğnesi pütürsüz olmalı, sivri olmalı, küntleşmemiş olmalı, iğne ucu cilde rahatça
girmeli, takılma olmamalıdır.
7. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabilecek ve ana

gövdeden kolay çıkmayacak nitelikte olmalıdır.
8. Çok yavaş aspirasyona ve enjeksiyona uygun olmalı, enjeksiyon sonrası kalan hacim minimum

olmalıdır.
9. Enjektör gövdesi transparan olmalı ve kullanım sırasındaki basınca dayanıklı olmalıdır.
10. Enjektörlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı

sağlayacak şekilde olmalıdır.
11. Enjektörler etilen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalıdır.
12. Ambalajların üzerinde;
a) Üretim tarihi
b} Son kullanma tarihi
c) Ebadı
d) Lot numarası
e} Sahip olduğu kalite ve güvenlik işareti
f) Markası
g) Türkçe etiketi
h} Sterilizasyon şekli
ı) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Bakanlığı tarafından onaylanmış

Ulusal Bilgi Bankası kodu belirtilmelidir.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun

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

işlemler yapılacaktır.
14. ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bitgi Bankasından alınmış firma/

bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır. İsteklilerin veya teklif edilen malın, İlaÇ ve Tıbbi Cihaz

Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici belgeleri olmalıdır.
15. 2OO8 Sağlık Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme

dışı bırakılacaktır.
16. Raf n itibaren en az 3 yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı

kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
ameyi Muayene Kabul Komisyonuna verecektir.
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olmalıdır.
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17. Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamlteslim edilecektir.
18.Muayene Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masrafla r yükleniciye aittir.
19. Yük|enici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi
Muayene Kabul Komisyonuna Verecektir.
20. İstekli firmalar, teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmek üzere

en az 10 adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
21. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dokumanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır.
Başka bir dilde sunuIan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
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YIKAMALI ENTERAL BESLENME POMPA SETI

I . Verilen setler peristaltik Enteral Beslenme pompast ile uyumlu olmalıdır,

2. Beslenme ve yıkama torbalan ayrı olup cihaza orijinal bağlantısı sayesinde

birlikte bağlanmalıdır.
3. l00Oml kapasiteli beslenme torbası ve l000 ml kapasiteli yıkama solusyonu

ıorbası bulunmalıdır.
4. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde l00ml aralıklı derecelendirme çizgileri

bulunmalıdır.
5. ihaleyi kazanan 1lrma Setlerle birlikte her 250 adet set,e karşllık aşağıdaki şartlara

u_,-umlu pompa verecek. hastane eczanesinde yada deposunda setler bulunduğu

süre zarflnda konsinye olarak kalacaktır.
6. Enteral Beslenme solüsyonlannın setlerle hasta besleme tüplerine verilmesi amacı

ile kullan ılmalıdır.
7. pompa istendiğinde yıkamalı yada yıkamasız setlerle çaIışabilmelidir. yıkamalı

setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır.
8. Besleme uyu., ,uuit. lml _ 400ml arasında, lm1,Iik aralıklarla ayarlanabilmelidir.

9. Yıkama sıvısı ayarı IOml ,500ml arasında, lmI,lik aralıklarta ayarlanabilmelidir.

l0. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabilmelidir,

ı ü. Dahiüi bataryası ile l25ml/saat besleme ayarında 15 saat çalışabilmelidir
l 2. Bataryanın durumu pompa ekranında görülebilmelidir,

lj. poınpa.nın kullanlcıyı yönlendiren bir ekanı olmalı ve bu ekranın Türkçe dahil

değişik dil seçenekleri olmalıdır.
l4. Piıİnpanın ekİanı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı

olınalıdır.
l5. Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yüklenebilmesi için uygun bir

data girişinin olması gerekmektedir.

l6. }.lastil a verilmiş olan-besin ve ı,ıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini

saklarabilınelidir.
ı7.SetdolumişlemikullanlcınlnzamankazanmasınısağIamakamacıileotomatik

olarak 1apılabilmelidiı,.
ü 8. Hastanİn İaşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, başaşağı v,s,)

besleme yapmaya devam edebilmelidir.
l9. Biomedikaİ testİerin yapılabilmesine olanak sağlayan özel bir seti ve test modu

bulunmalıdır.
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ENTüBA5YoN TüPü KAFtl (4_4,5-5_5,5_6_5,5_7-7,5-8_8,5) rrxıııix şanrıunıvıısi

1.Ürün havayolu açıklığını sağlamak için trakea içerisine yerleştirilmek üzere tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tüpler tek kullanımlık steril teklI paketlerde olmalıdır.
3.Tüp nontoksik Ve Apirojen özellikte olmalldlr.
4.Ürün latex içermeyen şeffaf Polivinilklorür (PVC) den üretilmiş olup tek kullanımlık olmalıdır.
5.Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6.Konektör boyutları1S mm (22 F) olmalıdır.
7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı olarak ölçeklendirilmiş ve rakamlarla belirtilmiş olmalıdır.
8.İşaret boyaları ele bulaşmamalıdır. Ürün kokusuz olmalıdır.
9.Tüp radyoopak olmalıdır.
10.Tüpün numarası, markası, iç ve dı çapı ile CE numarası gövdesi üzerinde yazılı olmalıdır.
11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik valfi,luer ve luer lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
12.Ürünün CE (class ll a )belgesi ve UBB kaydı olmalı ve onaylı bir barkod numarasının ambalajı
üzerinde bulunması gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini gerçekleştirecek eğimi olmalıdır.
14.Vucut ısısından etkilenmemeli, hemen yumuşamamalldlr.
15.Tüpün arkasında konnektör olmalıdır,
16.Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalı ve lateral yerleşimli
Murphy eye (oval göz) bulunmalıdır.
17.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır,
18.Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
19.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri
her kalemin numunesini Ve Varsa ayrlntlll teknik bilgİlerinin yer aldlğl kataloğlar| ve benzeri
tanıtım materyalleri ile her kalem için en az 1adet ürün numunesi verilecektir.N um unesiz
ürünler değerlendirilmeyecektir.
20.Tüpler Ulusal veya Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
21.Hatah ürün ile karşılaşıldığında firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
22.Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yena miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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ENTüBAsYoN TüPü KAFslz (2,5_3_3,5-4_4,5-s-s,s) rexr.,ıix şeRrıveıvırsi

1.Ürün havayolu açıklığını sağlamak için trakea içerisine yerleştirilmek üzere tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tüpler tek kullanım|ık steril tekli paketlerde olmalıdır.
3.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
4.Ürün latex içermeyen şeffaf Polivinilklorür (PVC) den üretilmiş olup tek kullanımlık olmalıdır.
5.Tüp iç k|smı görülecek derecede şeffaf olmalıdır. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6.Konektör boyutları15 mm (22 F) olmalıdır.
7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı olarak ölçeklendirilmiş ve rakamlarla belirtilmiş olmalıdır.
8.İşaret boyaları ele bulaşma malıdır. Ürün kokusuz olmalıdır.
9.Tüp radyoopak olmalıdır.
10.Tüpün numarası, markası, iç ve dı çapı ile CE numarası gövdesi üzerinde yazılı olmalıdır.
11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik valfi,luer ve luer lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
12.Ürünün CE (class ll a ) belgesi ve UBB kaydı olmalı ve onaylı bir barkod numarasının ambalajı
üzerinde bulunması gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini gerçekleştirecek eğimi olmalıdır.
14.Vücut ısısından etkilenmemeli, hemen yum uşa mamalıdır.
15.Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
16.Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalı ve lateral yerleşimli
Murphy eye (oval göz) bulunmalıdır.
17.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.
18.0ral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
19.Teklif edilen malzemenin beIirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri
her kalemin numunesini Ve Varsa ayrınt|ll teknik bilgilerinin yer aldığı kataloglarl ve benzeri
tanıtım materyalleri ile her kalem için en az 1adet ürün numunesi verilecektir.N umunesiz
ürünIer değerlendirilmeyecektir.
20. Tüpler Ulusal veya Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
21.Hatalı ürün ile karşılaşıldığında firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
22,Teslim edilen ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15

gün içerisinde değiştirilmelidir
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EYESHİELD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sağ veya sol göze uygu|amada fark etmemelidir.
2. Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
3. Plastik olmalı ve iyi kalite plastikten imal edilmiş otmaIıdır.
4. Teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) yıl miad!ı olmalıdır.
5. Kenarları keskin oImamalıdır.
5. Yetişkin ve pediatrik formları olmalıdır.
7. İdarenin lstedlği sayıda temin edilmetidir.
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1. Po[iüretan maddeden yapltmış olmatıdır.

2. Kılavuz teli o[matıdır.

3. Tüp, 5 cm'den başlamak üzere her birer santimetrede işaretlenmiş o[ma[ıdır.

4. Tüpün boyu 6f için 80cm1*-19ç61 diğer ötçüler için 105cm(+,1Ocm) olmalıdır.

5. Tüpün distat uç kısmı özet yuvarlatılmış tip forming yapıda olmalı, bu yapı sayesinde

hastaya girişte hasta konforunu sağlayacak kayganhkta otmalı, tüp daha hızlı Ve ko[ay

itertetitmetidir.

