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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Ha§tanesi

Sıra No: 00303
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: 78 KALEM TIBBi SARF MALZEME ALIMı
Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET
Son TeklifTarihi: l7.04.2018 SAAT 17:00

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Farma ve
uBB

1 oToKl,AV coNTAsI 8 ADET

2 srERiLizAsYoN vE oToKLAv
BANDI

1000 ADET

3 SrERİLİZASYON KAPATGEÇ
cıHAa KARrUŞu

35 ADET

4 STERIUZATOR HİDROJEN
PEROKSn STERİÜZASYON
§ANI

50 ADET

5 HİDROJEN PERAKSİT GAZ
PIAZMA 5TERİLİZATÖRÜ
KİMYASAL İNDiKATÖRÜ

8000 ADET

6 BİYOLOJİK İNDİKATOR
(BuHAR İÇiN)

400 ADET

7 TERMAL YAZİC! ETİKETİ
İNDİ(ATöRü

25000 ADET

8 KEMoTERAPi ELDiVENi 4000 ADET

9 HİDRoJEN PERAı(SiT GAz
Pwı4A BiYoLoJİK
İNDİKATÖRÜ

200 ADET

10 ErİLENOKSİT BİYOLOJİK
iNDiKATöR

100 ADET

11 TEK KULLANIMUK MİNİ ÖRTÜ
sEri

2500 ADET

12 LAPARASKoPİK TRo$R 5 MM
BIÇAKu

l00 ADET

13 LAPAROSKOPiK TROKAR
BIçAKu 11 MM

150 ADET

14 PRoLEN MESH 15x15 cM 50 ADET

15 PRoLEN MESH 30X30 50 ADET

ToRAKs KATETERİ 36 100 ADET

17 ToRAKs KATETERi 32F 150 ADET

18 ToMKs KATETERİ No;28 90 ADEI

19 SiUKON REZERVUARU DREN
7MM 200cc (8oMBA DREN)

100 ADET

20 SiÜKON REZERVUARU DREN
sMM 20{rcc (BoMBA DREN)

100 ADET

Absoclear Gel 85mmx1lsmm
(IV Kateter Örtiisü)

1500 ADET

22 TORAKS DRENAJ IGNİSTER
crEK YoLLu DİJnAL)

ADET

23 PERKtJTAN PLEVRAL DRENAJ
sFrİ

l00 ADET

24 ToRAKs KATETERI No:20 20 ADET

25 ToRAKs KATETERI No:24 40 ADET

26 SERVİKAL OLGUNl.AŞnRICI
BALoN (cRB)

20 ADET

27 ENDOSKOPiK AĞIZUK 760 ADET

28 E8US İÇiN ASPİRASYON İĞNE
sErİ (AsPİRAsYoN,.İĞNEsİ,
ENJEKToR. ADAFroR )

190 ADET

29 EBUS IÇİN BALON 220 ADET

Adres: Araşİrma ve uygu|ama Hastanesi osmarıbey Kaınpos0 ŞANLıURFA
iİtibat te|efon : Tel.: 0 (4l4\ 344 41 65 F8k5 : 0 (4l4) 344 41 69
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30 KATETE& DRENAJ, BiLİE&
KİLiTsİz

50 ADET

31 DİLATöR 20 ADET

32 sEr, iLK GİRİM, MİKRo,
BiLiYER

100 ADET

33 KATETER 8ALON
ANJiYoPLAsn 035"

30 ADET

34 GENEL At4Açu ( DCERNAL)
DRENAJ KATETERİ

2oo ADET

35 iNFLATIoN DEVicE 50

36 STENT VASKÜtf R PERİFERİK
KENDiLiĞiNDEN AÇıLAN

50 ADET

37 TRUCUT BIYOPSİ İGNESİ 150 ADET

38 YARI OTOMATİK TRUC1JT
BİYOPSi İĞNESİ

300 ADET

39 PERiFERiK VEN KATETERi 2
FR

25

40 PERİFERİK VEN rATETERİ 1
FR

125 i ADET

4| TEK LÜplENLi sıüKoN
UMBİÜKAL KATETER 5 F

300 ADET

42 8ARiYER ÖNLEMLİ WoJr
KEsEsİ

2000 PAKET

43 FAKo ciHAzJ !çİN.
DISPOSABIE ON VTTREKTOMI
PRoBU

20 ADET

44 BİLiYER srEMr, PLAsrİL sEr
oAşmcl, iİci VE sTBrD7
FR

10 ADET

45 BiaER srEMr, PLAsriL sEr
crAşIYIa, iİcİ vE
STEMDıOF

10 ADET

46 PiLoR DiLATA5YoN BALoNU 20 ADET

47 SKLEROTERAPİ İĞNESİ
ENDosKoPiK

20 ADET

48 KOTER PLAĞI
ERİsKiN(DlsPoSABLE)

20o

49 DİSPOSABLE ŞORT 1000

50 ENZlMATIKu DETERlAN 20 KG

51 XENON LAMM 3 ADET

HAVA SU KANAU DÜĞMESi 20 ADET

53 ASPiRASYON DÜĞMESİ 20 ADET

54 BİYoPsİ KANAL KAPAĞ(
P[Aslİ( )

20 ADET

55 ENDOSONOGRSAFİ BIYOPSİ
iĞNEsİ

5 ADET

56 ENDOSKOPİ nKAMA CİHAZI
FİLTRESİ

4 ADET

57 ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALIi
l(AFu No:3,5

ADET

58 ENDoTRA|GA! niP sPİRAı-Li
KAFLı No:4

ADET

59 ENDOTRAKEAL TÜP SPiRALLİ
KAFLI No:4,5

200 ADET

60 ENDorn {GAL TUP sPİR^rri
KAFu No:s

200

61 ENDoTRAKEAI TÜP sPİRAt"Lİ
KAFu No:5,5

ADET

62 ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALLİ
KAFLI No:5

200 ADET

ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALÜ
KAFLI No:6,5

200 ADET

64 ENDoTRAKEA]- TÜP sPİRAtIi
KAFu No:7

400 ADET

65 ENDOTRAKEAL TUP SPIRALU
KAFu No:7,5

500 ADET

66 ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALLİ
KAFu No:8

500 ADET

67 ENDOTRAKEAL TÜP SPİRALI-İ
KAFLİ No:8,5

300 ADET

Adres: Araşirma ve Uygulama Hastane§i osmanbcy Kamposo ŞANLIURFA
lrtibalıelefon: TeI.:0 (4|4)3444| 65 Faks :0(4t4)3444l 69

ADET

ADET

ADET

ADET

200

200

ADET

200

63



68 ToPuz Uç CIEK çIZGI) 6-0
MM

5 ADET

69 ToPUz Uç (İKİ çizGD 6.0 MM 5 ADET

70 ToPUz UÇ CTEK Çizcİ) 4.0
MM

5 ADET

71 ToPUz uç (İKİ Ç2Gİ)4.0 MM 5 ADET

7l YETİŞKİN KRANIYATOM UC1J 10

73 PEDİATRİK KRANiYATOM
UaJ

10 ADEI

NEPHRoFİX 12 FR 25

75 NEPHRoRx 10 FR 40

76 NEPHROFIX 8 FR 30 ADET

77 NEPHRoFix 6 FR 10 ADET

78 t]AsTA ISITMA BLANKETİ (

HASTA ISITMA YATAĞI)
5 ADET

Genel
TopIam(KDV

Hariç):

ıTanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGI( sorgulama sisteminin çlkhsl teklif ile birlikte verilmelidir

idıre No : 63760.38.32.00.01.330
idare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler y,ııkanda bildirilmiştir.

Adres: Ara§üİma ve Uygulama Hastaıesi osınaııbey Kampus0 ŞANLlt RFA
lnibaı ıclefon : Tel.: 0 (4|4)3u 4| 65 Faks : 0 (4ı4) 344 41 69

ADET

74 ADET

ADET



4
CONTA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. YÜKSEK BAslNç VE lslYA DAYANIKL| otMAtlDlR.
2. YUMUŞAK siLIKoNDAN |MAL EDiLMiş oLMAtlDlR.
3. VAKuM HATTINDA EsNEK oLMAtlDlR.
4. 21MM KAtlNLIG|NDA otMALlDR.
5. HASTANEMiZDE KuLLAN|LAN ciHAzA uYuMLU oLMAD|R.



L

OTOKLAV BANDI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Otoklav bandı üzerindeki indikatör şeritler 2.4cm,2.5cm aralıklarla olmalı
ve indikatör çizgiler 3mm(+-2mm) halinde olmalıdır.

2. Bandın masurasında İmalat ve son kullanma tarihleri ( en az iki yıl ) yazı|ı
o1mahdır.

3. Üzerindeki İndikatör, kullanıcıyı yanılgıya düşürmeyecek zıt bir final

rengine dönmelidir.

4. Mürekkep su bazlı olmalı ve buhar sterilizasyonu için proses kontroliinü
sağlamalıdır. Kurşun veya toksik madde içermemelidir.

O. Ürtlntln onaylanmış kuruluştan alınma (notifed body) ISO EN l l 140-1

uygunluk sertifftası olmalıdır.

7. Bant kolay çıkmamalı ve iizerine yazıyazı|abl|ir olmalıdır.

s. . İşlem soffasr final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda
alınmış analiz sertifikası olmalıdr.

o^

?o,

5. Eni 19 mm,boyu 50 metre(+-3mt) olmahdır.



7
sTERiLizAsYoN KAPATGEç ciHAzl KARTUşu TEKN|K şARTNAMES|

.l-Ameliyathane kliniğinde, sterilizasyon ünitesinde kullanllan HAwo markall cihaza uyumlu olmalldlr.

2-Ürün orjanal olmah cihaza zafar vermemelidir.

}Bozuk kartuşlar yenisi iIe değiştirilecektir.

4-Ürtjn numune i|e değerlendirilecektir.

a,,



h
H1DRoJEN pERoKslT GAz pLAzMA sTERiLizATöRü lçlN

xionoıeH penorsir KARTuşu aılııı rexıir şınrıtıussi

vazceçiı-uez rexııix özeı-ı-ixı-en:

1. Teklif edilen Hidrojen peroksit şişesi, hastanemizde kurulu olan Hidrojen Peroksit Gaz Plazma
Sterilizatörü cihazına uyumlu olmalıdır.

2. Hidrojen Peroksit şişesi 250ml'lik amba|ajlarda, 140ml net kullanım hacmine sahip olmalıdır.

3. 'l26 litre net kapasiteli sterilizatör için,1 tüp ile 17 uzun, 34 kısa döngü yapılabilmelidir.

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

5. Şişenin içinde bulunan sterilizasyon ajanının etken bileşeni %55-60'lık Hidğen Peroksit
kimyasalı olmalıdır ve cihaz üreticisi firmanın orjinal şişesi olmalıdır.

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

7. Ürun numune ile değerlendirilecektir.

q
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HİDRoJEN pERoKsiT riıı,ryısar, ix»ixarönü rpxNix
şaRrxaıvınsi

1. Indikatör pvc artichoke malzemeden mamul hidrojen peroksit
sterilizasyonuna uygun strip şeklinde olmalıdır. Mürekkebi toksik madde
ve kurşun içermeyecektir.

2. Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi
bulunacakiır. Çok parametreli olmalıdır.

3. Plazma sterilizasyonuna uygun biçimde tasarlanmış olmalı ve işlem
sonrası İndİkatör farklı bİr zrt renge dönmelİdİr.

4. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda
alınmış analiz sertifi kası olmalıdır.Analiz sertifi kası akretide kuruluştan
alınmış olmalıdır .

5. İndikatör değişim renklerinin performans testlerinin uygun olduğuna
dair bağımsız akretide bir kuruluştan alınmış analiz raporu olmalıdır .

6. İndikatörtin sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı objektif
bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.

