
FoToKopi KAĞını ıı rrınvix şanrxeıvrrsi
ı. Fotokopi k6ğıtlarının boyutu, Ts 506 EN 20216 standardında belirtilen 44 (210mmx297 mm)

boyutunda olacaktır.
2. Boyut toleransı ende ve boyda t %0,5 olacaktlr. Bir top içesinde birbirini takip eden tabakalar

arasındaki boyut farklılığı 0,4 mm'den fazla olmayacaktır.
3. Fotokopi k5ğıtlarının elyaf dağılımı (formasyonu) düzgün Ve homojen olacak, keğltlarda toz,

kir, |eke, benek, yırtık, delik, kırışıklık, buruşukluk, katlanma, kıvrı|ma, birbirine yapışma,
potlaşma, ondülasyon vb. kusurlar bulunmayacaktır.

4. Fotokopi k6ğıtlarının kenarlarl aynı ölçüde düzgün Ve pürüzsüz kesilmiş olacak, kenar tozu
buIunmayacaktır.

5. Fotokopi kağ|tlar| Ve ambalajlarında rutubetlenmeden ileri gelen deformasyonlar ile fazla

kuruluktan ileri gelen kıvrılmalar olmayacak, kağltlar düzgün şekilde istiflenmiş olacak, yan
yüzeylerinde boyut farklılıklarından veya düzgün istiflenmemesinden ileri gelen giranti ve

çıkıntılar bulunmayacaktır.
6. Fotokopi keğltlarl % 100 beyazlatllmış kimyasal se|ülozdan üretilmiş olacak, geri kazanılmış

kağlt elyafl ile mekaniksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.
7. Fotokopi k6ğıtlarının su yolu (Makine Boyu Yönü), 44 boyutlu fotokopi kağ|tlarlnda uzun

kenara paralel olacaktır.
8. Kağıtlar 1. Sın fi 78-82 gr/m2 ağırlığında olmalıdır.
9. lSO Beyazlığı en az % 86 olmalıdır.
10. Fotokopi kağıtları ayrı ayrı keçe yüzü ve elek yüzünden başlanarak arkalı-önlü çift tarafll

kopyalamada; çift alma, sıkışma ve tozlaşma olmadan, kağıtlarda kırışma, ondülasyon, boyut
değişimi ve bariz kıvrılma vb. aksak|ıklar meydana gelmeden kopya alınabilmelidir.

11. Fotokopi kağıtları TS 4331 standartlar|nda uygun olarak etiketlenmiş olacaktlr.
12. Paketler içerisandeka tabaka sayısı en az 50o adet olacakt|r.
13. Depolama ve nakliye sırasında, iç ambalaj paketleri kapatma yerlerinden açılmayacak ambalaj

kağıdında yırtılma veya patlama meydana gelmemelidir.
14. Fotokopi keğıtlarl, uygun depolama şart|ar|nda teslam tarihinden itibaren en az 1yıl süre ile

malzeme Ve üretim hata|arlna karşı firma garantisi alt|nda olacak bu süre içerisinin de

şartnamede belirtilen bütün özelliklerini koruyacaktlr. Fotokopi kağltlarlnda herhangi bir

şikayet allnmasl veya muayeneler sırasında rastlanmayan teknik şartnamesine uygun

şartnamesine uygun olanları İle bedelsiz değiştirmeyi garanti edecektir.
15. siparişi Verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının doImasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış olmahdır.

Tes|im edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

15. Tüketilmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

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

15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

u. BakanIlkça toplanma5|na karar verilen ürünler geri alInlp toplanllan seri numaralılar dışındaki

serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

ı8. sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri kabul

edilmeyecektir.

l9.