6. Ürünte beraber 5gr kayganlaştırıcı jet ve tyvek takviyeli, burun yapısına uyumlu, kopmaya

karşı dirençli, hava geçirgen tesPit bandı olmalıdır.

7. Tüpün uç kısmında en fazla 3 detik butunmalı ve bu yapıtar sayesinde dokulann tüpü

tIkaması önlenmeti ve aspirasyon yapıtabitmetidir

8. Şıringalar için hermetik bağtantı adaptörü olmahdır,

9. PirojenikoImama[üdIr.

10. Toksik madde içermemetidir.

1 1 . steril Ve tek hasta kullanımhk olmalıdır.

12. Hasta üzerinde 30 güne kadar katabitmetidir.

13. Özet distat dizaynı sayesinde uygu[amada oıuşabilecek tlkanmaları ve aspirasyon esnasında

oluşabilecek birikmelerj önlemelidir.
,14. Tüpün komple tüm yüzeyi radyoopak o[ma[ıdır.

15. Uygutama sırasında bağlantıyı koparmadan, medikasyonun irigasyonu, aspirasyonu Ve

uygulanması için Y tipi girişi otmalıdlr.

16. Ürünün tekti sterit paketi içeresinde ürüne ait kutlanım kılavuzu olmatıdır. Kılavuz tetin

ucu ptastik bir aparatla kapatltarak tipforming yapı[mış olmah bu sayede girişim sırasında

sondayı detip geçmemetidir.

17. Girişim sırasında guidewire çıkarıtmadan sıvı veri[ebilmesi için guidewire ucunda lüer

bağlantı o[ma[üdlr.

18. Ürün açltırken düşme riskine karşı kontaminasyon oluşmaması için çift ambataj[ı o[ma[ıdır.

19. Gauge Ve ötçü bİtgiteri paket üzerinde yer almahdır.

20. Sondatarln 6F, 8F, 10F, 1zF ve 14F seçenekleri otmahdır.

Hö. 1ı$ o\P,
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Poliüretan, Kılavuz Tel'li (Guide) Beslenme Kateteri

Teknik Şartnamesi
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l.Ten rengi dokuma kumaştan yapılmış olmalıdır.
2,Enine ve boyuna düzgün ip|iklenmeden ve eli acıtmadan yırtıla bilir,ciltten çıkarıldığında
yapışkan atık bırakmayacak özellikte olmalıdır.
3.Dokuya iyi yapışabilmelidir. Yapılan girişimlerden etkilenmemeli ve yapışkan özelliğini
kaybetm e melid ir.

4.Yapışkanı düzgün, homojen bir şekilde sürülmüş katlar birbirine yapışmaz, esnemez
olmalıdır. Bez flaster bir bütün halinde olmalı, ekleme veya parçalı olmamalıdır.
5.Cilt nemini geçirir ve maserasyon yapmayacak özellikte olmalıdır.
6.İstenildiğinde üzerine yazI yazılabilir ve röntgen |şınlarını geçirgen özellikte olmalıdır.
7.Malzemenin tüketimi s|rastnda hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
8.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
9.Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süre§inin en çok 1/3'ü tamamlanmlş

olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

lO.Tüketilmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en

geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

11.Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

12.Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğer|eri

kabul edilmeyecektir.
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FotEy soNDA 2 yottu No 6_8-10-12_14-16_18-2G22 TEKıix şınrıuııvıısi

1.Ürün sarı renkli silikolatexden üretilmiş olmalldlr,
2.Ürün 2 yollu olmalıdır,
3.Bükü|meye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır.
4.Ürünün balon hacmi 3G50 ml olmalıdır,(KoNTRoL EDitEcEK}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 şişmeladir,
7.Ürünün -belirtilen numaralara göre kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 4O(+/- 2 ) cm olmalı, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer Iock valfi ve luer lock konnektörlü eniektörlere uyumlu olmalıdır,
10.Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olma|ıdır,
11. AmbaIajlann üzerinde;
a} Üretim tarihi
b) 5on kullanma tarihi
c) Ebadı
d} Lot numarasl
e} Sahip olduğu kalate Ve 8üVenlik işareti
f) Markası
g) Türkçe etiketi
h} Sterilizasyon şekli
ı) T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmİş ve T.C. Bakanllğı tarafından onaylanmlş Ulusal Bilgi
Bankası kodu belirtilmelidir.
12. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkot (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler
yapllacaktlr.
13. ihaleye katIlan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma/ bayi
tanlmlaylcl koda sahip olmalıdır. isteklilerin veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına kaylth olduklarını tasdik edici belgeleri olmalıdır.
14. 2008 sağllk Uygulama Tebliği gereği j ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakllacaktlr.
15. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yll olmalı ve bu tarih kutulann üzerinde basılı olmalıdır.
Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahhütnameyi 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. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenasi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna Verecektir.
19. istekli firmalar, teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmek üzere en az 3

adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
20. Teklifi oluşturan belgeİer ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka bir
dilde sunulan belgeler yemanli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayllacaktlr.
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FotEY soNDA No: 18 -20-22 FR 3 Yoltu rırıvix şenrıııııvıısi

1. Ürün sarı renkli Silikolatexden üretilmiş olmalıdır,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3.Ürün 3 yollu olmalıdır,
4.Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır,(KoNTRoL EDaLECEK)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 18 -Z0 -22 FR kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 4O(+/- 2| cm olmalı, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,
10, Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalıdır,
11, Malzemenin tüketimi slras|nda hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
12. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
13. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yena miatları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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siı-ixoıııtu FoLEy soNDA 2 yoLLU No:5,8,10 TEKNix şnnrıvaıursi

1. %1O0 silikondan yapılmış olmalıdır.

2. Tek kullanımlık olmalıdır.

3. 30-50 ml balona sahip olmalıdır.

4. Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamahdır.

5. Silindarik tip uca sahip olmalıdır.

6. Karşılıklı 2 açık göze sahip olmalıdır.

7. 40 (+5,-5}cm uzunluğunda olmalıdır.

8. Ürolojik ameliyatlar sonrası sonda uzun süre takılı kaldığında balon rahat olarak

indirilebilmelidir.

9. ihaleye yeterli miktarda ve adette numune 8etirmelidir.

10. Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kullanılabilirlik açısından

değerlendirildikten sonra uygunluk kararı verilecektir.

11. Hastanemizin ihtiyacına 8öre periyotlar haIinde kabul edilecektir.

12. . Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç

ay kaIa yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları

ile en geç 15 gün açerisinde değiştirilmelidir
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FORMAtDEHİT TEKNiK ŞARTNAMESİ

l) patoloji laboratuannda doku takibinde ve doku tespit amacı yönetik kullanıma uygun
olmalıdır.

2) %37 lik olmalıdır

3) Dilüe edilebilir olmalıdır.

4) Çökelti ve torfu içermemelidir.

5) Ürün l litrelik orijinal ambalajında olmalıdır.

6) Üzerinde lot numarasr ve son kullanma tarihi yazan etiket bulunmalıdr.
7) Saklama koşullanru yazan etiket bıılunmalıdu.

8) Üriin teslim edildiğinde son kullanma tari hi en az2 yı] azamisiiresi kalmış olmahdır.
9) Firma orijinal ambalajında numune getirmelidir.

10) Ürün laborafuarda denenerek uygunluk verilecektir.

V. ü-"r+ /ıAV-s.ı4
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l. Yenidoğanların fototerapi ışığından korunması amacıyla en üst düzeyde koruma sağlamalıdır.

2. Koruyucu bant, başı saran "Y" şeklinde, esnek ve yumuşak bir "laşıyıcı şerit " ile bu şerit

üzerine monte edilmiş ve gözleri UV ışından koruyan özel " koruyucu gözlüğün"

birleşmesinden oluşmalıdır.

3. Koruyucu göz|ük ] kattan oluşmalıdır.4mm (+-lmm) kalınlığındaki göz koruma kısmının cilde

temas eden yüzeyi pamuklu malzemeden, en üsneki yiizeyi bağlantı güVenliği için şardonlanmış

(tüylendirilmiş) pamuklu mdlzemeden, ortadaki kısım ise, UV ışınını geçirmeyen Antı"asit

Poliüretan Köpük (siyah sünger) milzemeden olmalıdır.Koruyucu bant,herhangi bir

steriliasyon kılıntısrnın olmımısı için Gımma Işını ile sterillze edilmiş olmalıdır.

4. Gözlere zararlı ışlğı %l00 bloke eden neopren materyalden göz-tamponu bulunmahdır.

5. Geçirgen dokuması sayesinde bebeğin başına fotolerapi ışığının erişimini engellememelidir.

6. Baş üzerinde kaymadan durmalı ve ayarlanabilir bantlar velcro (cırt bant) ile çıkmaması için

tutturulabilmelidir.

