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-Fiyalar KDV HaIiç olaıak verilmelidir. Malz€melerin Markası veya Öze iği müılaka belirrilme|idir.
-U[]B sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz atınacaktı.. SGK Ödcnir/Ödenmez teklifte belinilecektir.
-sUT kodu belinilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacakttr. Pakete dahi| olup olmadığt tcklifte belinileçekrir.

-s[]T lj) atını a§an teilifler değcrlendirme dışı blrakılacaktır. Ödemel€r muayene kabul sonrası 1-3 Ay arasındadır.
_scr İarafınİan LJBB'den kaynaklanan kesinti|er durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunnıa!acaktır.
-SGK Ödetıir./Ödenmçz
-Pakctc dahildir/dahil değildir
_Tanımlayıcı Firma bilgiai olmall ve tğklifbirlikte SGK sorgulamam sisteminin çıkttsı teklif ile birlikt€ verilmelidir.

-Teklif lbrrnunda beIinilmiş olan SUT Kod|arı ve UBB Firma Taıtmlaytcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istekliler yukarldaki tüm maddeleri §art§tz kabul etmiş sayllacaktıI.

-idare No: 63760.38.32.00.0l .330
-idare Ad| : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hasıanesi
-Ekap Ka!,dı için XML dosyası için gerek|i idari bilgiler 1nıkarıda bildirilmiştir.
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CERRAHi MASKE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev aImayan, nonvoven materyalden yapılmış olmalı.

2.Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli.

3.En az %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0.1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı ve
bunu firma belgelemelidir.

4.En az 3 kattan oluşmalı

5.SlVl bariyeri oluşturmall

8.Maskenin üst orta ktsmlnda buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı.

9.Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı.

10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı.

11.Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalı.

12.Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.

13.1SO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

14.Gerektiğinde analiz yaptırılacak ve analiz ücreti firma tarafından ödenecektir.

15.Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr.

16.Her pakette 100 adet olmalıdır.
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6.Nefes almayı enge|lemeyecek kalınlıkta olmalı.

7.Hipoallerjik olmalı.
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PuDRAslz CERRAH| STERıL AMEL|YAT ELDıVEN|

1. Kausıktan ve pudrasız şekilde imal edilmiş olmalıdır
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok
gevşek olmamalıdır. Eldiven konçu, ameliyat sırasında kuilanılııken boks
gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalldlr. Bu sebeple eldivenİn uzunluğu
minimum 280 mm olmahdır. Akredite bir laborafuarda test edilmiş ö|çüm
sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Eldiven lateks protein iceriği, kullanıcının doğal kauçuk lateks alerji (Tip 't)

riskini ve ön hassasiyeüni minimize etİnek amaclyla 50 ıJg/g/dan küçtk o|malıdır,
akredite laboratuar test sonuçlan ihale dosyasında hastaneye sunulma|ıdır.
4. Eldiven, kullanıcılarda Tip lV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu
riskini önlemek amacıy|a Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasaliarını
içermemelidir. Bu husus için akedite bir laborafuarda test edilmiş eldiven
kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.
5. Eldiven üretim standartları açısından EN455/1-23-4, lSO1 1137-1, lSO13485,
lSO9001 standartlarına uygun sekilde üretilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale
dosyasında sunuImahdtr.
6. Eldivenin üreüm sonraslnda, üzerindeki delik oranının testı açlslndan AQL
seviyesi 1.0 olmalıdlr. Ölçüm sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
7. Eldivenin sağlamlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma
kuweti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum 13 N (Newton)

olmalıdlr. ğu husus için akredite bir laboratuarda test edİlmiş t€st sonuçları ihale
dosyasında sunulmalıdıı.
8. Eldiven Gamma irradiation metodu iıe steril edilmiş olmalıdır ve ihale
dosyasında sterilizasyon yöntem rapru sunulmalıdlr.
9. Bdiven dış paketi, ıslandığında veya kullanımda çabuk deformasyon
oluşmaması, sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü da
polietilen materyaiden üretilmiş olmalıdır.
İ0. Her pakeüasağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, eldivenler
pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
İ l. elolverİgiydiriliıken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı,
esneme öze|liği olmalldır. Açarten ylrt|lmamalldlr.
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HASTA TANlTlM BiLEKLiĞi TEKNiK şARTNAMEsi (ERiŞKiN)

1.Bilekliğin rengi hastalarda beyaz olmalıdır.
2.Özellikli hastalıklar için (alerji vb.)d urumlarında belli bir miktarı idare tarafından belirtilen
renkte olaca ktır.

