
T.c.
Hırrı. Ü.iveisi.esi Arışhm! ve Uygülamı H,stin€si

sır. No:00t95
Konr: T.ldif Meltubu
işiı Ad,: AYNiYAT - s0 KALİM TlBBi SARF ltHLzEME ALIMI
Fiş Kodu :

YAKLAşIK MALiYET iÇİNDiR
so. T.İlifTıİihi: 23,03.20ı8 SAAT ı?:00

s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Bi.im Fiyat Top|am Fiyat Tanımlay|cl Firma ve uBg

1 itNJEmR iNsüLiN 1 cc 30000 ADET

2 : EuEKroR 2 cc 50000 ADET

j iENJEnöR2occ 50000 ADET

|T ıır ucıisİvıx) 50000 ADET

5 iĞNE UcU (YEşiL) 20000 ADET

6 iTNrucu(peMee) 40000 ADET

7 : iıffRAKEr ı{oR No 26 75000 ADET

YEşiL8 i iiIrRAKEr No 18 2000 ADET ]

9 roı-ry soııoı [xi youu ııo:e 500 AOET

10 Fol"EY soNDA iKi YoLüU No:10 500 ADET

11 1000 AoET

12 i FoLEY soNDA iKi YouU No:16 6000 : ADET

l3 : FoLFY soNDA iKi YoLLU No|18 500 ADET

74 FoLEY 5oNDA iKi YotLU No:20 300 AOET

15 FotEY soNDA iKi YoLl_U
sİLiKoNLu No:6

100 ADET

FOLEY SONDA
(siLiKoNLu)

fKi YoLLU No;8 100 ADET

|1 FoLEY soNDA iKi YoLLU
siLiKoNLU No|10

100 AOET

ADET18 M5YoN TüPü KAF5IZ 3.0
}41,4

1500

19
-EffigAsyoN Fü KAFsız q.o

MM
400 ADET

20 Eı{riiBAsYoN TUPü KAFsIz 4,5
MM.

400 ADET :

250 ADET2| ENnjBAsYoN TüPü KAFsüz 5.0
MM

22
-EffieAsYoN Ti]P[IKAru q.o M1,4 250 ADET

23 ENnj8AsYoN TüPü KAFu 6.5 141,1 2s0 ADET

EıftjBAsYoN ilPü KAFL! 7,5 l4N1 1500 ADET

25 TtjPü KAFu 8.o ı4ı4 500 ADET

26 ASFiRASYON KATETERİ 08 CH
socM (MAvi)

20000 ADET

27

-nspinesyoı,ı 

xıırrrni ız crı so
cM (BEYAZ)

4000 ADEa

28 AsPiRAsYoN 14 cH 50 35000 ADET
c14

29 ALçI 10 c|4 5000 ADET

30 7500 ADEI :

31 sARGl BEZI 10 cM 5000 ADET

32 sARGr BEZ1 15 cM 750o ADET

3] UcU No:ı5 15000 ADET

34 BisrURi UcU No: 20 5000 - ADETI

35 afsiıi ucu rıo: zz 5000 ADET

250036 ALKoL

37 HASTA PEDIATRIK 200 ADET

38 400
PEDIATRI sPo5ABLE

ADET

39 BEIADiN(lLiTRELiK) 2000

Adr€s: Afaşttrma ve Uygulama Hastanesi osm anbey Kampüso ŞANLIURFA
irtibaı telefon: Tel.: 0 (414)344 4165 Faks :0(4l4)34441 69

Fol_EY soNDA iKI YoLLU No:14

24

ALçI 15 cM

uTRE

LJİRE



AOETFLASTER40

AoET3000(5cüxlOM)4l
150042 L sU

AOET43 N 8AKIM oosYAsı 3000

ADET2000(LERçocuK HASrALII(ARI
DosYAsI sEn

44

ADET1000tJN BAK]I,I HASTA

ADET7500045 EKG E[fKTRoDU ( N)

ADET7500041

ADET2000

ADET750049

ADET250050 UZAT}4A HAm
ADETsoNDA No:16 5005l

KGPAt4UK 6000

ADET15000053 YATAK KoRUYtJcU Atfz
ADETNo:1tcjRI{EN54

ADET4500NAz^r55

ADET2000No:7L CERRAH56

ADET2500057 DRAR ToR8Ast 2000 cc
ADET58

ADET500AIRWAY N0|059

AoETToRBASI ı00 cc- 50060

ADET300cA14

ADET62

ADETı000NoN-LATE(
CERRAHi ELDiVEN No:8

63

ADET2000NoN-LATE(
CERRAHi ELJiVEN No:7

64

ADETı0000065

ADET50000BANDl66

ADETNo:16 6061

10No:ı8 ADET
68

ADETEL VE AYAK69

EL VE AYAK ADET250070

ADET2000077

ADET200KAN SİKMA TORBASI72

AOET
73 200BoT(73022-MED vL

scD EOREss sLEEVE IIIT
t4ETREKETEN KUMAŞ 300014

ADET508UzDoLABI TtRMo75

AOET5000PROBU sENSORPüLsE
10-5

76

ADET10000077

ADEİ1000

ELoiVEN No|7
cERRAH78

500DZENFEKTANlsPREY

ADET20000KOYUN (ANU EMB AGAR HAZIR
BEsiYERi

80

Ha

Genel
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.Tın,mlryc| 6fina bilcisi oltnah vcıctlifil. birliklc sGK sort.laİE §i§t€Diniıı çtkısı ıeklif il€ birlih. v€.ilmelidir

ldıE No : 637(n),3t.32.0o.0l,]30
idın Aıtı : Harnn Üıiıeısitesi Anşıı.rna ve Uy8ulama Haslaıesi
ii.p rria, tin ıogı a""y.iı için gğekli idaİi bilgiı.r }danü bildirilnişıir

Adr€s: Araştıama ve UyBulatnı
lrtibat tctefon : Tel.: 0 (4l4) 3
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44 41 65 Faks :0

Kamp0so ŞANLIURFA
(4l4) 344 4l 69
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V
BiR KuLLANIMLIK rML / tOOu sl-ERiL, ixsuıix şIRINGA .

rExxix şınrı trıtsi

l. Şınngalar TS 5659 EN ISO 8537 standart özellikleri ve bu standaıdın metıine uygun
olacak ve CE belgesi olacaiiır.
2. Şınngalar steril olacaktır.
3. Şınngalann siwilen uç kısmı merkezde ve %6 eğimli( luer ) tipi olacaktır.
4. Şınnga iğpeleri TS 4002 EN ISO 7864 standa( özellikleri ve bu standardın metnine uygun
olacak. ve CE Belgesi olacakiır.
5. Şınnga ile iğne tek bir ambalajda olacak ve iğne numaralan ambalaj iizerinde
belirtilecekıir.
6.Şrınga iğpesi şrnnga luer ucunda değişebilir olmahdır.26G 0.45xl3mm
7. Şınnga gövde hacmi lml / 100U gövde hacimli olacaktır.
8. Şınnga iizerinde, birim ambalaj üzerinde tek kullanımlık olduğunu belirten uyan
bulımmalıdır.
9.Şınnga gövde skalası her 10 ml de numaralandınlmış olınah, skala bilgileri kullanım
sırasında silinmemelidfu .

l0.Şınngalanı konik lısmı nedeniyle oluşan ölü bosluğu TS 5659 EN ISO 8537 standaıt
özellikleri ve bu standardın metnine ul,grrn olacakiır.
11. Şınngalar latex free olmalıdır.
l2.Şmngalar 3 parçalı /contal1 olmalıdır.
l3.Şınngalann raf ömrü 5 yıl olmalıdır.
14.Şmnga pistonu gövdeden kullanııı sınsında ayrılmamair
15.Üriin ve Barkod numarasr IJBB 'sııia ka;ıtlı ,ılacıktr.
16. Ürilne ait Barkod numarası SGK onaylı olmalıdır.

AMBALAJŞEKLİ:
1. Tek tek Ambalajlanmrş olaıı şınngalar kutulaırıp yol ve sevkiyata dayanrklı dış mukawa
koliye konulacak§r.
2. Şınnganm iç ve dış ambalajı iizerinde en az aşağıdaki bilgiler L ulruımahdır.
a) Fimıanın a& veya kısa adı adresi ı arsı tesci]li markası,
b) Şınnga kapasitesi ( ml olarak ). c) Seıi nıım.ı,asl. d) Steril, olduğ,ı: bilgisi, e) Sterilizasyon
tipi, f) İçerdiğ şınnga miktan,
g) Şınngalann birim ambalajı. şefiaf ii|ırı ve meCikal kağıt olmalıür
h) Şınngalann raf ömrü 5 yıldır ibı,esi birincil rırnt,alaj, iç ve dış ,ımbalajda belirtilmelidir.
ı) Üretim tarihi ve kullanrm süresi.

/r4
l.q.
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BiR KULLA|{IMLIK 2ML,sML,I0N,IL,20ML,50ML üç pARçALI sTERiL,
şIRINGA rBıori« şARTNAM Esi

1. Şınngalar TS EN ISO 7886-1 sıa_ndan özellikleri ı,e bu standardın metnine uygun olacak
ve CE olacatiır.
2. Şınngalar steril olacalııır.
3. Şınngalann siwilen uç kısnıı (luer uç) merkezde/ ortadan 2m1,5m[,lOml veya
5m1,10m1,20m1,50ml siwilen uç kısmı (luer uç) yandirn /eksantrik %6 eğmli( luer ) tipi
olacakur.
4. Şmnga iğıeleri TS 4002 Eı.N ISO 786;1 standart özellikleri ve bu sıandardrn metnine uygım
olacak. ve CE Belgesi olacakıır.
5. Şınnga ile iğne tek bir ambılajcla olacak ve iğne ni-maraları ambalaj iizerinde
belirtilecektir.İğne numaraları l8G pembe-20G sarı -2lG 1eşi1-22G siyah-23G mavi-
6. Şınnga gövde hacmi 2m1,5m1.1 0m1.20m1,50ml göı,de hacimli olacakir.
7. Şınngalar latex fiee olmalıdır.
8. Şınıgalar 3 paıçalı /contalı olacaktır.
9.Şınngalann raf ömrü 5 yıl olmalidır.
lO.Ürtln ve Barkod numarası JI}B 'sı;ra kayıtlı olacal:trr.

AMBALAJŞEKLİ:
l. Tek tek Ambalajlanmrş olaıı şır:ngalar kutulanıp 1,cl ı.e sevkiyıta dayanıklı drş mukawa
koliye konulacaktıı.
2. Şınnganın iç ve dış ambalaj ı üzerinde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalrdır.
a) Firmanın adı veya lısa adı adresi ı arsa tescilli maikası,
b) Şınnga kapasitesi ( ml olarak ). c) Seri numarası. d) Steril, olduğ,ı: bilgisi, e) Sterilizasyon
tipi, Q İçerdiği şırınga miktan.
g) Şınngalann birim ambalajı. şeflı-af filnı ve medikai kağı olmalılır.
h) Şınngalann raf ömrii 5 yıliıı iba,esi birincil ıunbalaj, iç ve dış an,ıbalajda beliıtilmelidiı.
ı) Üıetim tarihi ve kull^nım sürcsi



1

TEK KIILLANIMLIK STERiL İĞNE
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İ$eleı TS 4002 EN ISO 7864 standan özellikieri ve bu standardın metnine uygun olacak
TSE Uygunluk Belgesi ve CE belgesi olacaktır.
2. İğneler steril olacaktır.
3. İğneler medikal polipropilen ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır
4. Hipodermü tek kullarumlık.% 6 konik iğne ölçiisiine uygun renkte bağlantı parçalr kılıflı
enjektör iğıesi. (l8G-pembe)-(20G sın )-(21G veşi] )-(22G siyah )-(23G mavi )-(25G
turuncu)-(26G kahverengi ) - (30G sarı )

S.İğne ucu piiıiizsiiz ve enjeksi1,ona ul,gıuı olmah.
6. iğneler tek tek sınh bir şkilde ambalajda olacak ve iğne numaralan ambalaj iDerinde
belinilecektir.
7. İğneterin raf ömrü 5 yl olmalıdır.
8. Ürlln ve Barkod numarası UBB 'sıı-a kayıtlı olacaktr.

AMBALAJŞEKLİ:
1. Tek tek Ambalajlanrnış olaıı şır;ngalar kutulaıup 1,ol ve sevkiyata dayanıklı dış mukawa
koliye konulacaktır.
2. Şmnganın iç ve dış ambalaj ı üzerinde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır.
a) Firmanın adı veya krsa adı adresi ı arsı tescilli markası,
b) Şınnga kapasitesi ( ml olarık ). c) Seri numarzısı.. d) Steril, oldtığu bilgisi, e) Steriliz""yon
tip1 $ İçerdiği şıınga miktan,
g) Şınngalann birim ambalajı. şefı'af filn ve medikal kağt olmalıdır.
h) Şınıgalann raf ömrü 5 yıldır ibaresi birincil ambalaj, iç ve dış ambalajda belirtitınelidir.
ı) Üretim tarihi ve ku]lanrm süresi

/4
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26G PREMATURE lV KANÜL TEKNİK şARTNAMES|

1. Kanül 26G Mor renkli olmalıdır.
2. plastik dlş kılıfı olmalı, kolay fonksiyon için özel formda ince çeperli ve

yüksek akım hız|ı FEp,den oluşmalı ve damara girişte kateteri geri sıyırma,
ve deformasyon yapmamalıdır.

3. Kanül portsuz olmalıdır.
4. ErgonÖmik tutuş için gövde üzerinde 'l cm, geniş|iğinde tutamağı ve

kenarlarında 1 cmx 0,5 cm kanatları olmalıdır.
5. Kanül'ün kanatları da renk (mor )kodlu olmalıdır,
6.|VKanülünarkasındaLuer.lockkapağıolmalıveuygulamaesnasındakan

ite teması engeIleyici konumda oImalıdır.
7. lv kanül brim blisterıyvex ambalajında, ambalajı iyi kalite medikal kağıt

olmalıdır.
8. lv kanülün damara girişini kolaylaştırmak için kanül bombeli uç sistemine

sahip olmalıdır.
9. lV Kinül üretim tarihi ve son kulianma tarihi arasında 5 yıl|ık bir raf ömrüne

sahip ve bu bilgiler ambalaj üzerinde yer almalıdır. kanül steril ambalajında
olmalıdır.

.1O. iğnesi paslanmaz çelikten, minimum travmatik uçlu, ultra keskin 3,1ü laser
kesim olmalıdır.,l1.Kateterdışçapı0,6mm,uzunluğul9mmvemayiaklşhızıl7ml/dk.
olmalldtr.

12. kanül arkasında Hidrofoblu kan tutucu filtre olmalıdır,
13. kanüllerin iğneleri kullanım sonrasl batma ve enfeksiyon riskini engellemek

için iğne mrİhafazalı olmalıdır. Muhafazanın ucu kapalı olmalıdır,

14. Damara girdiğinde kan gelişi iğnenin uç kısmında 9örülebilmelidir,

15. lv kanül tekli steril ambalajda olmalıdır. Etiketi üzerinde türkçe uyarıları
yazılı olmalıdır.

16.1V Kanül üretim tarihinden itibaren 5 yıl miyatlı olmalıdır,
17.Her numaradan 10 adet numune verilmelidir,
18.Numune vermeyen ve numuneleri şartnameye uygun olmayan ürünler

değerlendirme dışı bırakılacaktır.