7. Gözlerde uzun süre takılı kalacağı için bebeğin cildini tahriş etmeyecek terletmeyecek esnek,

yumuşak ve latekssiz karbon materyalden imal edilmiş olmalı ve İritasyon Testi Raporu olmalıdır

8. Koruyucu bantın minimum 450 nanomelre değerinde UV (Ultraviole) ışını geçirmediğine dair

lSO için Akredite Olmuş Laboratuar tarafından düzenlenmiş UV Işın Geçirgenlik Rapoıu (%oT

Raporu) olmalıdır

9. Koruyucu bant,herhangi bir sterilizasyon kalıntısının olmaması için Gamma Işını ile sterilize

edilmiş olmalıdır.

l0. Bant, bir yüzü şeffaf ambal6j poşeti içinde o|malı ve poşetin diğer yiızünde bandın kullanma

talimatl olmalld|r.

l l. Teklifveren firma Numunenin üç farklı boyutunu(no: l, no:2, no:3) geıirmesi geremektedir. Her

boyutan idarenin istediği sayıda getirilecektir.

l2. Numune değerlendirilmesi ürünü kullanan birim taraf|nda yapılacaktır.

l3. Malzeme tes|im tarihinden sonra 2 yıl miadlı olmalı ve miadın dolmasına 3 ay kala firma ürünleri

en az l yıl miadlı yeni ürünlerle değiştirme|i.
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GALOŞ TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Galoş ayakkabı üzerine giyiIebilecek özellikte olacaktır.
2.Galoşun ayakkabıları tam olarak sarabilmesa için kenarlarında torbalanmış şekilde büzmesi
olacaktlr.
3.Galoş üretiminde kullanılan polietilen iyi kalite olacak, artık polietilen olmayacaktır. İyi kalite
po|ietilen olduğuna dair belgesi bulunmalıdır.
4.Galoşta kullanılacak lastik sağlam olacak, kolay kopmayacak özeIlikte olacaktır.
5.Lastiği kopan, çabuk yırtılan, imalat hatası olan galoşlar yenisi ile ücretsiz değiştirilecektir.
Firma bunu taahhüt etmelidir.
6.Galoş kaynak yerleri sağlam olacak, açılmayacaktır.
7.Ambalaj şekli,bir torbada en az 5O0 çaft (1000) adet paketlenmiş olacaktır.
8.Galoş renkleri mavi olacaktır.
9.Ürün Poliüretanı giyildiğinde hemen deforme olmamalıdır.
9.Ürün UBB kaydı olmalıdır.
10.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune en az 50 adet ürün denenerek
değerlendirilecektir.
11.Galoş en az 50-70 mikron kalınlığında olmalıdır. ihaleye giren firma bunu belgeleyecektir.
12. Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en 8eç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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BATIN KoMPREsi 45(+5) cM x 45(+5) CM RADYOPAICI (s KAT)
TEKNİK ŞARTNAMESİ
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l. Battn kompresi hidrofil gaz bezinden 45x45 cm ebatında ve 8 kat olarak katlanmadan meydana
geImelidir.

2. Temas ettiği sıvı veya antiseptik sol[isyonları kısa sürede emebilir özellikte olmalıdır
3. Katlama şekli; kenarları içeride olacak şekilde düzenlenmeli (cerrahi tip katlama), kenarlarından

serbest lifl er vermemelidir.
4. Çift dikişli ortastndan ("X" şeklinde) çapraz dikilmiş olmalıdır.
5. Gazlı Bez ipliği ince olmayıp. beyaz, temil kokusuz ve tam hidrofiI olmalıdır.
6. Kompresin imal edildiği hidrofil gaz bezi tek kat üzerinden sayıldığında l cm''de l2 çözgü 8 atkı

olup toplam 20 tel olmalı ve ol yiiz pamuk ipliğinden üretilmelidir. Naylon karışımı iplik kabul
edilmeyecektir.

7. Kompreste kullanılan radyoopaklı iplik boydan boya dokunmuş olma|ıdır. Radyoopak ipi
sabitlemek için yapıştırıcı kullanı lmamalıdır. Kullanılan radyoopak iplikler monofilamen
karakterli, mavi renkte olnıalıdır ve buhar otoklav sterilizasyonuna dayanmalı, çekmemeli, X ışını
ile görülmelidir.

8. Ürün non_steril olarak teslim edilecektir.
9. Ürtln en fazla 300 adetlik ve karton kutularda teslim edilme|idir.
l0. Her 25 adet batın l adet naylon poşetle muhafaza edilmelidir.
ll. Ürün kurtusunun üzerinde imal tarihi lot numarası son kullanma taıihi olmahdır.
12. Üriin sağtık bakanhğı bağh üts kaydı olmahdır.
13. Teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır.

+D
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KAN şEKER sTRiBi TEKNiK şARTNAMEsi

1.sistem gelişmiş Biyosensör Teknolojisi'ne sahip olmalıdır.
2.Strip, kapiller tam kan örnekleriyle çalışmalıdır.
3.Ölçüm stribi %3G60 hemotokrit aralıklarında ölçüm yapabilmelidir.
4.Kan şekeri ölçüm arahğı 20-500 mg/dl olmahdır.
5.Kan 5ekeri ölçümü için en fazla 0.6 mikrolitre kan örneğiyeterli olmalıdır.
6.Ölçüm süresi en fazla 5 saniye o|malıdır.
7.Stripler,15-40"C ısı ve %10-90 nem aralığındandaki çalışma şartlarına uygun olmalıdır.
8.striplerin kullanımı kolay olmalı, gerektiğinde kan strabe damlatılabilmeli Veya dokundurularak
emdirilebilmelidir.
9.5istem, elektromagnetik dalgalardan etkilenmemelidir. (Elektronik cihazlar Ve cep telefonlarlndan
etkilenmemelidir)
1o.5trip sarfiyatl az olma|ı, kanın hedef alanı gözle takip edilerek yeterli kanln uygulanıp uygulanmadlğı

saptanabilmelidir. Eğer yeterli kan damlatllmamlş ise, cihaz teste başlamamah ve ikinci kan damlası

da mlatıla bilmelid ir.

11.Stripler tek tek alüminyum folyo kaplı olmalı ,nemden ısı ve ışıktan etkilenmeden son kullanma

tarih|erine kadar kullanılabilir olmalıdır.
12.Stripler, ürik asit (15 mg/dL), askorbik asit (3 mg/dL), kolesterol (450 me/dl-), trigliserit (2800 mg,/dt )

ve bilirubin (35 m8/dL) parantez içlerinde belirtilen konsantrasyonlara kadar metabolitlerden

etkilenmeden, doğru ö|çüm yapabilmelidir.
13.stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatall ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani

bu bölge dokunulabilir olmalıdır.
14.strip ile birıikte teklif edilecek olan ölçüm cihazI temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazln

dışında yapılabilmelidir.
15.Kullanllan strpilerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir.

16.strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihaz strip takıldığında otomatik olarak ölçüme başlamalıdlr.

17.strip ile teklif edilecek ölçüm cihazında geniş bir haf|za kapasitesi olmall (>400 ölçüm hafızası} ve

gerekti inde günlük, haftahk veya aylık rapor allnabilmelidir.
18.ölçüm cihazının, PC bağlantısı olmalı ve istendiğinde hafızasındaki bilgileri PC'ye aktarabilmelidir.

19.Hastaneye en az 80 cihaz teslim edilmelidir.ihtiyaç halinde idarenin uygun gördüğü saylda

arttlrllacaktlr.
20.cihazln pilleri stribi getiren firma tarafından karşılanacaktlr.

21.Ürün numune ile değerlendirilecektar.
22.Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
23.Ürün ile beraber stik say|sl kadar parmak delme aparatl verilmelidir.
24.sitrip ile biyokimya ölçümleri arasında en fazla 20 mg/dl fark olmalıdır.

2s.sitrip ile birlikte parmak delmek için en az15o kalem Ve sitrip saylsl kadar uç aparat| verilmedir.

26.Teslim ediIen ürünler, fiyat artışI gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala yükleyici

firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15 gün içerisinde

değiştirilmelidir
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cöBEK KtEMPl T€KNiK şARTNAMEsi

l. Kilitlendiğnde açılmayı önleyen güvenli bir kilit sistemi olmalıdıı.
2. Göbek kordonunu tutan dişleri olmalıdır, göbek kordonunda kayma yapmamalıdır

güçlü tutışu olma!ıdır.

3. Deri tahrişini önleyen yuvarlatılmış kenarlan olmalıdır,

4. Sağlam ve esnek olmalıdır,

5. Tekli paketler halinde (tek kullanımlü) oImalıdır,

6. Üretim ve son kullanma tarihi mutlaka üzerinde olmalıdır,

7. Üriin CE b€lgesine sahip olmalı ve sağ|ık bakanlığı taıafından kullanım uygunluğu

verilmiş olmahdır.

8. Ambalajının iDerinde iiıetim ve son kullanma tarihi belirtilmiş olma|ıdır. ,

9. Göbeğe zarar vermemelidir, yapısında herhangi bir allerjen veya irritan madde

içermemelidir.

l 0. Numune değerlendirmesinden sonıa alımı kararlaşünlacakiır. Uygun

değerlendirmenin yapılabilmesi için l0 adet yenidoğan yoğun bakrm ünitesinde

doğumda bebekierde kullanılmak ttzere verilecektir.
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cÖĞÜs DRIiNA., sn,ı,i zııııo nıl ],liKNiK şaııı,ıııı ı,-s i

l- Sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi anraçlı giı,işinrler sonı-ası
birikebilecek kan, srvı vb. materyalin boşaltılması amacı ile kullanılmak için
yapılmış olmalıdır.