3.Bilekliğin üzerinde üzerinde hastanın protokol numarası adı-soyadı,doğum tarihi gün/ ay / yıl
ve ilgili bölümün adı vb.bilgileri kaylt ediİebiİen etiketi olmalıdlr.
4.Ürün oda sıcaklığında saklanabilme özelliğine sahip olmalı
5.Kullanıcı bünyesine tahriş, kaşıntı, alerji v.s. türü zararlı reaksiyon vermemeli
6. Kilitlenebilir sistemi olup, ki|it makasla kesilmedikçe kesinlikle açılmamalı
7.Kilitleme işlemi için kullanılan delik sayısı yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun
mesafe olmalı
8.Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su, vücut sıvısı, kan, amonyak, çamaşır
suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir.
9.Bileklik rengi hastanın alerji,bulaşıcı Vs.hastalık durum|arına göre idare tarafından beirtilerek
verilmeli,
10.UBB barkodu olmalıdır.
11. Hastane personeline ve hastaya solunum sistemine, göz, cilt V.s yan etkisi olmayan
materyalden imal edilmiş olmalı
12. Kol bağı uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi blr etki yaratmamalı
13.Ürünün (kol bağının)bileşimleri kimyasal olarak antialerjik polietilen malzemeden imal edilmiş
olmalı
14. Ürün numune ile değerlendirilecektir,
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iıurRıxsr ırıvıaı rexıvix şıRTNAMESi (No:2o )

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 aimalıdır.
5.|V kanülün luer-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir
konumda olmalıdır.
6.|V kanülün tespitini kolaylaştlrmak için yanlarında kanatlar yer almalıdlr.
7.|V kanül birim blister-tyvex ambalaj|arında yer almalı ve her birim ambalajın ü5tünde ts-5542-
5(steril ve tek kullanımlık) ibaresi bulunmalıdır.
8.IV kanülün damara girişi kolay olmalıdır.
9.|V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında 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 sıraslnda hatah ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir. 12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmalı, dokudan girerken rahat girilmeli ve
bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmamalıdır.
13.Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene KabuI 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

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

|şlemler yapılacaktır.
16. Malzeme steril orijinal ambalajlnda teslim edilmelidir, Birim ambalajın üzerinde basklll
olarak, okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot n umarasl
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 o|arak yazılmış olmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanl|ğ| tarafından onaylanmış UIusal Bilgi Bankası

koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bİlgi Bankasından alınmış firma tanlmlaylcl

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

blrakllacaktır.
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19. İsteklilerin ve/ veya teklif edi|en malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı

olduklarını tastik edici belgeler olmalıdlr.
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektİr.
21. Yük|enici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabu l Komisyonuna vermelidir.
22. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

10'ar adet numuneyi 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 tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış olması durumunda geçerli sayılacaktır.
25.Ürün hastanemizde kullanılan serum setleri ile uyumlu olmalıdır.
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vEN vALFi, iĞııırsiz üçı-ü

Uç lümenli olmalı, lümenlerin uçlarında valf bulunmalıdır

Farklı sıvıların ayırt edilebilmesi için lümenler üzerinde renk kodu olmalıdır

Hortumlar klemplemeye ve kinke karşı direnç sağlayan poliüretan materyalden
üretilmiş olmalıdır

Valf enfeksiyon risklerini azalttığı FDA tarafından onaylanan split septum teknolojisine
sahip oimalıdır

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

Lumen ucundaki valflerin akış hızı minimum 10.000 ml/sa olmalı, enjektör|e verilen
acil sıvı volümlerini de karşılayabilmelid ir

Biyouyumlu materyallerden yapılmış olmalı, metal parça ve lateks içermemelidir

Valfler kapaksız olmalıdır

Ürünün haznesi ve si|ikon contası şeffaf olmalı, sıvı yolu görünebilmelidir

Valflerin yüzeyi, silinerek dezenfekte edilebilmesi için tam düz olmalı, içteki silikon ile
dış plastik arasında seviye farkı olmamalıdır