.o
,rrr,
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iNTRAKET TEKN|K şARTNAMEsI (No:l& \pşil )
1.Kanül kısmı virgin teflon (p.t.f.e.} olmalıdır.
2.Kanül x-ray ışınlarına karşı gömülü radioopak özelliği taşımalıdır,
3.Serum infüzyonu sırasında dışarıdan ilaç verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalıdır.
4.Port kısmında ilacın geri kaçmasına izin vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almalıdır.
5.|V kanülün luer-lock kapağl bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temaslnı engelleyici bir
konumda olmalıdır.
6.IV kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında kanatlar yer almalıdır.
7.|V kanül barim blister-twex ambalajlarında yer almalı ve her birim ambalajın üstünde ts-5542-
s(steril ve tek kullanımlık) ibaresi bulunmalıdır.
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalıdır.
9.1V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihİ aras|nda en az 2 yıllık bir raf ömrüne sahip olmalı
ve bu bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalıdır.
10.Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapılacaktır,

11.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak

değiştirilmelidir. 12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmah, dokudan girerken rahat girilmeli ve

bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmamalıdır.
13.Yüklenici firma son kullanım tarihane 4 ay kala ku|lanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
14, Anjioketler etilen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim

ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
15. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun

olma|ıdır. uygun olmayan ürünler ihale üzer|erinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli

işlemler yapılacaktır.
16. Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı

olarak, okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d) Ebadı,
e} sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g) CE işareti
h) Markası
i} Türkçe etiketi
j) T.c sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orijinal ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik

özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylanmış Ulusal Bilgi Bankasl

koduna, astekli firma teklif ettiği malzemeye aat Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı

koda sahip olmalıdır.
18. sağlık uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışl

o
"%
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19. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim edilecektar.

21. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir.
22. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygun|uğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

10'ar adet numuneya ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
23. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm
masraflar yükleniciye aittir.
24. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar ( katalog dahil)Türkçe olacaktır.

Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapılmış ve noter taraf|ndan

onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
25.Ürün hastanemizde kullanılan serum setleri ile uyumlu olmalıdır.

r
\d.
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iri voı-ı-u FoLEy soNDA TEKNİK şARTNAME

l. Ürtln slikolatex malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Z.ÜrıınZ yollu olmalıdır. Vücuda zararlı olmamalıdır.
3. Atravmatik, silindirik uçlu, 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
4. Kateter 6 F, 10 F, 14F, 16 F, 18 F,20 Fkalınlıklannda olrnalıdır. Balon şişirme kapasitesi 6

F, 10F kateter için en az 3cc'ye,14,16 F kateter için en az l5cc'ye,l8,20,F kateter için ise
en az 30 cc ye dayanrklı olmalıdır dayanıklı olmalıdır.
5. Ürtintln valf mekanizması olmalıdır.
6. Ürtln uzunlugu en az 40 cm. olmalı.
7. Hem sondanm hem paketin iizerinde tiıetildiği malzemenin adı yazılı olmalıdır. İmalat ve

son kullanma tarihi paket i.izerinde yazmalı.
8. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Her bir kateter steril paketler halinde olmahdır. Paket iizerinde sterilizasyon tarihi ve son

kullanma tarihi yazılmalıdır.
l0. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorunüdrr.

,ütent l(AT'i
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iri yoı-ı-u slı-ixoıuı-u FoLEy soNDA
rerıııir şARTNAME

1. Ürün 100% silikondan yapılmış olmalıdır.
Z. Üriju;, Z yollu olmalıdır.
3. Ürtlıtln balon hacmi 6-8-10 F'ler için balon 3-5 ml diğerleri için 30-50 ml. balon kapasiteli

olmah , balon şişirme kanalınrn ucunda luerJock mekanizrrıalı valf bulunmahdır. Balon

homojen olarak şişmelidir.
4. Atravmatik, silindirik uçlu, en az 2 drenaj deliği bulunmalıdır.

5, Ürün 6,8,10, F kalınlıkta olmalıdır.
6. Ürtlniln valf mekanizması olmalıdır.Balon indirildiğinde kateterin çapı ile aynı çapta

olmalıdır.
7. Üriln uzunlugu en az 40 cm. olmalı.

8. Her bir kateter steril paket içerisinde yer almalıdır.

9. İmalat ve son kullanma tarihi hem sondanın hem paketin iizerinde yazmalıdır. Hem

sondanın hem de paketin iizerisinde markası yazılı olmalıdır.

l0. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

l 1. Paket ilzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazılmalıdr.

12. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.

Yrd. Doç. Dr, BüLentKl(ll

5obıi
arran Univer Afaştlrma Hastanes

iA.D
DlpYıd.
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ENDOTRAKEIİ rÜP BALONSUZ

rpxrix özBıı-iı«,rni

1. Balonsuz endotrakeal tüp oral,/nısal k-ıilıınım için tasarlanmış oimalıdır.

2. Balonsuz endotrakeal tiip lravnıı olı.ş,,ııı:nıalan, yuı,arlatrlmış ucasahip olmalıdır.

3. Balonsuz endotrakeal tiipte \4:rıh1 _d_-izü mevcut olmalıdrr.

4. Balonsuz endotrakeal ti,ip iizerinJe ,ie:,inlik işaretleri bulunmalıdır.

5. Balonsuz endotrakeal tiip rad1,o;,al: .:i.r:iy: sahip olmalıdır.

6. Balonsuz endotrakeal tüpte bıLğ ar. . ]: ıır.ektörü tıulunmalr ve koıınektör boyutlan 15 mm (22 F)
olmalıdr.

7. Balonsuz endotrakeal tiip:],c. ]._. ::. j.5.4.0.4.5.5.0,5.5.6.0,6.5,7.0 ölçiilerinde mevcut
olmalıdır.

8. Endotrakeal tiipiin iizerinde tiiıı icırut-ı, iç çapı, dıs çapı, markası yazılı olmalıdır

9. Endotrakeal tiip 45 derece a,;llı .,l:-ııı iiclr.

l0. Endotrakeal tiipler lateks içe::rıe1 ;:ı PVC haı,ımaddesinden üetilmiş olup tek kullanımlık
olmalıdır.

11. Endotrakeal ttipte kullanılan tiıı, [r: ıı,ı:lıadceler medical saflıkta ve onaylı olmalıdır

12. Üretici firmanın ISO 9001 ,, a da _S,_ı l)0ı]2. ve EN 46001 kalite belgelerine sahip olınası
gerekmektedir.

13. EN ISo l3485 belgesine sa]ıi: L I,Il' ,::rallarııra rı.,,gun üretim alarında tiretİlmiş olınalıdır.

14. Endotıakeal tiip CE tıelgesiı ı: sı,ir ;: ı ı,ıalıdıı.

c2b0
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EI\ıDoTRAKEAL Tüp BALoNLu (spinı,rsiz)
rıxıix öznıriıg,rni

l. Balon]u endotrakeal tiip oraı,'nasai ku]_anrm için tasarlaıımış olmalidır.

2. Balonlu endotrakeal ttip traılna olr.ıştı-.Imayan, yui,arlatılmış uca sahip olmalıdır.

3. Balonlu endotrakeal tiipte lviuıph1, gözü meı,cut olmalıdır.

4. Balonlu endotrakeal ttip üzerind., Cerinlik işaretleri bulunmalıdır.

5. Balon]u endotrakeal tiip rad;ıopı,k ;izg 1,e salrip ol:ıalıdr.

6. Balonlu endotrakeal tiıpte bJğl:.ntı k_,cnektörü bılunmalı ve koınektör boyutlan 15 mm (22 F)
olmalıdır.

7. Balon]u endotrakeal üplerd,: Jüii.k ıısıııçlı bir ba]on ve valfli pilot balon mevcut olmalıdır.

8. Balonlu endotrakeal tiiplerde pilıı [ııl:n ıalfi luervelueı lock enj e},töı uçlanna uyumlu olınalıdır.

9. Endotrakeal tiip balonu 3.0. 3.5. -.l). 4.5. 5.0, 5.5, 6.0, 6.5,7.0,7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, l0.0
ölçülerinde mevcut olma.lıdı r.

10. Endotrakeal tiipün iizerinde tl.p ixı_\ıııJ. iç çapı, dış çapı, markası yazılı olmalıdıı

1l. Endoüakeal tiip 45 derece a.;ılı .ıl:,ıı: ::ı:ır.

12. Endotrakeal tiipler lateks .çei,ir üJ,\ 3:ı PVC haınmaddesindeı iiııetilmiş olup tek kullanırnlık
olmalıdır.

13. Endonakeal tiipte kullanılan t.il:] h.ıl ır,adde:er m:dical saflıkta ve onayh olmahdır

14. Üretici firmanın ISO 9001 ..a d;i iS,] 90C2 ve EN 4600l }:al:te belgelerine sahiP olması

gerekrnektedir.

r5. EN lso 13485 belgesine saili: ('!I!' !:.:rallarıra rilgun taetim alarında iiretilmiş olmalıdır.

16. Endotrakeal tiip CE belgesirıe seh:ı ı:rıalıdır.

4x. 0t
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ıspinas,ı,<ıı rırıııeni rErNix öznı-ıiıa-nn

1. Aspirasyon kateteri giriş kola1,lığı sağlayan özel bir yiizeye süip c lmalıdır.

2. Aspirasyon kateteri biikülme_vi önlel,ecek özellikte uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.

3. Aspirasyon kateteri travma oluştu.T.a\:ın yuıarlaıılmış, açık distal uca sahip olınalıdır.

4. Aspirasyon kateterinde doku eıııln--esirıi önleyen çapraz iki yan delik bulunmalıdır.

5. Aspirasyon kateteri renk _<oiiu lrl:ıel konncktörlü. Vaktm kontrol konnekttirlğ Kapkon
konne]<törlü, Vakon konnektörlü r,e Vakon konneiıör|ü-metrik ıno ellerİ İle mevcut olınalıdır.

6. Aspirasyon kateteri 06, 08, . 0. i2. l.+. 16. l8 ch bol utlarında m.;vcut olmaiıdır.

7. Aspirasyon kateterinin uzunluğu 5C cn-_ olmalıdır.

8. Ürtln Cg belgesine süip olınalıJır.

9. Üretici firmanın ISO 900l :. a da I!i,] 9002 ve EN 46001 l.alite belgelerine sahip olıması
gerekmektedir.

o.

ıo.

oüp
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AtçlTEKNiK şARTNAMEsi

, Beyozlotılmış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş leno bezi üzerine,
olçı emdirilmiş bir bondoj olocoktır.

ı Yopısındo minimum %88 kolsiyum sülfot bulunocoktır.
, Her bondoj güvenli depolomo şortlonno hoiz o|ocok şekilde su ve nem

geçirmez özel film ombolojloro tek tek sonlı olocokiır.
ı Bondojlor polipropilenden yopılmış göbekli mokoroloro sorılı olocoktır.
, Bondoj|or en fozlo l0 soniye su içerisinde ko|dıkton sonro l30 soniye

içerisinde şekil verilebilecek kolitede olmolıdır.
o Bondo.ilor 2-3 dk. içerisinde kurumo süresine sohip olmo|ıdır.
. Kurudukton 30 dk. sonroki toşımo doyonıklılığı llO kgt l cm2o|molıdır.
, cE belgesine sohip olocok ve bu hususo doir belgeyi onoyını, firmo ibroz

edecektir. CE işoreti. film omboloj üzerinde bosılı olocoktır.
ı Ebotlorı : lOcm x 3m

'lScm x 3m olocoktır.
ı Ekli numune evsofıno uygun olocoktır.
o Teklif veren firmaların UBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdır.
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SARGl BEzi TEKNlK şARTNAMEsi (1ocM,l5ctı/t)

'l.%1o0 pamuk ipliğinden oımalldlr.
2.Hidrofil sargı bezi rulolar halinde olmahdır,
a.;İ;;;fiİ, b;;"r, temiz, kokusuz olmalı, ğzerinde iplik parçaları olmamalıdır,

4.Ürunun 10im ve 15 cm ebatlan mevcut olma|ldlr,

5.Ürün 10 cm ve 'l5 cm eninde en a2 4 m boyunda olmal|d|r,

6.Sargı bezinin kenarlar| örgülü olmahdIr.

7.KolJy kesilebilmeli veya elle koparılabalmelidir,

ö.p",ilr[ıı" u"",nç uyğuıanolgıriaa gaz|l bezan dokuması bozulmamall, birbirınden ayrllmamalldlr

9.Hicbir bova maddesi içermemelidir.
ı o.iiıiı safısı enine ,l cm' sinde 20 tel olmahdlr,

1 1.Ürünün uBB kaydl olmalldlr
12.Yırtık ve kaçı k oımayacak, kenarlardan hiçbir şekilde iplik sarkmama|ıdIr.

13.Tesl olan ürün ile |lgili gerekli görüldüğü takdirde ilgili resmi kuru luşlara analiz amaçlı numune
im edilmiş
lecektir. ugönderi cretler teklif veren firma ta raf lndan kafşlianacaktlr

,l4.HidrofiI sarg ı bezleri tek tek naylon ambalaj larda non steril olarak teslim edilecektir

15.Dtş ambalaj üzerinde ebatlan,tipi,miktarı,üretic i firma ismi,imal tarihi açlk olarak belirtilecektir

16.Ürün numuneye değedendirilecektir
,l7.Son kullanma en az 2 yıl olmalıdır

tFot
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BisTuRi ucu No: (15,20,22) TEKNiK ŞARTNAMEsi

l-Paslanmaz çelikten veya karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2-En az 100 adet|ik kutularda, alüminyum folyo poşetler şeklinde, tekli ambalajlarda olmalıdır.
3-Steril ambalajda olmalıdır.
4-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihleri belirtilmiş olmalıdır.
5-Dokuyu t|rtIklamamalı ve ilk dokunuşta kesmelidir.Ameliyat sonuna kadar kesme gücünü
kaybetmemelidir.
5-Vaka boyunca oksitlenmemeıidir,
7-TSE,lSO veya CE Belgelerinden en az birisine sahip olmalıdır.
8-En az 2 yıl miatlı olmalıdır.
g-Gama sterilaze ile steril edilmiş olmalıdır.
10-İhaleye girecek olan firmanın ürünü numune olarak getirmesi ürün denendikten sonra olur
verilmesi ihale günü ihale saatleri içlnde numune getarmeyen firmanın ihale dışı kalması ön

koşuldur.
11-Paketlerin üzerinde firma ve marka adı yazılı olmalıdır.

§\.
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ALKoL TEKN|K şARTNAilEsi

1-% 96 ( V^/ ) Etil Alkol olmahdtr,

2-Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalldlr.

3-Alkol denatüre edilmemiş ( içine katkı maddesi konulmamış) olmalldır.

4-EtilAlkol de ambalajdan Veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanlkhk görülmeyecektir.

s_Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün,Tütün Mamulleri ve Alkollü lçecekler Piyasasl Düzenleme Kurulu)

nun Hastane Ve benzeri sağllk kuruluşlarlnln etil alkol ihtiyac| için belirlemiş olduğu standa.t|ara uygun

olmalıdır.