Z. Ürtln lot numarası, imalat tarihi, son kullanma tarihi(en az 2 yi.),

sınıfı(class 4)her indikatör stripinin üzerinde yer almalıdır.
8. Hidrojen peroksit stribi paket içinde rahatça görülebilir ebatlarda olmalıdır.
9. En az 200 striplik kufularda kullanıma hazrr olacaktır.
10. İndikatörlerinUluslar arası Akretidite kuruluştan alınmış olan ISO l1l40-1

belgesi olmalıdır.
ll.Üretici firma SBA üyesi olmalıdır.

oa

o
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b

BuHAR KiMyAsAL iNnixarön rnxıi« şı,nrNııvınsi
l. Emniyet faktörü yiiksek olmalı, iirün sınıf 5 entegratör koşullannı sağlamalı TSEN,

ISO ll140-1 standartlanna göre kuru ısıda 137 C 'de 30 dakika boyunca başlangıç
rengini korumalıdır. İndikatör maddeyi bohçaya bulaşlırmamalıdır.

2. Üriln l34 C ve 121 C 'de kullanılmalıdır.
3. Üriln l34 C 'de 3,5 Dakikada ve l21 C'de 15 Dakikada renk değişimini

tamamlamalıdır.
4. Steriliza§yon için gerekli olan 3 parametreyi (Isı, zaman, doygun büar) kontrol

edebilmelidir.
5. Class 5 Entegatör iizerinde 3 spot olmalıdır.Spotlar renkli olmahdır.Siyü,beyaz ve

kahverengi olmamalıdır.
6. Üriln i.izerindeki spotlaı sterilizasyondan sonra kesinlikle Siyah,beyaz ve kahverengiye

dönmemelidir.
7. Class 5 Entegalöriin alt ve tist yiizeyi koruyucu film tabakasıyla kaplanmış olmalıdır.
8. Toksit madde ve kurşun içermemeli bu husus firma tarafindan belgelendirilmelidir.
9. Üriln sterilizasyondan soııra ısı ve nemden etkilenerek form bozukluğuna

uğramamalıdır.
10. Sterilizasyon sonrası renk değişimini 6 ay sabit kalabilrnelidir.
lt.Ürtln iizerinde sterilizasyon sonuçlannı değerlendirmeyi sağlayan renk değişim

tablosu bulunmalıdır.
l2. Her strip iizerinde lot numarası olmalıdır.
l3. Teklifle beraber 1 kutu numune verilecektir.
14. İndikatör TSEN, ISO l l 140-1 standartlanna uygun class 5 sınıfında olmalı ve akredite

bir kuruluştan belgelendirilmiş olmalıdır. Bu belge ihale dosyasında komisyona
sunulmalrdır.

15. Üretici firmanın ISO 9001 ve ISO 13485 belgeleri olmalıdır.
l6. Renk değişim tablosu iizerinde olmalıdır.
1 7. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

oh



TERMAL yAzIcı içiııı nurıeRve E.o iııınixerönıü
srrniıizesyoN nrixEri rr«rııix şenrııeıvıusi

].J Etiketlerin üzerinde basınçh buhar için ve etilen oksit için su bazlı toksit
madde içermeyen indikatör olacaktır. İndikatör Referans renge belirgin
ve net dönüşüm sağlamalıdır.

2) Etiketler çift indikatör|ü olmalı Buhar otoklavı ve Etilen oksit
sterilizasyonunda kullanılabilmelidir.

3) Etiketlerin tutkalı otoklavda 134 9C de kullanıldığında yapışma özelliğini
kaybetmemeli iz bırakmamalı setlerden ayrılmamlıdır.

4) Buhar otokl avlarda 1,2| aC 'de 15 dakikada ve 134 9C 'de 3,5 dakikada
renk değiştirmelidir.

5J Renk değişimi belirgin bir renklerden belirgin zıt bir renge dönmelidir.
6) Etiketler perforaj ile birbirine bağlı olmalıdır.
7J Etiketlerin kenarları radius kesim olacaktır.
8) Etiketler işlem sonrası ısı ve nemden etkilenmeyen kuşe etiket kağıttan

olmalıdır.
9) Etlket 40mm x 70 mm ebadında olmalı ve en az beş satır yazı etikete

yazılabilmelidir.
10) Etiket çift yapışkanlı olmalı ve yapışkan yüzey iyi yapışmalı kolay

çıkmamalıdır.
].1] Etiketin sarımı, Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde bulunan termal

yazıcılara uygun şekilde yapılmalı ve bu yazıcılarda sorunsuz
çalışabilmelidir.

12JTeslim edilecek indikatörlü kartla beraber aynı metraj uzunlukta wax
resin ribon da teslim edilecektir.

13)Her ruloda 1000 adet etiket olmalıdır
14)Rulonun iç çapı 40 mm olmalıdır.
15JTeklifedilen ürünün TS EN tSO 11140-1 belgesi olmalıdır.
16JTeklifl e birlikte numune verilmelidir.

,
/,/
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KiMYASAtlARA DAYANlKLl EtDiVEN şARTNAMEsi

1. Eldiven, sterilizasyon ünitesinde kullanılaı kim},ısallara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerekli
bariyeri sağlamalıdır.

2. Temas etmesi yoğunlukla olabilecek ; Ethyl acetate, Ethyl alcohol, 70 %,

Ethyl alcohol, 95 %, Formaldehyde 4o/oin Phosphatebuffer, Formaldehyde 24.5 %, Formaldehyde,
35 7o, Glutaraldeyhde, 50 % Glutaric dialdeyde 2.5 % cacodylic acid, sodium salt , Acetic acid , glaciai

, Benzyl alcohol , Butyl alcohol , Carbon disulfide , Cidex'" , Cidex'" oPA, Hydrochloric acid,37 % ,

Hydrochloric acid,48% Hydrogen peroxide, 30 % Methanol , Nltric acid, 50 % , Nitric acid, 70,
Peracetc acid, 39 %, Sodium Hydroxide, 50 % kimyasallara karşı , eldivenin koruma ve direnç
sağ|adığını belgeleyen, uluslararası standartlara uygun test rapor|arı olmalı ve teklif beraberinde
sunulmalıdır.

3. Eldiven, bilek kısmını tam sarmas| ve koruma oluşturması için min. 3OO mm uzunluğunda olmalıdır.
4. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiy|e nitrilden üretilmi5 olmalıdır.
5. Eldivenin, CE, EN455 1,2,3 ve EN420 standartlarında ve Category lll (PPE, Personal Protection

Equipment) sınıfında üretilmiş olduğunu belgeleyen test raporları teklif beraberinde sunulmalıdır.
6. Eldivenin EN374ve lSO 9001 standartlarına uygunluğunu gösteren belgeler teklif beraberinde

sunuImalıdır,

7. Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve kullanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0.14
mm olmalıdır.

8. Eldiven en az 300 mm uzunluğunda olmalıdır.
9. Eldiven nonsteril olmalıdır.
10. Eldiven 100'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.
11. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi 1,5 olmalıdır.
12. Eldivenin kopma kuweti ; yaşlandırmadan önce minimum lON ve yaşlandırmadan sonra minimum

10N olmalıdır.

13. Eldivenin kırılma noktasındaki minimum uzama; yaşlandırmadan önce o/o587 ve yaşlandırmadan
sonra minimum %558 o|malıdır.

14. Eldiven, pudra içermemelidir.
15. Eldivenin raf ömru min. 2 yıl olmalıdır.
16. Üretici firma tarafından hazırlanmış eldiven teknik özelliklerini gösteren "technical datasheet" teklif

beraberinde sunulma|ıdır.
17. Eldivenin ambala.ii üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.
18.Teklif veren firmalar,teklifleri ile beraber orijinal amba|ajında bir kutu numune (100 adet)
verilmesi,ayrıca teklif dosyasında ürün kataloğunu (kimyasal değerleri belirtecek şekilde) eklemek
zorundadır.N um une ve katalog vermeyen firmalar değerlendirilmeyecektir.

q
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t
HİDRoJEN pERoKsiT içiıv nivoıoıix iN»ixıröR BT9ı

|. Geobacillus Stearothermophilus sporu içermelidir.

2. Tiim hidrojen peroksit cihazlannda kullanılmalıdır

3. Kuru strip ve medyayı müafaza eden tiip polipropilen olmalıdır.

4. Tüp kapağ sterilan maddeyi geçiren, bakteri bariyerli, hidrofobik filtreli, delikli ve
polipropilenden yapılmış olmalıdır.

5. Besiyeri özel cam tiip içinde olmalı, kontaminasyon riski taşımamalıdır.

6. sterilizasyondan sonıa cam tiip kınlarak sporlar besiyeri ile temas ettirilmelidir.
7. Laboratııar testine gerek kalmaksızın inkübasyon cihazında renk değişimi ile sonuç

vermelidir.

8. orijinal inkiibatörü ile 6o12 'C inkübe edilmelidir. En fazla 24 saat içinde sonuç
vermelidir.

9. En fazla 24 saat içersinde sonuç vermelidir.

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

l l. Tüp i.izerinde lot numarası, iiretim tarihi ve Hidrojen peroksitle maruziyeti sonrasında
renk değiştiren kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmalıdır.

l2. Normal oda sıcaklığında (l5-30 C, %35-60 nem) saklanabilmelidir
l3. İnkübatöriin 89/366/ EEc elektro- Manyetik Ulumlu|uk Direktifi ile EN 50081-1 ve

EN 50082-1 Standartlanna ve 73l23lEEc Düşiü Voltaj Direktifi ile EN 61010-

1(l990) ve EN 6l010 -2- 0l0 ( l992) Standartlanna uygıın olduğunu gösteıen

Uygunluk Beyanr bulunmahdır.

14. EN ISo l1138-1:2006 ve EN Iso 1l138-2 :2006 standartlarına uygırn olmalı ve bu
uygunluk bağımsız bir kuruluştan alınmış olan test ıaporuyla belgelendirilebilmelidir.

't5. Biyolojik indikatörlerin üreme testlerini yapan inkübatör cihazlannın anzası
durumunfu anzalar firma tarafından giderilmelidir.

,95
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ET|LEN oKSlT lçlN Hlzll soNUç VEREN BlYoLoJlK IND|KATÖR

TEKNlK ŞARTNAMEsi
,l. Bacillus atfophaeus ( bacillus subtilis )sporu içermelidir,

2. Biyolojik ölomün gerçekleştiği durumda negatif ( - ) sonucu Ve gerçekıeşmediği durumda

po.itıi t * )sonucu kesin olarak en geç 4 saat içinde gösterebilmelidir ( ilgili belge/ test

akredite bir kuruluştan ahnmalıdtr ),

3. Kuru striP ve medyayl muhaİaza eden tüp propilen olmahdlr,

4. Üzerinde son kullanma tarihi Ve kimyasal indikatör şeritli etiket bulunmahdlr,

5.TOpkapağlsterılanmaddeyigeçirenbakteribarıyerli,hidrofobikfiltreIi,delikliVe
polipropilenden yapllmlş olmalıdlr.

6_ inkibatör aktif bacillus suptilis tarafından ğretilen florasan ışımayı okuyabilmelidir.

7 . 3712" c de otomaük okuyucu inkibatörde maksimum 4 saatte sonuç a||nmalıdlr,

8. Yetersiz sterilizasyonda inkibatörun ahrml ile bidikte ikaz lşığü yanmahdlr,

9. NormaI oda koşullannda saklanabilmelidir.

10. Raf ömrü teslim edıldikten son[a en az iki yll olmaltdlr.

11. EN lso ,l1138 standardlna uygun üretilmiş olmahdlr.
.12. Firma taraf|ndan 2 adet otomatik okuyucu inkibatÖr (firmanln oronü kullanıldlğı sürece )

bedelsiz olarak verilmeli ve kalibrasyonu yapl|malıdır.

13. Teklif Veren firma taraflndan teslim edilen numune 0runün uygunluğu sterilızasyon Ünitesinde

değerlendirilecektif. Numune ürün otoma|ik okuyucu inkibatör ile birlikte tesıim teslim

edilmelidir.
14, Ürunler açıldlktan sonra şartnameye uygun olmadlğl tespit edilen biyolojik indikatÖrıef, tjron0

Veren f]rma taraf lndan değiştirilmelidir.
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TEK KuLLAN|ML|K MiNi ÖRTÜ sEri TEKNiK şARTNAMES|
\ \

1. Ürün tripleks kumaştan İmal edilmiş olmalıdır.