Teklif edilen markanın enfeksiyon güvenliği çalışmaları olmalıdır, bu çalışmalar en az 1

haftalık güvenliğe işaret etmeli, ihale dosyasına eklenmelidir

Lumenlerin ucundaki valflerin sıvı yolu hacmi 0.085t0.01 ml'den büyük olmamalı,
böylece kan ve sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi
engellenmelidir

Valflerin sıvı yolu düz bir kanal şeklinde olmalı, sıvı valfin haznesine dolmamalı,
böy|ece sıvı yolunun temizliği kolay olmalıdır

Lümenlerin uç|arındaki valfler güvenli ve ayrılmaz biçimde lümenlere monte
olmalıdır, vidası çevrilerek çıkarılamamalı, kazalara neden olmamalıdır

lntravenöz kanül ucunda kullanılırken hasta konforunu bozmamalı, bu nedenle
lümenler ince olmalı (maksimum 2,5mm dış çaplı), ürün uzunluğu 10 cm'yi
geçmemelidir

Kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açıiırken yere düşme riski
taşımamalıdır

Katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak bulunma[ı, böylece
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paketten çıkarma sırasında el valfin ucun
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GENEL CERRAıIİ önrü sori şınrxaıvınsi

1- Set içeriğ aşağdaki gibi olmalıdır;

A) l adet l50 cm +l- l0 çm x 240 cm +/- l 0 cm ebadmda Anestezi fusü;

B)l adet l50 cm +i- l0 cm x 180 cm +/- 10 cm ebadında Ayak Örttisü,

C)2 adet 75 cm +/- 5 cm x 90 cm +/- 5 cm ebadında Banth Örtü

D)l adet 150 cm +/- 5 çm x 200 cm +/- 5 cm ebadında Alet Masa Örtüsü;

üstiinde medika] nonwoven malzemeden takviyesi olan Polietilen malzemeden yapılmış olınalıdır,

Alet masanrn tam orta§ında kaymayı önleyici bir bant olrnahdır,

E)l adet 78cm +/- 3cm x145 cm +/-3 cm Mayo Masa Örttlsü

F)3 adet Takviyeli Ceırahi Önlilk; Large
onittloın rcıÜ"nda bilekten dirsek üstüne kadar ve göğiis hilgesiıden etek ucuıa doğru 70 cm

boyunda geçirimsizliği sağlayan takviye bulunmalıdıı_ Önlüklerde kol maışetleri 9_10cm

,rİrİrgrİa, ,..ame]n pĞui<ıu orgtı İumaştan yapılmş v_e kullanan kişinin bileklerini rahaşz

"t 
rr"v""..r ş"ı,ııa" elastik ,dikişsiz ttıp şeklinde olmalıdır,onliikler iki iç ve iki dış kuşakla arkası

steııiı<apaıııauııecek şekilde tasarlanmış olııalıdır,Dş iki ku_şak sterilitoyi bozmadan kolayca. 
._

bağlanabilecek şekiıde bir tarton ile birieştirilmiş olmalıdır.Kuşaklar ultrasonik dikiş yöntemi ile

birleştirilmiş olmalıdır.

G)l adet i0 cm x 50 cm ebadında Nonwoven Yapıştırma Bandı;

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

ş olmalıdır
tarihi belirtilmiş olmalıdır.

2) Setler, medikal amaçlı nonwoven kumaştaı iiıetilmiş olup, genel cerrahi operasyonlannda

kullanılabilir tek kullanrırüü steril özellikte olmüdır,
3) H;; ö*iilerinde iist kah emiçi alt katı sı zdırmaz ma|zpmeler kutlanılmalı, ameliyat
' 

esnasında oluşacak kan, alkol veya bu özellikteki sıvılann tamamını absoıbe edebilecek en

az 56 gr grtmT medikal nonwoven malzemeden iiretilrniş olrnalıdır,

+) ÖrtillelrOJnllanılan cilde yapıştırılacak bantlar non-alerjik ve medikal loı'llanıma uygun

olmalıdır.
sı ğırtiıı"igr*ııiğinde steril olınayan bir k§inin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde

katlanmış olmalıür.
6) Tiim set İçeriği Alet Masa Öftiisüne bohçalanmalıür,

ii i"t, ,ı.t or*iörtiisüne sanlı olarak bir yüzii şeffaf fılm, diğer yüzü medikal kağttan imaı

edilmiş steritizasyoı poşetlerine konulınalıdır,

+
R

si, son kullanma
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8) Set, Etilenoksit ile
9) Set etiketi



