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K(rnu: Teklif Mektubu
iqin Adr: AMELIYATHANE MALZEME ALIMI
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fl:alar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin Markasr veya Ozellili mutlaka belirtilmelidir.
LIBB sorgulamaslna gore en diiqiik 3 teklif baz ahnacaktrr. SGK Odenir/Odenmez teklifte belirtilecektir.
S1-lt toOu belirtilmeyen teklifler deperlendirme drgr brrakrlacaktrr. Pakete dahil olup olmadr[r teklifte belirtilecektir.

$JT fiyatrnr aqan teklifler delerlendirme drgr brrakrlacaktrr. Odemeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arastndadrr.

SbK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda ytikleniciye Odeme yaprlmayacak ve y0klenici higbir hak talebinde

bulunmayacaktrr.
Teklif veren istekliler yukarrdaki tiim maddeleri gartsrz kabul etmig sayrlacaktrr.

f 
*Tanrmlayrcr firma bilgisi olmal ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin grktrsr teklif ile birlikte verilmelidir.
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Eilap Kaydr igin XML dosyasr igin gerekli idari bilgiler yukarrda bildirilmiqtir.

: Aragtrrma ve Uygulama Osmanbey Kampusu $ANLIU
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Teklif Tarihir D B, Ot.r_O\2_

fno Mal / Hizmet Adt Miktan Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanrmlayrcr Farma ve
UBB

1 HAND PIECE 3 ADET
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i nrulnrenu E6Ri MAKAS 36 

:

: CM UZUNLUK, 15 MM AKTIF 
.

: BICAK,5.5 :

i CAP(Endoskooik/laoaros ;

10 ADET

Genel
Toplam(KDV

Harie):

telefon: Tel.r 0 (414) 344 41 65 Faks : 0 (414)344 41 69



HANDpTEcE ENERUi o6nUguut sisrerui

1. Orijinal ambalajrnda olmahdrr.

2. Handpiece, piezoelektrik disklerden olugmug akustik transdUger sayesinde, elektrik

enerjisini mekanik enerjiye ( saniyede 55,500 titregim ) gevirir.

3. Handpiece'in ucunda, problartn ba$landt$t bir aQv olmaltdtr.

4. A$rz, transdUserin yarattr$r mekanik titregimi artrrarak proba vermelidir.

5. Kablonun ucunda, handpiece'in jeneratdre ba$lanmastnt sa$layan bir gtkis olmaltdtr.

6. Kablo, ameliyat slrasrnda kullanrm kolaylr$rna sahip olmalr ve ameliyat masastna

ulagrm sorunu grkarmamalrdrr. Bu amagla en az 3,2 m uzunlu$unda olmaltdtr.
'/. ETO sterilize edilebilmelidir.

8. El tutacr en az 95 prosedUr kullantmltk olmaltdtr.

f. istenildiginde temizleme ve dekontaminasyon amaciyla sivi solUsyona

birakilabilmelidir.

10.Elden aktivasyon adapt6rU ve handpiece, yan disposable olmaltdtr.

ll.imalatgrnrn TUrkiye'deki kuruluguna verilen apostil kageli satlg yetki belgesi teklif ile
birlikte hastane idaresine verilmelidir.

i2. UrUnUn Uzerinde imalatgr firma tarafrndan onaylr TUrkge kullantm kavuzlart

bulunmalrdrr.



DOKU UYUMU TEKNOLOJISiTE Snnip ULTRASONIT reSMe rOeCUusyoru e6ni
MAKASI -36 CM

1. Disposable olmahdrr.

2. Steril orijinal ambalajrnda olmalrdrr.

3. Koagulasyon makast gok y6nlU kullanrlmalr; kesme, koagUlasyon, diseksiyon ve

doku tutma iglerini yapabilmelidir.

4. Koagulasyon makasr gapr 5 mm'ye kadar olan vaskuler yaprlarr koagure edip

kesebilmelidir.

5. Koagulasyon makasr mekanik enerji ile dokulara minimum termal hasar vermelidir.

Bunun igin aletin ucu, elektrik enerjisini mekanik enerjiye gevirmek igin 55,5 *.2kHz
frekansla , 60-100 mikron genliginde titregme dzelli$ine sahip olmalrdrr.

6. Koagulasyon makasr $aftr, 5 t0.5 mm gaprnda olmahdrr.

7. Koagulasyon makasr kullanrm kolaylr$r ve zaman tasarrufu igin istenildiginde ayak

pedalr, istenildi$inde el aktivasyonu ile kullanrlabilmelidir.

8. Koagulasyon makasrnrn ucu anatomik yapr ile uyumlu, doku yaprgmasrnr 6nleyici

materyal ile kaplt e$ri bir brgak ve dokularr tutmak igin tutucu bir'pad'den olugmalrdrr.

9. $aft, kullanrldr$r ameliyatta ergonomi ve erigim sa$layan optimum uzunlukta 4n az

36cm- olmalrdrr.

10. KoagUlasyon makasr sadece GENl 1 cihaz ile galrgmahdrr.

11. KoagUlasyon makasr cihaz ve doku arasrndaki enerji dUzeyini ayarlayan 'Doku

Uyumu Teknolojisine' sahip olmalr ve bu teknolojinin jenerator taraftndan sesli

geribildirim 6zellilini ilk kullanrmda desteklemelidir.
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