2. Ürün ü3 katlı olmalıdır.

3. Üst tarafı svı emici, alt tarafl ise sıvıyı geçirmeyen yaplda olmaltdlr.

4. Ürünün alt ve üst ucunda 30 cm çaplnda yap|şkan bant olmahdlr.

5. Ürünün orta klsmlnda 10 cm çapında dairesel delik olmalıdır.

6. Ürünün içerisinde delikli kateter örtü seti,50x50 Ve 7.5x7.5 edatında 10 adet steril spaç

b'ulunmalıdır.

7. Ürün kullanıcı hekim tarafından onaylanmalıdır.

8. ürün tamamen steril olmalıdır.

9. Firma kullanıcı hekim isteği üzerine set içerisande değişiklik yapmalıdır.

10. Üründe 1 adet steril masa örtüsü mevcut o|malıdlr.

İİ-"$;, 
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IıSPGABLE v BlçA}(tJ TRoKAR
5 tvl[ıl TElCıllK ŞAPIX414651

1. Eispcatieoinddır.
Z. erıOcl<opk aıre§Büaıa hıbnlnn ııygun dnn|ıdr.
3. Tıokar§ifrri,oüijrfrir,ekariiHendışrrddır.&ıslsbnıdehçak kantleieryördenctfarak lobnm

ir{<anısağanaldr.
4. Tıokar, srrm çapırıdd<i d ahfaiıin gıeçişlrıe ııygnın oinddır.
5. Trd<ann uıüğ 10rrmdnddır.
6. Trokarkanülihün iç ksrnrda gazkagğını erge§Bekfapıalf sbffini dndıdıı
7. Tıd€ıü fuhJrnn i§yolu ıarn §#ni hı/ı dedjflapn obnağı \e{en \e batn iiıdekigaz n ernin

tiıdd obrak gekreslri ergeley€rı rnekanizrsp sd$ oinddır.
8. Trokann ııaında dol«.ı pıala,rrrnsına lıil€n bnrnarrcı Çn hı/ı haıekd ederı ermiyd kılıf oLnalıdır,

9. Trokann bçagı V şkhde otp dt2 kei y4rrn Ozetİre saiip oinddır.
10. Tıokar aııç i;aı*ıĞ skıbıd< enriğ mekarizrnsı ddive edlet*nd ııe hı nıekanizna offiirrti

t]aindeki ıerıld irıdl«atlrderı bkip edletiinddr.
1 1. lGrıüün ç ksrnı ffi<ann batn §re pığıin ernsırda erraia rahaüık s4trr6, lln ka* $Orte

otnddır.
12. l(esjçlnüreupunobrd<Vşddirıdekibıçağınyer§iıidikneiÇnanriydltlfitiaindeyhü

gö§Eıebhn tir lFığ oinddır.
1 3. Tıd€r l€nülü ı*gıd< gd<ir*ai efOerqpcek biĞ oinalıdır.

14. §erl palatr nnbre erı az 2 yl mi@lı oinddır.
15. Üığkjfrırnbldedbn n*nq1eyah oM< garğıt \,€rneldr.

16. ]ıi|a|-qrıeyi bldf eden frrrn TüıkiF ' dekj dstiı.ıhfrrrm ornyi ydcr sdo be§eirj braz dnd.
17. Üün nunure le değa|erıdiıleddir.

e9



DlsFo§ABlf V BlçAtQTRo|t«Rs1,| iln
TE}(NIKşARThlAItılEs|

1. Dbpc*offidır.
Z. Enaod<opk arıdiyaüaıh l«lhnnn uygun oindıdır.

3. Tıokar §sğri, oiliirfri r,e kantiüerı ol,.şrdıdır. Bu siSernde bçak lcnüe tnr yörden ctırard< l«ıhnm
ir*nsağarddır.

4. TıdGr, 51 1 rrm ççındakid ffiirin geç§rn qpun oirnlıdır.

5. Tıd<annız.nluğı 1Orrmffiıdır.
6. Tıd<akııüünün §lasrıırda gaz l€çağını ageğBcekfapııaf siğni dnddır.
7. T]d@ü h.ılurıarı tÇ ydlu ıana sisbni hıd destlfraşprı darnğı ııeren ve batn Çrdeki gazn ceıraha

dıddohrJ< geireılıi ençlqBrı ma<antrrıapsdiı oinddır.
8. Trd<ann uonda dd«.ı prahrrrıasına ir*<an bnmarıası iiı hı/ı haıd<d ederı anniğ kılfi oknalıdır.

9. Tıokarın bç{ı V şd,dinde dç düz l<ej )r+rna Hğre sahip oknddır.

10. Tıd€r aıç lşa§rde şlabrak errriyd nıd<arizrreı ddi\,e edhbffi ııa h.ı mekanizna oiliire'
i]rerirıdeki rerid iıdld'ıderı t d<iı edetinddr.

11. tGnüün ç ksnı tokarın batn Çrre prğ;ln esrıanrda ceınha nahaüık sağlarn6, Çn konilk şddrıde
oindıdır.

12. lGnü üairıde S11 rrm. d alederirin sorunsız l«.iaııirıagna irri<an bnıyan ktjç,lltiicü h.ıfurrrulıdır.

13. lGnü abrirıdeki Kht]lttictinth Ç ksrn ceıniu nnrş]§pn ahatğı ıe d a|efeıirin tokara daha az
zara ı,unnsit sağa,nak liı b|B şdüde oinddır.

14. Kesi yciüre uygun obrak V $drdeki bçağın ytr§iiebired Çn anniğ klfi üaiünde )6nü
göderebierı tir şaığ o}rnldr.

15. Tıd<ar kani]lt] ı*gffi ga<lrlai ağrE]Ecek ö'd*b oknalıdır.

16. ftıi pd<ef nabreen az 2 yl miydlı oindıdr.
1 7. Üdici f[rrE Edf eden mabrıqB yzlı darJ< garanli \€me[dr.

18. ]ırabnEi Hdf eden ftrna TüıkiJE ' deki dstb.ıbrfırrm ornylı ğd sdo b{ejri braz efnd.
't9. Üıi]rı nı.rnure le @ılerdrleod<lir.

@
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POLYPROPYLENE MESH TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Monofilament polipropilen materyalden örülerek (elektronik örgü tekniği) üretilmiş olmalıdır.

2, Geçirgen,şeffaf ve esnek olmalıdır. Operasyon sonrasında hissedilebilirlik ve ağrının azalt|lması

için klasik meshlere göre hafif olmahdır.

3. Laparoskopİk ve konvansiyonel ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

4. Mesh kenarları laser kesimi olmalıdır. Kenar|arı düz olacak ve kesildiğinde dağılma yapmayacaktır.

5. Meshin yüzeysel ağırlığı 30 grlm''in alt|nda olmalıdır.

6. Meshin pore genişliği 1.75 mm x 1.60 mm olmalldır.
7. Meshin kalınlığı 0.30{.40 mm olmalıdır.
8. Meshin filament çapı/kalınlığı 0.08 mm'dir.

9. Çift kat ambalajlanmalıdır. Etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
lO.Ster|l ambalajda tek tek paketlenmiş ve kutulanmış olmalıdır. Paket ıslanmaya dayanıklı ve tyvek
ile ambalajlanmış olmalıdır
ll,Steril paketin üzerinde; ürün markasl, üretan üretici asmi, ürün lot numarası, ürün steril yöntemi,

son kullanım tarihi, TiTUBB numarası olmalıdır.

12.Raf ömrü 5 sene olmalıdır.
13.Hawan veya insan kaynaklı doku içermemelidir.
14.Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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TORAKS KATETER GEN|ŞLEYEN UÇ Ve DÜZ
TEKNlK özeı-ı-lxı-eni

't. '!2 ch'dan başlayıp 4'er ch aralıklarla 4O ch'a kadar dış çaplı olmalıdır.

2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.

3. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.

4. Uç kısmında 6 delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.

5. Uzunluklan 535 mm olmalıdır.

6. KonneKörle birleşen kısmı 64''lik bir açı ile kesilmiş olmalıdır.

7. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 36 cm'e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır.

8. Etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiş olmalıdır.

9. CE marka onayı olmalıdır.

'l 0. Numune verilmelidir.

1 1. Tedarikçi firmalar tarafından verilen numuneler kliniğimizde denenerek

alınacaktır. Uygun olmayan ürünler alınmayacaktır.



BOMBA REZERVUARL| SİLiKON FLAT DlREN

TEKNiK ŞARTNAMESİ

0
\b

1- Dren kısmı içi ince oluklardan oluşma, yassı biçimli, uç kısmı perforeli olmalıdır.

Si|ikon dıren kısmı beyaz ve xray çizgili olacaktır.

2- Boyutları isteğe göre; Smm, 7mm., 1Omm. veya 13mm olmalıdır. Silikon bağlantı

hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir.

3- Bomba Rezervuar en az 2OO cc olmalıdır.

4- Rezervuar bomba tipi olmalıdır.Üzerinde derecelendirme|er belirgin bir şekilde
olmahdır.

5- Bomba tip rezervuarın en az2 çıkışı olmalıdır.Birisi tahliye deliği olmalıdır sıvının

rezervuara girişinin olduğu delik de geri kaçmayı önleyici valf bulunmalıdır.

6- Her bir parça steril tek poşetlerde olacaktır.

7- En az 3 yıl miyatlı olacaktır.

8- UBB kaydı olmalıdır.

9- Ürün numune ile değerlendirilecektir.



rL\
xı-onrrnxzi»iN cı-uxoxer içrnıN ıv ıBssiı önrüsü

1. Kateter giriş yerini korumak ve güvenle tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. Steril, tekli paket halinde ve 8,5 cm x 11,5 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Ürün şeffaf film örtü ile klorhekzidin glukonat veya gliserol içeren entegre birje|

pedden oluşmalıdır.
4. Sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalı. alkol veya sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü

korumalı, d ağı lma m a lıd ı r. i

5. Şeffaf oluşu kateter giriş yerini sürekli gözleme olanağı tanımalıdır.
6. Havageçirgenliğibulunmalıdır.
7. Jel pedin içerdiği klorhekzidin glukonat veya gliserol sayesinde kateter giriş bölgesinde

güçlü antimikrobiyal etkinlik sağlanmalıdır.
8. Jel pedin boyutları 3 cm x 4 cm ebatlarında olmalıdır.
9. Bu ebatlardaki jel ped ortalama 45m8 klorhekzidin glukonat veya ortalama 600 mg

gliserol içermelidir.
10. Jel ped s|v| emme özelliğine sahip olmalıdır.
11, Şeffaf film örtü güçlendirilmiş medipore çerçeveli tasarımı ile 8üçlü bir tesbit

sağlamalıdır.
12. Medipore çerçeve üzerinde kanül tespitini kolaylaştıran çentik dizaynı bulunmalıdır.
13. Ekstra tespit sağlayan iki adet medipore bandı bulunmalıdır.
14. Kenarları oval olmalı, santral kateterlerde güçlü tesbit sağlama|ıdır.
15. Yapışkanı akrilat ve hipoaIerjenik olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır.
16. Kağıt çerçevenin iki yanındaki kulakçıklar sayesinde ko|aylıkla uygulanabilmeli ve

eldivene yapışmamalıdır.
17. Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.
18, Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde, HlV-1 ve HBV ye karşı viral bariyer

oluşturduğuna dair klinik çalışması bulunmalıdır.
19. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama talimatı yer almalıdır.
20. Ürün gama veya etilenoksit yöntemi isteril edilmiş olmalıdır.
21. Ürün ve ambalajı lateks içermemelidir.
22. Normal oda şartlarında (15-30 0 C, o/o 35-6O nem) saklanmalıdır.
23. Siparişi verilen iirünlerin teslim tarihinden itibaren miadlannın dolmasına 2l3 kadar

süre olmalıdır. Yani teslim edilen iirünlerin kullanım süresinin en çok l/3'ü
tamamlanmış olmalıdır. TesIim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

24. 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 l5 gün içerisinde değiştirilmelidir.

