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Sıra No: 0298l
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adl: K.B.B SERVİSİ - MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya ÖzeIliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklif baz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilecektir.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilecektir.
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durunıunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktır.
Teklif veren istekliler yukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif Tarihi: 23.10.20l7 SAAT l7:00

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 637 60.38.32.00.0 1.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Flrma ve
uBB

1 TRAKEOSTOMI KANULU
SİLİKoNLU 2,5

10 ADET

2 TRAKEOSTOMI KANULU
PLASTİK KAFLI No:3

50 ADET

3 TRAKEOSTOMI KANULU KAFLI
3,5

50 ADET

4 TRAKEOSTOMI KANULU
PLASTİK KAFLI No: 4

50 ADET

5 TMKEOSTOMI KANULU
PLASİK KAFLI 4,5

50 ADET

6 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ
PLASTİK KAFLI No:5

50 ADET

7 TRAKEOSTOMI KANULU KAFLI
NO:5,5

50 ADET

B TRAKEOSTOMI KANULU
PLASTiK KAFLI No:6

50 ADET

9 TRAKEOSTOMI KANULU
PLASTİK KAFLI 9 MM

30 ADET

10 TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ
BALoNLU B.5

50 ADET

11 TRAKEOSTOMI KANULU
PLASTİK KAFLI NO:B

25 ADET

I2 TMKEOSTOMI KANULU
KAFSIZ NO:3

50 ADET

13 TMKEOSTOMI KANULU
KAFSIZ NO:2,5

50 ADET

|4 TRAKEOSTOMI KANULU
KAFSIZ NO:3,5

50 ADET

15 oTosKoP 1 ADET

16 TAŞINABILIR OTOSKOP 1 ADET

17 TRAKEOSTOMI KANULU
GüMüs No:6

20 ADET

1B TRAKEOSTOMI KANÜLÜ
GüMüs No:7

10 ADET

19 TRAKEOSTOMI KANULU
GüMüs No:8

20 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibatteletbn :Tel.: 0 (414)344 4l 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69
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KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 2,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazıIı olmalıdır
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune vörilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 3,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazı|ıolmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Ş effaf silik onize plastikten mamul o lmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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KAFLI, TRAKEOSTOMİ xaNÜı,Ü NO: 3,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazılı olmalıdır.
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 4,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek hacim, dtlşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazıh olmalıdır
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 4,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazı|ı olmalıdır
3, Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 5,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüksek hacim, düştik basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazıIı olmalıdır.
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Şeffaf si likonize plastikten mamul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlı onaylı UBB (Ulusal ) kodu olmalıdır
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KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO: 5,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazıl,ı olmalıdır
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO: 6,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazı|ı olmalıdır
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4, Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO: 6,5
TEKNİK ŞARTNAMESi

l. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazı|ı olmalıdır
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7, Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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l. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazilıı olmalıdır.
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6, Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8, Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ xaNÜı,Ü No: 7,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 7,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAFLI, TRAKEOSTOMİ xıNÜı,Ü No: 8,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.Yüksekhacim,düşükbasınçyapılıincekaflıolmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğu yazı|ı olmalıdır
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

l. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazı|ı olmalıdır.
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4, Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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KAFLI, TRAKEOSTOMi «aNÜı,Ü No: 8,5
TEKNiK ŞARTNAMESİ

1. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazı|ı olmalıdır
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6, Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

KAFLI, TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 9,0
TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazılı olmalıdır.
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4, Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 2,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

9. Yüksek hacim, düşük basınç olmalıdır.
l0. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazı|ı olmalıdır.
l 1. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
l2. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
l3. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
l4. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
l5. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
l6. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ NO: 3,0
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yüksek hacim, düşük basınç olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazılı olmalıdır
Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır.
Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

TRAKEOSTOMİ KANÜLÜ No: 3,5
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Yüksek hacim, düşük basınç olmalıdır.
2. Tek tek steril paketlerde ve paket üzerinde neyle steril olduğuyazı|ı olmalıdır.
3. Paket içerisinde tespit için ekstrafor olmalıdır.
4. Perkütan teknikle takmaya uygun olmalıdır.
5. Şeffaf silikonize plastikten mamul olmalıdır.
6. Üzerinde radyo opak çizgi bulunmalıdır,
7. Numuneye göre değerlendirilecek olup numune verilmelidir.
8. Sağlık Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
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TRAKEOSTOMi cÜıvıÜŞ xaNÜı,Ü No:6
rnxxix şanrNaııusi