6-Teklif Verecek firmalar TAPDKnin kurum yetkili alkol dağ|tlm firmalarl listesinde oımalı Ve belge ıhale

dosyaslna konmalldlr.

7- lthalatçl firmalar TAPDK taraflndan firma adlna düzenlenmiş Ve ithal edilen alkolün 1.sınıf alkol

olduğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onayh kopyasl olmall Ve belge ihale dosyaslna

konmalldlr.

8-Getiren firmanın T.C . Tütün, Tütün mamulleri Ve alkollü içkiler piyasasl düzen|eme kurumu

taraflndan firma adlna düzenlenmiş Dağltlm Yetki belgesinin Noter onayll Kopyas| olmall ve belge

ihale dosyasüna konmalldlr.

9-Etiı Alkol 20 litrelik sert Plastikten yapllm!ş Ve kolayca dökülebilmesi için musluğu bulunan

bidonlarda teslim edilmelidir. Etiketin boyutlan en az74mm x 105mm olmalldlr.
,lo-Ambala.ida ürün bilgileri tam, doğru Ve anlaşlılr olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe

olmalldlr. Tüm yazllar alkol Ve sudan etkilenmeyecek kallcl özelıikte, okunabilir renkte bir etiket olarak

ambalaia sağlam oıarak yaplştlrllmalldlr.
,l 

1_ Etikette ürünün adl hacmin % alkol miktarı net ambalai hacmi, kullanlm Ve muhafazasına yönelik

bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanIn ticari ünvanl Ve adresi bulunmalıdır. Tarlmsal kökenli

Veya sentetik şek|inde hammadde bilgisi Verilmelidir.

12_Teslam edilecek alkol partisine ait teknik özellikler Ve analiz raporunu belirtir belge Verilmelidir.

13- Numune hastanemiz enfeksayon kontrol komitesi taraflndan değerlendirilecektir.

n
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ÇİFT rsİTIcILl vENTİLATöR SETi TEı(\İK özELLiKLERİ

l. Hasta dewesi 1.2 mt ısıııcıh inspirasyon hath, 1.6 mt lsıhcılı ekspiryumh8tu, hattı,0,5 mt ara hortum,

küvöz uzatma hattı ve cift şamandıralı otomatik dolum chambeIdan oluşmalı ve tek ku|lanımlık

olınalıdır.

2. Hasta solunrrm seti inspirasyon ve ekspirasyon hatn ıs(ıcılı oımalı , inspinsyon hattr üzerinde ısı

kontroltü iki noktadan yapılabilmeli vc bu kontrol nokıalan nemlendirici hazııe çıkışı ile küvöz hattı

çıkrşına yakıı bir nokıada bulunmalıdıı.

3. Hasta dewesinin inspirasyon ve ekspirasyon ham içerisindeki lsıttq leller spiıalli (helezonik) 1apıda

olmalıdıı ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava bomojen bir şekilde hasta}ıa gönderilmeli ve iki

hat içoisinde de su yoğunlaşmast azaltılabilmelidir.

4. Nemlendirici cihadannın lsı sensörlerinin verimli kullanımı içiı, hasta devresinin ısıncılı inspirasyon

hanının uç kısımlannda 2 adet pon bulunmalt, sensöıler bu ponlaıa takılöğı zaman tam otırımalıdır.

Küvöz hattında sen§ör için portu olan setler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5. Dei,re Y konnektörü iızerinde 7.6 rm çapında asPin§yon porfu bulunmalıdıİ.

6. Dewe paketindeıı bir adet l5M/8.5F, bir adet 22M|22M-|5F ve bir adet de 22Fl|5F düz konnektör

çıkmahdr-

7. Hasıa delresi rğzüoğaz hastalrda kullanıma uygun olmahdır.

8. Hasta deıresinin 'Y' konnelıor kısmı 360 derece "Swiwel" kendi ekseni etrafında dönebilmelidir.Bu

özellik kapalı orijinal ambalajın<la seıe takılı olmaL herhangi bir harici aparat ile yapılmamah ve orijinal

broştiründe gösterilmclidir.

9. 3 deırelerle ayıı maıta nemlendirici cihazı ve 20 adet kablo kullanıma bırakılacak ve garantisi
fimaya ait olacaktır.Cihazda otomatik ve iki bölgeden manuel ısl ayan yapılabilerı modlar

bulunmalıdu.

l0. Firma set olarak şanname içeriğine göre numune sunmalıdır.Numunesi teknik şaftname ve kalitesi
açısından değerlendiriIerek uyguıIuk verilecektir.

l l. Her dewe paketi içeıisinde otomatik beslemeli chambeı olmalı ve chamber aşağıdaki özelliklere sahip

olınalıdrr.

. Metal taban altlığı olmalı ve cihaza ıahatça ofuıtulabilmeli ve aynlabilmelidir.

. lirazr,e dolum hatn fabrikadan monte edilniş şekilde paketlenmiş olmalıdıı.Otomatik dolum
özelliği ile optimum su seüyesini koruyabilmelidir.

. Çift şamandıra ile güvenliği antınlnış olmalı, bu sayede deweye su kaçağl }8pma ve su
seviyesinde azalma riski engellenmiş olmalıdır. Şamandıralar laıklı iki renkıe olmalı, kullanıcı
tardfi ndan dışardaD gözlegıleoebilmelidir.

ı su seviyesi uzaktan rahat görebilmek için reüli plastikten yapılmış çember şeklinde su seviye
göstergesi bulunmalıdır.

o Hazne polycalbonate materyalden üretilmiş ve daüanıkll olmalldlr. HazIıe yüzel şeffaf
olmalı, su seviyesi indikatörü rahatça görülebilmelidü.

o Maximum su iapasitesi en fada 395 ml o]Ealıdır.
. Maxsimum hava akrşı en frda l80 lVmin olınalıdır.

ı2. Hef dewe ile birlikte biı adet bakteri filtresi verilnelidir. Verilecek fittre aşağldaki özelliklere sahip

olmalıdıI:
. Etkinliği en az %99,9 olmalıdır.
o Filtrc ölü boşluğu en fada 34 ml olmalıdır.
. Filtre ağırhğı cn fada 19 gr olmalıdıı.
. Fitt e üzerinde kelççeli bir kapakla kapatılmış kapnografpotu bulunmahdır.

L-* A\*^a,q7

0çYıd.D
.Dr.
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ANESTEZ| DEVREsl ( PED|ATR|K) DlSPossABLE TEKNiK ŞARTNAMES|

'l -Anestezi devresi 'l ,5 m inspirasyon hattı, 1,5 ekspirasyon hattı, 1 m balon hortumu ve
,1 m ara hortum olmak üzere 4 hattan oluşmalıdır.

2.Anestezi devresinin içerisinde tek kullanımlık 0,5-1 lt'lik anestezi balonu (kaç adet ,l lt
isteneceği hastane tarafından belirlenecektiQ ve balonu hortuma bağlayacak konnektör
olmalıd ır.

3,Anestezi devresi şeffaf ve tek kullanımlık olmalıdır.

4.Anestezi devresi simp|e line bağlantısı için (T) parçası içermelidir.

5.Anestezi devresinin içerisinde devreyle uyumlu bakteri filtresi olmalıdır.

6.Anestezi devresi inspirasyon ve ekspirasyon hatlarını birleştiren bir "Y" konnektör
içermelidir.

7.Anestezi devresi pediatrik hastalar için kullanılabilecek özellikte olmalıdır.

8.Drager Anestezi cihazına uyumlu olmalıdır.

9.Venti|atör hortumuna uyumlu adaptör her devreyle birlikte birer adet verilmelidir.

10. Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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PoViDoN iYoT % 10 ANTiSEPTiK SoLUSYoN TEKNiK şARTNAMEsi

1. Ürün %1O oranında povidone iodine(povidin iyot) içermeIidir,

2,Bakterisid,Virüsid,fungusidveprotozo.dözelliğesahipolmalıdır.

3. cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kulIanıma uYgun

olmalı, allerjik reaksıyon Ve Cilt ilritasyoıluna ıleden olmamalıdlr,

4.10OOcc.liktşlktankorUnmaIl,kapağıiyioturan,kilitljkapaksisteminde(yukarıçekilerekakışın
sağlandığı geri itince akışın sonıandıgı} veya özel püskürtme (pompalı) baŞlıklı Plastik ŞiŞelerde

ambalajlanmış olmalıdır,

5. Ürün alkol içermemelidir,

6. Cilde sürüldüğünde sU gibi akıp 8itmemeli, Ciltte antiseptik özetliğe sahip bir film tabaka

oIuşturmalldlr.

7. solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından süzülerek akmamalıdır,

8.Ürünpovidoniyotlu%7.5sıvısabunilekarışıklığıönlemekiçinetiketVeyaambalairengindedikkat

çekici fark olmalıdır

9. Üzerinde etken madde miktarları, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama koşulları,

son kullanma tarihi yazıll olmatı, üzerindeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde

yapıştırılmış olmahdır. Kullanım şek|i Türkçe metin olarak bulÜnmaIıdır,

10.ihaleyikazananfirmatüketilmemişürünüsonkullanllmasürelerinindolmasına3aykalafirmaya
bildirilmesikaydlyla,malzemeyiş",t,,,u,"yeuy8unyenimıathlarlileengeçl5güniçinde(fiyatartlşı

11. ürünün kullanrna süresi iki yıldan az olmamalı, siparişi verilen antisePtik solüsYonun teslim

tarihleri itibariyle miadlarının dolmaslna en az 2/3 kadar süre olmall, teslim edilen ürünler karlşlk

gözetmeksizin) değiştiİ melidir

miadlı olmamalıdır

12. Gönderilen seriye ait olmak üzere üretici firma Kalite Kontrol Laboratuar| sorumlu müdürü

taraflndanimzalanmlşdetaYlıürün.natizraporuürüniıebirlikteteslimeditmelidir.idareningerekli,
gördüğühallerdeürüı-ı.]nniteliğiniVeiçeriğinitespitetmeküzeresağllkBakanllğ|tarafındanakridite

edilenuygunbirlaboratuaragonderilmeküzereürünanaliziistenecektir.AnalizbedeIifirmayaait
olacaktır.-Analiz nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır,

13.ilgilimaIzemeiçinteklifVerecekfirmalartarafındanameliyathaneVediğerbirimlerdekullanılmak
üzere yeterli miktarda numune bırakılmalıdır,

14. ürünün TiTUBB,da (T.c. ilaç ve Tlbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası) kaydı buIunnıalı' Sağlık

Bakanlığı'ndan biyosidal ürün ruhsatlı olduğu belgelenmelidir,

,i:. [)i.l,|tl1inet
:.,].]-3n Univ,
.) ! ,,_,. nast ve
. -i- ,l."P $§§
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FLASTER {1ox10) TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ten rengi dokuma kumaştan yapılmış olmaiıdır.
2.Enine ve boyuna düzgün ipliklenmeden ve eli acıtmadan yırtılabilir,ciltten çıkarıldığında
yapışkan atlk blrakmayacak özellikte olmalıdır.
3,Dokuya iyi yapışabilmelidir. Yapılan girişimlerden etkilenmemeli ve yapışkan özelliğini
kaybetmemelidir.
4.Yaplşkanı düz8ün, homojen bir şekilde sürülmüş katlar birbirine yaplşmaz, esnemez olmalıdır.
Bez flaster bİr bütün halinde olmalı, ekleme veya parçalı olmamalıdır.
5.Cilt nemini geçirir ve maserasyon yapmayacak özellikte olmalıdır.
6.İstenildiğinde üzerine yazı yazılabilir ve röntgen ışınlarını geçirgen özellikte olmalıdır.
7.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
8.Ulusal ya da Uluslar arası standart be|gelerinden birine sahip olmalıdır.
9.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

}l.R.ü
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HıYPoFıx (5cMxlOM) TEKNiK şARTNAMEsi

1.Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı
bırakmamalı,
2.Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli, istemsiz ciltten ayrılmamalı,
3.Flasterin yaplşkanl sentetik polimerik akrilattan olmalı,
4.Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli ve suyla temasında sıvıyı
alta geçirmemeli,
5.Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, fiasterin enine esnekliği 1-2 mmyi geçmemeli,
6.Flaster arkasındaki koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalı,
7.Hypoallerjik alanlarda her 10 cmde bir kesme işareti olmalı ve çekince makasa gerek
duyulmadan kopabilmeli,
8.Koruyucu kağ|t, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamalı,
9.Malzemenin tüketimi sırasında hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelİdir,
10.Raf ömrü en az iki yıl olacaktır,
11. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

\,
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sTERiL DisTiLE su TEKNiK şARTNAMEsi

1- 1000 cc lik plastik şişelerde olmalıdır.

2- Plastik şişe içeriği steril ve apirojen olmalıdır. .

3-Pla5tik şişelerin üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etiketlerde;

a) Çözeltinin içeriği,

b) Seri numarası,

c) İmal tarihi ve son kullanma tarihi,

4-Gerektiğinde oksijen haznelerinde,respiratör haznelerinde,kuvözlerde kullanIlmaya uygun

olmalıdır.

S-Siparişi verilen ürünlerin teslİm tarihinden itibaren miatlar|nın dolmasına en az 2 yll kada. süre

olmalıdır.Teslim edilen ürünler karış|k miath olmamal|dır.

5-Miadı yaklaşan ürünler fiyat artlşl 8özetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

yüklenici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yena miatlılan ile en geç 10 gün

içerisinde değiştirilmelidir.

7-Ürünün Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatı olmalıdır.

8-steriI suyun T|TUBB kaydı olmalıdır.

9-Muayene Komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli saylda numune alarak analiz

için uygun yerlere-anlaşmalı olunan birimlere-gönderebilecek,analiz ücretİ satlcı firmaya aat

olacaktlr.Analiz sebebiyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacakt|r.

10-Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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HASTA DosYAsl ,DosYA içiNDE 8uLUNMAsl GEREKEN FoRMLAR VE DosYADAKi
FoRMtAR olŞlNDA BAslLMAsl GEREKEN FoRMLAR|N TEKNiK şARTNAMEsi

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olma|ıdır.

. Örnek dosyadaki gibi renkli ve resim|i basılmalıdır,dosya hastane idaresinin belirttaği

renklerde basılmalıdır,
. Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır.
! Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında iki taraflı telleri olmalıdır.
ı klinik adının olduğu yer boş bırakılmal|dır,Gerektiğinde elle yazıiabilmelid ir.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve öze|likte olmalıd ır. Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelid ir.

ı Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

o HASTA DosYAsl , içiNDEKi FoRMIAR VE FoRMtARlN YERtEŞTiRitMEsi
. Hasta dosyaIarı içindeki formlar dört farklı şekilde düzenlenecektir.
o Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
ı Belirti|en formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.
. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi

yüklenici firma tarafından yapılacaktır,
. Dosyanın ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür,
. Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalıdır.
o Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

cü|

9.ç
No.