25. Bakanlıkça toplanmasına karaı verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar
dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir.

26. Sipariş edilmiş olan üriiıııler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik
eşdeğer|eri kabul edilmeyecektir.

27. Muayene komisyonu gerek duyduğu üriinlerden her seri için yeterli sayıda analiz için
hastaneye gönderebilecek. analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebiyle
eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

28. üRIJN NUMLINEYE GöRE DEĞERLENDİRİLECEKTiR.



LL
vAKuM KoNTRoLLü cöĞüs DRENAJ (TonLAMA) sBri rsKNiK
şanrNaımsİ

l: Ş_fu!..r 
göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası

birikebilecek hav4 kan, sıvr vb. boşaltılması amac, iıe ı.uiıuruırnat içinçrıınrş
olınalıdır.

2. sıstem temel olarak bir rezervııar kısmı + fuling ye konnektörden oluşmalıdır.

3. Sistem 9i*:1 sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasını önleyecek şekildeyapılmış olınalıdn.

4. Sistemh 700-1000 ml'lik rezervı-ıan olmahdır.

5. Sistem iizerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulıınmalıdr.

6. sistemin rezervrıar krsmı içerisini gösterecek malzemeden yapılmış olrnalıdıı.

7. Sistemin iizerinde akciğer genişlemesini
olmalıdır.

dij ital ve/arıalog göstegesi

n cOı ifuPüçÜolıL

-61066
, . i Uzınonı
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KATETER,'IORASENTEZ-PARASIİNTIZ,'l'DK AŞAN'IA l,| Qıl e u roc on)

TEKNiK ŞARTNAMESi

1-Kateter, çok delikli ve üzerinde derinlik ayarlanıası yapabilmek için görülebilir

şekilde skala ile derecelendirilmiş olmalıdır.

2-Kateter poliüretan. polietilen, PVC veya silikondaı-ı ve radyoopak olmalıdır.

3-Kateter, 2,7-3 mm çapında,45-50 cm uzunluğrıı,ıda olırralırlıı,.

4-Kateter, koruyucu kılıf ile birlikte olmalıdır. İletiııı sistemi şeffaf olmalı sıvı

drenajr görülrnelidir.
5-Sekresyon torbası l,5- 2 litre olmalıdır ve gereğinde değiştirilebilir olmalıdır.
6-Üç yollu musluklu olmalıdır.

rUqıçaodı
.6j066

Uzmoııt



1. Pl evra bos'l uöyapılmış o'lmİlıil
2. steril ve tek
3. Travma ol ustu
ol mal ı dr r.

LÇL\'
TORAKS DREN (KATETER) TEKNtK şARTNAMESt

una uyum sağlayan şeffaf ve yumuşak pvc'den
] r.
kul'l anı ml ı k o] mal ı dı r.

rmayan, yuvarlatılm.rş, aç.ık distal uç1 u

esi ne ön'l eyen geni ş çapraz yan de1 i kl eri
2C-?9 ,!ç 32 F numara'l arı o'l mal ı dı r.yu 40-50 cm olmalıdır.
arında gözükecek hortum boyunca radio opakdr r.
ti ri l mesi
malrdt

için son delikten itibaren 2 cm'de

4. ooku emilm
olmalıdır.
5. Drenin 20-

6. Drenaiın bo
7. X-Ray-,l 5] nl
çi zgi si ol ıiıal ı
8. Doğru verle
bi ri§aretl i o

ffiDılbronu
D]

G<ijus c
-.51065

uzmanı
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cERVlcAL RlPENlNG BALLooN TEKNiK ŞARTNAMEsi

1- Serviksin indüksiyon için sakıncah olduğu zamanlarda doğum sancısından önce servikal

kanalın mekanik genişlemesinde ku|lanılmalıdır.

2- Serviks indüksiyonlarında doğal ve aşamalı olarak genişlemesini kolaylaştırmak için

tasarlanm|ştlr.

3- 100% silicon dan imal edilmiş olup, French Size'ı 18.0, uzunluğu 40 cm ve çift 80 mL'lik

balondan oluşmalıdır.

4- Balonun daha rahat yerleştirilebllm€ga açan açine sitllet yerleştirilecek bir kanalı olmalıdır. ürün

paketinin içerisİnden ürün ile birlikte uzunluğu istenen şekilde ayarlanabilen bir sitile de

çıkmalıdır.

5- İlk balon internal os'u geçtikten sonra stile çıkarılmahdır.

5- Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan

20 ml'lik şırınga kullanarak normal saliıin 40 ml'si ile balon şişirilmelİdir.

7- Uterin. içerisindeki balon şişiraldikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara

oturtulmasl sağlanmahdır.

8- Vajinal balon bu işlemden sonra dış seıvikal duvardan görülebilmelidir.

9- Uterin dtşilida ka:acak bıioııu genişietmek için V harili check-Flonun yeşii işaretli klslmdan 20

ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 20 ml'si kullanılmalıdır.

lG Her iki balon 80 ml'lik maksimum sıvıya ulaşana kadar her seferinde bir balona 20 ml'lik

artlnmlarla doldurulmalıdır.

11- Kullan|m süresi 12 saatten fazla olmamalıdlr, işlem için kolay yerleştiri|ebilir ve çıkarılabilir

olmalıdır.

12- Pee|-open paketleme ile sterilize edilnıiş olmalldır.

13- Tek kullanım açin tasarianmış olmahdlr.

14- Orijinal paketlerde üreticifirma ismive sterilizasyon miadı yazıiı olmalıdır.

15- Ürün; uIuslar arası kabul görmüş standartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.

16- Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık

Bakanhğı tarafır,dan onaylı olmalıdır.

17- Ürüne ait marka adl, onayl| ürün (bar}:od) numarasl , üretici firma adı varsa model, firmaya ait

malzeme kodu bilgileri ürün tesliminde yazılı olarak sunulmalıdır.

18- Ürüne yönelik uygunluk değerlendirilmesi ya lacağlndan ürün numuneleri ihale saatinden

önce teslilT e lid ir
?,

cdilm
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x
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TEK KuttANIMtıK ENDosKoPİK AĞıztıK TEKNiK şARTNAMEsİ

1. Endoskopik Ağızlık tek kullanımlık olmalıdır.2. Hassas hastalarda kul|anllmak üzere latex içermemelidir.3. Endoskopik ağızlık |astik bantlı özelliğe sahip olmalıdır.4, Ağızlık, hastanh endoskoba zarar vermemesi için dil ile ittirme işlemini minimize edecekçıkıntıya sahip olma|ıdır.
5. Ağızlık yetişkin|er için uygun olmalıdır.
5, Ağz|ık, hastayl rahats12 etmemesi için diş kısmı silikon malzemeden kaplanmış olmalıdır.7. Ağızlık tekli şeffaf poşetlerde olmahdır.
8, Ambalaj üzerinde ima| tarihive son kullanma tarihi yaz|h olmah ve son kullanma tarikı en az 2yıl olmalıdır.
9. Ağızlık ubb kayıtlı olmalıdır.
10. Ürün numune ile değerlendiri|ecektN

.l
}\o

\

-Ş{

V



L(
ENDoBRoNŞ|YAL UtTRAsoNoGRAFiK AsPiRAsYoN iĞNEsi TEKN iK şARTNAM Esi (EBUs)

1. Bölümde kullanı|an FUJİNON marka Endobronşiyal Ultrasonografi Cihazı ile uyumlu

ürün teklif edilmelidır.

2. Teklif edilen aspirasyon iğnesi steril Ve tek kullanlmlık olmalıdlr.

3. iğnenin içinde bulunan stile kink yapmamasl Ve eski halini tekrar alabilmesi için nitinol

olmalıdır.

4. Eminiyet açısından stile handle ile luerlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.

5. Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda olmalıdır.

6. Skopinin uzunluğuna göre shaft kısmı 4cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra

kilitlenip sabitlenebilir yapıda olmalıdır.

7. Kateterin şaftı elastik yapıda olması için pvcden üretilmİş olmalıdır.

8. Kateterin şaft kısmı, kamera görüntüsündeki görüntü kalitesini arttırmak, daha net bir

şekilde görünmesini sağlamak amacıyla mavi plastik kılıf şekIinde üretilmiş olmalıdır.

9. İğne O- 4 cm. arasında ayarlanabilir olmalıdır. İğne ayarlandıktan sonra twist lock

kilitleme mekanizması ile sabitlenebilimelidir.

10. İğnenin ultrason altında ekojeniteyi/görüntülenebilirliği sağlamak ve maksimize etmek

amacıyla, ucunun 20 mm. lik kısmı kumlanmış (sand blasted) yapıda üretilmiş olmalıdır.

11. İğne, iğne kırılması, kink yapması, deforme olması gibi riskleri ortadan kaldırmak

amacıyla nitinol materyalden üretilmiş olmalıdır.

12. Hem iğnenin, hem de kateter şaftının uzunluğu, handle üzerindeki twist-lock kilit

mekanizmaları ile ayar|anabilir olmalıdır. Twist-lock kilit mekanizması, kullanımı kolay

ve ergonomik olmalı, tek elle kullanımı sağlayan yapıda olmalıdır.

13. İğnenin açıkken dokuya zarar vermemesi için, stile 2mm. uzunlukta iğnenin dışında

olmalıdır.

14. Çalışma kanalı 2.0 mm (+/- 1mm) olan ultrasonik bronkoskoplar ile kullanıma uygun

yapıda olmalıdır.

15. Uzunluğu 700 mm olmalıdır.

16. İğne ölçüsü 22 g olmalıdır.

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

olmalıdır.

e_di r olmalıdır.e

ı|

18. set içe 1 adet üçyollu musluk ile valid
|ülre9l
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19, Set içerisindeki mevcut enjektör, 5-20ml. arasında ayarlanabilir Vakum kalit|i şlrınga

olmalıdır.

20, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne göre orijinal ambalaj üzerande yer alan etikette cE
numarası, tek yada çok kullanımlık o|ması, lot (seri )numarası, üretim ve son kullanma
tarihi, barkodu, üretici firma ismi ve adresi, varsa özel depolama şartları belirtilmiş
olma|ıdır.

21, Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır ve etiket üzerinde belirtilmeIidir.
22. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir yıl miadlı olmalıdır.
23, Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas|nda onay|ı UBB barkod

numarasına ve SGK onayına sahip olmalıdır.

D.
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TRANSBRONŞiYAL ULTRASONOGRAFi BALONU

Teklif edilen transbronŞiYal ultrasonografi ba|onu işlem 
'ırasında 

ultrasonik görüntü kalitesinin tam
olabilmesi ve |ezyon sınlrlarının belirlenebilmesini sağlamalldlr.
Teklif edilen transbronşiyal ultrasonografi balonu steril Ve tek kullanlmhk olmahdIr.3. Teklif edilen transbronşiyal ultrasonografi

kullanllabilmeıidir.
balonu endobronşial aspirasyon iğnesi ile birlikte

4' TransbronŞiya| ultİasonografi balonunun şişirilmeden önceki boyu 12_14 mm Ve eni7_8 mm olma|ıdır.5, Tlbbi cihaz yönetmeliği'ne göre orijinal ambalaj üzerinde yer a|an etikette cE numarası, tek yada çokkuılanlmllk olmasl, lot (seri ) numarası, üretim ve son kullanma tarihi, barkodu, üretici firma ismı ve
adresi, varsa özel depolama şanlarl belirtilmiş olmahdlr.

6. Etilen oksit ile sterilize edilmi§ olmalldlr ve etiket üzerinde belirtilmelidir.
7. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir yıl miadh olmalıdır.
8, Teslim edilecek malzeme Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslnda onayh UBB barkod numaraslna Ve sGK

onayna sahip olmalldlr.
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l. Eksternal-internaltipteolmalıdır.