1. Trakeostomi ttlptl gümüş yapıda olmalı
2. Dış kanül çapı 6110 mm olmalıdır.
3. İç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından 1 mm geriden (Proksimalden) başlamalı,

yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde 1 mm kısa olmalı.
4. Dış kanül uç kısmı keskin kenarlara sahip olmamalı ve tam yuvarlak olmalı.

5. Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı
olmamalı (Amaç; dış kanülün stoma içindeki hareketi mukozal irritasyona yol

açmasln.
6. İç kanül dış kanülün içine tam oturmalı.
7. UBB kaydı olmalı
8. Numuneye göre değerlendirilecektir.

TRAKEOSTOMİ CÜİVİÜŞ KANÜLÜ NO:7
TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Trakeostomi ttiptl gümüş yapıda olmalı
2. Dış kanül çapı7ll1 mm olmalıdır.
3. iç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından l mm geriden (Proksimalden) baŞlamalı,

yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde 1 mm kısa olmalı.
4. Dış kanül uç kısmı keskin kenarlara sahip olmamalı ve tam yuvarlak olmalı.

5. Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı

olmamalı (Amaç; dış kanülün stoma içindeki hareketi mukozal initasyona yol

açmasln.
6. İç kanül dış kanülün içine tam oturmalı.
7, UBB kaydı olmalı
8. Numuneye göre değerlendirilecektir.
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TRAKEOSTOMİ cÜıvıÜş raNÜı,Ü No:8
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Trakeostomi ttiptl gümüş yapıda olmalı
2. Dış kanül çapı8lI2 mm olmalıdır.
3. İç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından 1 mm geriden (Proksimalden) başlamalı,

yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde 1 mm kısa olmalı.
4, Dış kanül uç kısmı keskin kenarlara sahip olmamalı ve tam yuvarlak olmah.
5. Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı

olmamalı (Amaç; dış kanülün stoma içindeki hareketi mukozal irritasyona yol
açmasm.

6. İç kanül dış kanülün içine tam oturmalı.
7. UBB kaydı olmalı
8. Numuneye göre değerlendirilecektir.

TRAKEOSTOMİ cÜıvıÜş KANÜLÜ No:9
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Trakeostomi ttiptl gümüş yapıda olmalı
2. Dış kanül çapı9l|3 mm olmalıdır.
3. İç kanül uç kısmı dış kanül uç kısmından 1 mm geriden (Proksimalden) başlamah,

yani iç kanül dış kanül içine yerleştirildiğinde 1 mm kısa olmalı.
4, Dış kanül uç kısmı keskin kenarlara sahip olmamalı ve tam yuvarlak olmalı.
5. Dış kanülleri boyuna tespit eden yatay seyirli tespit plakası dış kanüle kaynaklı

olmamalı (Amaç; dış kanülün stoma içindeki hareketi mukozal irritasyona yol
açmasln.

6. İç kanül dış kanülün içine tam oturmalı.
7. UBB kaydı olmah
8. Numuneye göre değerlendirilecektir.
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DUvARA MoNTE ENERJİ ünirnı,i
oToSKop SET rnxNir şa,nrıvavınsi

DuvAR üNirnsi:
l. Ünit220vl50hz şebeke elektriği ile çalışmalıdır.
2. Ünit tek bir gövdeden oluşmalı ve üzerinde iki ayrı spiral kablolu elceği bulunmalıdır.

İstenildiğinde üçüncü bir tekli modül eklenebilir yap|yasahip olmalıdır.
3. Ünit üzerinde markası, modeli görünür bir şekilde yaz|ıı olmalıdır.
4. Ünit üzerinde bir açma-kapama düğmesi olmalı, bu düğme üzerinde cihazın açık olduğunu

belirten bir ikaz ışığı yanmalıdır
5. Enerji çıkışı 3,5v olmalıdır.
6. Ünitin spiral kablolu elcekleri 3 m uzunluğa kadar uzayabilmelidir.
7. Elcek oturtulduğu yuvadan alındığında kullanılan başlığa otomatik olarak enerji gelmeli,

Yerine konulduğunda enerji kesilmelidir. İstenirse başlık özel anahtarı vasrtasıyla elceğe
kilitlenebilmelidir. Elcek alındığında ışığın yanmasmı sağlayan anahtar dışarıdan
gözükmeyecek manyetik anütar olmalıdır. Bu sayede tozlarwıa gibi nedenlerle
fonksiyonunu yitirmesi engellenmiş olmahdır.