2- Sistem 1.eıı'ıcl olarak lıiı rczcrr,ııar liısıııı . bağlaııtı lıtıı,tiııııti ı,e iitıııııcıiıi;ı,ılcıı
oluşmalıdır.

4- Sistem 2000 ınl'lik kapasitcyc sal,ıilı olıı-ıalıdıı,.

5- Sistem üzelinde metrik hacim çizeigesi bulı.ınmalıdır.

6- Sislemin rezervuar kısmı şeffaf plastikten yapılmış olmalıdır.

7- Rezervuar kısnıınur devrilınesiııi eııgcllcyccck gcııiş bir ıa[ııııiık l..ısıııı tılıııalıılıı

8- l(ezeı-vuar kısır-ıını üzerinde taşınıa askısı olmalıdıı,.

9- Sistemin göğüs tiipü ile bağlanhsını sağlayacak kısmı şeffaf ve esnek plasikten
yapllİnlş olmalıdır.

l0- Ilortum, bükülıneye dirençli, pıiıtı sağmayı kolaylaştıı,aıı _r,apırla tıiıııiılıclır

l1- Hoılum uzunluğu l50 cm olmalıdır.

l2- Değişik boyutlıırdaki toraks kateterleıiyle bağlantı sağlayacak koncktör
bulunmalıdır.

13- Konektör üzerinde hava boşaltma kapağı olınalıdır.

14- İlk dolum hacnri 100-200 cc olmalıdt.

l5- Rezervuar ile hortumun birlcşliği yerdc kink yapmayı cııgcllcl,ccck kılıf
bulunmalıdır.

l6- Sistem sıeril ve tekli paketlerde olnrahdır.

1 7- Klinik tara[ından numlıneye göre değerlendirilcccktir.

hl87», CrZ J€r*\ daı"*"ılı1
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3- Sistem biriken srvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasını önleyecck şekilde
yapılmış olmalıdır.
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GöĞüs DRENAJ seıi 7oo cc
rexııix şaRrıııııesi

1 . sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedaü amaçlı girişimler sonrası
binkebilecei kan, sıvı vb. materyalin boşaltılması amacı ale kullanılmak için yap|lmış

olmalıdır.

2. sistem temel olarak bir rezervuar kısml + tubing ve konnektörden oluşmalıdır.

3. sistem biriken sıvıyı boşalt|rken içeriye hava kaçrnasın l önleyecek şekilde yapılmlş

olmalıdIr.

4, Sistem 700 ml'lik pediatrik ebaüarda olmalıdır.

5. Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacjm skalası bulunma|ıdlr.

6. Sistemin rezervuar kısmı şeffaf pollkarbonat'tan yapılmış olmalıdır,

7. Rezerwar kısrnınln dewilme§ni engelleyecek geniş bir tabanlık kısmı olmalıdır.

8. si§emin göğüs tüpü ile bağlantlslnl sağlayacak tubing klsml şeffaf pvc,den

yapılmış olmalıdır.

9. Göğüs tüpü ile bağlantısınl sağlayacak kısımda bunu temin amacı i|e konnekör
bulunmalıdır.

1o. Sistem steril Ve tekli paketlerde olmalıdır.

11. Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayl engelleyecek reinforced kıllf

içermelidir.

12. CE marka onayl olmalldır.

,13. Ürun numuneye göre değerlendirilecektir-
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GOMLEK ŞEFFAF DOSYA

1.1 paket 100 adet olmalıdlr.

2. Kaliteli olmalldır.

3.Boyutları A4 kağıdının kullanımına uygun olmalıdır.

4.Numuneye göre değerlendirme yapılaca ktır.

ır.

5

Tuüo
ılRs.

ıoss



l5G

HASTA AtT BEzi YETişKiN

1. Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmelidir.
2. Bezin emicilik özelIiği kritik bölgede arttlrllmlş olmalıdır.
3. Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma sızıntıya karşı

bariyer görevi görmelidir.
4. Tekrar yap|ştırılabilir bantlara sahip olmalıdır.
5. Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.
5. UBB kaydı olmalıdır.
7. Ürün en az 1paket bezle numune ile değerlendirilecektir.
8. Vücuda anatomik yap|da olmalıdır.

Tııbo
Bii.
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HASTA ALT BEzi PEDiATRiK

1. Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmelidir.
2. Bezin emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmış olmalıdır.
3. Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahraş etmemeli, daima kuru kalma sızıntıya karşı

bariyer görevi görmelidir.
4. Tekrar ya pıştırılabilir bantlara sahip olmalıdır,
5. Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.
6, Pediatrik boyları olmalıdır.
7. Pediatrik boyları (0-3,5-10,10-18,18-25 kğ) .Hangi boy ve ebatta olacağı İdarece

belirlenecektir.
8, UBB kaydı olmalıdır.
9. Ürün en az 1paket bezle numune ile değerlendirilecektir.
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çİFT ısITlcILı \ENTiLATöR sETi (PEDiATRiK)
TEKNiK ÖzELLiKl-ERi

9

10

Hasta devresi 1.2 mt ısıtıcılı inspirasyon hattı, 1.6 mt ı§ıhcılı ekspiryum hath, hatt1,0,5 mt ara hornım,
küvöz uzatrna hattı ve cift şamandırall otomatik dolrrm chamberdan oluşrnah ve tek kullanımlık olmalıdrr.
lfusta soluııım şeti inspirasyon ve ekspiıa§yon hatlı ı§ıtıcıh olmalı, inspirasyon hattı tizerinde §ı kontrollü
iki noktadan 1apılabilmeli ve bu kontıol noktalan nemlendirici hazıe çıIıışı ile kiivöz hattı çıleşırıa yakn
bir noktada buluımahdır.
Hasta dewesinin inspirasyon ve ekspiıasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiıalli (helezonik) yapıda

olmalıdır ve bu özellik sayesinde dewe içindeki hava homojen bir şekilde hastala gönderilmeli ve iki hat

içerisinde de su yoğunlaşması azaltıtabilmelidiı.
Nemlendirici cihazlannın ısı sensörlerinin verimli kullanımı için, hasta dewesinin ı§ıhcıh in§pirasyon

hattıntn uç I sımlarında 2 adet port bulunmah, sensörler bu poilara takıldığı zamiın lam oturmalıdıı.
Küvöz hattında sensöı için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektiı.

Dewe Y koınektörü üZerinde 7.6 mm çapında aspirasyon portu bulunmalıdr.
Dewe paketinden bir adet l5M/8.5F, bi adet 22Ml22M-l5F ye biı adet de 22Fll5F düz konnehör

ç <malıdır.

Hasta devresi yenidoğan ve çocuk hastalarda kullanıma uygrıı olmalıdır.
Hasta dewesinin 'Y' konnektor lısmr 360 derece "Swiwel" kendi ekseııi etrafinda dönebilmelidir. Bu
özellik kapalı orijinal ambalajında sete takrh olmalı herhangi bir harici aparat ile yapılmamalı ve orijinal
bıoşiiıtinde gösterilmelidir.

Firma set olarak şartİıame içeriğiııe göre nrımüne sunmahdır. Numunesi teknik şaltname ve kalitesi
açısından değellendirilerek uygunluk verilecektir.

Her del,re paketi içerisinde otomatik beslemeli chamber olmalı ve chamber aşağdaki özelliklere sahip

olmalıdır.
Metal taban altlığı olmalı ve cihaza rahatça otırTtıılabilmeli ve aynlabilmelidir.
Haale dolum hattı fabrikadan monte edilmiş şekilde paketlenmiş olıııalıdır. otomatik dolum özelliğ ile
optimum su seviyesini koruyabilrnelidir. 1

Çift şamandıra ile güvenliği antlnlmlş oımalı, bu sayede deweye su kaçağı yapma ve su seviyesinde

azalma riski engellenmiş olmalıdır, Şamandıralar faıktı iki renkte olmalı, kııllanıcl tarafildan dışardan

gözlemlenebilmelidir.
Su seviyesi uzaktan rahat görebilmek için renkli plastikten yapı|Jnüş çembel şeklinde su seüye göstergesi

bulunmalıdu.
Ilazııe polycarbonate materyalden iaetilrniş ve dayaııktı olmalıdu. Hazne yiizeyi şeffaf olmalı, su

seüyesi indikatörü rabatça görülebilmelidiI.

Maximum su kapasitesi en fada 395 ml olııahdır.
Maxsimum hava alQşı en fazla l80 lt/min olmahdıı.
He! del.re ile btlikte bil adet bakteri filnesi ve en az 500 ml kapalı sistem yandan delİne yeri mevcut

steril su verilınelidir. Verilecek filtre aşağıdaki özellüleie sahip olmalrdr.

Etkinliği en az %99,9 olrnatıdu.

Filae ölü boşluğu en fada 34 ııl olnalıdır.
Fittre ağulığı en fida 19 8I olınaltdu.
Fittıe iizeıinde kelepçeli biı kapakla kapatılmrş kapnografportu bulunmalıdu.