2. Kateter 7F çapta ve distali ve orta kesiminde drenaj delikleri olmahdu.

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

4. 0.035 inç kılavız telle uyumlu ve yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.

5. Malzemeler ambarımza sipariş miktarları kadar taın ve noksansz olarak leslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilınesi ancak idarenin onayına
bağlıdıı.

6. Malzemeler teslim esnasnda en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yı|dan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün iiretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

7. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafindan sağlanacaktır.

8. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği''
kapsamındaki ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıth, onaylı bar-kod (EAN 13

uyumlu) numarası birim bazında ma]zemenin etiketi iizerinde bulunmalı, adı geçen
yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

9. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafindan yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdıı.

l0. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
Kontrol Birimi ambarıdır. Ma]zemeler raf teslimi alınacaktır.

l l. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilrniş olup kırıJr, ezik yamuk
ambalaj olmayacak, etiket üerinde güncel "Tıbbi Cihaz tiil"şr.l;U'"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

|2. Malzemeyi temin eden yüklenici fırma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan
dolayı kurumun uğrayacağı üm maddi manevi zarardan sorumludur.

I3. Firma ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli miktarda numune getirecektir.

1
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DILATATOR

l. Şartnamede istenen teknik özellikleri karşıladığna dair kataloglar iizerinde
işaretlenmiş belgeler ve buna ilişkin taahhütname tekliflerde yer alınahdu.

2. 20cm ıızunluğunda

3. 4F,5F,6F,7F,8F,9F, l0F, l l F, l2F, l3F, 14F, l5F, l6F, l 8F,20F,22F,24F SEÇENEKLERİ
OLMALIDlR. Teslim edilecek ölçüler böliim tarafından belirlenecelıir.

4. Uç kısmı tapered olmaııdıI.

5. Malzemeler ambarımza sipariş miktarları kadar tam ve noksansz olarak teslim
edi|ecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

6. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miadlı
olan malzemelerle değiştiıilmesi yüklenici fırma tarafından sağlanacaktn.

7. Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yl miatlı olmalıdır. Üretim tarüi itibari ite
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün ilretim tarihi, teslimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdu.

8. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildiıilııek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

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

t0. Malzemeler Sağhk Bakanlığı tarafından yayınlanan gtincel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

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

12. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kınk, ezik yamuk
ambalaj olmayacak etiket iizerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetıneliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktrr.

l3. Malzemeyi temin eden yüklenici fırma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

|4. Finna ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli mi}tarda numune getirecektil

Doç. ün DUsAr
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l. lntroducer Sistemi, nonvascular prosedürlerde, 0.035 inch guidewire\n kolay, doğru

ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilınesini sağlayacak özellikte olmalıdır.

2. Introducer Sistemi:

a. l adet Introducer (co-axial 4F dilatoı 6FRO markerlı sheat); kilitlenerek
kuvvetlendirilen cannulası ile birlikte,

b. l adet 22 veya2| gauge diagnostic iğne, iç stylet'i ile biılikte,

c. l adet iğneyle uyumlu, ucu yumuşak nitinol mikoguidewire içerrnelidir.

3. Sistemin diagnostik iğnesi, doku travmasını azaltacak özellikte olmalıdır.

4. Sistemin mil«o guidewire' nitinol olup ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve görünebilirliği
sağlamalıdır.

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

6. Malzemeler ambarımrza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilmesi ancak idarenin onayına
bağlıdu.

7 . Ma]zeme|erin reslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi alınacaktır.

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

9. Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miath ürünlerde teslimat esnasnda ki ürün iiretim tarihi, teslimat

tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

l0. Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti

ile uzun miatlı olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici fırma tarafindan sağlanacaktır.

l l. Malzemelerin firma tarafından vaka başı getirilip kullanduıldığı alımlar için, güncel

SUT hüKimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk

firmaya ait olup, SGK tarafindan yapılacak kesintiler frrmanın alacaklarından mahsup

edilecektir.

|2, Sağlık Bakanlığı tarafından yaymlanan güncel "Tıbbi Cüaz Yönetmeliği"

kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, Ürs vu.)

kayıtlı ve onaylı bar-kod (EAN l3 uyumiu) numarasının, birim bazında malzemenin etiketi

üzerinde bulunması zorunludur.

acc.DrAİrrahinDUSAK
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l3. Malzemeler Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliğin
de belirtilen şartlara uygun olınalıdır.

|4. Malzemeyi temin eden yüklenici fırrna, malzeme ile ilgili, mevzuata göre uygulanan

kayıt sistemindeki tiitn tanıınlamaları (TİTUBB, ÜtS vU.; ile SUT kodu tanımlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolay kurumun uğayacağı tiirn maddi manevi zarardan

sorumludur.

l5. Teklif veren fırma, ihalelerde değerlendirilmek tizere yeterli miktarda numune
getirecekıir.
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K.{TETER BALON ANJI OPLASTİ 0.035 GRl006

Balon kateterin liimeni 0.035" kılaıuz telin geçişine uygun olrnalıdır. over the wire
sistem olmalıdır

2. Balonun uç ksmı yuvaılatılınış eğime sahip olmalıdır.

3. Balon kateteri çift lümenli ve 7mm çapa kadar 5F çapında 7- 12mın arasında olanlar 6-
7 F intraducer ile çalışabilmelidir.

4. Balon kateterin üzerinde biri distalde diğeri de proximalde olmak üzere iki adet
marker bulunmalıdır.

5. Balon kateterin başlğı kullanlacak kılavuz telin geç§ini kolaylaştıracak tasanma
süip olmalıdır.

6. 450 PSI değerine kadar enjeksiyon basıncına sahip olmalıdır.

7. Balon kateter uzunlukları 80 -l20 cm arasında değişilebilen kısa ve uzun şaft
seçenekleri bulunmalıdır.

8. Balonlar 5-6-7-8-9-10-12mm çaplarında olmalıdır. 2-1Ocm dahil ve arasındaki
uzunluklarda da seçim imkanı vermelidir.

9. Balon'un rated patlama basıncı IOATM olrnalıdır

Genel Şartlar:

l . Malzemeler ambarrmza sipariş miktarları kadar tam ve noksansrz olarak teslim
edilecektir. siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim ediImesi ancak idarenin onayına
bağlıdır.

2. Malzemelerin teslim yeri Döner Sermaye Sal,rnanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdır. Malzemeler raf teslimi ahnacaktır.

4. Malzemeler teslim esnasında en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdn. Üreıim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün iiretim tarihi, testimat
tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

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

6. Malzemelerin firma tarafından vaka başı getirilip kullandırıldığı alımlar içi4 güncel
SUT hükiimlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk
fırmaya ait olup, SGK tarafından yapılacak kesintiler fırmanın alacaklarından mahsup
edilecekir.
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3. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup krık, ezik yamuk
ambalaj olrnayacak, etiket iizerinde giincel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.
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7. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, ÜlS vb.)

kayrtlı ve onaylı bar-kod (EAN 13 uyumlu) numarasının, birim bazında malzemenin etiketi
iizerinde bulunmas ı zorunludur.

8. Malzemeler Sağl* Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Clhaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

9. Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgili, mevzuata göre uygulanan
kayıt sistemindeki tiim tanımlamatarı (TiTUBB, Ürs vt.; ile SUT kodu tanımlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zarardan
sorumludur.

l0. Teklif veren fırma, ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli miktarda numune
getirecektir.
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BiLiYER DRENAJ 7F EXTERI,ıAL

l. Eksternal-internaltipteolmalıdır

Kateter 7F çapta ve distali ve orta kesiminde drenaj delikleri olmalıdır

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

0.035 inç kılavz telle uyumlu ve yüksek radyoopaziteye sahip olmalıdır.

5. Malzemeler ambarımıza sipariş mikıarları kadar tam ve noksansız olarak teslim
edilecektir. Siparişlerin bölünerek parçalar halinde teslim edilrnesi ancak idarenin onayna
bağlıdır.

6. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilınek sureti ile uzun miadlı
olan malzemelerle değiştirilmesi yüklenici fırma tarafından sağlanacaktır.

7. Malzemeler teslim esnasmda en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miatlı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün üretim tarihi, teslimat

tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdır.

8. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı
olan malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

9. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"
kapsamındaki ürünler içiı1 SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod (EAN 13

uyumlu) numarası birim bazında malzemenin etiketi üzeriıde bulunmalı, adı geçen

yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite belgesinin sunulması zorunludur.

l0. Malzemeler Sağ[ık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi C ihaz

Yönetmeliği"n de belinilen şartlaıa uygun olmalıdır.

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

12. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilıniş olup kırık, ezik yamuk

ambalaj olmayacak, etiket üzerinde güncel "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler

olacaktır.

13. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğayacağı tiim maddi manevi zarardan sorumludur.

14. Firma ihalelerde değerlendirilınek iizere yeterli miktarda numune getiıecektir.
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INFLATION DEVICE

l. 26 ATM gibi yüksek basınca kadar balonun şişme basıncını gözleme olanağı
tanımalıdır; bu sayede çeşitli şişirme şekilleri için kullanma olanağı sağlamalıdır.

2. Inflation Device, kullarumı kolay ergonomic bir tasanma sahip olmalıdıı.

3. Şişirme işlemi, kolu saat yönünde çevrilerek şişirıne işlemini yapmahdır. Emniyet
sistemi olmalı ve istenildiğinde ani indirmeye olanak tanrmalıdn.

4. lnflation Device,20cc şişirme kapasitesine sahip olmahdır.

5. Disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmahdr.

lJ
U
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2. Stentin iki yanında floskopi altında görünürlüğü sağlaması açısından en az 6 adet
mikomarker bulunmalıdır. Ayrıca gönderim sistemi iizerinde de 3 adet marker bulunmalıdır.

3. Sıent en çok 6 f ıntraducer, 8 F guiding kateter uyurılu olrnalıdr.

4. Stent 0,035" krlavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

5. Sıentin kullanılacak bölgeye göre 80 cnm ve l20 cm kateter uzunlugu olmalıdu

6, Stentin uç kısımlarında damarda kayma riskini orladan kaldıracak 1 mm lik fazla
açılım özelliği bulunma[ıdır.

7. Stenl gönderim sistemi stentin açılım sııasında doğabilecek kuwetlerden dolayı ileri
kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip olmalıdr,

8. Stentin ıek el ile açılabilmesi ve kolay manipule edilebilmesi için özel tasarlanmıs
kontrollü acılımı saglayan el mekanızması mevcut olmahdr.

9. Stentler 6 x (20, 30,40, 60, 80, l00) mm, 7 x(20,30,40,60, 80, 100) mm, 8 x (20,

30,40,60,80, l00) mm,9 x (20,30,40,60, 80, l00) mm, l0 x (20,30,40,60,80) mm, 12 x
( 30,40, 60, 80) mm, 14 x (30, 40, 60, 80) mm cap ve uzunluk secenekleri olınalıdır.

Genel Şartlar:

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

2. Ma]zemelerin teslim yeri Döner Sermaye Saymanlığı Tıp Fakiiltesi Taşınır Kayıt
kontrol Birimi ambarıdr. Malzemeler raf teslimi alınacaktr.

3. Ambalajlar aynı boyda dayanıkh malzemeden imal edilmiş olup krık, ezik yamuk
ambalaj olmayaca]<, etiket iizerinde giincel "Tıbbi Cüaz Yönetmeliği"n de belirtilen bilgiler
olacaktır.

4. Malzemeter teslim esnasında en az 2 (iki) yıl miatlı olmalıdır. Üretim tarihi itibari ile
iki yıldan daha kısa miaılı ürünlerde teslimat esnasında ki ürün iiretim tarihi, teslimat

tarihinden en fazla üç ay öncesi olmalıdr.

5. Miadı yaklaşan malzemeler için, son kullanma tarihinden üç ay önce bildiıilrnek sureti

ile uzun miatlı olan malzemeleıle değiştirmesi yüklenici fırma tarafından sağlanacaktır.

?