YoĞUN BAK|M HASTA DosYAsl VE içERisiNDE BuLUNMAsl GEREKENLER FoRMLAR

1. Yoğun bakım yatan hasta rıza formu (3 sayfa)

2. Anemnez ve muayane formu (2 sayfa}

3. Yoğun baklm hemşirelik ön değerlendirme formu (1 sayfa)

4. Hemşirelik bakım planl (2 sayfa)

5. Hastanln kendi isteği ile tedaviyi reddetme Ve taburcu olma isteği formu (1 sayfa)

6. Hastaya ait eşya teslim tutanağı (1 sayfa}

7. Hasta transfer formu (1 sayfa)

8. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu (1 sayfa)

9. Yatan hasta Ve hasta yaklnl eğitim formu (1sayfa)

10. Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi (1 sayfa)

11. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu (1 sayfa)
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HASTA DosyAsl ,DosyA içiıııor auı-uı,lı,ıAsı GEREKEN FoRMıAR vg oosvaoıxi
FoRMLAR DlşlNDA BAsltMAsl GEREKEN FoRMl_ARlN TEKNiK ŞARTNAMEsi

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olmalıdır.

. Örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basılmalıdır.dosya hastane idaresinin belirttiği
renklerde basılmalıdır.

. Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde istenilen yazı|ar yazılmalıdır.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzen lenecektir.
o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında iki taraflı telleri olmalıdır.
o klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıdır. Hastane idaresi

ihtiyaca 8öre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir.
. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

o HASTA DosYAsl , içiNDEKı FoRMIAR VE FoRMLARIN YERIEşT|RitMEsi
. Hasta dosyaları içindeki formlar dört farklı şekilde düzenlenecektir.
ı Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
ı Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.
. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine s|rasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi

yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
o Dosyanın ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yük|enici firma yenisini

basmakla yükümlüdür.
. Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalıdır.
ı Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

o
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3) çocuK HAsTAtıKuARı xı-iııiĞi oosyası içrnisinoı ButuNMAsı GEREKEN

FoRMtAR

o Hemşire gözlem formu (önlü arkalı) 1adet
ı Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu (önlü arkalı) 1 adet
. Ağrı tanılama formu (önlü arkalı) 1adet
ı Harizmi düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı) 1adet
ı Hemşirelik bakım planı (önlü arkalı) 2 adet
. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu (önlü arkalı) 1 adet
. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak ) 1adet
. Hastane giriş formu 1adet
o Anamnez ve muayene formu (önlü arkalı) 1adet
ı Hekim order istem formu (önlü arkalı) 1adet
. Hasta tabelası (önlü arkalı) 1adet
. Hasta taburcu onam formu 1adet
. Hasta dosya|arında bulunması gereken doküman listesi (önlü arkalı) 1adet

.o
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TEK TARAFL| DOSYA

TEKNiK şARTNAMEsi

1-Adet.........

2-Ebat:35x50

3-Kapak Kağlt: 350 gram br|stol

4-Baskl:Dört renkli

5-ortada n kırımll olmalı

6-iç kağlt 70 gram l.hamur

7-İç baskı tek taraflı ve çift taraflı baskı olmalı

8-iç sayfa sayıları 20 yaprak doktor ve hemşire ayrl ayrı tellenecek

9-Yapllan 1000 adet istemde doktor ve hemşire yatış dosyaları farklı dosyalarda getirtilecek.

10- Toplam 1000 doktor ve 1000 hemşire dosyasl getirtilecek.

11-Grafik tasarım firma tarafından yapılacaktır firmalar bir numune getirip yetkiliye onaylatacaktır.

12-Nakliye işçilik firmaya ait olacaktır.

13. numune birim tarafından değerlendirildikten sonra kabul edalecektir.

11 729ı
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HASTA DOSYAS| ,DOSYA İÇİNDE BULUNMAS| GEREKEN FORMIAR

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi olmalıdır.

. Örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basılmahdır. Dosya hastane idaresinin belirttiği

renklerde basılmalıdır.

o Dosya üzerinde hastane idaresinin be|irttiği yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.

o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısml iKi TELL| oLMALl. (Doktor ve hemşire

yatış dosyası ihaleyi alan firmaya verilecek olan numuneye göre yapılacaktır.)

o klinik adlnın olduğu yer boş bırakılmalıdır. Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve öze|likte olmalıdır. Hastane

idaresi ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir.

. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

DosYA içiNDEKi şoRvıı-en vE FoRMtARıN YERtEşTiRİLMEsi

o Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.

. Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.

. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.

. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine s|rasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi

yü klen ici firma tarafından yapılacaktır.

ı Dosyanın ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma Yenisini

basmakla yükümlüdür.

ı Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır.

ı Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiŞtir:

DosYA iÇtnİx FoRMLARIN SIRALARI

ı ltemşirelik hiznretleri 1,eniıloğan yoğun bakım ünitesi hasta ön değerlendirme formu

(arkalı ön[ü basımı olacak)

. yoğun bakm hemşirelik ön değerlendirme formu (kan transiizyon_izolasyon_hasta

yakınında teslim alınan ilaç/malzeme)

erlendirme fbrmu(yatan hasta eğitim değerlendirmesi )Yoğun bakım hemşirelik ön değ

Vd.Doç..D:,
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. Hemşirelik bakım planı

ı Hasta transfer formu

. yenidoğan yoğun bakım ünitesi hasta taburculuk formu

o Hasta dosyalarında bulunması gereken dokiiman listesi

ı Doktor yatıs dosyası içeriği

o yenidoğan yoğun bakım aydınlatılmıs onam formu(arkalı önlü)

. yenidoğan refakatçı ve ziyaretçi talimat formu

o yenidoğan pramatüre servisi hasta dosyası formıı/analiz

o yenidoğan doğum öncesi ve doğum sonrası tanr formu

. Hasta izlem formu

ı yenidoğan günlük izlem ormu(arkah önlü)

o yenidoğan Labaratuar tetkikleri

ı yenidoğaıı kangazı izlem tbrmu

o yenidoğan Bilirubin takıp formu(arkalı önlü)
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vrrişxiıı EKG EtEKTRoDu (aALET) TEKNiK şARTNAMEs|

1.Yetişkin hastalarda kullanılmalıdır.
2.Sırt materyali Polietilen(PE) köpük olmalıdır.
3..Jel kısmı elektriği çabuk i|etebilen, süper i|etken, hidrojel o|malıdır.
4.Jel cilt üzerinde atık bırakmamalı ve non-arritan o|malıdır.
5.Jelin koruma tabakası PVCden imal edilmiş olmalıdır.
6,EKG kablosuna bağlanması için çıtçıt uca sahip olmalıdır.
7.Elektrod kolay yapışabiImeli yapışkanı suya dirençli olmalı terleme ile kolay çıkmamalıdır.
8.Ambalajın üzerinde son kulanım tarihi ve lot numaraları yazılıolmalıdır.
9.Ambalaj|n iç yüzeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan dizayn edilmiş
poşetler halinde olmalıdır.
10.Hastanemizde kullanılan Nihon Kohden- Schiller ve Petaş marka EKG cihazlarına ve hastanede
kullanıla n monitörlere uyumlu olmalıdır.
11.Ürün en az 1paket numune ile denenerek değerlendirilecektir.
12.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
13. Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalı tüketilemeyen malzeme firma tarafından
değiştirilmelidir.

DawtATMACA
H.R.Ü. Eğibm ve rma Hasİdığ
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HASTA ALT arzi enişxiıv

l)Paket adedi en az 8- 10 olmalldlr.
2)Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmelidir.
3)Bezin emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmış olmalıdır.
4)Bezin emici olmayan uç kısmı cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma sızınt|ya karşı bariyer
görevi görmelidir.
5}Tekrar yapıştırılabilir bantlara sahip olmalıdır.
5)Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.
7) Yetişkin ve pedaatrik boyları olmalıdır.
belirlenecektir.
8)UBB kaydı olmalıdır.
9)Ürün en az 1paket bezle numune i|e değerlendirilecektir.
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1.Pompa seta, hajyen koşulları altında, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabil ve sorunsuz
olarak en az 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.
2.Pompa seti çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon
pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya

ardışık olarak dağltabilme özelliğine sahip olmalıdır. setin 2. sıVl giriş yeri diğer setlerle mayi
vermeye ve enjektörlerle kul|anıma uyumlu olmalıdır.
3.setin 2. sıvı giriş yeri gerektiğinde iğnesiz aparat ve konnektörlerin girişlerine uygun o|malıdır.
4. Pompa seti set ale aktarım yapılırken hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır,
gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır. (Maksimum %3 sapma oranı)
5.Set havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem
enfeksiyondan, ortam da kontaminasyonda n korunmalıdır.
6.Pompa seti infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine

bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak sıvı göndermelidir.
7.Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis lSo
9001:2000 Belgesi, TsE Hizmet Yera Yeterlilik 8elgesi Ve sanayi Ve Ticaret Bakanlığlndan Satış

sonrasl Hizmetlerİ Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
8.ihaİeye iştirak eden firma ürünü ile ilgili Ulus|ar arası platformda yapılmış klinik değerlendirme
ve klinik çalışmalar sunmalıdır. ihaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.
9.Ürünün ambalajı üzerinde SGK ve Sağlık Baka nlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlıve onaylanmış
ürün numarası (barkod) bulunmalıdır.
10.İhaleyi alan firma hastanenin ihtiyacı doğrultusunda 55 adet pompa cihazı için pompa cihazını
setlerin kullanlm süresi boyunca hastaneye kurmalıdır.ihtiyaç halinde cihaz sayısı hastane
idaresinin uygun gördüğü saylda arttırllacaktlr.Firma istenilen cihazı en geç 15 gün içinde temin
etmelidir.
11.Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu firmanın sorumluluğu altında olacaktır. Firma, bir

cihazın arızalanması durumunda en geç 48 saat içinde başka bir cihaz temin edecektir.
12.Pompa cihazların kalibrasyonunda kullanılan cihazlar ve yapılan işlemler izlenebilir olmalı.

Kalibrasyon sertifikalarının bir nüshası hastaneye verilmelidir.
13.Pompa setleri miatlarının dolmasına en fazla 4 ay kala, önceden bildirilmek kaydıyla firma

tarafından yenileri İle değiştirilecektir.
14.Ürünler numuneye göre değerlendirilecektir.

15.Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartlarını sağlamalıdır.
16.a. cihaz|ara en az yllda bir kez veya üretici firmanın belirlemiş olduğu bir yıldan daha az

sürede kalibrasyonları hastanemiz Başhemşireliğinin 2 ay önceden belirleyeceği tarihte
yapılmalıdır. Ayrıca cihazların her arıza ve teknik hizmetinden sonra da kalibrasyonları firma

tarafından yapllacaktlr. Bu koşullara uyulmadığı takdirde kalİbrasyonu gerçekleştirilmemiş

her cihaz için, her gün için 10 adet set firma taraflndan hastaneye ücretsaz olarak Verilecek.

b. Cihazların arızalanması durumunda; arıza firma taraflndan 48 saat içinde giderilmeli,

arlza giderilemiyorsa ka|ibrasyon ayarl Ve ölçümü yapılmış yeni cihaz firma tarafından 48 saat

ffiffi
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içinde getirilmelidir. Bu süre|erin başlamasında firmaya Başhemşireliğin arıza bildirimi için

firmayı aradığı tarih Ve saat dikkate allnacaktır. Bu koşullara uyulmadığl takdarde arızalı her
cihaz için, her saat için 5 adet set firma taraf|ndan hastaneye ücretsiz olarak Verilecek.

17.Setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için ışığa dirençli pompa seti, standart
infüzyon pompa seti gibi setleri de mevcut olmalldlr.
Cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazın markası, modeli, seri numarası ve hangi bölümlerde
bulunduğu liste şeklinde Başhemşireliğe verilmelidir. Arıza durumunda bölümden alınan cihaz

arıza giderildikten sonra alındığı bölüme teslim edilmelidir. Yeni cihaz getirilmesa durumunda
yukarıda istenen cihaz bilgileri tekrar Başhemşireliğe yazılı olarak bildirilmelidir.
Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan
infüzyon pompalarını temin etmelidir.
ciHAzlN TEKNlK ozELLiKtERi

a.cihaz 220 voıt !%!o,5oHz. Şehir ceryanl ile çalışabilir olmalıdır.
b.Cihazda elektirak kesilmelerine karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu batarya

en az 5 saat çalışabilmelidir. Tüm cihazların bataryalarının bu koşulu sağlayabilmesi için cihazlar

firma taraflndan en az 5 ayda bir batarya kontrolünden geçirilmelidir.

c.Cİhaz damlama sayısına bağlı olmaksızın, slvlnln Viskositesinden etkilenmeksizin slvınln hastaya

hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdIr, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği

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

alarm sistemine sahip olmalıdır,
e.infeksiyon gelişme riskini en aza indirmek için sette biriken havayı kapall 5istemin (infüzyon

seti - pompa sistemi) bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmalıdır.

f.Cihazın kullanımıyla ilgili kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli; Başhemşirelik

taraflndan talep edildiğinde bu eğitim tekrarlan malıdır.

ı. Cihaz üzerinde askı klempi olmalıdır.
j. cihazda hava olması, pal gücünün düşmesi, doz limitine erişilmesi, setin alt Ve üst yo|larındaki

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

Ve diğer hata durumlarında cihaz sesli Ve görüntülü alarm verebilmelidir.

k. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarl açlk tutma hlzı olan saatte

5ml. veya daha düşük doz hıza geçebilmelidir.

l. Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalıdır.

m. Lipid ve kan dışında diğer sıvılar için kullanıldığında infüzyon setleri en az72,96 saatte bir

değiştirilmeye uygun olmalıdır.
n. set cihazdan ayrıldığı zaman serbest akımI engelleyen mekanizması bulunmalıdır.

o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektir

d-ffi
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1-lnfüzyon kaplarına rahat girecek şekilde dizayn edilmiş keskin sivri delici uç olmalıdır.

2-|nfüzyon pompa damla sensörüne uygun ideal üst damla bölmesi bulunma|ldır.

3-Sette 15-20 um luk fi|tre bulunma|ıdır,

4-Pompa hız ayarı silikonlu veya PVC olmalıdır.

S-Setin ucu çevirmeli kilit bağ|antılı olmalıdır.

6-Line üzerinde kontrolsüz akışı (serbest akış) engelleyen klemp veya anti-siphon valf
olup ve set cihazdan çıkarılır çıkarılmaz serbest akış durmalıdır.

7-Kapaklı bakteri girişini önleyen hava girişi olmalıdır.

8-Set ile cihaz birbirine uyumlu olup c|haz doz veya hız hesabı yapılabilmelidir.

9-Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler lngilizce almanca ve Fransızca
dillerinden en az biri yazılı olmalıdır.

1O-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi lot no ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler
belirtilmelidir.

11-Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olup ve üzerinde belirtilmelidir.

12-Setler iİe birlikte ekteki özelliklere sahip 120 sete karş|llk 1 adet olacak sayıda cihaz
kullanıma sunulmalıdır.

13-Ürün numuneye göre değerlendirilmelidir.

,l4-Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında sağlamlarl ile ücretsiz
değiştirilmelidir.