Ürünler. Türkiye ilaç Ve Ttbbi Cüaz Ulusal Bilgi BaDkast'na (TiTuBB) veya Ürün Takip sistemi (ÜTs)

kaytlı olmalıdıı.
Rafömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yl olmalıdır.
Firma şarmame içeriğine göre numune sunmall numunçsi teknik şartİıame açı§ından değerl endiri ldikten

sonra perfornans
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yöniiıdğn de değerlendirilerek uygunluk verilece}ıir.
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HASTA öNtüĞü rexııix şınrıuınnısi

1.Kumaş terycoton %65 polyestef. %35 cotton kumaş kanşımlndan harmanıanmlş Ve çekme oran1 % 0-
,l arası olmalldlr.

2.Hasta önlüğü kruvaze model olmalldlr.

3.Kruvazenin yan kenar uçlannda sağh sollu bel klsmlna bağlanacak 50 cm uzunluğunda iki adet bağcık
olmalldlr.

4.Yaka klsml kruvaze yaka üstünde üç tane çlt çlt olmall, bel bö|gesinde içinden kemer geçme yeri
olmalıdlr.

5.Önlükler s|k ylkamaya dayanıklı olmalıdlr. Giydirildiğinde diz kapağlnl kapatabilmelidir.

6.Bedenler istenilen tam beden ölçülerinde olmah İirmaya göre farkhhk arzetmemelidir.

7.Boya ve kumaş sterilizasyon hi.iyen şartlanna uygun olmahdır.

8.Yazı baskılar| ykama ile geçmeyen özel baskı olmahdIr. Firma baskılar yıkama ile silinmeyeceğini
belgelemelidir. Özellikte §ilinen baskılar için firma yeni bir önlük Vermeyi taahüt etme|idir.

g.Tüm dikişlerde, dikiş ipliği artlk blrakmayan, y|kama esnaslnda ylpranmayan, renk atmayan kalite Ve

sağlamlıkta kullanIlmahdır.

1o.Renkler solmayan boyadan imal edilmiş olmalıdlr. Firma bunu belge|endirmelidır. Rengi solan taklmlar
yenisi ile değiştirilecektir.

1 l.Önlüklerin s, M, L,XL, )«L XXXL bedenleri bulunmalldlr.

12.Firmanln lso 9001 Kalate belgesi olmall Ve bu dosyada belgelendirilmeladir.

13.Ürünler (her bedene göre) numune ale değedendirilecektir. Ürün teslimahnda verilen önlükle gönderilen
numune aynı olmalıdır.

14.Ürün teslimatlnda önlükler ütülenmiş katlama şekline göre kat|anmlş tekli poşetlerde teslim edilmelidir.
Hatall çlkan ürün yenisi ile değiştirilmelidir.

,l5.Önlük üzerinde ıakımın beden numarası Veya yaz lsl belirtılmiş oımahdlr.

16.Önlük rengi Ve beden sayıları hastane idaresi taraflndan belirlenecektir.

17.Önlüğün kol klslm|arl en az28 cm genişliğinde olmalldlr.Kol kapri olmaİldır.

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

1 9. Ürün numune ile denenerek değe.lendirilecektir.

to7 Oı,
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HASTA TANlTlM BiLEKL|Ğİ TEKNiK şARTNAMEsi (ERiŞKİN}

1.Bilekliğin rengi hastalarda beyaz olmalıdır.
2.Özellikli hastalıkiar için (alerji vb.)durumlarında belli bir miktarı idare tarafından belirtilen
renkte olacaktlr.
3.Bilekliğin üzerinde üzerinde hastanın protokol numarası adı-soyadı,doğum tarihi gün/ ay / yıl
ve ilgili bölümün adı vb.bilgileri kayıt edilebilen etiketi olmalıdır.
4.Ürün oda sıcaklığında saklanabilme özeliiğine sahip olmalı
5.Kullanıcı bünyesine tahriş, kaşlntl, alerji v.s. türü zararll reaksiyon vermemeli
6. Kilitlenebilir sistema olup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlikle açllmamalı
7.Kilitleme işlemi için kullanılan delik sayısı yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun
mesafe olmalı
8.Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut sıvısı, kan, amonyak, çamaşır
suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
9.Bileklik rengi hastanın alerji,bulaşıcı vs.hastalık durumlarına göre idare tarafından beirtilerek
verilmeli,
10.UBB barkodu olmalıdır.
11. Hastane personeline ve hastaya solunum sistemine, gö2, cilt v.s yan etkisi olmayan
materyalden imal edilmiş olmalı
12. Kol bağı uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir etki yaratmamalı
13.Ürünün (kol bağının}bileşimleri kimyasal olarak antialerjik polietilen malzemeden imal edilmiş
olmalı
14. Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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HASTA TANlTlM BitEKLiĞi TEKNiK şARTNAMEsi (PEDiATRiK)

1.8ilekliğin rengi hastalarda beyaz olmalıdır.
2.Özellikli hastahklar için (alerji vb. )durumlarında belli bir miktarı idare tarafından belirtilen
renkte olacaktlr.
3.8ilekliğin üzerinde üzerinde hastanın protokol numarası adı-soyadı,doğum tarihi gün/ ay / yıl
ve ilgili bölümün adı vb.bilgileri kayıt edilebilen etiketi olmalıdır.
4.Ürün oda sıcaklığında saklanabilme özelliğine sahip olmalı
5.KuIlanıcı bünyesine tahriş, kaşıntı, alerji v.5. türü zararh reaksiyon vermemeli
6. Kilit|enebiIir sistemi olup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlikle açılmamalı
7.Kilitleme işlemi için kullanılan delik sayısı yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun
mesafe olmalı
8.Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut sıv|sı, kan, amonyak, çamaşır
suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
9.Bileklik rengi hastanın alerji,bulaşıcı vs.hastalık durumlarına göre idare tarafından beirtilerek
verilmeli,
10.UBB barkodu olmalıdır.
11. Hastane personeline ve hastaya solunum sistemine, göz, calt v.s yan etkisi olmayan
materyalden imal edilmiş olmalı
12. Kol bağı uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir etki yaratmamalı
13.Ürünün (kol bağının)bileşimleri kimyasal olarak antialerjik polietilen malzemeden imal edilmiş
olmalı
14. Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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yüzdesi içinde olamahdır,

,1,1. Malzemenin boyut|arl 5,2 cm x 10,2 cm dir,

12, Ürün paketi

FıBRıLLARyAp,r^ri$r§şAP#.?Tf [L![İL?E*'=*EREsELULoz

1. Ham maddesi, Rayon fiberden üretilmb oksid€ edilmiş rejenere seliiloz.,olmahdır,

(polyoryanhydroglucoronic acid)

2. Yaplsl fibritlar formda ve yedi ayrı katmandan oluşmahdır,

3. Kullanlm kolaylığı aclslndan Katmana aynlabilir,tutam tutam Pkilebilir Ve dtızgün olmayan

yüzeylere uyguhnabilir ve hlzh erir yaplda ohmahdlr,

4.Ürünkulıanımslraslndavazokonstrüksiyonuhızlandırarak,%1oooüvenlihemostaz
sağlamalldlr,

5. Bakterisidal etkinliği, in-v'vo Ve in-Vitro çahşmalarla gösterilme|idir"Firma bu b€lgeyi ihale

dosyasında sunmaıldlr. sunmadlğl takdirde teklifi değerlendirme dlş ıbırakllacaktlr Log-

redüksiyon yöntemiyle yaPllmlş bir ç€hşmada, cerrahi alan enfeksiyonlanna en çok neden

olan bakteri tiplerinden, Methisiline dirençli staphylococcus aureus (MRsA), penisiıine dirençli

strePtococcus pneumoniae (PRŞP), Vankomisine dirönçli Enterococcus (VRE), Methisiline

dirençli staphylococcus epidermidis (MRSE) Ve staphylococcus aureus, staphylococcus

epidermidis, Micrococcu§ luteus, streptococcus pyo9en6 Group A streptococc1'l. pyogenes

Group B, streptococ,us salivarius, Branhamellacatarrhal'ls, Escherichia coli,

Klebsiellaaerogenes, Lactobacitlus sp,, salmonella enteritiais, shigelladysenteriae,

serrathmarcescens, Baci|lus subti|is, Proteus wlgaris, coryn€bac{erium xerosis,

Mycobacterium ph|ei, Alostridium tetani, clostridium Prfringens, Bacteriodesfragilis,

Enterococcıls, EnterobaÇter cloacae, Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas sluEeri,

Proteus mirabilis bakteri türterine karşl baKerisidal etkili olamahdlr,

6. Makeme, Paketten çlkartlldtğında sort deği|dir, Homojen dokuma yaPls| say€§inde kolayca

parçalanmaz ve uyğulama esnasındai sıvı (kanveyasu) ile temas ettiğinde j€lleşme, üelliği

göstermelidir.

7. Şeffaf olma özelliğinden kanama odağl izlenebi|ir, ğzerinden koter ile mğdahale yapllabilir

olmalldır.