STENT VASKULER PERİFERİK KENDiLİĞİNDEN ACILAN

l. Stent tek tiip nitinol malzemeden lazer kesim olmalı ve çift etkili özel açılım
me kanizmasına sahip olmahdıı.

6. Malzemelerin firma tarafından vaka başı getfuilip kullandırıldğı alımlar içi4 güncel

SUT hükümlerine aykırı kullanım olduğu durumlarda (endikasyon dışı vb.), sorumluluk

/1ll r-
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fırmaya ait olup, SGK tarafindan yapılacak kesintiler firmanın alacaklarından mahsup

edilecektir.

7. Sağlık Bakanhğı tarafindan yayınlanan giirıcel "Tıbbi Ciha7 Yönetmeliği"
kapsammdaki ürünler için, mevzuata göre uygulanan kayıt sisteminde (TİTUBB, ÜrS vU.;

kayıtlı r,e onaylı bar-kod (EAN 13 uyumlu) numarasınm, biıim bazında malzemenin etiketi

üzerinde bulunması zorunludur.

8. Malzemeler Sağ|ık Bakanlığı tarafından yayınlanan güncel "Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği"n de belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

9. Malzemeyi temin eden yüklenici firma, malzeme ile ilgili, meyzuala göre uygulanan

kayıt sistemindeki tiim tanımlamalart (TİTUBB, ÜTS vU.; ile SUT kodu tanımlamalarındaki
yanlış veya eksik beyandan dolayı kurumun uğrayacağı tiim maddi manevi zaraıdan

soruınludur.

l l. Malzemeyi temin eden yüklenici firma UBB ile ilgili yanlış veya eksik beyandan

dolayı kurumun uğrayacağı tüm maddi manevi zarardan sorumludur.

|2. Firma ihalelerde değerlendirilmek üzere yeterli miktarda numune getirecekir.

Fikültgs,
B.şİan

,iıin 
DIJSA\(

l0. Teklif veren fırma, ihalelerde değerlendirilmek iizere yeterli miktarda numune

getirecektir.



.a eQ -J-} 5+

TAM OTOMOTİK TRUCUT BiOPSi İĞNBSİ TEKNiK ŞARTNAMESi

l . Biyopsi iğnesi ultrasyon ve CT eşliğinde yüksek kaliteli kor doku almak amacına
uygun olmalıdr.

2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisteminde ve mükemmel doku örneği alabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.

3. Iğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm maıkeller olmahdır.
4. İgnenin kalnlık ölçüsü, çapı (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renkli özel

bağlantı aparatına sahip olmalıdır.
5. İğne kalınlığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmalıdır
6. İğne ultrasound ve CT altında yüksek görüniirlük (ekojenik) özelliğe sahip olmalıdır.
7. İğne atış uzunluğu (örnekleme bolu) l cm ve 2 cm ye ayarlanabilir olmalt, kaliteli

biyopsi örneği alabilmeli, alınan doku ömekleri dışarıya alınabilmelidir.
8. Sistem tek elle kurulabilir olmalı ve kanul iğnesi, stylet kısımları a},n ayrı

kurulabilmelidir.
9. Sisıemin tutulan yüzeyinde kaymayı önleyici tırnak yapısı olmalı ve bu yapı zamansu

aıeşlemeyi engellemek için ateşleme düğmesinin bulunduğu yüzeyden farklı karşılıklı
iki yüzeyde olmalı.

10. Kullanıcının sistem üzerindeki kontrolünü arttırmak ve manüplasyonu kolaylaştırmak
için mekanizması hafifletilmiş olmalıdır.

l l. Mekanimanın biıi yanda diğeri aıkada olmak iizere iki adet ateşleme düğmesi
olmalıdır ve bu düğmeler iğne kalınlığını belirten renk kodlamasına göre
renklendirilmiş olmalıdır.

l2. kanulün üzerinde l cm aral*lı markerlar olrnalıdır.
13. 20, l8, l6, 14 Gauge kalınlık l0, l5 veya l6,20,25 uzunluk seçenekleri olmalıdu.

Bölümün isteğine göre teslimat yapılacaktır.
l4. Tabanca fi.im konvansiyoneI sterilizasyon yöntemleli ile steril edile bilmelidir,
l5. İğneler steril ve orijinal ambalajında ıeslim edilmelidir.
l6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

olmalıdır. Teslim edilen her malzeme teslimat tarihi ile en az iki yıl miadlı olmalıdır.

rLfti DU\Ai|
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YARI OTOMATIK TRU CUT BiYOPSi iĞNİSİ TENİK ŞARTNAMESİ

l. Biyopsi iğnesi ultrasyon ve CT eşliğinde yükek kaliteli kor doku almak amacına uygun
olmalıdır.
2. Biyopsi iğnesi coaxial çalışan trucut sisteminde ve miikemmel doku ömeği alabilecek
özelliğe sahip olmalıdır.
3. İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirleyici cm markerler olmalıdır.
4. İğnenin kalınlık ölçüsü, çapı (gauge) kolaylıkla belirlemeyi sağlayan renkli özel bağlantı
aparatına sahŞ olmalıdır.
5. İğne kalınlığını kolay seçebilmek için renk kodlu olmalıdır
6. İgne ultrasound ve CT altında yüksek görünürlük (ekojenik) özelliğe sahip olmalıdır.
7. İğne atış uzunluğu (ömekieme boyu) l cm ve 2 cm ye ayarlanabilir olmalı, kaliteli biyopsi
ömeği alabilmeli, alınan doku örnekleri dışarıya alınabilmelidir.
8. İğne l4G, l6G, l8G, kalınlığında ve l0cm, l5cm boylarında olmalıdır. Bölümün isteğine
göre teslimat yapılacakıır.
9. Biyopsi iğne ucu örnekleri ezmeden ve parçalanamadan almak üzere özel yapılmış olmalı
ve bu özeIlik ile alınan örnekler yeterli dolgunlukta ve mükemmel kesitli olmalıdır.
l0. Stereotaktik makineler ile uyumlu olmalıdıı.
l l. Tabanca tüm konvansiyonel sterilizasyon yöntemleri ile steril edile bilmelidir.
l2. İğneler steril ve orijinal ambalajında teslim edilrnelidir.
l3. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmatıdır. Teslırn edilen her malzeme teslimat tarihi ile en az iki yıl miadlı olmalıdır,

l,,CC.riJ iiailifi DU1A|
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NUTRILINE Tf, KNiK şARTNAMf, Sİ

l. Yenidoğan ve çocuklarda periferıl voldın intravenöz olarak uzun süreli ilaç tedavisi ve

parent€rıl bcslenme yıpılması amac! ile özel olarak imal edilmiş olmalrdrr.

2. Özcllikle l Kg'dan büyük 1,eni doğanlarda ve çocuklarda kullanıiabilir özellikte olmalıdır.

3. Kateter vücutta uzun süreli bek|eyebilecek ve damarı traymatize etmeyecek poliüretan

malzemeden imal edilıniş olmalıdır.

4. Katater son derece fleksible olup prematüre bebeklerde bile kolaylıkla tolere

edilebilmelidir.

5. sistem yerleştirme işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde

olmahı|ır. Yerleştirme iştemi için ayrı bir malzeıneye ihtiyaç duyulmamalıdır.

6. Sistem içinde yer alan introducer, krrıIabilir iğne olmalıdır.

7. Kırılabilir iğne çıpı istenilen modele göre 2F için 20G 25mm olmalrdır.

9. Kıt€ter ucu damar yüzeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik

özellikte olmahdır.

l0. Kateter kahnlığı istenilen modele göre 2F uzunluğu ise 3Ocm olmalıdır.

l l. Katater x-ray attında görüntülenebilmesi için radyopak olmalıdır.

l2. kateterin lüınenlerinin proksiınal ucunda, injeksiyon ve infizyon kolayhğı için puR,dan

mamul uzatma olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp

bulunmalıdır.

l3. Uygulama kotaylığı sağlamak için kateter üzerinıle derinlik mırkerlarr bulunmalrdrr.

l4. Kateter, steril ve orijinal ambalajındı teslim edilmelidir.

l5. Ambılajlar üzerinıle sterilizasyon tarihi ve yöntemi, son kultanma tarihi, malzemeye ait

uzunluk çap gibi bilgiler belirtilmiş olmahdır.

l6. Teslim edilen her bir malzeme tes|imat tarihi itibari ile en az iki yıl miath olmalıdır.

l7. Kateterin UBB kaydı olmalrdır.

l8, Numune birim tarafindan değerlendirildikten sonra onaylanıcaktrr,

l9. Her kateter için iki adet kateter tutucu bant verilnıelidir,

Dr.ö iııılıı
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PERİFERAL YOLDAN TAKILAN SANTRAL VENÖZ KATETER İF

TEKNiK şARTNAMEsi

l. Yenidoğan ve çocuklarda periferal yoldan intravenöz olarak ilaç ve beslenme solüsyonu

vermek için özel olarak imal edilmiş olmalıdır.

2. Özellikle l Kg'dan küçük yeni doğanlarda kullanılabilir özellikte olmalıdır.

3. Kateter esnek ve yumuşak ve ternıo-sensitive poliüıetan malzemeden yapıImış olmalıdır.

4. Yerleştirildikten sonra hasta tarafından kolaylıkla tolere edilebilmesi için kateter vücut rsısı ile

yumuşamalıdır.

5. Kateter x-ray altında görüırtiilenebilmesi için radyopak olmalıdır-

6. Kateter ucu d amar yizeyine zarar vermemesi ve rahat pozisyonlandırma için atravmatik

özellikte olmalıdır.

7, Kateterin lümenlerinin proksimal ucunda, enjeksiyon ve inftzyon kolaylığı için uzatma

olmalıdır. Uzatma üzerinde gerektiğinde kullanmak için klemp bulunmahdır.

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

enfeksiyonrı öırlemek aınaçlı 2Ocın den rızun olmamalıdır.

9. sistem yerleştirnıe işleminde kullanılacak gerekli malzeme ile birlikte aynı ambalaj içinde

olınalıdır. Yerleştinne işlemi için ayrı bir malzemeye ihtiyaç duyulmamalıdır,

t0_ sistem içinde yer alan introducer, kateterin kolay yerleştirilmesinde kolaylık sağlayacak

şekilde kırılabilir iğne (breakaway needle) şeklinde olmahdır.

l l. Kırılabilir iğne çapı 0.70mın (24G), uzunluğu l 8mm olmalıdır.

l2. kırılabilir iğne özeltasarım: sayesinde kanatlarına basarak kırılmalı ve katetere zarar

vermeyecek şekilde kolaylıkla kateterden ayrılabilmelidir.

l3. Kateterin akış hızı l bar basınçta 1.0 ml/dak olmalıdır.

l4. Yerleştirıne kolaylığı için katater üzerinde derinlik markerları hulunmalrdır,

l5. katete[in arkasında bulunan uzatma tüpü 8cm olmalı, ilaçlarla etkileşime girmemesi için puR

malzeııreden ınamul olmalı ve üzerinde kleınp buluırmalıdır,

l6. Kateter, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

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

lLllAN
aliültesl

sa.. ,!, r!] Hasıalıklah

Tes.iı,ı{ı rrffl/a}

olmalıdır.

l8, Kateterin UBB kaydı olmahdır.

19. Numune birim tarafından değerlendirildikten sonra onaylanacaktır,

20. Her kateter için iki adet kateter futucu bant verilmelidir,
L
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5F,LiK UMBILIKAL KATETER TEK LüMENLİ rnxxix ş.ınrNırıırsi

'l . Kateter enfeksiyon risklerini azaltan alifatik poliiiretan materyalden iiretilmiş olmalıdır

2. Kateter ucu damar yüzeyine zafaır veıTnemesi ve rüat pozisyonlandırmak için

atravmatik özellikte olmalıdır

3. Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

4. Ambalajlar iizerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı

5. Kateterin x-ray altında görtintiilenebilmesi için radyoopak olmalıdır

6. Kateter female luer lock bağlantıya sahip olmalıdır

7. Kateter üzerinde lcm aralıklarla işaret bulunmahdır ve işaretler silinmemelidir.

8. Kateter 25-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

9. Kateter 1,7 mm iç çapında olmalıdır.

l0. Kateter 5 F olmalıdır.

l l. Numune değerlendirmesi kullanılan birim tarafından onaylanmalı ve numune için

l2. CE belgesine sahip olmalı

l3. Her kateter için bir kateter tutucu verilmelidir.

14. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itiban ile 3 yıl miadlı olmalıdır. Miad
tarihine 4 ay yaklaşan üriin yenisi ile değiştirilmelidir.

1
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1-) Bariyer kremli perine pedi kese şekilde olmalı bir pakette en az 10 adet olmalıdır.

2-) Bariyer elkili olmalıdır.

3-) İnkontinans kaynaklı egzema oluşumunu önlemeye yardımcı olmah ve klinik çalışmalar

ile kanıtlanmalıdıı.

4-) Bariyer Kremli perine pedi ; İdrar kaynaklı enfeksiyon riskini önlemeye yönelik olmalıdır.

5-) Bariyer Kremli perine pedi ; Sakral / kalça basınç ülserlerini önlemeye yönelik olmalıdır.

Ve klinik çalışmalar ile kanıtlannralıdır.

6-)İçerisinde bulunan o/o3 dimethicone ve phospolipit sayesinde cildin doğal bariyer

sisteminin geliştirilmesine ve korunmasına yardrmcı olmalıdr.

7-) Ph 5,5-6 olmalıdır.

8_) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir,eldiven yapısından kaynaklı olarak gerektiğinde

çift taraflı kullanrma uygun olmalıdır.

9-) Gerekli göıüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilmelidir.

10-) E vitamini, b vitamini. aloe vera içermelidir.

l l-) Alım aşamasında en az 2 paket numune , klinik çalışma ve test raporları komisyona

sunulnrahdır. Yenidoğan yoğun bakım da uygulandıklktan sonıa alımına karaı verilecektir.

kon iışnş
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1

2

Hastanemiz Bünyesinde Bulunan Alcon Centurıon Cihazına Uyumlu Olmalıdır,

Set; Üzerinde Bir Adet cihaza Bağlanan Hava Hattı Ve Bir Adet Aspirasyon Hattlnln 8ulunduğu

Ön Vitrektomi Probuna Sahip Olmalıdır.

3 Paket içinde Ayrıca Bir Adet istenildiğinde irrigasyon Hattına Takıllıp Kullanılabilmesi için

İrrigasyon Kanülü Olmalıdır

Cihaz Bu Prop İle 10-800 Kesi Arası Önvitrektomi Yapabilmelidir,4

3oı 1ğ5ıaİİlan
oip Tes tlo,lau ıı9 T€.. ilo ı{)ı{56

5. Yukarıda Adı Geçen Tüm Sarf Malzemeler, özel olarak imal Edilmiş, Mukavim, Plastik Bir Kutu

İçerisinde, Steril Olarak Bulunmalıdır.

6. pak Üzerinde Üretim ve son kullanma Tarihleri Mutlaka Bulunmalıdır

9. orjinal Ürün Dışında Teklif Veren Firma, Cihazın Malzemeden Kaynaklanan Arızası

Durumunda Cihazın Yetkili servisine Ücreti Mukabili Tamir Ettireceğini Belirten Noter

Tastikli Belge verecektir. Ayrıca cihazın Tamiri süresince kullanılmak Üzere

Hastanemize Aynı Cihazı Bırakacaktır.

sAĞU(

d\ş

7.PakNeredenGüvenleAçılabileceğiniGösterecekŞekildeYapıştırılmışolmalıdır.

8. Pak cihazln Ütretici Firmasl Tarafından Üretilmiş olmalıdır,
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uu PANKREATİK pı,asrİr STENT 7/IOFR. TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. E.R.C.P. işlemlerinde biliyer kanallardaki tıkanıklığın geçici olarak
giderilmesi, biliyer kanallarda gerekli drenajın sağlanması amacıyla
dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Plastik stent, teflon ( ptfe ) materyalinden yapılmış olmalıdır.
3. Pozisyonlandırma kılıfi olmalıdır.
4. İki ucunda çentiği ve drenaj delikleri olan düz (straight) olmalıdır.
5. ( Amsterdam tip)

6. Görüntiilenebilirlik amacıyla radyo opak olmalıdır.
7. Flepler arası uzunluk 7 cm olmalıdır.
8. Plastik stent l0 Fr kalınlığında olmalıdır.
9. Malzeme tek kullanımlık olmalıdır.
10. Stent , steril ve original ambalajında teslim edilmelidir.
ll.Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
12.Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az2 yıl miadlı olmalıdır.

son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.
l3.Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz l_-llusal Bilgi Bankasında onaylı

UBB barkod numarasına sahip olmalıdır.
14. Ürtın numuneye göre değerlendirilecektir. Numune verTneyen firmaların

teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

piı,oR DiLATAsyoN BALoNU TEKNİK şARTNAMEsİ

l. 2.8 mm'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. 14-|6 mm genişliklerde olmalıdır.
3. Balon uzunluğu 5- 5,5 cm civarında olmalıdır.
4. Kateter en az 230 cm olmalıdır.
5. İçinden kılaııız tel geçebilmelidir.
6. Balon yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
7. Şaftı iterken kırılmayacak kadar yeterli sertlikte olmalıdır.
8. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

son kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.
9. Ürünlerde hata çıkması nallnOe ürünler yeni ürün ile degİşİirilmelidir.
l0. Teklif veren firmalar l adet numune vermelidir. Numune verıneyen

firmaların teklifl değerlendirme dışı kala
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, ,(-, PANKREATİx pı,asrİx STENT 10/10FR. rrrNİ« şanrNlıvrrsİ

1. E.R.C.P. işlemlerinde biliyer kanallardaki tıkanıklığın geçici olarak
giderilmesi, biliyer kanallarda gerekli drenajın sağlanması amacıyla dizayn
edilmiş olmalıdır.

2. Plastik stent, teflon ( ptfe ) materyalinden yapılmış olmalıdır.
3. Pozisyonlandırma kılıfı olmalıdır.
4. İki ucunda çentiği ve drenaj delikleri olan düz (straight) olmalıdır.

( Amsterdam tip)

5. Göriintülenebilirlik amacıyla radyo opak olmalıdır.
6. Flepler arası uzunluk l0 cm olmalıdır.
7. Plastik stent l0 Fr kalınlığında olmalıdır.
8. Malzeme tek kullanımlık olmalıdır.
9. Stent , steril ve original ambalajında teslim edilmelidir.
10.Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır.
1l.Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalıdır.son kullanma tarihi yaklaşan üı,tinler yeni miadlılarla

değiştiri lebilmel idir.
l2.Teslim edilecek malzeme Tıbbi cihaz ulusal Bilgi Bankasında onaylı

UBB barkod numarasrna sahip olmalıdır.
13. Ürün numuneye göre değerlindirilecektir. Numune verneyen firmalann

teklifl eri değerlendirme dışı kalacaktır.
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u \ sKLERoTERApi iĞNEsi rrcxNix şanrNaıvırsi

1. Endoskopların 2.8 mrn'lik çalışma kanalından geçebilmelidir.
2. İğne ucu 5 mm'den küçük olmalıdır.
3. Disposable olmalıdır.
4. Steril olmahdır.
S. Ürtln orijinal paketinde teslim edilmiş olmalıdır.
6. Önden enjeksiyonlu olmalıdır.
7. İşlem srrasında iğne kısmı çıkarılabilmeli ve istendiğinde geriye

çekilebilmelidir.
8. Kateterin uzunluğu enaz160 cm olmalıdır.
9. Enjeksiyon kanalından sıvı verildiğinde metal v.b. losımdan dışanya

kaçak olmamalıdır.
l0.Ürün numuneye göre kullanıldıktan sonra değerlendirilecektir.
ll.Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren arı az2 yıl

olmalıdır.
l2.son kullanma tarihi yaklaşan malzeme yenisi ile değiştirilebilmelidir.

DISPOSABLE P PLATE ( KOTER PLAĞI ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme kullanrlmakta olan elektrokoter cihazlanyla tam uyumlu
olmalıdır.

2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Malzemeyi veren firma plak altında oluşabilecek yanmalarda ve cihazla

uyumsuzluklardan dolayı oluşabilecek durumlarda her tiirlü sorumluluğu
kabul etmiş sayılır.

4. plaklar hipoallerjenik malzemeden yapılmış ve esnek yapıda olmahdır.
5. plaklar, yetişkinlerde kullanılabilecek ölçü|erde olmalı, tiim plak yüzeyi

cilde yapışmalı, kullanılan yapıştırıcı da iletken olmalıdır.
6. plaklar srvıya maruz kaldığında kolay çıkmamalı, sıvı rezistans özelliği

olmalıdır.
7. plak yapıştınldığı yerden kolay çıkartılmalı ve ciltte atık bırakmamalıdır.
8. Plak ambalajları plakların yapışma ve esneklik özelliklerini dış

etkenlerden koruyacak özellikte olmalı, ambalaj üzerinde uygulama şekli
ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.

9. son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az2 yıl olmah ve son
kullanma tarihi yaklaşan ürünler yeni miadlılarla değiştirilebilmelidir.
Urün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune verTn
teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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\^5 DisposABLE şoRT TEKNİK şARTNAMEsİ
l. Arka orta kısımda kolonoskopi ve rektoskopi sırasında yeterli deregede

açıklık sağlayan delik olınalıdr.
2. Bel kısmı lastikli olmalıdır. obez kişilerin de giyebileceği kadar büytik

olmalıdır.
3. ütın numuneye göre değerlendirilecekiir. Numune vermeyen firmaların

teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.
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b§ ENziMATiK TEMizLEyici sIvI TEKNİK şARTNAMEsİ
ı. Ürtın ami|az, pL,oteaz, ııpaz eruiimleri içeren deterjarı/dezenfektan

özelliğine sahip bir solüsyon olmalıdır.
2, konsantre ürün olmalı, çeşme suyu ile sulandırı]arak kullanılabilmelidiı.
3. Endoskopik ve ceırahi aletlerin ön temizliğinde kullanılmalı ve aletlerüzerindeki kan, doku ve benzeri organik artıkları ..t-it ;;;"yapmadan kolaylıkla temizleyebilmelidir.
4, ultrasonik temizleyici cüazlarda ve alet yıkama' makinelerinde

kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
5. Ürünün teslim tarihinden itibaren kullanım süresi enaz2 yıl olmalıdır.6. Preparatlaİ iyi kapatılmış, hava almayan orijinal ambalajlaı.da olmalı,etiketinde ürünün içeriği tam olarak belirtilmeli ayrıca üretim tarihi se11numaraSı, üretici firma ismi ve ürtin kod numarası yazılı olmalıdır.7. Ambalajında kullanım şekli, sulandırma oranı kullanım alanları, sonkullanım tarihi, ürünün etkin olduğu sıcaklık ve süre, gerekli uyarıa

ve önlemler yazılı o alıdır.
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8. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. ilaç ve tıbbi
cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na ( TİTUBB) kayıtlı olması ve alımr
yapılacak tıbbi cihazların TiTIJBB'DA Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylı
olması gerekmektedir.

9. Firma ürünü değerlendirmek için en az bir adet numune getirmelidir.

20.süre Yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan,
hatalı, bozuk olduğu tespit edilen üriinü yenileri ile ücretsiz olarak
değiştirecektir.

10.ürünün ssyB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün
geri alınıp, toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı
aranmadan aynı miktarda ürün değiştirilmelidir.

), XENONLAMBATEKNİKŞARTNAMESİ

l. Laınba kullanılmakta olan Fujınon EPX-402 / EPX-4400 ve VP-4450
video processör ile uyumlu çalışmalıdır.