ENTÜBASYoN TÜPÜ KAFL| 8 TEKNIK ŞARTNAMES|

1.Ürün havayolu açıklığını sağlamak için trakea içerisine yerleştirilmek üzere tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
3.Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
4.Ürün latex içermeyen şeffaf Polivinilklorür (PVC} den üretilmiş olup tek kullanlmlık olmalıdır.
5.Tüp iç kısmıgörülecek derecede şeffaf olmalıdır. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6.Konektör boyutları15 mm (22 F} olmalıdır.
7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı olarak ölçeklendirilmiş ve rakamlarla belirtilmiş olmalıdır.
8.İşaret boyaları ele bulaşmamalıdır. Ürün kokusuz olmalıdır.
9.Tüp radyoopak olmalıdır.
1O.Tüpün numarası, markası, iç ve dı çapı ile CE numarast gövdesi üzerinde yazılı olmalıdır,

11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik valfi,luer ve luer lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalldlr.

12.Ürünün CE (class ll a )belgesi Ve UBB kaydl olmalıve onaylı bir barkod numarasının ambalajı

üzerinde bulunması gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini gerçekleştirecek eğimi olmalıdır.
14.Vucut ısısından etkilenmemeli, hemen yum uşa mamalıdır.
15.Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
16.Tüpün uç kısmıtravma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalı ve lateral yerleşimli

Murphy eye (oval göz) bulunmalıdır.
17.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.
18.Oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.
19.Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amaclyla teklif Verdikleri

her kalemin numunesini ve varsa ayrıntıiı teknik bilgilerinin yer aldığı kataloğları ve benzeri

tanıtlm materyalleri ile her kalem için en az 1adet ürün numunesi Verilecektir. N umunesiz

ürünler değerlendirilmeyecektir.
2O.Tüpler Ulusalveya Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.

21.Hatall ürün ile karşılaşıldığlnda firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

22.Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kuIlanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

yükleyici firmaya bıldirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15

gün içerisinde değiştirilmelidir
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ŞARTNAME

1. Saflaştınlmış su ve pamuk içermelidır,

2. Hastaıun cildinin doğal dengesini sağlamaya yaıa11;lmlı

3.Yumuşakpeteko".**".*,,oı,,-ı,,.ı,ipouıerjenikolmalı.Herhangibiıkızarıklığa
deri bütiinlüğitnü boznıaya yol açmamah&r,

4. Alkol, paraben, parfiim ;İ";;;"" "eıen 
hiçbir katkı maddesi içermemelidir,

5.Derrnatolojik,,*****.-,-*.oğanbebeklerdekullarumıuygunibaresiolmalıdır.

6. Numuneye göre değeılendirme yapılacaktır, Ve numune tiriinü kullanan birim tarafindan

, ;*'X ffiİ:T:::,:':; yaşandğında ilgiıi firma koıay bir şekiıde

çöziirn bulmalıd" u" t,", puk"* en az 9ladet mendil bulunmalıdır,

Vrd,

129ı
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TEKNlK ŞARTMME

1- AdaDtör ceDt en az7o mm ve kesilebilir ohalı.
2. Her;daptö; ıullaffiffiii slorna çaplna göre ayarlanabiımesi içan kesilebilif

özellikte olmah.
3. Adaptörler esnek ve kolay yapışabilir olmalı.
4. Non alerjik malzemeden yapılmış olmalı.
5. Adaptörlü torba sisteminin raf ömrü en az iki yll olmall.
6. Adaptörler 1o adet ya da 30 adet orijinal kufuıarda teslim edilmeli
7. Torbala, 10'luk ya da 30'|uk oriiinaİ kufuıarda teslim edilmalidir.
8, Torba yumuşak koku geçirmeyen vo s€s yapmayan malzemeden

yapılmah.
9. Torbaların filkeleri kendisinde olmalı .

1 O. Torba çapları en az 70 mm'lik adaptöre uygun olmalı.
1 1.Torbalar alttan boşaltı|abilir olmah. her toöa için bir klemp olmalı.
.12. Torbanın cilde temas bölgesinde, ciHin hava almasını sağlayacak özellikte

astar bulUnma|ı.
13.Adaprör Ve torba sisıemi geçirilebilir ve biöirine uyumlu olmalı
'l4. CE belgeleri olmalı.
15. sGK ve sağ|ık bakanlığı balgi bankaslna kayltll üretici Ve ithalaİ,

firmalarının onaylı ürün|erinden (ba*odlu) olmalıdır.
16. ihale öncesi numuneler tes|im edilmelidi.