15.Pompa seti infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve
hastadan yüksekliğine bağımll olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel
olarak sıvı göndermelidir.

t

16- Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartlarını sağlamalıdır.
a. cihazlara en az yılda bir kez veya üretici firmanın belirlemiş olduğu bir yıldan

daha azsürede kalibrasyonlarl yapılmalıdır. kalibrasyon tarihleri yazllı olarak
başhemşire|iğe bildirilmelidir. Ayrıca cihazlarln her arıza ve teknik hizmetinden sonra
da kalibiasyonları firma tarafından yapılacaktır. Bu koşullara uyulmadığı takdirde

R-u ]
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a.Cihaz 220 volt t %,10, 50Hz. Şehir cereyanı ile çalışabilir olmalıdır.
b.Cihazda elektirik kesilmelerine karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu

batarya en az 5 saat çalışabilmelidir. Tüm cihazların bataryalarının bu koşulu
sağlayabilmesi için cihazlar firma tarafından en az 6 ayda bir batarya kontrolünden
geçirilmelidir.
i.iihaz damlama saylslna bağlı olmaksızın, slVlnln viskositesinden etkilenmeksizin
sıvının hastaya hacim olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdır, infizyonun
gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği önemli olmamalıdır.
o.cinazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli, sesli ve
görüntülü alarm sistemine sahip olmalıdır.
6.1nfeksiyon gelişme riskini en aza indirmek için sette biriken havayı kapalı sistemin
(infüzyon seti_ p-ompa sistemi) bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmalıdır.
i. cınizın kullanımıyla ilgili kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli;

Başhemşirelik tarafından talep edildiğinde bu eğitim tekrar|anmalıdır,
g.Cihaz üzerinde askı klempi olmalıdır.
h. cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doz limitine erişilmesi, setin alt ve üst

yollarındaki tıkanma ve sıkışma olması, elektronik ve mekanik arıza, kapağın
pompalama sırasında açılması ve diğer hata durumlarlnda cihaz sesli ve görüntülü

alarm verebilmelidir.
i. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarı açık tutma hızı olan

saatte sml. veya daha düşük doz hıza geçebilmelidir.

.i.Cihazlan sağİayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalıdır,
i. iipio u" ı<a"n oışınoa diğer sıvılar için kullanıldığında infüzyon setleri en az72_96
saatte bir değiştirilmeye uygun olmalıdır.
l. Set cihazdİn ayrıldığı zİman serbest akımı engelleyen mekanizması bulunmalıdır.
m.Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektir,
n.Cihazın kullanımı pratik ve kolay olmalı dili Türkçe olmalıdır

,,t

kalibrasyonu gerçekleştirilmemiş her cihaz için, her gün için 10 adet set firma
tarafından hastaneye ücretsiz olarak verilecek.

b. Cihazlann arızalanması durumunda; arıza fırma tarafından 48 saat içinde
giderilmeli, arıza giderilemiyorsa kalibrasyon ayarı ve ölçümü yapılmış yeni cihaz
firma tarafından 48 saat içinde getirilmelidir. Bu sürelerin başlamasında firmaya
Başhemşireliğin anza bildirimi için firmayı aradığı tarih ve saat dikkate alınacaktır. Bu
koşullara uyulmadığı takdirde arızalı her cihaz için, her saat için 5 adet set
firma taraflndan hastaneye ücretsiz olarak verilecek. Kul|anılamayan arızalı cihazların
onarımından hastane sorumlu değildir.
17- Cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazın markası, modeli, seri numarası ve hangi
bölümlerde bulunduğu liste şeklinde Başhemşireliğe verilmelidir. Arıza durumunda
bölümden alınan cihaz anza giderildikten sonra alındığı bölüme teslim edilmelidir. Yeni
cihaz getirilmesi durumunda yukarıda istenen cihaz bi|gileri tekrar Başhemşireliğe yazılı
olarak bildirilmelidir,
18- Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü
taşıyan infüzyon pompalarını temin etmelidir.

clHAZ|N TEKNlK ÖzELLlKLER|

o.Cihazın ağırlıgı '1500 gr mı geçmemelidir



qlr,L

p.Cihazlar opsiyonel olarak dört adet üst üste monte edilebilmelidir. Herhangi bir montaj
işlemi gerektirmeden birbiri üzerine kenetlenebilmelidir.
q.Cihazda tüm setler(enteral beslenme için torbalı ve torbaslz setler ,trasfüzyon için kan
filtreli setler, ışığa hassas ilaçlar için opak infüzyon için ikili slikonize keskin uçlu vb)
kullanılabiImelidir.
r.Cihaz intra-arterial, enteral,intravenöz ilaç uygulamalarında kullanılabilmelidir
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1 . Malzeme polivinil klorür (PVC) olup, 250 Psl baslnca dayan|kll olmahdlr.
2. Nontoksik ve apirojen yaplda olmahdlr.
2 . Hortum uçlarlnda luer lock konnektörier bulunmalIdlr.
3 .Luerlock uçlarda kapak bulunmalıdır.
4 . Ürün istenilen ölçulerde Ve luer uçlarla ( M/M, M/F, F/F ) yapılabalmelidir.
5 .Ürün tekli steril ambalajda olmah, ürün miadl en az 3 yllolmalldlr.
6 .Ürün ambala,iı üzerinde

a)Üretim tarihi,
b) Son kullanma
c) Lot numarasl firma bilgileri
d) son kullanma tarihi
e) Ebadl
0 sterilizasyon yöntemi
g) sterilizasyon tarihi
h) cE işareti
g) Markası
l) Türkçe etiket

i) T.C. Sağlık Bakanhğl tarafından onaylanmlş Uhsal Bilgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılm|ş olmahdır.
7. Teklif ediıen malzeme, T.C. Sağlık Bakanllğl tarafından onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl Koduna,
istekli firma teklif ettiğ| malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan ahnmtş firma tanlmlaylcl koda sahip
olmalldlr.
8. sağllk uygulama Tebliği gwereği; orünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendarme dlşı
bırakllacaktlr.
9. yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi komisyona
vermelidir.
,lo.1stekli firmaıar Teknik Şartnameye uygunluğu değedendirilmek üzere her kalemden en az '10'adet

numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir,
11. Muayene Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelemesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
iz. ıetıiR oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar Türkçe olacakhr,

l3- ÜA^ü- \^c^...\1i,.. lQsc_rn (+l-z)<,^ al^,l^dır,
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NAzoGAsTRiK soNDA (16FR )TEKNiK şARTNAMEsi

1.katater medikal dereceli pvc,den mamul olmalıdır,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3. 16FR olmalıdır,
4.Kateterin efektif uzunluğu yaklaşık 1000 mm olmalıdır,
5.Sondanın açık uç kısmı artravmatik olmasl için yuvarlatllmlş ve en uygun aspirasyon için

kenarlarında iki adet simerik delikli olmalıdır,
6.Kateterin aspiratöre bağlanan ucu (konnektörü numaraslnl belirten farklı renklerden oluşmalı,

bu renkler dünya standartlarındaki renk kodu sistemine uymalıdır,
7.Katater giriş kolaylığı sağlaması amacı ile buzlandırılmış bir yüzeye sahip olmalıdır.

8.sondalar tek tek paket|enmiş etilen oksit ile steril edİ|mİş olmalıdır.

9.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,

10.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
11. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşı|aşıldığında, sağ|amları ile ücretsiz olarak

değiştirilmelidir,

,.
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PAMuK ( HlDRoFiL) TEKNiK şARTNAııtEsi

1-Temiz, beyaz, yumuşak, ince lifli Ve hidrofil olmalldlr. sentetik olmamaıldlr.
2. Asit Ve alkali ihtiva etmemeli (pH nötr)
3- su tutucu özelliği yüksek olmalı, hidrofilliği testlere uygun olmalldlr.
4. Boya kullanllmadan beyazlat|lmlş olmall, kokusuz olma|ldlr.
s.Yaklldlğl zaman külü beyaz ve çok az miktarda atık bırakan pamuk tercih edilmelidir.
6.Pamuk koparlldİğlnda veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşturmamahdır.
7.Pamuk rulolarl düzgün kesilmiş Ve ambalajlanmlş olma|ldır.
8. Rulolar paket açlldığlnda düzgün olafak sonuna kadar açılmalt kopmalar olmamalldlr.
9. % 100 pamuk olmalı, uzun lifli olmalıdır.
,1 

0. Mutat solvonlarda çözülmemelidir,
11. Tohum topak sayısı 6 dan fazla olmama|l Ve bu durum belgelendirilmelidir.
,l2. Pamuk 1 kg'llk paketlerde olmall, ambalaj pamuğun gramaj|na uygun büyüklükte olmall,
slkıştlrllmlş olmamalldlr.
,l3. Ambalaj su ve nem geçirmeyen dayanıklı materyalden olmalldlr.
14.|htiva ettiği su miktarl maksimum % 7.0 olmalldlr,
8.Malzemenin tüketimi slrasında hatall ürünle karşllaşlldığ lnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
g.suya batma süresi 10 cm pamuğun 10 saniye sürede olmalldlr.
'l5. saklamaya ve depolamaya uygun plastik ambalajda olmahdlr,
16.Teslim edilmiş olan ürun ile ilgili gerekli göruldüğü takdirde TsE Ve R.s.Hlfsls|hha Ens. Numune
gönderilip muayene ücretleri teklif veren firma tarafından karşllanacakhr.
i7. Malzeme oilinal ambala.ilnda teslim edilmeıidir. Birim ambalajln üzerinde baskIll olarak, okunakll
ve bozulmayacak biçimde;
a) lot numarasl,
b) Üretim tarihi,
c) son kullanma tarihi,
d) ebadl,
e) CE işareti,
0 markasl,
g)Türkçe etiketi olmalıdır.
]b.ıexiit eoııen malzeme T.c. sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmış Ulusal Bilgi BankasI Kod'una,

istekli firma teklif ettiğa malzemeye ait U.B.B. den allnmlş firma tanlmlaylcı kod'a sahip olmahdlr.

19.Sağlık Uygulama-rebliği geregi; urünlere ait UBB kodu olmayan flrmalar değerlendirme dış|

blrakllacaktlr.
20. lsteklilerin Veiveya teklif edilen malın llaç ve Tlbba cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na kayltll olduklarlnl

tasdik edici belgeler olmalldlr.
21. Ürün|er idaienin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslım edilecektir.

22. Yüklenici firma bozui veyi hatall ürünleri yenisiyle değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene

Kabul Komsiyonuna vermelidir.
zi. lsterıi nrmaıar teknik şartnameye uygunluğu değerlendirmek üzere her kalemden en az 1,er adat

numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.

DawtATM,{CA
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YATAK KoRuYUcU (ALEZ)TEKNiK şARTNAMEsi

1.Paket adedi en az 10 olmalıdır,
2.Bezin emicilik özelliği kritik bölgede arttırılmış olmalıdır,
3.Bezin emici olmayan uç kısml cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma sızıntıya karşı bariyer
görevi görmelidar,

4.60*90 ebatlarında olmalıdır.
5.Emiciliği artttran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır,

6. Yetişkin boyutları olmalıdır,
8. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,

9.Ürün numuneye göre değer|endirilecektir.

DawtATMA cA
H.R.Ü. Eotim ve Ar6tünna Haianes
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KARMEN KANÜL TEKNİK ŞARTNAMESI

1-KANÜLLER STERİL TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR,

2-KANÜL BOYLARI 225 mm+2 mm OLMALIDIR.

3-HERKANÜLMAXİMUMASPİRASYONETKNLiĞİNiSAĞLAMAKiÇİNllNOLU
KANÜLDE TEK AÇIKLIK OLMALIDIR.

4_ÜRÜNÜN ÜZERNDE KANÜLCIN NUMARASI,ÜRETİM TARiHİ,SON KULLANIM

TARİHİ,BARKOD NUMARASI OLMALIDIR.

5-NUMUNE DEĞERLENDiRiLECEK oNA GÖRE KARAR VERiLECEKTiR,

$,
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NAZAt oKsilEN KANULU(PED|ATRiK-YETisKiN) TEKNiK sARTNAMEsi

1. Yumuşak ve ergonomik burun girileni olmalıdır.
2. Tasarımt mukoza kurumasını engelleyecek şekilde olmalıdır.
3. Burun girişlerinin tasar|mI pediatrik Ve yetişkinlere 8öre yapılmış olmalıd|r.
4. Standart bağlantı konektörü bulunmalıdır.
5. Toplam uzunluğu 205t5 cm o|malıdır.
6. Kullanıma kolay ve rahat olmalıdır
7. imal ve son kullanma tarihi poşetin üzerinde yazılı olma|ı ve raf ömrü teslim tarihinden
itibaren en az2.yıl olmalıdır.

[s
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pUDRASIz CERRAHİ srr,niı, aırpıiyır nı,nivsxi

l. Eldiven kauçuktan irnal edilmiş olrnalıdır.

2. Eldiven steril, pudrasız ve tek kullanımlık olmalıdır.

3. Eldivenin bilek krsmı kaydırmaz bant içeren diiz manşet şeklinde veya kıvnmlı olmalıdır, bileği
kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olınamalıdır. Eldiven, ameliyat sırasında kullanılırken bok
gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır. Bu sebeple eldivenin uzunluğu minimum 280

mm olmahdır. Olçiim sonuçlan ihale dosyasında sunulnahdır.

4. Eldiven lateks protein içeriğ, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji (Tip l) riskini ve ön

hassasiyetini minimizo etmek amacıyla 50 pglgr'dın kiiçii{< olmahdır, akredite lıboratuar test

sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır.Sunulacak belgeler firma,Bayi,Üretici beyanı

olmayıp akredite labaratuardan alınmrş olmahdır. Akredite labırıtuırdan alrnmrş belgelerde
test edilmiş eldivenin markası model ismi ürün belirtilmiş olmalıdır.

5. Eldiven, kullanıcılarda Tip [v hlzlandırıcı kimyasallara kaşı aleıji oluşumu riskini önlemek

amacıyla Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasallarını içermemelidir. Bu husus için akredıte bir
ıaboratuarda test edilmiş eldiven kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.Bu belge

kesinlikle fırrna veya iiretici beyanı olınayıp akredite bir lıborıtuvardan alınmış olmahdr.
Akredite labaratuırdan alrnmış belgeterde test edılmiş eldivenin marka§ı model İsmı ürün
belirtilmiş olmıhdır.

6. Eldivenin sağlamhğının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma kuweti
yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum l3N (Newton) olmahdır. Bu husus için test

sonuçları ihale dosyasında sunulmahdır.

7.Aynca EN455_1,2J,4 koşullannı karşlladığına dair belgeleri ihale dosyasında sunmalıdır.

8. Eldiven Gamma radyasyon metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyaslnda sterilizasyon

yöntem raporu suDulmalıdır.

9. Eldivenin dış paketi, ıslandığında veya kullanımda çabuk deformasyon oluşmaması,

sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yiizü de kağrt ımbalsj olmayıp polietilen

materyalden iaetilmiş olmahdır.

l0. Ambalajlar yırt! deforme olınamalı, ambalajlar istenildiğnde steril tekniğe uygun bir şekilde
yırtılmadankoliy açılabilir olmalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket

içinde fazla hava boşluğu @ombe) olmamalıdır.

l l. Her pakette sağ ve sol olmak iiaere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler paket€ (sağ_sol) ters

konmamahdr.
l2.Ametiyathanede ve hastüane deposunda kolayhk sağlaması için eldivenler füye katlanmış

paketler içinde olmalıdır.
13.ihale sonrası ihaledeki be|irtilen numaraları hastahane değişme yetkisine sahip olup

hastahanenin belirttiği numaraları İhale uhdesinde kalan firma getirmek zorundadır.

14.Numune değerlendirme aşamasında firmaların kalıp farklılıkları göz önünde
n koter

4n".