2. Lamba hiçbir ek malzeme kullanılmadan sonınsuzca cihaza monte
edilebilmelidir.

3. Lamba kullanım esnasında sağlık açısından bir sorun teşkil etmemelidir.
4. Lamba, processör üzerinde bulunan, lambanın çalışma ömrünü gösteren

gösterge ile uyumlu çalışabilmelidir.
5. Lamba en az300 saat kullanım ömrü olmalıdır.
6. Lamba l5 volt elektrik enerjisi ile çahşmalıdır.
7. Lamba 300W 5500K teknik değerlerde ışık üretebilmelidir.
8. Lamba hava soğutma sistemiyle soğutulabilmelidir.
9. Lamba processor cihazına monte edilerek çahşır durumda teslim

edilmelidir.
l0. Lambayı veren firma lamba değişimini de yapmalıdır.

()V HAvA-Su KANALI DüĞMEsi TEKNİK şARTNAMEsİ

1. Kullanılmakta olan Fujinon marka endoskopla uyumIu olmalıdır.
2. Reusable olmahdır.
3. Otoklavlanabilmelidir.

Ürün ilgili bölüm tarafından numuneye göre değerlendirilecektir.

k
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AspiRAsyoN (sucTlorg nüĞıvıısi rnxNir şanrx.,tıınsi
. Kullanılmakta olan Fuj inon marka endoskopla uyumlu olmalıdır.
. Reusable olmalıdır.
. otoklavlanabilmelidir.
. Urün ilgili bölüm tarafından numuneye göre değerlendirilecekir.

6\^
BIYOPSI KANALI KAPAK OÜĞİrnSİ

4

l. Semi-disposable özellikte olmalıdır.
2. Biyopsi kanalından sıvı sıçramalarını ve hava kaçışını engelliyebilmelidir.
3. Kullanılmakta olan cihazlara uygun olmalıdır.
4. ütın ilgili bölüm tarafindan ruriun"y. göre değerlendirilecektir.

EUS ENDOSONOGRAFi BİYOPSİ İĞNnSİ TEKNİK ŞARTNAME
1- Çalışma uzunluğu l37.5cm- l41.5cm arahğında olmalr, isteğe göre
ayarlanabilmelidir.

2- İğne kalınlığında 19,22 ve 25 gauge seçenekleri bulunmalı, l9 gauge kem,
22 gauge siyah ve 25 gauge turuncu renklerde kodlandırılmış olmalıdır.

3, 19-22 ve 25 Gauge olan iğnelerde kılıfin kalınhğı iğne ile birlilıte değişmeli,
igne ile kılıfin arasında boşluk kalmamahdır.

4- |9 gauge iğne, 2.8 mm çalışma kanah ile, 22 ve 25 Gauge iğne ise 2.4 mm
çalışma kanallı ekoendoskoplarla uyumlu olmalıdır.

5- İgne derinliği Ocm - 8cm aralığında olmalı, bu özelliği belirleyen göstergeleri
ve plastik ayarlama kilidi bulunmalıdır.

6- kılıf uzunluğu farklı ekoendoskoplara göre ayarlanabilmeli, bu özelliği
belirleyen göstergeleri ve plastik ay arlama kilidi bulunmalıdır.

z- igne ultrasound altında görüntti sağlayacak şekilde ekojenik olmalı, bu özellik
çevresel daire şekli ile sağlanmış olup, iğnenin en uç noktasına kadar devam
etmelidir.

8- İğnenin materyali kromium kobalt olmalıdır.

9- stylet'in materyali nitinol ve yuvarlatılmış olmalı, sonunda kilitleme klibi

ü l
,
3
4

bulunmalıdır.
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b

l0- Setin içinde 1 adet 20cc'lik vakum kilitleme ş,',ngası, l adet 3 yollu musluk
bulunmalıdır.

11- Urüniin "CE Belgesi" ve/veya "FDA Onayı'' olmalıdır.

12- Firma l adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmaların teklifi
değerlendirme dışı kalacaktır.

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

b ENDOWASH MARKA 4100-4101 ve 4102 MODEL ENDOSKOPİ
YIKAMA MAKİNESİ rİı,İrnrsİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ı. 5 Mikron Giriş (partikül) Filitresi ; Dış çapı 6l mm, İç çapı 28 mm, boyu
250 mm

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

l Mikron Çıkış (Paıtikül) Filitresi ; Dış Çapı 63 mm, İç çapı 28 mm, boyu2

250 mm

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

\

ı. Filitrelerin l yıl raf ömrü garanti kapsamında olduğu ve Endowash Markalı
yıkama cihazlanna zarar vermeyeceğine dair uygunluk yazısı verilmelidir.
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'. Tiip sıcı,l ve silikonize olnıalıdır.

'. TLı,. ı.rl,' ı,c nazal ktıllanıı]ıa uygun olmalı.iır,

'. Tii;ı ııiiı,,'eve 1-erlcşıirilmiş nroal spirai içer ııcliiliı,.

. T,',), |, , kolııı,..k liirIü oln-ıalldır. (l5 mm)

i. Tit,\;ın,.,kısıııı 1ı,ır,ına olıışturmayan biçiııı.le ıiııarlatılmış olmalıdır.

. l'ı',,, ıız , ,ltığu tizı"ıinde cnı olarak işaretleıınıiş ıı!nıalıdır.

-. Tii,l ı.,,, lııca siiıcklilik göSteren X-ıay işareli ıılılıılıdır.

. ']';: ] ] ı ı aıııl,ıılııiın üzerinde iç r,e dış çı,:,ı .:ı,, lı oln,ıalıdır.

, l-i ,i ,ı kısıııınrl;ı 1üpü cevreleyen siyah kıiiııı 1ı,ız|5yçn çizgisi olmalıdır.

l|. Ti;,\i]ı] l ,ll diiştik hısınçlı. yüksek voliim iizelli!inde olmalıdır.

l. Ti ,.' , ,ı şişirııcıc yaralan pilot balon tılııııIı \c tüp numarası üzerinde yazılı olmalıdır.

]. l';' ııtııı ı ılll lııer ve Iı.ıer-lock şırıng. ıüç|iıı ı\ la uyumlu olmalıdır.

l. fi'"ı ,,,, , ;114s1 iistiinde yazınalı, ihtiyaç lisıcıiı;,le helirtilen ebatlarda olmalıdır.

l. İ.ı ı ' 'ııılcri son kullanıııa tarihine 3 (üt, ı :ır kıla yenisiyle değişıirecektir.
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MoToR UcU
rnrNix şanrNavınsi

Teklif edilecek uçlar hastanemiz-demirbaşına kayıtlı Aesculap marka beyin cerrahi
motor sistemi ile uyumlu olmalıdır.

2. Teklif edilen drill uçlan çok kullanımlı ve kullanılan sistem ile aynı marka olmaIıdır.3 Uçlar steril olarak dayanklı ambalajında ve iieerinde sterilizasyon ş.kıi,;hi ;;i;;numaraları belirtilmiş olmalıdır.

! !ı1^"n drill sistemine, ataçmanlara tam uyum göstermesi gerekmektedir.5. Teklifedilen uçlar buhar otoklavına girebilmeıire ototlaison ur, ,"* * ştiıbozukluğu olmamalıdır.
6. uçlar üzerinde ürün çapı ve hani ataçman ile kullanılabileceğini gösteren işaret sistemiolmalıdır.
7, Uçlar aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:

,. . Topuz Uç (tek çizgi), 6,0 mm çapında , ç|ğ Adet
_ü . Topuz Uç (iki çizgi), 6,0 mm çapında, çİİ la"tı Topuz t ıç (tek çizgi), 4,0 mm çapında , çld na"tı Toquz Uç (iki çizgi), 4,0 mm çapınd4 çl ldet
._ . I"1isl,,* 

kaniyatom ucu, ıÜf laet, . Pediatrik kraniyatom ucu, 
*6 2o aa"t
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PERKÜTAN NEFROSTOMi TEKNiK ŞARTNAMESi

ıt!\$s

l , Nefrostomi seti perkütan olarak seldinger tekniği ile takıiabi|ecek şekilde olmalıdır.2, seı, birer adet nefrostomi kateteri, ultrasonik giriş ignesi, ı uçtu guide, universal adaptör veüç adet değişik kalınlıkıa radyopak diIatOrden oİuşrn"İ,ar.
3, 

-Yerleştirme 
kolaylığı için kateterin uç kısmı u"a dog-in"eı"n (Taper tip) yapıda olmalıdır.4. Kateter uzunlu ğu 24- 34 cm olarak seçilebilmeIidir.

5. Kaıeterin proksimal ucunda, kitlemeli bağlantılı olmalıdır.
6. 6-8-10-I2 F ebatlarında olmalıdır.
7. İmalat ve son kullanma tarihi paket üzerinde olmahdır.
8. Miyadı teslim tarihinden itibaren en - Z yrl olınuİrar..

|, 
Pl|a 

lerinde steril izasyon tarihi ve son kullanma ıarihi yazılmalıdır,l0. Firma kIiniklerin istediği size katet..i ,..met ,o.unOua,..
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uzuN (YETişKiN) BoY HASTA lslTMA sisTEMı ( YATAK TiP|)TEKNıK şARTNAMESı
1- Clhaz Pediatrik ve yetiŞkin hastaların ı5ıtılmasında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.
2- lsıtma sastemi lsı kontrol ünitesi Ve |5|tücı yatak olmak ozere iki klslmdan oluşmalıdır.
3- Cihaz 220-240V/50-60 Hz şehir şebeke elektriği ile çalışabilmelidir.
4- lsütma işlemi hasta emniyeti açlslndan düşük voltajla yapılmalı, yatağa gelen voltaj

24V u geçmemelidir.
5, lsıtma €lementi olarak karbon-fiber kumaş kullanılmı5 olmalıdır.
6- sistemde sıcaklık ayarü 30oc ile 400C arasında, en fazla o,loc hassasiyetle yapllabilmelidir.
7- Ayarlanan Ve gerÇekleŞen slcaklIk değerleri ön paneldeki LED Veya LcD göstergelerden dijital olarak ayrı ayrı

izlenebalmelid ir.

8- |sltma iŞlemjnin %0 ile %10O arasında hangi kapasitede yapıldığı, kontrol panelinde bulunan göstergeden
%10'luk dilimler halinde izlenebilmelidir.

9- Sistemin kontrol panosu açma/kapama butonu da dahil olmak üzere toz geçirmeyen dokunmatik membran
tipi olmall, üzerine damlayabilecek slvılardan etkilenmemelidir.

10- Oda sıcakhğında ısıtIc| ped 36-37oC sıcak|ığa en geç 10 dakikada ulaşabilmelidir.
].1- Sistemin aşağıdaki durumtara karşı sesli ve ışıklı alarm düzeni olmalıdır.

a. yüksek 5ıcaklık alarmı
b, Pad (lsltıcı yatak bağll değil Veya arızalı) alarmı Veya kablo arızasl alarml
c. Güç alarmı

12- Sistemde alarm verildiği zaman, sesli alarm bir butona basılarak susturulabilmelidir. Alarm sesi
sustu ru ld uğu nda, alarm durumu devam ettiği sürece ön paneldeki göstergelerden takip edilebilmelidir.

13- Hasta emniyetı açlslndan yüksek ısı alarml, lsl kontrol sisteminden tamamen bağlmslz ikinca bar alarm sistemi
tarafından denetlenmeIi ve bu alarm sistemi ayrı bir sıcaklık 5en5örüne sahip olmalıdır.

74- Cihaı 42oC'de yüksek ısı alarmı vermeli ve ısıtmayı kesmelidir.
15- lsltma sisteminin 50x190 cm {İ5 cm) ebatlarlnda ], adet lsltmall yatağl olmalldlr. lsltma|l yatak, amel|yat

masaslna 5abitlenebilmelidir.
16- lsıtlcl yatağln dış yüzeyi silinebiIir olan su geçirmeyen hava geçiren, özel bir kumaşla kaplanmış olmalıdır.
u- Röntgen çekimine uygun olmalıdır.
18- Yatak içan çok kullanımlık ve tek kullanımlık kılıf mevcut olmalıdır. Her bir cihazla blrlikte 1adet çok

kullanımlık ve 2 adet tek kullanımlık kı|ıf verilmelidir.