oı9 §

qı.r 88595

Tdo siMJ{,(,+ş;6p""
ü.§'s

o



2

1.Dudak ve ağız temizliği amacıyla kullanıma uygun olmalı
2. Hipoallerjen ik olmalı, pH degeri nötr olmalı
3.Tahriş etmeden dudak ve ağız içi temi2liği etkin yapabilecek ağızda toksik etkisi
olmayan, sünger kısmı ve tutma çubuğu olmalıdır.
4.1adet en az 25 cc ile ağız içi mukoza dezenfaktan solüsyon bulunmalıdır
5.Ağız bakım setinin içinde en az 20 adet tutma çubugu olmalı Ve tutma çubuğunun
sünger kısmı kesin likle ç|kmamalı
6.Süngeri Ve tutma çubuğu bastırarak temizlemeye (basınca) uygun şekilde yapılmış
olmalıdır
7.Tutma çubuğu kolay kırılmayacak basınca dayanıklı materyalden yapılmış olmalıdır
8.Sünger kısmı çubuğun 5adece başını değil etrafını da saracak şekilde geniş olmalıdır
9.AntIseptik özelliğine ek olarak ağız mukozasını tahriş etmeden ağız içinde kalan gıda
artıklarını parçalaylp temizleme özelliğine sahip enzim / enzimler içermelidir
10.Nemlendirici kremi/jeli dudağı uzun sure nemli tutmalı,
11.Nemlendirici kremi/jeli 15 ml t 5 oımall,
12.Nemlendirici kremi sürü|dükten sonra dudakta beyaz bir tabaka oluşturmamalı,
l3.Ağızda iyi tat ve hoş koku bırakmalı,
].4.İmal ve son kullanma tarihi poşetin üzerinde yazılı olmalı ve raf ömrü teslim tarihinden
itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
15.UBB kaydı olma|ıdır.
16.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
17. Siparişi verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmasına 2l3 kadar

süre olmalıdır. Yaniteslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü

tamamlanmış olma|ıdır. Teslim edilen ürünler karışık miad|ı olmamalıdır.
18, Tüketilmiş ürünler, fiyat art|şl gözetmekslzin son kullanım sürelerinin dolmaslna üç ay

kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları

ile en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

19. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

20. Siparaş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. enerik

eşdeğerleri kabul edilmeyecektir.
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AiRVAY (No:o,1,2,3,4,5) TEKNiK şARTNAirEsi

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. Ambalajı tekli, temiz paketlerde steril olmalıdır.
7. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki} yıl olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
9-Ürün; ürün takip sisteminde kayıtlı olmalıdır.
1G Teslim edilen ürünlerin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala yükleyici firmaya

bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile değiştirilmelidir.
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Atçl TEKNiK şARTNAMEsi

Beyozlotılmış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş [eno bezi Uzenne,

olçı emdirilmiş bir bondoj olocoktır.

. Yopısındo minimum %88 kolsiyum sülfot bulunocokiır.

. Her bondoj güvenli depolomo şortlonno hoiz olocok şekilde su ve nem

geçirmez özel film ombolojloro tek tek sonlı olocoktır.

ı Bondojlor polipropilenden yopılmış göbekli mokoroloro sonlı olocoktır.
ı Bondojlor en fozlo 10 soniye su içerisinde koldıkion sonro l30 soniye

içerisinde şekil verilebilecek kolitede olmolıdır.

ı Bondojlor 2-3 dk. içerisinde kurumo süresine sohip olmolıdır.

ı Kurudukton 30 dk. sonroki toşımo doyonıklılığı l 10 kgf / cm2 olmohdır.

o cE belgesine sohip olocok ve bu hususo doir belgeyi onoyını, firmo ibroz

edecektir. CE işoreti, film omboloj üzerinde bosılı olocoktır.

Ebotlon: 6cmx2m

lOcm x 3m

lScm x 3m

2Ocm x 3m olocokiır.

Ekli numune evsofıno uygun olocoktır.

Teklif veren firmaların UBB kaydı ve bayilak kaydı olmaIıdır.
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. Dokumo olmoyon, homojen dokuyo sohip bir bondoj olmolıdır.

ı Her bondoj güvenli depolomo şortlonno hoiz olocok §eki|de su ve nem

geçirmez özel noylon poketler içerisinde ve tek tek koruyucu film

ombolojloro sonlı olocoktır.

ı Bondojlor 7o80 esnekliğe sohip olmolıdır.

ı Bondojlonn ortolomq oğırlıklon 80gr/m2 olmolıdtr.

. Beyoz renkte, kir, yoğ vb. leke içermemelidir.

. CE belgesine sohip olocok.

. Ebotlon: 5cmx2,7m

7,Scmx2,7m

lOcm x 2,7m

lScm x 2,7m

20cm x 2,7m olocoktır.

ı Ekli numune evsofıno uygun olocaktır.