8. Elcek üzerinde ışık ayarı yapılabilmelidir.
9. Elcek yerlerinden alındığında ampulün ömrünü uzatmak için voltajı düşiikten ytikseğe doğru

arffıran yumuşak başlatma özelliği olmalıdır.
l0. Opsiyonel olarak, cihazın istenildiginde taşınabilir (seyyar) kullanılabilmesi için, her iki

başlığında uyacağı, orijinal ve setle aynı marka, Li-ion pil ile çalışan, pilin doluluk
durumunu gösteren ve en az 3 led'den oluşan göstergeli handle'ı olmalıdır. İstekli firma bu
özellikleri orij inal kataloğunda işaretleyerek ispatlamalıdır.

l l. Cihazın orjinalliğinin kontrolu açısından,cihazların üzerinde mutlaka fabrika çıkış seri
no.su ve amblemi aranacak ve seri no,su gerekirse üretici firmadan teyit ettirilecektir. Bu
anlamda teslim edilecek tüm cihazlarda amblem ve seri numarasl aranacaktır

OTOSKOP:

12.3,5 volt ultravioleden aruımlş zenon halojen aydınlatmalı olmalıdır.
13. Işık çıkışı otoskopun arka kısmından uç kısıma doğru olmalı, yansımasz ve bozulmayan

görüntü elde edilmelidir
l4. Otoskop başlığı mat-krom kaplı metal olmalıdır.
15.Otoskop başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı korınektör kilit sistemli olmalı, bu

sayede kendi markasının değişik enerji kaynaklarında da kullanılabilmelidir.
16.Otoskop başlığının 3x büyütme yapan optik camlı gözlem penceresi olmalı, çizilmeye

dayanıklı olmalı ve kendi ekseni etrafinda 360' dönebilmelidir.
17. Sağlıklı bir muayene için yansımaları aza|tmak amacıyla otoskop içi mat siyah olmalıdır.
l8.Gerektiğine otoskop ile orta kulak pnömatik testi yapılabilmelidir. Bunun için opsiyonel

insuflasyon pompasl olmalıdır. Pnömatik muayene için gözlem penceresi ile otoskop
başlığın arasında conta olmalı ve gözlem penceresi hava geçirmez bir şekilde başlığa
kilitlenebilmelidir.

19. Gözlem penceresi kaybolmayı önlemek için başlığa vidalanmış olmalıdır ve sadece
tornavida ile sökülebilmelidir. Gözlem penceresi ve lens olarak iki parçadan oluşmalıdır.
Sadece zarar gören kısım değişebilmelidir.

20. Otoskop başlığın 2,2 -2,8 - 3,5 - 4,5 - 5,5 ve l0 mm çaplarında metal kilit sistemli sanalon
'os" maddesinden yapılmış, herhangi bir antiseptik ile dezenfekte ve max. 134"c'de otoklava

i kullanım olmalıdır. Ayrıca setle birlikte işitme kanalını
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korumak için 40 adet 3mm ve 40 adet 5 mm çaplı sürekli kullanım spekulumlarn ucuna
takılan tek kullanımlık yumuşak uç verilecektir.

21. Başlıkla birlikte 1000 adet 2,5 mm ve 1000 adet 4 mm çapında tek kullanımlık spekulumlar
verilmelidir.

22.Tek kullanımlık spekulumlar için için duvara monte edilebilen spekulum kutusu
verilmelidir.