8.7-14 gğn iPrisinde absorbe olmalıdtr,

9. Gama lşlnı ile steril edilmiş olamalldlr,

1o.Ürün,dokulannetraflndasanldlğında.dahaiyimekanikdayanımgösterirveıs|ak

operatif koşullar a|tınoa tonum-u oegiştirild(ıinde dahi, iyi uygulama özelliği sergilemelidir,

Buıun sağlanmasl için, ürünün kaİboksil içeriği usP standart arahğl olan 1E - 24 €lrlığt

%

üzerinde; TiTUBB sistemi nde onaylanmış UBB

ölcüsü, lot numarasi ve son kullanma tali

ç

lunmahdl

-lro 4-
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xıı. ArdıJltı

JOı



/[3 //q

bulunmalıdır

2

3

Hazne köriiklü olmalı ve negatif basınç uygulayabilmelidir, Köriiklü hazrıesi 400rnl

;;İ;;;;k 6".ir"O" oİ,n"l,J,,. İtİ uOJt Ut,t"ln uç kısmından itibaıen 10-20 cm

lik kısım delikli olmalıdır,

İğne dokudan kolay geçecek şekilde ve paslanmaz. çelikten yapılmış olmalıdır,

İİ: İ;;;t,jİ;; honu,n* ucunda kademeli,ucu kapalı konektör ve

hornım tlzerinde bir adet klemp bulunmalıdır

Körliklü hazne sıkıştınldığnda lateks bantlı valfi sayesinde içindeki hava kolayca

bosabilecek şekilde olnıalıdır,
lJrilkİü;;; ;,kıştınldıgında negatif basınç oluşmalıdır,

Kaıater çapı 10,12,14.16,18 Fr çapında^faıklı katato seçneklerine sahip olmalıdır,

C.."1.1i ar-.larda değişik tiench ile değişim.yapılabıımerıoır,

Kateter ile iğıe ucu aıasında 
"iiii"n 

g"çişI gtıçıLşii.memesi için 2 mm den büytik ve

can farklılığı olmayacakıır,
İ.İr, ie."li v-e çift iğneli seçenekIeri olmalıdır,

Drtn kısmı radyoopak işurc,l, nl,ul,-,llcut içindeyken röntgende görülmelidir,

Dren tekli steril paketlerde olmalıdır,

. İ r"İİ. İrlİirJ"l" itibareı nıiadı en az2yıl olmalıdır,

1 l, Ambalaj üzerinde malzeme ile bilgiler ve sterilizasyon bil9isi bulunmalıdu,

12. Hemavac, hortu., ıuor", ,.'iğ"İ'ur""**ıu. ,,*lizasyon tekniğne uygun olarak

ambalajlanmış ve steril edilmiş olnıalıdır

l3. Hemovac setinin içinde "lonİu'u""" 
hortum ucunda da kademeli konnektör

4

§

6.

7.

8.

9.

l0

a, imal ve son kullanma tarihi poşetin uzerinde yazıh olmalı ve raf ömrü teslim

nrihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır,

14. Üriln en az 2 numune ile denenerek değerlendirilecektir

lS. go^k r,ual, olan ürünler yenisi ile degiştirilecektir,

'?o,1.

4/.
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Ürün yopılon gereği oİoklov Veyo elilen oksiİ ile sİerilizosyonU yopllomoyon ortroskop. loporoskop. endoskop gibi İüm

rlliı ve tıeısıuıe indoskoplonn, onesİezj oksesuorlonnln. ploslik, kouçuk, meİol, porselen. com Vb medikol
ekipmonloın yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun olmoh Ve Uyumlu olduğu moteryoller ihole dosyoslndo
sunulmoidır.
Üıün hidrojen peroksil ve peroseiik osit kombinosyonu içermelidi. Uzun süre siobil kolobilmesi ve kullonılobilmesi iÇin

kullon|m öncesinde okıive edilmelidir.
Aktivotör Ve jenerotör konştlnlorok hozrlonon ürün ile İek yönlü reoksiyon soğlonofok peroseiik osiİ Üretilmelidir.

Ürün omin. kuorterner omonyum. oldehil, fenol, klor içermemelidir.
Ürün ilk okİive edildiğinde l50O ppm seviyesinde peroseiik osit ihlivo etmeli Ve 14 günlük kullonlm sürecinde 900

ppm,e kodor peros"tik osii seviyesini korumohdır. E|kinlik çohşmolon ürünün oktif olduğU l5OG900 PPm orohğındo

konlİlonm§ olmolldlr.
Ürün geniş oniimikrobiyol eİkinliğe sohip olmoİ.
_ ri ııizı+ 42, EN l456] s|ondorİlonno göIe bokİeriler (MRSA, Pseudorno nos aer}ginoso, vRE, E.coli, Krebsie'ro,

Helicobacter pYloıi, Enrerococcus) üzerine etkinliği 5 dk.
_ EN l,|348, EN l.t5635İondortlonno göre mikobokİeriler |Mycob<rteıium teıroe, MYcob(rcİeıium ovium) Üzerine

etkinliği 5 dk.
_ EN l3;24, ENl4562 siondort|onno göre fungusidol (condido o'bicons, Aspergjllus brosiliensis) etkinliği5 dk.
_ EN l4416 + A]siondordlno görevirı]sler |Poliaviüs, Adenovilrs, Murine Noroy,rüs HlV-l, PRV. Polyomovi[Us/ Üzeİ'ne

elkinlıği 5 dk.
_ Eı ı l.az sİondordıno göre Bocilltıs sublilb, Bocil'Us cereus. l37o4slondordlno göıe 8ocillııs subİilb- Bocillt's cereus.

closİridium difİicile. Cıosrridium sporogenes spoİlon üzerine elkinliği 5 dk,

Firmo bU özellikleri korşllodlğlno doir uluslororosı okredite loboıotuvorloıdon yopılmış mikrobiyolojik ÇolıŞmo roporlonnt

teklif dosyoslndo sunmoİdır.
Bokİerisi|. yeostisid Ve lüberkülosid eİkinliğine doir VAH serliİikosıno sohip olmohdır,

Solüsyon oktive edildikİen sonro ı4 günjük süre boyunco kullonllobilmelidir. Firmo l4 gün boyunco slobil koldlğını

konlİloyon ropoılon tek|if dosyo$ndo sunmoİdlr.
Fimo drün beroberinde solüsyon içerisindeki peroselik ositin MEK seviyesini ölçmeye yoroyon test sİriPlerini 5lilıeYe7
odet slrip olocok şekilde bedelsiz vermelidir. strip miodl en oz 30 oy oımolldlr,

Tesi slriğeri pH ölçer olmoyp solüsyono içerisindeki etken moddeye duyorlı o|moİ ve İesl slriplerinin ürünÜn etkin

olduğu etken mobde oroliğını ölçtü6üne doir yoplımlş Volidosyon çohşmosl tekıif dosyo$ndo sunulmolıdır. Ayrıco

stripler ÜTs' ye koyıtll olmohdlr.
ruİlonılocok ekipmonlordo herhongi bi korozyono neden olmomolı, korozyononeden olmodığı bilimsel Çol!Şmo ile

belgelendirilmelidir.
Ürüİ, ruiinon, peniox, olympus endoskoptor üzerinde uyumluluğu okredile loboroluvor loroflndon tesl ecliliP

onoylonmış olmolı. Bu çolışmo belgelendiıilmeli ve ihole dosyosındo sunulmolıdır,

üıün genişholeryol uyumluluğunİ sohip olmolı ve en oz 2 endoskopi firmosındon {Storz. fuiinon, Richord Wolf vb.)

uyumlu olmoi ve bunu belgelendirmelidir.
nyrıco ürün ulİroson proploıı (Philips.Aloko,GE.Toshibo Vb.}. TEE proplor {Philip§.sonoside vb_) ile Uwmlu olmoh Ve bU

uyumluluklor do teklif dosyosındo sunulmolıdır.
olomoıik ykomo mokineleri için (Medivoior.Endo wosh vb.) uygunluğu olmolıdır. Bunu konltloyon belgeler ihole

do§yoslndo sUnulmolldlr.
Ürüne oiİ Güvenlik Bilgi formu Verilmelidir.
|)ıin 93l42llfC direnİflerine göıe gereklilikleri soğlomolı ve ÜTs, de koyllı olduğu belgelendirilmelidir.