4o
"%

bulundurularak her boydan 2 çift numune getirilmelidir.Kullanılan

çarpmalarına dayanıkhklan test edilecektir.
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ioneR roRsısı (MUsLuKtU }rıxıııix şeRrıııııvıesi

1.Yumuşak ve plastik olmalı
2. 2000 ml, kapasiteli olmalı
3.Torba üzerinde seviye belirtir çizgiler olmalı, her 50 ml aralıklarla derecelendirilmiş olmalı ve

500 ml de bir rakam ile dereceler yazılmış olmalı ve idrar miktarını doğru gösterecek yapıda

olmalı
4.Torbadaki idrarın hastaya dönmesini engelleyen çek valf sistemi olmalı
5.Musluk kısmı ileri-geri hareketle çalışmalı, kendiliğinden musluk açılmamalı ve idrarı aşağı

sızdırmamalı
6.Torbanın üst iki yanında askı delikleri bulunmalı, kısmına askıyı takarken güç veya ek kesici alet
gerektirmemeli
7.idrar Torbası musluğu kapalı iken torbanın hiçbir yerinden idrarı sızdırmamalı

8.Tamamen dolu iken askı deliklerinden asıldığında delikler 24 saat dayanma kapasitesinde

olmalı
9.Hortumun ucunda konik konnektör bulunmall
10.Konnektör üzerinde kapak olmalı, kapak iyi oturmalı kendiliğinden çıkmamalı
11.sondaya takllan konnektör ucu tam oturmall ve sondayla uyumlu olmalı ve idrar sızdırmamalı

12.Örnek alma portu olmalı
13.Torba ve hortumu şeffaf olmalı, idrar hortumdan geçerken hortumun ve torbanln etken

maddesi idrarın rengini değiştirmemeli,
14.Hortum uzunluğu en az75 cm. olmalı, hasta yatarken foley ile torba araslndaki hortum

gerilme ve çekilme yapmayacak uzunlukta ve bükülme yada kırılma oluŞtUrmayaCak yeterlilikte

esnek olmalı
15.Her 2oo torba ile birlikte bir adet hasta yatağı yanına asılmaya uygun metal idrar torbası

askısı ücretsiz olarak verilmeli
16.İdrar yerçekima ale torbaya rahatlıkla dolmalı
17,Ara line ile idrar torbasl bir bütün halinde olmalı, ek yerinden idrar sızdırmamalı

18.Her bir idrar torbası koruyucu bir poşet içinde olmalı, üzerinde ürünün adı olmalı.

19.cilde yapışan kısmı deriyi tahrış etmemeli ve iyi yaplşma özelliği olmalıdır. (anti allerjik

olmaiıdır.)
2O.CE Belgesi ve uluslararası geçerli kalite standart belgelerinden en az biri bulunmalıdır. Sağlık

Bakanlığından üretim Veya ithal izin belgeli olmalıdır.

21.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune en az 10 adet olmalıdır,

22,Hatall ürünle karşllaşlldığında firma yenisi ile değişecektir.
23. Ürün 10'lu paket|er halinde olmalıdır.

qe. a
töıinn Yt ıriş]ıllı,ü,

o,b
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VEN VALFi, iĞNEsiz ÜçtÜ

1. Üç lümenlı olmalı, lümenlerin uçlar nda valf buIunmalıdır

2. Farkll slvllarln aylrt ed jIebilmesi içın lümenler üzerinde renk kodu olmalldlr

3, Hortumlar klemplemeye ve kinke karşı direnç sağlayan poliüretan materyalden üretilmiş
olmalldlr

4. Valf enfeksiyon risklerini azalttığl FDA tarafından onaylanan split septum teknolojisıne sahip

olmalıdır

5. Ürünün hasta kanülüne takılan male ucu rotating (döner) adaptörlü olmaIl, monte edilmesi
kolay olmalıdır

6. Lumen ucundaki valflerin akış hızı minimum 10.000 ml/sa olmalı, enjektörle verilen acil 5ıvı

volümlerini de ka rşllaya b iIm elid ir

7. Biyouyumlu materyallerden yapılmış olmaIı, metal parça ve lateks içermemelidir
BiyouyumlLıuk testleri ihale dosyasında sunulmalıdır

8. Valfler kapaksız olmalıdır

9. Ürünün silikon contası ve silikon contanın bulunduğu hazne şeffaf olmalı, sıvı yolu

görü nebilmeIidir

10. Ürünün katetere monte edilen maIe ucu ven için mavi renkle kodlanmış olmalı, böylece arter

valfinden ayırt edilebilmelidir

11. vaıflerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içeki silikon ile dış

plastik arasında seviye farkı olmamalıdır

12. Teklif ediIen markanın enfeksiyon güvenIiği çahşmaları olmalıdır, bu çal|şmalar en az 1

haftalık güvenliğe işaret etmeli. ihaIe dosyasına eklenmelidir

13. Lumenlerin ucundaki valflerin sıvı yotu hacmi o.o85t0.01 ml,den büyük olmamah, böylece

kan ve sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir

14. vaıflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamah, böylece sNt

yo|unun temizliği kolay olmalıdır

15. Lümenlerin uçlarındaki Valfler güvenıi Ve ayrllmaz biçimde lümenlere monte olmalıdır, vidası

çevrilerek çıkarılamamalı, kazalara neden olmamalıdır

16. lntravenöz kanül ucunda kullanılırken hasta konforunu bozmamalı, bu nedenle lümen|er ince

olmalı (maksimum 2,5mm dış çaplı), ürün uzunluğu 10 cm'yi geçmemelidir

17. Kase şeklinde çukurlu paketierde olmall, paket açllırken yere düşme riski taşımamalıdır

18. Katetere bağlanan ucunda iIk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunmalı, böy|ece paketten

çlkarma sırasında elvalfin ucuna temas etmemelidir

o.

ırarb/0
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AiRwAY No:o TEKNlK şARTNAMEsi

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVCden yapılmış olmalıdır.
2. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar
vermemelidir.
3. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalajl tekli, temi2 paketlerde sterıl olmalldlr.
7. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazı|ı olmalı, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.



bo

iDRAR ToRBAsı 1oo cc ERKEK lçlN sTERaL

1.Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miatlı olmalıdır.

2.Dlş koruma poşeti rahat açılmalıdır

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

kalmamalıdır.

4.Torba ağzındaka yapıştıncı cilde çok iyi yapışmalıdır.

5.Yapıştırıcı cilüe alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.

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

veya benzer bir destek olmalıdır

7.İdrar torbasının yırtık, delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır

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

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

10.Ürün en az (5} adet numune denenerek değerlendirilecektir.

DaantATtrıLACA
H.R.Ü. Eğlliü! ve A,a$rma li3staneg
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cAM BiBERoN TEKNaK şARTNAMEsi

l d1(:
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1. Cam şişelerin yapısı bozulmamış, doğal cam, şeffafve lekesiz, hava kabarcıksız, camın dışı

boyasız olmalıdır
2. Biberon başlıkları yenidoğan bebeklere uyumlu olmalıve doğal meme ucu şeklinde olmalı.

3. Biberonlar kendi ambalaj|nda olmalı ve ambalajlnda üretim tarihi seri numarasl bulunmalıdır.

4. Slikon emzikli, biberon kapağı (biberon takılan vidalı plastik parça/disk), biberon kapağı ve

koruyucu bardak|ı olacak ve yüksek ısıda (100 "C ve üzeri) yıkama Ve sterİlİzasyona uygun

olmalı

5. Cam biberonlar 120'c de kaynatmaya Ve steril etmeye dayanıklı olmalıdır

6. Biberon alt kalınlıkları standart, biberonlar 50 cm boyunda olmalı ve biberonda cc'lik

dereceler olmalı her 10 cc de bir sayılar olmalı ve bu çizgiler yıkama ile çıkmamalı.

7. Biberonlarla birlikte biberon temizteme flrçalarlda Verilmeıidir. Flrçalar kendi etrafında

dönebilmeli biberonun her yüzeyini temizleyebilmeli ve ürün iç yüzeyine zarar vermemeli

çizmemeli.
8. Numuneye göre alımlar olmalı.



DawtATMA
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VücUT YlKAMA tiFi

1. Bir poşet içerisinde en az 20 adet yıkama lifi olmalıdır.

2. Tek kullanımlık vücut yıkama lifi en az 10'20cm ebatlarında olmalıdır.

3. Vücut y|kama lifi su ile köpürme özelliği olmalıdır.

4. Ürün sürekli kullanıldığ|nda ciltte kuruma ve çatlama oluşturmamalıdır.

5. Hoş kokusu olmalıdır.

5. Ph değeri 5.5-6.5 arasında olmalıdır.

7. Ürünün üzerinde üretici firma bilgileri ima| tarihi Ve son kullanma tarihi biİgileri olmalıdır.

Kullanma talimatl ve ürün üzerindeki bilgiler aynl olmalldIr.

8. Ürünün CE belge kaydı olmalıdır.

9. Ürün ile birlikte vücut kurulama havlusu verilmelidir.

10. Numuneye 8öre değerlendirme yapılacaktır.
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LATıı Ks içnnıvrrvnN ANTiALERJiK sTERir, cBnnaui rı,oivnN
rn«Nix şARTNAMEsİ

l. Eldivcnin bilek kısmı kaydırmaz ve ameliyat gömleği iizerindeki baskıyı azaltan düz manşet

şeklinde olınalıdır, bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Eldiven, ameliyat sırasında
kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmarnalıdır. Bu sebeple eldivenin uzunluğu
ıninimun,ı 300 mın 3l0 mm asasında olmalıdır.akredite laboratuar test sonuçlan ihale dosyasında
l,ıastanc)c stınu lıııalıdır.Sunulacak belgı-,ler firma,Bayi.Üretici beyaııı olmayıp akredite labaratuardan
ılınınış ııl:ııılı<lır. .,\krcdite labaratuırdan alınmış belgelerde test edilmiş eldivenin markası
ıııırıicl isnıi iiriln l)elirtilnıiş olnıılıdıı,.

2. tjldiıen hanınıaddesi Tip-l lateks alerjisi riskine karşın lateks içennemelidir.

3. Eldiven hanımaddesi esneklik ve dayanıklılık amacıyla neoprenebazlı olmalıdır.

.t. Eldiven 'fip_IV kimyasallara karşı alerji riskini önlemek amacıyla hızlandırıcı Thiuram, MBT ve
CPC (cct1,1p."-rid iniuınchloride) içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuvarda lest edilmİş

cldiven kiıııjısal içcrik testi ihalc dosyasında suııulnıa|ıdır. Sunulacak belgeler firma,Bayi.Üretici
Lıel:ını ıılıııirı,ıl-ı ıkredite labaratuardan alınmış olmalıdır. Akredite labaratuardan ahnmış
belgclerdc tost cdilmiş eltlivenin nıarkası model ismi ürün belirtilmiş olmalıdır.

]. Ii]İ,"İ l]Hffiİ::'l**r,u, sebebiyıe, eıdivenin parmak ucu kaıınıığı ,nuı.,i,u,n o.ıso
n,ım olnıalıdı r.

7, [,]ltiiı cıı Gınııııı ı,ıdyas1,oıı nıetodu ile sleri] cdilıniş otnıalıdır vs ihale dosyasında sterİlizasyon
,,,ıııitıı ı lılı,ııtı sLlılüİll'ııall(lı[.

ti. 1_1divcnin sağlıı,ıı Iığıırın ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısıııdan, kopma kuvveti yaşlahdırma

öncesi en diiştik l3 Newton ve yaşlandırma sonrası minimum l5 N §ewton) olmalıdır. Test sonuçları

il,ıale dosyasında sunulmalıdır.

9. Eldivenin esnekliği açısından, kopma noktasındaki uzama miktarı yaşlandırma öncesi minimum

%9l0 vı,, iist(i ),aşIıındıı.ma sonrası minimum %865 altında olmalıclır. Test sonuçları İhale dosyasında

sııntılı,ı,ıılıtlıı. Akredite lııbarııuardan alınmış belgelerde test edilmiş eldivenin markası model
isnıi iiriin belirtilnıiş olmalıdır.

l0. E|divenin tıztınluğu, elin ve bileğin tamamlnı örtmesi ve korunma sağlaması amacıy|a, minimum
j05 mm olnıalıdır. Bu husus için eldiven uzunluk testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

l l. Eldivı_,n aıııeliyat konİoru ve el manipütasyonu kolaylığı açlsından yüksek esnekliğe ve

hassasiyt,te salıip olınalıdır, numune değerlendirmede bu hususa dikkıt edilecektir.

l2. Elt|iı,cnin ı,alöııırii miııiıııuırı 3 1,ıl olmaIıdır.

l]. Elıliı cıı iircıinı sıandaı.tları açısından EN 455/1_2_3_4, EN 556, lso l l l37-1, ISol3485,
lSo 1.100 ı . lSo900lstandartlarına uygun seklide üretilmiş olınalldır, bu belgeler ihale dosyasında

e hie o.
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cERRAHi BoNE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Ameliyat bonelerinin imalinde kullanılan malzemeler iki yüz için tiftiklenmeyen, lif bırakmayan
hypoallergenik özellikte olmalıdır.

2.Ameliyat bonesi (bayan) çapı 55cm.den az olmayacak şekilde yuvarlak, çevresi esneyebilen
özellikte homojen, büzgü|ü, pileli olacaktır,

3.Ameliyat bonesi açık yeşil renkli olacaktır.

4.Numuneye 8öre değerlendirme ya pılacaktı.

5.Ulusalya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olacaktır.

6. Malzemenin tüketimi slrasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsi2 olarak
değiştirilmelidir.

7.8one baş bölgesine takıld|ğında saçı iyi kavramalı kolay yırtılmamalı,lastik bölgeleri başı

rahatslz etmemelidir.

)
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ENJEKSiYON BANDl TEKNİK ŞARTNAMESi

l-Hemostatik bası bandı, flebotomi sonrasl girişimi yerinde o|uşan kanamayı kısa sürede
kontrol altına almalıdır.

2-Bant tek kullanımlık ve steril olmalıdır

3-Bandın iç yüzeyinde tek parçadan oluşan özel selülozdan yapılmış emici bir bölüm
bulunmalıdır. bu bölüm sızan kanı emerek yeterli oranda hemostatik basınç

oluştura bilmelid ir.

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

5-Tamponu yaraya yapışmamalıdır.

6-Yaranın hava almasını sağlamalıdır.

7-Suya dayanıklı olmalıdır.

8-0rijinal kutuda ve kaliteli yapışkanlı olmalıdır.

9- En az iki yıl miatlı olmalıdır.

10-Hava ve terden etkilenmemeIidir.

11-İstendiğinde ciltten kolayca çıkarılabilmelidir.

12-Ürün hipoallerjenik olmalıdır.

13-Her bir bant tek tek zarflı olmalıdır

14-Yerli üretim ise TSE belgesi olmalıdır.

15-Ürüne ait CE belgesi olmalıdır

16-Her parti teslimatında, muayene için teslim edilen bantlar arasında random olarak en az

10 adet seçilir ve mal muayene kabul komisyonunda şartname koşulları içeriğine göre

muayene yapılır

17-Muayene işlemleri sırasında ve ürün tesliminden sonra uygun olmayan bantlar yeni|eri ile

bedelsiz olarak değiştirilecek.

18_ilgili firma teslim aşamasında yapılan muayene sonuçlarına ilişkin hiçbir hak Ve ücret talep

edemez.