Adaptörıü torba sisıemi

ffffi,*"
rİ.d
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Kulak Spektllilmü 2.5 nm Teknik Şarmamesi

1. Kliniğimizde kullanrlan cihaza Qleine Beta 200) uyum]u olınalıdıı.

2. Çapı 2.5 mm olan spekillümlar sert plastikrcn yapılmış ve formaldehitli solusyonlarla

steril edilmelidir.

3 . Teklif ile birlilııe bir adet numune verilecektiı.

4. Paketlerinde en az 1000 adet şpekillüın bulımmalıdıı

5. Speküliinlann tlzeri milcoorganizma tutrnayacak paılaklıkta olmalıdır.

6. Kolay tenizlenebilmelidir.

7. yukandaki özellikler numune denenecek ve kontol edileceitiı.

.w
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Kulak Speklllümü 4 mm Teknik Şarğıamesi

l. I(iniğirnizde kullanılan cihaza (Heine Beta 200) ulumlu olmalıdır.

2. Çapı 4 mm olan spekü.lrırnlar sert plastikten yapılmış ve fonıaldehiıli sotusyonlaıla

steril edilmelidir.

3. Teklifile birlikte bir adet numune veritecektir.

.1. Paketlerinde en az 1000 adet speküüm bulımmalıdır.

5. Spekülilınlanı tlzeri miiıoorganiaa fuEıayacak parlaklıkta olınalıdır.

6. Kolay temidenebilınelidir.

7. Yukandaki özellikler numune üzcrinde denenecek ve uygunluğu konnol edilecetıiı.

.§':
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MAl(As

1.Kağ|t, mukawa, karton, fotoğraf vb. keser özellikte olma|ıdır.

2.Paslanmaz çelikten imal edilmaş olmalıdır.

3.Kesimi düzgün olmah, makas ucunun kesme özelliğini kaybetmemelidir.

4.Plastik saph o|malıdlr.

5.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

6.Makaslar büyük küçük ve orta boy olacaktır, Miktarlar hastane komisyonunca belirlenecektir.

"Eff --s
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CERRAHİ KATLAMA SPANÇ
TEKNiK şARTNAMEsi

'l. 7.5 cm x 7.5 cm ebatlarında Gaz Kompres 12 kal Gaz HidrofiEen imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe kaüanımlı (Cerrahi Makine Katlama) olacaktır.

2.imal ediHği Gaz Hidofl teİ kat İiaerinden §ayHlğında 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, % 100 pamuk iplğinden dokunm§ oıacaktlr.

3.7.5 crn x 7.5 cm 12 kat Gaz Kompres açıhmı; 30 cın ' 23 cm 1+- 2 cın) olmalıdır.

4.Gaz Kompre§ ipııri ince olmaylp, beyaz, temiz, kokt §uz Ve tam hidrofil o|acaktır.

S.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenadanııdan hiçbir şeftilde iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miktan, Oreüci firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve'HASTANESi MALıDlR.' ibaresi yazıh olmalıdır.

9.1malatta kullanılan Gaz Hiılrofilin Sağhk Bakanhğı Ruh§at Belgesi ibraz edilecektir.

1O.Tek|if edilen ürilnün TSE ve CE belgesi olacaktır.

1 'l.Teklif veren firmanın üretici fiımadan ahnmış Yetki Belgesi olacaktr.

12.Teklif ve.en firma üriinler ile ilgili üretici taraflndan taahhajtname verecektir.

13.Teslİm edi|miş olan ürün ile ibili ge.ekıi gön]İdüğü takdirde TSE ve R.S.Hlfzısıhha
Ens.'ne numune gğnderilip, mualrene ücreüeri teklif veren flama tarafından
kaçılanacaktır.

14.Firma 2O tel yazılı olduğuna dair belge vermelidir.

15.En az2 adet numune getifilıacehar. Verilen numuneler ameliyathanede deııenerek
değer|endiri|ecektir.

16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancın yapısı se.t ve dokuyu tiahriş etmeme$dir.

J4.Ürünün UBB kaydı olmahdır.

v.

,o

,,e