ürün oriiinol 5 L,lik kiliili kopok omb;brındo olmolı. omboloj üzerinde ürünün kimyosol iÇeriği, Üre'lim ve son kUllonmo

ı.ıni. ı.-t "r-.r"sı 
yozrnolldır. Ürün okİivotörü, kullonıcı hololoınl önlemek için Sl.l|k jeneroİör bidonu iÇerisine

22. Yüktenici firmo şorlnomenin her moddesine İek İek ğlnl beyon Ve toohhüt etmelidir.

enİegre edilmiş olmolldlr.
l/. Üıün'j yıl roİ ömıüne sohip olmolldlr_ son kullonlm İorihine kodor stobil koldlğl loboIotuvor ÇollŞmosı ile

bele|e|enmelidir. Ürün hos|oneye tesliminden sonro en oz 9 oy miodı olmohdır,

l8. Tekİf Veren firmoloI Uzmon üyenin belirlediği soydo numunel ihole öncesi leslim edeceklir. Numuneler Uzmon

üyenin Uygun gördüğü üniİeierde soğllk pe-rsoneline kullondınlocokİır. Soğlık persone|inin ÜrÜn hokklndo görüŞleri, o

ünitenin sorum|U hemşiresi velveyo hikiminden uzmon üye toroflndon yozll belge ile o||nocokfır. Ürün seÇiminde

soğllk personelinin, Ürine uy.ımu ve Ürün hokkındoki görüşleri dikkoıe ollnocokılr.
l ç. ırııioyene komisyonU gerek dUymosl holinde TÜrkiye Hoık §oğlığı KUrUmU boşlo olmok üzere her seri için yeİerli soyldo

numune qlorok mosrof|on firmoyo oit olmok üzere onoliz (mikrobiyol etkinlik, iokikolojik, kimYosol iÇerik. korolf eİki

vb.) için gönderebilecektir. Ano|iz nedeniyle eksilen sıok İirmo loroılndon İomomlonocokllr.
20. NUmUneler oıiiinol ombolojlndo denenerek ohnocoktlr.
2 ] . KUrumo teslim edilecek ürünün üretim serisine {loİ numorosıno) oiİ, üreİici firmonln oriiinol onoliz sertifikosı teslim

slroslndo ürün i|e birlikte verimelidiı.
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HiYPoFix (scMxloM,locMxıoıvı; rrxıvix şARTNAMEsi

l.cilde iyi yapışmall, çıkarılırken cilde zarar vermemeli Ve cilt üzerinde yaplşkan kallntl
bırakmamalı,
2.Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli, istemsiz cİltten ayrılmamall,
3.Flasterin yapışkanı 5entetik polimerik akrilattan olmalı,
4.Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su 8eçirmemeli ve suyla temasında
sıvıyı alta geçirmemeli,
5.Vücut kıvrımlar|na uyum sağlamalı, flasterin enine esnekliği 1-2 mmyi geçmemeli,
5.Flaster arkasındaki koruyucu kağlt ortadan kesilmiş olmalı,
7.Hypoallerjik alanlarda her 10 cmde bir kesme işareti olmalı ve çekince makasa gerek
duyulmadan kopabilmeli,
8.Koruyucu kağıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmama|ı,
9.Ma|zemenin tüketimi sırasında hatall ürünle ka rşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
10. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
11.Ürün numuneye 8öre değerlendirilecektir.
12.Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış

olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

13.Tüketilmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en

geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

14.Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri allnlp toplanllan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

15.Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.
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ioRen ıoRgnsı 1oo cc sTERiL ERKEK_Kız(pEDiArnix1 şenrıvııvıesi

1.Paketler tek kullanım|ık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miatlı olmalıdır.

2.Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır

3.Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek

kalmamalıdır.

4.Torba ağzındaki yap|ştır|cı cilde çok iyi yapışmalıdır.

5.Yapıştırıcı ciltte alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.

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

veya benzer bir destek o|malıdır

7.idrar torbasının yırtlk, delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır

8.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

9.50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.

10.Ürün en az (6) adet numune denenerek değerlendiriIecektir.

Tubo
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1.Yumuşak ve plastik olmalı
2. 2000 ml, kapasiteli olmalı
3.Torba üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı, her 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve
50O ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru gösterecek yapıda
olmall
4.Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek Valf sistemi olmalı
5,Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açıImamalı ve idrarı aşağı
sızdırmamalı
5.Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, kısmına askıyı takarken güç veya ek kesici alet
gerektİrmemeli
7.İdrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı
8.Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde
olmalI
9.Hortumun ucunda konik konnektör bulunmalı
10.Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı
11.Sondaya takılan konnektör ucu tam oturmalı ve sondayla uyumiu olmalıve idrar sızdırmamalı
12.Örnek alma portu olmalı
13-Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanın etken
maddesi idrarın rengini değiştirmemeli,
14.Hortum uzunluğu en az75 cm. olmalı, hasta yatarken foley ile torba arasındaki hortum
gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluşturmayacak yeterlilikte
esnek olmalı
15.Her 200 torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya uygun metal idrar torbası
askısı ücretsiz olarak verilmeli
16.İdrar yerçekimi ile torbaya rahatlıkla dolmalı
17.Ara line ile idrar torbası bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı
18.Her bir idrar torbası koruyucu bir poşet içinde olmalı, üzerinde ürünün adı olmalı.
19.Cilde yapışan kısmı deriyi tahriş etmemeli ve iyi yapışma özelliği olmalıdır. (anti allerjik
olmalıdır.)
20.CE Belgesi ve uluslararası geçerli kalite standart belgelerinden en a2 biri bulunmalıdır. Sağlık
Bakanlığından üretim Veya ithal izin belgeli olmalıdır.
21.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune en az 10 adet olmalıdır
22.Hatalı ürünle karşılaşıldığında firma yenisi ile değişecektir.
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İĞNE KOTER UCU TEKNK şARTNAMESİ

l- Koter ucu dip,sobale olııüdır,
2- Koter ucu i$e uç olmalıdu,
İ- Kot", u", İ"- uzunlğunda olınalıür,

+ İot". ,"o urrk doğu fııetimi olmamalıdır,

5_ Koter ucu latex iç..."_"ııjiir" t , prt"t üzerinde işaretlerle gösteritmelidiı,

& Koteı ucu ktıtulan 24'lük olmalıdır,

7- koter ucu üzerinde barkod olııalıdır,
8- Koter ucu UBB kaydı olrnalıdıı,

l- Ü.r. o.r-*"y, göre değerlendirilecektir,
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1.İğnelerin enjektöre takılacak kısmı polipropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımı veya
paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2.Tekli paketler halinde steril edilmiş olmalıdır.
3.Miadı en az 2 yıl olmalıdır.
4.İğne cidarı çok ince yapıda ve uç bilemleri uzun eğimli olmalıdır.
5,İğne ambalajı steril tekniğe uygun olarak açılabilecek özellikte olmalıdır. İğne uçlarının
paketleri sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı sağlayacak ve
sterillzasyonu bozmayacak şekilde açılabilir olmalı, enjektör ambalajları birbirinden ayrılırken
diğerinin ambalajı bozulmamalı,
5.İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalı, uçları dokuya zarar vermeyecek keskinlikte
olmalıdır.
7.İğne uçları her model enjektöre uyumlu olmalıdır.
Enjektöre takıldığında hava kaçağı yapmayacak şekilde monte edilebilmelidir.
8.Her iğnenin paket ya da kutusu üzerinde tipi, iğne numarası, uzuniuğu, kesiti, iç ve dış çapı,
rengi, sterilizasyon metodu, aktivite süresi Ve ticari markasI yazllı olmalıdır.
İğne ucunun koruyucu plastik kapağı delikli olmamalıdır.
9.Ambalajın üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
10.Ulusal ya da uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
11.Kutu ve enjektör ucu paketi üzerinde barkot olmalıdır.
12.Malzemenin tüketimi sırasında hatall ürünle karşılaşı|dlğında, sağlamları İle ücretsaz olarak

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

14.Teslim edilen ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

yükleyici firmaya bildirmek kaydlyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15

gün içerisinde değiştirilmelidir
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1.Pompa seti, hijyen koşulları altında, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabil Ve sorunsuz
olarak en az 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.
2.Pompa seti çift kanalll/yo|lu olmal|, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon
pompasında girdiği bilgilere göre farklI hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya
ardışık olarak dağıtabilme özelliğine 5ahip olmaiıdır. Setan 2. s|vı 8iriş yeri diğer setlerle mayi
Vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalldlr.
3.setin 2.slvl 8iriş yeri gerektiğinde iğnesiz aparatve konnektörlerin 8irişlerine uygun olmalıdır.
4. Pompa seti set ile aktarım yapılırken hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır,
gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır. (Maksimum %3 sapma oranı)
5.Set havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem
enfeksiyondan, ortam da konta minasyondan korunmalıdır.
6.Pompa seti infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine
bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
7.cihazlan sağlayacak olan firmanln Teknik servis Bölümü olmalI Ve bu teknik servis lso
9o01:2000 Belgesi, TsE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve sanayi Ve Ticaret Bakanlığından Satış
50nrasl Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
8.İhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili Uluslar arası platformda yapılmış klinik değerlendirme
ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.
9.Ürünün ambalajı üzerinde SGK ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylanmış
ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.
10.İhaleyi alan firma hastanenin ihtiyacı doğrultusunda 55 adet pompa cihazı için pompa cihazını
setlerin kullanım süresi boyunca hastaneye kurmalıdır. İhtiyaç halinde cihaz sayısı hastane
idaresinin uygun gördüğü sayıda arttırılacaktır. Firma istenilen cihazı en 8eç 15 gün içinde temin
etmelidir.
11.Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu firmanın sorumluluğu altında olacaktır. Firma, bir
cihazın arızalanması durumunda en geç 48 5aat içinde başka bir cihaz temin edecektir.
12.Pompa cihazların kalibrasyonunda kullanılan cihazlar ve yapılan işlemler izlenebilir olmalı.
Kalibrasyon sertifikalarınIn bir nüshası hastaneye verilmelidir.
13.Pompa setleri miatlarının dolmasına en fazla 4 ay kala, önceden bildirilmek kaydıyla firma
tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
14.Ürünler numuneye 8öre değerlendirilecektir.