19-Sipariş faks veya mail ile gönderildikten sonraki 10 {on) iş günü içinde ürün teslim

01

4*,

edilmelidir
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KARACiĞER BİYoPsİ iĞxBsi No: 16-18 TEKNiK ŞARTNAMESi

l.İğne steril olmalı,sterilizasyon ve son kullanma tarihleri paketin iizerinde yazılı olmahdır.

2. Ma|zrme uluslar arası kalite ve standartizasyon belgelerine sahip olmahdıı.

3.İğpe Mengini tipi olmah ve iğıenin içinden geçen stile iğıenin yansrna kadar kilnt trokar
şeklinde ulaşmalıdır.

4.Stile ve iğne luerJock sistemi ile kilitlemeli bir şınngaya bağlanabilmelidiı.

s.İğnenin derinlik ayan yapılabilen soper bulunmalıdır.

6.İgnenin ucuna takrh olan şınnganrn pistonu stoperli olmalıdır ve iğnenin içinden geçen
stileye bağlı olmamalıdr.

7.İğpe şınngadan çevirerek kolayca aynlabilmelidir.

8.İğne 16G +-lc(onalt gauge artı eksi 1 gauge)veya 17G (+-lG) (onyedi Gauge artı eksi
l gauge) kalınlıkta; 9cm +-lcm (dokuz cm artı eksi l cm)uzunlukta olmahdır.

l,

*

e
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YErişKlN EL ve AYAK SABiTL€ME 8AND
TEKNiK şARTNAMES|

1 - ) sabitleyici bant. yumuşak Ve el Ve ayak blleklerini sarabilen bir yaplda olmalldlr, . _

z _ iernt tlııanımaj goveiıliği ve rahatlığı sağ|ayabilmek için lamine edilmiş 8 mm kalınlığında 3 kat

malzemeden oluşmalıdır.
3 _ fe"no,n cildjtemas eden alt bölümünde teri emebilen havlu tabaka, orta bölümçnde yumuşakhğı

sagiayan süinger tabaka, üst bölümOnde ise dayanıklılığı artt|ran pamuklu tabaka olmalıdır.

4 --) tiandın k;narlan her turIo açllma Ve sök0lmeyi önlemek amac| ile overlok dikişi ile korunmuŞ ve

sağlamlaşıırllmlş olmalldlr.
ğ _"1iem ayaı, tiem de el biıeğinde kullanılabilmesi için bandın boyu minimum 34 cm (+/_ 2) cm, eni

de minimum 8 cm (i/-,1) cm olmahdlr,
ğ _ |aanaın bir ucunda,bandın bileğe sarl|dlktan sonra açılmasınl engelleyen minimum 9fI . _,_.
uzu;luğunda (+_.l cm) dişivetkro?dİn yapıtmış kilit parçası bulunmahdır.Bantın dtŞ YUZUnde lse Du 0lŞl

u;d;; raĞılığına 
'gelön 

minimum 2bİm 1+- 1ç61 uzunluğunda erkek velkro dikili bulunmalıdır,

İ - İAİ;a ba;a;; içi;do dikili bu|unan mlnimum 15 cm (+- ,l cm) . dişi velkro ile her torıü asılma

ç(mjgibitepkıye (aşı bandın hasta bileğinden sökü|me riski önlenmiş olmalıdlr, ,.. ...

ğ _ jııiiĞ",n oileEinin ı<aryoıa, sedye vb initelere bağlanabilmesi için, bandın üzerine dikili en az 25

;.i;_ Ğrr.r"l;ğunda, 'senietik malzemeden uretilmiş 3 cm eninde (+_3mm) bağlantı kayışı

olmahdır.
ğ'- fa"li""t kaylşlnln ucuna dikli sabitleme kaytşl olmah, srhıtteme kayışlnın boyu her çaptaki , ,

ı<aryoıa-seoye v6 ğioi eşyan,n metal aksamlna dolanabilmesi için minimum 32 cm 1+_ 1 cm ) olmalldır.

;O :; ffitĞ;" lİay,ş,İİn aa Oir ucunOa açılmasını engelleyen.minimum 9 cm uzunluğunda (+-1 cm)

disi ;elkro?dan vaoılmış kilit parçası dış yuionde ise bu dişi velkronun karşılığına gelen minimum

2ocm 1*- '1ç61 uzunlugunda erkek velkro dikili bulunmalIdlr,

İİlİİvr,""Üğlanİİğ,şrındaiçindedikili minimüım.l5cm(]:1"rnı dişi velkroilehertürlu

teptıye'ı<arşl ta-yışın oağljnoıgı yerden sökulme riski önlenmiş olmalldlr,
.12 _ ) Uzun süre bileğe bağlı ı.rı"jı"."ioirn bandın, hastanın cildine zaı,ar vermediğine dair lritasyon

Testi Raporu olmal!dIr.
İl:j lİ"lıİ , l"rn"ngi bir sterilizasyon kal|ntısının olmaması için Gama lşını ile sterillze edilmiş

14 - )B
15 - ) 8
16_)T

r§

a

olmahdlr.
set halinde 1 adet sabitleme banh bulunmalıdır.

30 c derecede ylkanlp steril edilerek tekrar kuttanltabilir oImalldır.

istenilen ölcolerde en 1 adet numune
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DısposABLE sEDve önrüsü rexıuix şeRrıuırvıısi

1.Kumaşı sıvı geçirmeyen nonwoven kumaştan olmalıdır.

2.Sedye üzerinde kullanmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

3.Örtünün kenarları sedyeyi rahat kavramak için lastikli olmalıdır.

4.Eni en az80 cm, boyu en az 2.2O cm olma lıdır. Hasta nemizde kullanılan sedyelerle uyumlu
olmalıdır.

5.Ürün 2 yıl miadlı olmalıdır.

6.Ürün en az 5 adet numune ile değerlendirilecektir.

7.Ürün beyaz ren kte olmalıdır.

8. Ürünler 1( ı') er adet paketlenmiş olmalıdır.
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iNrusioN KAN poMpASI (KAN SIKMAToRnası; rn«ıvir
özrrı-irıpn

. 1000 ML,LİK KESESi oLMALl

. 60 DERECEDE YIKANABİLMELiDiR

. KESESİ MANŞET ÜzEniNe SAĞLAM şexıı-oe DİKİLMiŞ VE iÇERiSi
RAHATLIKLA GöRüNüR şEKİLDE SAvDAM oLMALIDIR

. CİHAZIN HASSAS OLMASI İÇN İÇ LASTiĞi ÇİFT ÇIKIŞLI OLMALI

. BİR TANESİ PUARA DiĞERi MANOMETREYE GITMELİDİR
O MANOMETRESİ HASSAS BiR ŞEKİLDE SIFIRDA DURMAL]
İ KROM KAPLI OLMALI
. 3O0 MM HG BASINCA KADAR GÖSTEREBıLMELiDiR
O PUARINDA LATEKS OLMAMALI VE PUARIN TAKILDIĞI HAVA

BOŞALTMA VALFiNDE FİLİTRE OLMALIDIR
O MANŞETiN MARKASI GÖRLNÜR YERDE OLMALIDIR
. üRüN NUMUNE iLE DEĞERLENDİRiLEcEKTiR.

.vd .üOi
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pıuöıvıerix KoMpREsyoN BAcAK MANşoNu(pr,ıöıvıarix aor)

1. Hastada tromboembolizm profilaksisinde kullanılacaktır.
2. Manşonlar anti allerjik ve nemi geçirgen özelliği olan hidrofobik materyalden yapılmış

olmalıdır.
3. Manşonların değişik hasta tiplerinde kullanılmak üzere diz altı, diz üstü veya ayak

manşonu çeşitleri bulunmalıdır.
4. Dizüstü bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere small, medium

ve large boyları bulunmalıdır.
5. Diz altı bacak manşonlarının değişik hasta boylarında kullanılmak üzere medium, large ve

XL boyları bulunmalıdır.
5. Her pakette 1çift manşon bulunmalıdır.
7, Tek hasta kullanımlık olmalıdır.
8. Manşonlar kurumumuzda bulunan cihazlara uyumlu aynı marka olmalıdır.
9. Manşonlar bacakta çevresel kompresyon yapmalıdır.
10. Manşonların iç tarafında hastanın bacaklarının serinIetilebilme5ini sağlayan pasif

serinletme özelliği için hava delikleri bulunmalıdır.
11. Manşonda bilek üstünden diz üstüne doğru 45-40-30 mmHg basınç profili

uygulanabilecek dizaynı ve 3'lü kompartman sistemi bulunmalıdır.
12. Manşonların boyları renk kodlandırmalı olmalı, firma gerektiğinde boyları değiştireceğini

taahhüt etmelidir.
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1) Dokuma materyali % 100 pamuk olmalıdır.
2) Kumaş eni kenarlar hariç olarak ölçülecektir.
3) Kumaşın kopma ve yırtılma sağlamlığı 2-3 kg. olmalıdır.
4) Kumaş aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır:

En az; Eni : 150 cm.
Ağırlık :!95!5Er./m2
İplik : Atkı 2011 Çözgu 2O/I
Sıklık : Atkı 21 Çözgu 4I
Çekme :Aikı %2 ÇözgüYo 4
PH Değeri :5-8

5) Kumaş antistatik olmalıdır.
6) Kumaş dalgalı desen, yırtık, iplik kaçağı içermemeli, düzgün dokunuşlu olmalıdır.
7} Kumaş ısı ve su buharını geçirebilmelidir. Buhar sterilizasyonuna uygun nitelikte olmalıdır.
8) Kimyasallar, kan ve vücut sıvılarına karşı dirençli olmalı ve yıkandığında leke bırakmamalıdır.
9)Yüksek ısıda özelliğini kaybetmemelidir. Çekme payı yaklaşık % 2'den fazla olmamalıdır.
10) Keten kumaş için renk tonu İdare tarafından belirlenecektir,
11) İmalat safhasında malzemenin numunesi, istekte bulunan müdürlüğe gösterilecek ve
uygunluk verildikten sonra imalata geçilecektir.
12) 134 C otoklav ısısına dayanıklı olmalıdır.
13) lş|k, sürtünme, yıkama, terleme, solma ve akma has|ıkları standartlara uygun, otoklava
dayanıklı indantren küp boyama olmalıdır.
14)Yeşil keten topları firmanın belirttiği metre hesabına göre bir çıkmalıdır.
15)Teslim esnasında top kumaşlar açılıp ölçülecek eksik çıkan metreden firma her top için,
yeniden eksik çıkan kumaş miktarı kadar kumaş verecektir.
16)Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
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KUMAŞ KETEN YEŞiL TEKNiK ŞARTNAMESi
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ALARML| DlG|TAL BuzDoLABl TERMoMETRES| TEKNiK şARTNAMESi

'l. 'C- F sıcaklık birimlerine ayarlanabilmelidir.
2. Prob uzunluğu 3 metre olmalıdır.
3. Açma - kapama tuşu olmalıdır.
4. Referans değerleri dlşlna çıktlğında sesli alarm vermelİdir.
5. Ölçüm Arallğl: -50...+70'C olmalıdlr.
6. t 'l'c Hassasiyet ile ölçüm yapmalıdır.
7. Çözünürlüğü 0,1 "C olmalıdır.
8. HACCP onay|ı olmalıdır.

9.Ürünlerle birlikte Türk Akredatasyon Kurumu onaylı kalibrasyon sertifikaSl Verilmelidir.
Sertifikada alım yapacak kurumun adı yazmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.

NoT: ÖRNEĞiN oRTAM slcAKLlĞlNlN 2-8 oEREcEcE DlŞlNA çlKMASlNl lsTEMlYoRsANlz, ALT DEĞERl
2 DERECE, ÜsT DEĞERl 8 DERECE oLARAK G|RlYoRsuNUz. oRTAM slcAKLlĞl BU DEĞERLER DıŞlNA
ÇlKTlĞlNDA clHAz sEsLl oLARAK ALARM VERMEKTEDiR.

!
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1.Prob oksijen satürasyonu ve nabız ölçümüne uygun olmalı ve yetişkin, pediatrak, neonatal ve
infant tipleri bulunmalıdır. Neonatal Ve infant tiplerin kabloları küvöz dışına uzanabilecek kadar
uzun, en az 80 cm, olmalıdır.
2.Prob, vücut ısısı düşük hastalarda da doğru ölçüm yapabilmelidir,
3.Probun yapışkan bandı hasta cildine uygun anti aIlerjik özellikte o|malıdır ve latex
içermemelidir.
4.Probun kendinden kablosu olmalıdır. Problar orijinal kapalı ambalajında sterı| Ve tek hastada
kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
5.Probun ambalajı üzerinde markası, son kullanma tariha, steralizasyon yöntemi ve özellikleri
yazılı olmalı ve uygulama şeklini gösteren resim olmalıdır.
6.Prob, dışarıdan gelen ışığa karşı opak madde ile kaplanmış olmalıdır.
7.Probda elektriksel gürültüye karşı oluşacak artifakları giderici Faraday Ekranlaması olmalıdır.
8.Prob kablosunun elektrik tesisatından gelen parazitlere karşı ekranlaması olmalıdır.
9.Prob aynı hastada uzun dönem kullanılabilmelidir ve prob hasta cildini yakmamalıdır.

10.Probun yapışkan bandında sert madde olmamalı ve kan dolaşımını engellememelidir.
11.Probun oynamaması için, hasta parmağına temas edecek iç kısmı tamamen yapışkan madde
ile kaplı olmalı yapışkan olmayan bölge olmamalıdır.
12.Her 100 adet Tek kullanımlık pulseoksimetre Prob için aşağıdaki özelliklere sahip 1(bir)adet

Konsol Tipi pulseoksimetre cihazı kullanıma verilecektir.
13.1.Verilecek pulseoksimetre cihazl arter kanındaki oksijen saturasyonunu sürekli olarak
gösteren, konsol tipi (dahili bataryalı, herhangi bir adaptöre veya şarj aletine bağlanmadan direk
olarak şebeke gerilimi ile çalışan, taşınabilmesi için sabit bir tutamağl olan göstergeleri yatay

konumda okunabilen bir sistem) olmalıdır.
13.2.Cihaz neonatal hastalardan yetişkin hastalara kadar kullanıma uygun olmalı ve%o,o3,%20
perfüzyon oranı aralığında ölçüm yapabilmelidir.

13.3.sistemin saturasyon ölçüm aralığı Yo !, Loo arag, nabız ölçüm arallğ| 20 - 250 atım/dakika
olmalıdır.
13.4.Cihazda oksijen saturasyonu ve nabız için ayarlanabilir alt Ve ü5t alarm tertibatl Ve düşük pil

seviyesi, sensör arızası ? nabız kaybı alarmları olmalı, alarmlar geçici bir süre için

susturulabilmelidir. Sesli alarm iptal süresi 30-120 sn arasında ayarlanabilmeli ve istenildiğinde

tamamen kapatılabilmelidir. Sesli alarmların açık-kapalı olduğu cihazın üzerinde görülmelidir.