CERRAHİ oıosrop:

23.3,5 volt ultravioleden arınmış halojen aydınlatmalı olmalıdır.
24. Cerrahi otoskop başlığın enerji kaynaklarına takılacak kısmı konnektör kilit sistemli olmalı,

bu sayede kendi markasının değişik enerji kaynaklarında da kullanılabilmelidir.
25. Otoskop başlığındaki döner lens 2,5 kez büyütme yapmalıdır.
26. Döner lens tek bir pozisyonda kilitlenebilmelidir. Kolaylıkla oynatılıp tekrar eski

pozisyonuna getirilebilmelidir.
27. Otoskop başlığı çizilmeye mukavim olmalıdır.
28. Başlığın açık yaplsl olmalı, bu sayede aletlerle ideal bir çalışma sağlayabilmelidir.
29. Cenahi otoskop başlığın 2,2 - 2,8 - 3,5 - 4,5 - 5,5 ve 10 mm çaplarında metal kilit sistemli

sanalon'os" maddesinden yapılmış, herhangi bir antiseptik ile dezenfekte ve max. 134oc'de

otoklava girebilen sürekli kullanım spekulumları olmalıdır.
30. Cıhaz 2 yıl fabrika, 10 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi taşımalıdır.
31. İthalatçı firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
32. Firmalar şartnamede istenilen ürünlerin tamamından en az l(bir) adet numuneyi, ihale

saatinden önce tutanak ile idareye teslim edeceklerdir. Numune teslim etmeyen isteklilerin
teklifl eri değerlendirme dışı bırakılaçaktır
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OTOSKOP SET TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 3,5 volt xenon halojen ampulle fiber optik aydınlatma sağlamalıdır.
2. Tamamen gölgesiz ve simetrik aydınlatma olmalıdır.
3. Otoskopun bakış yerinde ampul olmadığından engelsiz bakış olanağı sağlanmalıdır.
4. Gerektiğinde yan tarafa döndürülebilen mercek penceresi bulunmalıdır.
5. Otoskopun başlığı darbelere karşı dayanıklı metal malzemeden imal edilmiş

olmalıdır.
6. Otoskop başlığının enerji kaynaklarına takılacak kısmı konnektör kilit sistemli

olmalı, bu sayede kendi markasının değişik ışık kaynakları ile kullanılabilmelidir.
7, Otoskopun ampulü herhangi bir alete gerek duyulmadan kolayca

değiştirilebilmelidir.
8. 2,4-3 -4 ve 5 mm'lik4 adet sanalon s maddesindenyapılmış sürekli kullanım

spekulaları bulunmalıdır.
9. Otoskopun iç kısmı ışık yansımalarını engelleyebilmesi için mat siyah renkli

olmalıdır.
10. Tımpanum pnomatik testini güvenilir yapabilmek için otoskop gövdesi ile gözlem

penceresinİn (mercek) arasında hava geçirmezbir conta olmalıdır. Mercek
kapatıldığında ınsuflasyon anında hava kaçırmamalıdır.

1 l. Setle birlikte işitme kanalını korumak için 40 adet 3mm ve 40 adet 5 mm çaplı
sürekli kullanım spekulumların ucuna takılan tek kullanımlık yumuşak uç
verilecektir.

l2. Setle beraber otoskop için bir adet yedek ampul verilmelidir.
l3. Set içinde, otoskop başlığının bir konnektör vasıtasıyla kolayca takılabileceği bir

adet handle olmalıdır. Bu handle şarj edilebilir li-ion pil ile çalışmalıdır ve handle
üzerinde pilin doluluk oranını gösteren en az 3 led'den oluşan göstergesi olmalıdır.

14. Set ile aynı marka masa üstü şarj cihazı verilmelidir. Şa{ cihazı iki gözlü ve orijinal
olmalı, üzerinde fabrika çıkış seri numarası yazılı olmalıdır. Şarj cihazının üzerinde
led belirticinin yiıırması şarj işleminin bittiğini göstermelidir. Pilleri gereğinden
fazla doldurmamalıdır

15. Set sert bir çanta içinde olmalıdır.
I6.Cihaz2 yıl fabrika, l0 yıl ücreti mukabili yedek parça ve servis temin garantisi

taşımalıdır.
17,Itha|atçı firma TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
18. Firmalar şartnamede istenilen ürünlerin tamamından en az l(bir) adet numuneyi,

ihale saatinden önce tutanak ile idareye teslim edeceklerdir. Numune teslim
etmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır,
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