15.Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartlarını sağlamalıdır.
16.a. Cihazlara en az yılda bir kez veya üretici firmanın belirlemiş olduğu bir yı|dan daha az

sürede kalibrasyonları hastanemiz Başhemşireliğinin 2 ay önceden belirleyeceği tarihte
yapılmalıdır. Ayrıca cihazların her arıza ve teknik hizmetinden sonra da kalibrasyonları firma
tarafından yap ara uyulmadığı takdirde kalibrasyonu gerçekleştirilmemiş
her cihaz için, et set firma taraflndan hastaneye ücretsiz olarak Verilecek,

b. cihazların munda; arıza firma tarafından 48 saat içinde giderilmeli,
ayarı ve ölçümü yapılmış yeni cihaz firma tarafından 48 saat
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içinde getirilmelidir. Bu sürelerin başlamasında firmaya Başhemşireliğin arıza bildirimi için
firmayı aradığı tarih ve saat dikkate alınacaktır. Bu koşullara uyulmadığı takdirde arızalı her
cihaz için, her saat için 5 adet set firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak Verilecek.

17.Setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için ışığa dirençli pompa seti, standart
infüzyon pompa seti gibi setleri de mevcut olmalıdır.
Cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazın markası, modeli, seri numarası ve hangi bölümlerde
bulunduğu liste şeklinde Başhemşireliğe verilmelidir. Arıza durumunda bölümden alınan cihaz
arıza giderildikten sonra alındığı bölüme teslim edilmelidir. Yeni cihaz getirilmesi durumunda
yukarıda istenen cihaz bilgileri tekrar Başhemşireliğe yazılı olarak bildirilmelidir.
Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan
infüzyon pompalarını temin etmelidir.

ciHAzl N TEKNiK özEı-ı-ixı-ıni

a.Cihaz 220 volt t %Lo, 5oHz. Şehir ceryanl i|e ça|ışabilir olmalıdır.
b.Cihazda elektirik kesilmelerine karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu batarya
en az 5 saat çalışabilmelidir. Tüm cihazların bataryalarının bu koşulu sağlayabilmesi için cihazlar
firma tarafından en az 6 ayda bir batarya kontrolünden geçirilmelidir.
c.Cihaz damlama sayısına bağlı olmaksızın, sıvının viskositesinden etkilenmeksizin sıvının hastaya

hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdır, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği
önemli olmamalıdır.
d.Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli, sesli ve görüntülü
alarm sistemine sahip olmalıdır.
e.İnfeksiyon gelişme riskini en aza indirmek için sette biriken havayı kapalı sistemin (infüzyon

seti - pompa sistemi) bütünlüğünü bozmadan çlkarmak mümkün olmalıdır.
f.Cihazın kullanımıyla ilgi|i kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli; Başhemşirelik
tarafından talep edildiğinde bu eğitim tekrarlanmalıdır.

ı. Cihaz üzerinde askı klempi olmalıdır.
j. Cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doz limitine erişilmesi, setin alt ve üst yollarındaki

tıkanma ve sıkışma olması, elektronik ve mekanik arıza, kapağın pompalama sırasında açılması
ve diğer hata durumlarında cihaz sesli Ve görüntülü alarm verebilmelidir.
k. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarı açık tutma hızı olan saatte
5ml. veya daha düşük doz hıza geçebilme|idir.

l. Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalıdır.
m. Lipid ve kan dışında diğer sıvılar için kullanıldığında infüzyon setleri en az72-96 saatte bir

değiştirilmeye uygun olmalıdır.
n. Set cihazdan ayrıldığı zaman serbest akımı engelleyen mekanizması bulunmalıdır.
o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektir.
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1.Pompa seti, hijyen koşu|ları altında, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabil ve sorunsuz
olarak en az 48 saat kullanıma uygun olma|ıdır,
2.set, lş|ktan etkilenen, duyarlı ilaçları korumak için renkli opak malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3.Pompa seti çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklısıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon
pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya
ardışık olarak dağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır. Setin 2. sıvı giriş yeri diğer setlerle mayi
vermeye ve enjektörlerle kullanıma uyumlu olmalıdır.
4.setin 2.sıvı giriş yeri gerektiğinde iğnesiz aparatve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.
5.Pompa seta set ile aktarım yapılırken hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır,
gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır. (Maksimum %3 sapma oranı)
6.Set havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem
enfeksiyondan, ortam da konta minasyondan korunmalıdır.
7.Pompa seti infüzyon pompas|na bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine
bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
8.Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis lSO
9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Satış
Sonrası Hizmetleri Yeterlilk BeIgesine sahip olmalıdır.
9.İhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili Uluslar arası platformda yapılmış klinik değerlendirme
ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.
10.Ürünün ambalajı üzerinde 5GK ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylanmış
ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.

11.Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu firmanın sorumluluğu altında olacaktır. Firma, bir
cihazın arızalanması durumunda en geç 48 saat içinde başka bir cihaz teman edecektir.
12.Pompa cihazların kalibrasyonunda kullanılan cihazlar ve yapılan işlemler izlenebilir olmalı.
Kalibrasyon sertifikalarının bir nüshasl hastaneye veriImelidir.
13.Pompa setleri miatlarının dolmasına en fazla 4 ay kala, önceden bildirilmek kaydıyla firma
tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
14-Ürünler numuneye göre değerlendirilecektir.(en az 10 numune ile değerlendirilecektir)

15.Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartlar|nı sağlamalıdır.
16.Cihazlara en az yılda bar kez veya üretici firmanın belir|emiş olduğu bir yıldan daha az
sürede kalibrasyonları hastanemiz Başhemşireliğinin 2ayönceden belirleyeceği tarihte
yapılmalıdır. Ayrıca cihazların her arıza ve teknak hizmetinden sonra da kalibrasyonları firma
tarafından yapılacaktır. Bu koşullara uyulmadığı takdirde kalibrasyonu gerçekleştirilmemiş
her cihaz için, her gün için 10 adet set firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak Verilecek;
17.Cihazların arızalanması durumunda; arıza firma tarafından 48 saat içinde giderilmeli,
arıza giderilemiyorsa 

^kİlibrasyon ayarı ve ölçümü yapılmış yeni cihaz firma tarafından 48 saat
içinde getirilmelidir.c§usüielerin başl firmaya Başhemşirel n arıza bildirimi için
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firmayı aradığı tarih ve saat dikkate alınacaktır. Bu koşullara uyulmadığı takdirde arızalı her
cihaz için, her saat için 5 adet set firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak verilecek.

18.setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için lşlğa dirençli pompa seti, standart infüzyon
pompa seti gibi setleri de mevcut olmalıdır.
19.Cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazın markası, modeli, seri numarası ve hangi bölümlerde
bulunduğu liste şeklinde 8aşhemşireliğe verilmelidir. Arıza durumunda bölümden alınan cihaz
arlza giderildikten sonra alındığı bölüme teslim edilmelidir. Yeni cihaz getirilmesi durumunda
yukarıda istenen cihaz bilgileri tekrar Başhemşireliğe yazılı olarak bildirilmelidir.
20.5etlera sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan
infüzyon pompalarını temin etmelidir.

ciHAzlN TE(NiK özELLiKLERi

a.Cihaz 220 vo|t t %|O,SOHz. Şehir ceryanı ile çalışabilir olmalıdır.
b.Cihazda elektirik kesilmelerine karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu batarya
en az 5 saat çalışabilmelidir. Tüm cihazların bataryalarının bu koşulu sağlayabilmesi için cihazlar
firma tarafından en az 6 ayda bir batarya kontrolünden geçirilmelidir.
c.Cihaz damlama sayısına bağlı olmaksızın, sıvının viskositesinden etkilenmek5izin sıvının hastaya

hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdır, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği

önemli olmamalıdır.
d.Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli, sesli ve görüntülü

alarm sastemine sahip o|malıdır,
e.infeksiyon gelişme riskini en aza indirmek için sette biriken havayı kapalı sistemin (infüzyon

seti - pompa sistemi)bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmalıdır.
f.Cihazın kullanımıyla ilgili kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli; Başhemşirelik

tarafından talep edildiğinde bu eğitim tekrarlanmalıdır.
ı. Cihaz üzerinde askı klempi olmalıdır.
j. Cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doz limitine erişilmesi, setin alt ve üst yollarındaki

tıkanma ve sıkışma olması, elektronik ve mekanik arıza, kapağın pompalama sırasında açılması

ve diğer hata durumlarında cihaz sesli ve görüntülü alarm verebilmelidir.
k. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnaslnda damarl açlk tutma h|zl olan saatte

5ml. veya daha düşük doz hıza geçebilmelidir.

l. Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalıdır.

m. Lipid ve kan dışında diğer sıvılar için kullanıldığında infüzyon setleri en az 72-96 saatte bir

değiştirilmeye uygun olmalıdır.
n. set cihazdan ayrıldığl zaman serbest akımı engelleyen mekanizması bulunmalıdır.

o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektir,
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