13.5.Cihazda artifak, sensör arızası, atım kaybı, ışık artifaktı ve düşük pil için görsel uyarıcı

olmalıdır.
13.6.Cihazda pulse sesi ve alarm sesi ayarlanabilmelidir.
13.7.cihazda açılış değerleri (spo2 ve nabız içın alt ve üst alarm limitleri, pulse ve alarm ses

şiddeti) kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.
13.8.cihazda klinik açıdan önemsiz alarmları belli bir seviyeyi (kullanıcı taraflndan belirlenebilen)

aşana kadar aktive etmeyen ancak bu seviyenin aşılması halinde alarmları aktive aderek

ku|lanıcıyl uyaran gelişmiş alarm yönetimi olmalısı tercih sebebidir.
13.9.Sistem elektrik kesintisi halinde tam şarjlı iken en az 8 (sekiz) saat çal|şabilecek dahili şarj

edilebilir bataryası olmalıdır ve cihaz şebeke gerilimine bağlı iken otomatik olarak şarj olmalıdır.

ryanın şarj ol ğunu gösteren bir uyarı ışığı bulunmalıdır.Bata

,tso_!$
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13.10.Cihazın ön panelinde LED nitelikli ekran ile oksijen saturasyonu, nabız ve puls şiddeti
izlenebilmelidir. LED tipi ekranı olan cihazlarda, alarm durumunda alarm sınırını aşan
parametreye ait göstergenIn kırmızı renge dönerek yanıp sönmesi ve görsel olarak da kullanıcıyı
uyarmasl tercih sebebidir.
13.11.Hastaya ait 24 5aatlik parametreler (Trendler) cihazın hafızasında saklanabilmeladir.
Trendler istenildiğinde yazıcıdan tabIo olarak bastırılabilmeli ve istenildiğinde silinebilıhelidir.
13.12.cihaza istenen komutlar cihazın ön panelindeka dokunmatik tuşlar ile Verilebilmelidir.
13.13.Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifakları tespit eden bu sayede hatalı alarm

vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastanın nabzını ve satürasyonunu doğru

olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmalıdır. Bu özelliği teklifle beraber detaylı olarak

açıklayacak orijinal belgeler sunulmalıdır.
13.14.Teklif edi|en pulseoksimetre cihazının teknik özellikleri bu şartname maddelerine göre tek

tek sırayla yanıtlanmalı ve orijinal broşür üzerinde görülebilmeladir.

13.15.ilgili bölüme teklif edilen ürünlerin numunesi verilecektir.
13.16.Cihazın ağırlığı 1.5 kg.ı geçmemelidir.

nenon t?0l
iT|p Faİultesi

N ,e R8alima§yon ABD

N
o:89183

1\9

Ha



}+

KAN şEKER sTRiBi TEKNiK şARTNAMEsi

1.Sastem gelişmiş Biyosensör Teknolojisi'ne sahip olmalıdır.
2.strip, kapiller tam kan örnekleriyle çalışmalıdır.
3.Öıçüm stribi %30_60 hemotokrit aralıklarında ölçüm yapabilmelidir.
4.Kan şekeri ölçüm aralığı 20-500 mg,/dl olmalıdır.
5.Kan şekeri ölçümü için en fazla 0.6 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır.
6.Ölçüm süresi en fazla 5 saniye olmalıdır.
7.stripler,15-40"c ısı ve %10-90 nem aralığındandaki çalışma şartlarlna uygun olmalıdır.

8.striplerin kullanımı kolay oImalı, gerektiğinde kan stribe damlatılabilmeli veya dokundurularak

emdirilebilmelidir.
9.sistem, elektromagnetik dalgalardan etkilenmemelidir. (Elektronik cihazlar Ve cep telefonlarlndan

etkilenmemelidir)
1O.strip sarfiyat| az olmalı, kanın hedef alanl gözle takip edilerek yeterli kanln uygulanlp uygulanmadığı

saptanabilmelidir. Eğer yeterli kan damlatllmamlş ise, cihaz teste başlamamall Ve ikinci kan damlası

d amlat|la bilmelidir.
11.stripler tek tek alüminyum folyo kaplı olmalı ,nemden lsı Ve lşlktan etkilenmeden son kullanma

tarihlerine kadar kullanılabilir olmalıdır.
12.stripler, ürik asit (15 mg/dL), askorbik asit (3 m8,/d L), kolesterol (450 mg/dL), trigliserit (2800 mg/dL )

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

etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir.
13.stribin, kan damlatIlan hedef alanına yanllşlıkla dokunmak, hatal| ölçüm sonuçlar|na yol açmamalı yani

bu bö|ge dokunulabilir olmalıdır.
14_strip ile birlikte teklif ediıecek olan ölçüm cihazl temizlik gerektirmemeli, ölçümler tamamen cihazln

dlşında yapllabilmelidir.
15.Kullanllan strpilerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, slk kalibrasyon gerektirmemelidir.

16.strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihaz strip takıldı ğında otomatik olarak ölçüme başlamalıdır.

17.strip iIe teklif edilecek ölçüm cihazında geniş bir hafıza kapasitesi olmalı (>400 ölçüm hafızası) ve

gerekti inde günlük, haftalık veya aylık rapor alınabilmelidir.
18.ölçüm cihazının, pc bağlantısı olmah ve istendiğinde hafızasındaki bilgileri PC'ye aktarabilmelidir.

19.Hastaneye en az 80 cihaz teslim edilmelidir.ihtiyaç halinde idarenin uy8un gördüğü saylda

arttlrllacaktlr.
20.Cihazın pilleri stribi getiren firma tarafından karşılanacaktır.

21.Ü rün numune ile değerlendirilecektir.
22.Ürünün son kullanma tarihi teslam tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır,

23,Ürün ile beraber stik say|sı kadar parmak delme aparatı verilmelidir,

24.Sitrip ile biyokimya ölçümleri arasında en fazla 20 mg/dl fark olmalıdır,

2s.sitrip ile birlikte parmak delmek için en az15o kalem ve sitrip sayısı kadar uç aparatl verilmedir.
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LATEKS içrnırnvnx auriaıBn.rix srrRiı, crRRarıi rınivrx

l.. Eldivenin bi|ek kısmı kaydırmaz ı,e ameliyat gömleği üzerindeki baskıyı azaltan düz manşet

şeklinde olmalıdır, bileği kavramalı. çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Eldiven, ameliyat sırasında
kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavrama|ı, bırakmamalıdır. Bu sebeple eIdivenin uzunluğu
minimum 300 mm 3l0 mm asasında olmalıdır.akredite Iaboratuar test sonuçları ihale dosyasında
hastaneye sunulmalıdır.Sunulacak belgeler firma,Bayi,Üretici beyanı olmayıp akredite labaratuardan
alınmış olmalıdır. Akredite labaratuardan alınmış belgelerde test edilmiş eldivenin markısı
model ismi ürün belirtilmiş olmalıdır.

2. Eldiven hammaddesi Tip- l lateks alerjisi riskine karşın laıeks içermemelidir.

3. Eldiven hammaddesi esneklik ve dayanıklılık amacıyla neoprenebazlı olmalıdır.

4. Eldiven Tip-lV kimyasallara karşı a|erji riskini önlemek amacıyla hız|andırıcı Thiuram, MBT ve
CPC (cetylpyridiniumchloride) içermemelidir. Bu husus için akredite bir Iaboratuvarda test edilmiş
eldiven kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır. Sunulacak belgeler firma.Bayi. Üretic i

beyanı olmayıp akredite |abaratuardan alınmış olmalıdır. Akredite labaratuardan alınmış
belgelerde test ediımiş eldivenin markası model ismi ürün belirtilmiş olmalıdır.

5. Eldiven pudra içermemelidir.

6. Eldiven parmak ucu hissi yüksekliği sebebiyle, eldivenin parmak ucu kalınlığı maksimum 0.150
mm olmalıdır.

7. Eldiven Gamma radyasyon metodu ile steril edilmiş olmahdır ve iha|e dosyasında sterilizasyon
yöntem raporu sunulınalıd ır.

8. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma kuvveti yaşlandırma
öncesi en düşük l3 Newton ve yaşlandırma sonrası minimum l5 N 1Newton) olmalıdır. Test sonuçları
ihale dosyasında sunulmalıdır.

9. EIdivenin esnekliği açısından. kopma noktasındaki uzama miktarı yaşlandırma öncesi minimum
Vo9|0 ve üstü yaşlandırma sonrası minimum 7o865 altında oImalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında
sunulmalıdır. Akredite labaratuardan alınmış belgelerde test edilmiş eldivenin markası model
ismi ürün belirtilmiş rılmalıdır.

l0. Eldivenin uzunluğu. elin ve bileğin tamamını örtmesi ve korunma sağlaması amacıyla, minimum
305 mm olmalıdır. Bu husus için eldiven uzuııluk testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

l l. Eldiven ameliyat konforu ve el manipülasyonu kolaylığı açısından yüksek esnekliğe ve
hassasiyete sahip olmalıdır. numune değerIendirmede bu hususa dikkat ediIecektir.

l2. Eldivenin raf ömrü minimuıı 3 rılcılmalıdır.

lj. Eldiven üreti
tsol400l, ıSo9
sunulmalıdır.

m standartları açısıııdaır EN .l55/ 1-2- j-.,l. EN 556. lSO l l l]7- 1. lSO lj,t85.
lıdır. bu belgeler ihale dosyasında

Xöı
o

00lstandartları na ul,gun seklide üretilmiş olma

0r

e§c
4/o ,rrr,

*



17. Eldiveninuzunluğuenaz290 (ikiyüzdoksan) mm olacaktır
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4.

5.

6.
,7.

8.

9.
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HIZLI Y]UZEY DEZENFEKTANI İÇİN ŞARTNAME
Etki spekturumu geniş olmahdır. Bakterisidal, virusidal ve fungusidal olmalıdır. TBc dahil
ölmak iizere büttin bakterilere, mantaılara ,(HBV), (Hlv)dahil olmak iizere virüslere etkili
olmalı.

Ürlln alkol ve aldehit türevlerini içermemelidir.
Temas siiresi kısa olmalı, hızlı etki etmelidir.
Antimikobiyal aktivite siiıresi yeterli olmalıdır.
Toksik ve initan olmamalıdır, dermatolojik olarak test edilmiş olmahdu.
Kokusuz veya hoş kokulu olmalıdır. Rüatsız edici kokusu olmamalıdır.
kullanıma hazır olmalıdır.
Dezenfekte edilecek yüzeylere zarar vermemelidir, tıbbı ekipnıaıılar için kullaııınıa uygun
olmalıdır. Korozyon yapmamalıdır. Her tiirlü yüzey için uygun olmalıdır.
Cildi ve çewesel yüzeyleri boyamamalıdır.
Hastaların bulunduğu alanlarda güvenle kullanılabilir olmalıdır. Yenidoğan kliniklerinde
kullanıma uygun olmalıdır. Bu özellikleri ambalajın üzerinde belirtilmiş olmalıdıı.
Ambalajında neıelerde kullanımı uygun olup olmadığı belirtilmiş olmalıdır.
Isıya ve ışığa stabil olmalıdır.
kalıntı bırakmamalıdır. Atık ve leke bırakmadan kendiliğinden kurumalıdır.
ürtın ıooo mı lik ambalajlarda verilmelidir. püskiirtme pompa apaftıtı iirtine fabrikasyon
olarak monta edilmiş şekilde olmalıdır. İık kuııanıcı tarafından açılmalıdır. Ambalaj üzerinde
aYrı olarak bulunan ve sonradan manuel olarak monte edilen tiriinler tercih edilmeyecektir.
Ayrıca ambalajlama sırasında bozulan pompalann değişimini firma yazılı olarak taahhüt
etmelidir. Bu ambalaj seçeneklerinin tamamını teklifinde belirtmeyen finıranın iiriiııü te rcih
edilmeyecektir.
Tiim iırün bilgileri ( gerekli açıklamalar, uyarı, önlem, konsantrasyon... vb) ambalaj
iizerindeki etiketlerde net ve açıklayıcı olarak belirtilmiş olmalıdır.
Raf ömrü uzun olmalıdır ( en az2 yıl), Teslim srrasında üretiminden itib aren en faz|a 4 ay
stire geçmiş olmalıdır.
Dezenfektan ürün l yıl içinde tüketilemezse firma geriye kalan ürünleri veni iiretilniş
olanlarla değiştirmeyi kabul etmelidir.
yerli iiriinler için sağlık bakanlığından iiretim izin belgesi olması gerekmektedir ve bu belge
teklif dosyasına eklenmelidir.
Ürtln teklifleri ünin ve katalogla verilmelidir.
Firmalar teknik şartnamenin bütiin maddelerini kabul ettiklerini teklif mektubunda
belirtmelidir.
Ttim numuneler tahriş etme özelliği, kokusu, akışkanlığı, ambalaj uygunluğu açısın<ian
denenerek kullanıcı görüşü ahnarak incelenecektir.
ürtın sagııt Bakanlığı İlaç ve Tıbbı cihaz ulusal Bilgi Bankasında onaylanmış olmalıdır.
Firma tiriin numarasını (malzemenin barkodunu) belirten listeyi ihale dosyasında sunmalıdır.
Her bir ambalajın üzerinde barkod okuyucuların okuyabileceği uBB barkodu bulunmalıdır,
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Yüksek enfeksiYon riski bulunan ve kısa temas silresi istenen ortamlarda hızlı dezenfeksiyona
uygun olmalıdır.
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KOYLJN KANLI + EMB AGAR TEIOIİK ŞARTNAMESİ

1. Besiyerlerinin lot numarala;ı her üretim partisi için farklı olmalıdır,

2. Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu belirtilmelidir,

3. Besiyerleri 90 mm.lik petride 4mm kalınlığında dökülmüş olmalıdır,

4.Koyunkanlı-EMBagarbesiyeriikibölmeliolmalıdır.BirbölmesindeEMBagar,diğerbölmesinde
% 5 koyun kanlı agar olmalıdır,

5.Herbirpetrininüzerindeürünadıvesonkullanmatarihivelotnumarasısilinmeyecekve
kazınmayacak şekilde yazılmış olmalıdır,

6.Besiyerleri,nemveışıktanetkilenmeyecekşekildelOadetlikpaketlerhalindeolmalıdır.
1. Her ambalaj üzerinde üretici firma, son kullanma tarihi, saklama koşulları, lot numarası, ürün adı

ve besiyerinin kalite kontrolünün yapıldığı suş bilgileri yer almalıdır,

8. Besiyerleri buhar birikimi, kuruma ve kontaminasyonu engelleyecek şekilde naylon apı yapışkanlı

poşetler ile ambalajlanmış olmalıdır,

9.Kontaminasyongörülenbesiyerleriveyasonkullanmatarihidolmadan+4oC,destoklanmasına
rağmen bozulmuş olan besiyerleri üretici firma taraflndan ücretsiz olarak yenisi ile bir hafta içinde

değiştirilmelidir.

10. Besiyerleri kontrol suşlaıı ile denenmiş olmalıdır. orijinal ambalajında kullanılan suşlar

belirtilmelidir.

1l. Besiyerleri laboratuvarın talebi doğrultusunda peyderpey, istemden en az 72 saat sonra teslim

edilmelidir ve besiyerlerinin son kullanma tarihleri laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az 2

ay olmalıdır. Süreye resmi tatiller dahildir,

12. Teklif veren firmalar laboratuvarımıza numune teslim edecektir. Numuneler Mikobiyoloji

uzmanlarıtarafındandeğerlendirilipUygunlukBelgesininverilmesidurumundakararverilecektir.
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