ı Teklif veren fiımaIann UBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdır.
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% 2 GLUTERALDEHiT içeneıı YüKsEK DüZEY DEZENFEKsiYoN
soı-üsvoıı u ıexı.ı ir şnnrı.ıeıvıesi

1. Ürün yapıları gereği otoklav veya etilen oksit ile sterilizasyonu yapı|amayan artroskop,
laparoskop, endoskop gibi tüm rijit ve fleksible endoskopların, anestezi aksesuarlarının,
ptastik, kauçuk, metal, porselen, cam vb medikat ekipmanların yüksek düzey
dezenfeksiyonu için uygun olmalı ve bu çalışmalar teklif dosyasında sunulmalıdır.

3. Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırmak için ürünün kullanılırken herhangi bir aktivasyona
gerek olmamalıdır.

4. Ürünün pH'sı üretim aşamasında 6'ya tamponlanarak kullanıma hazır hale gelmelidir.

5. Ürün 10 dk.da bakterisit (MRSA, Kebsiella pneumonia, Salmonella, Helicobacter
dahil), mikobakterisit |M.terrae, M.aviuml, fungusit (Candida albicans, Aspergillus niger
dahil) ve virüsit (HIV, HBV, HCV, Adenovirüs, Poliovirüs, Herpesvirüs dahil), ve 1saatte
sporisit (Bacı7lus subtilis, Bacillus cereus, Clostidium sporogenes, Clostridium diffıcile
dahil) etkiye sahip olmalıdır. Firma bu özel|ikleri karşıladığına dair uluslararası akredite
laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını ihale dosyasında
sunmalıdır.

6. Ürün, kaba boşaltıldığ| andan itibaren 30 gün süre ile kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
Firma 30 günlük çalışma raporunu teklifle birlikte sunmalıdır.

7. Firma ürün beraberinde solüsyon içerisindeki gluteraldehit seviyesini ölçmeye yarayan

test stripıerini litre başlna 1 adet olacak şekilde bedelsiz vermelidir. Test stripleri pH

ölçer otmayıp solüsyona özel olmah, test striplerinin validasyon çalışması teklif
dosyasında sunulmalıdır.

8. Ürünün materyal uyumluluğu geniş olmalıdır ve uyumlu olduğu materyaller listesi teklif
dosyasında sunulmalıdır.

9. Ürünün endoskopi cihazları (Olympus, Storz, Pentax vb.) ile uyumlu olduğunu kanıtlayan

en az bir üretici firmadan alınmış onay belgesi teklifle beraber sunulmalıdır.

11. Ürüne ait Güvenlik Veri Fişi verilmelidir.

12. Ürün CE belgeli olup T|TUBB kayıt belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

13. Orijinal 5 L'lik ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim ve
son hi, lot numarasl yazmalıdır

ro{s

2. Ürün kullanıma hazır olup sadece aktive edilmiş %2 oranında gluteraldehit ihtiva
etmelidir.

10. Ürün korozyona neden olmamalı ve korozif olmadığına dair çalışma teklifle birlikte

sunulmalıdır.



14. Ürün 3 yıl miada sahip olmahdır. Son kullanım tarihine kadar stabil kaldığı laboratuvar

çalışması iIe belgelenmelidir.

15. Teklif veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim
edecektir. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık personeline
kullandırılacaktır.5ağlık personelinin ürün hakkında görüşleri, o ünitenin sorumlu
hemşiresi ve/veya hekiminden uzman üye tarafından yazılı belge ile alınacaktır. Ürün
seçiminde sağlık personelinin, ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate
a lınacaktır.

16. Ürünün çevreye zarars|z olarak berteraf etmek için nötralizan madde tesllm edilmelidir.
Kullanılacak nötralizan maddenin ne olduğu ve kullanım miktar| firma tarafından
belgelendirilmelidir.

17. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak
üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz
için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
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oToMATlK ALET YıKAMA MAKİNELERI lçlN YAĞLAYlcl DURuLAMA soLüsYoNu

1 . Şolüsyon otomatik alet yıkama makinelerinde cerrahi ve medikal aletlerin temizlik işleminden sonra durulama
işleminde kullanıma uygun olmahdır.

2. En az 1 ylkama makinesine ait uygunluk belgesi bulundurulmalI Ve ihale dosyaslnda sunulmal|d|İ.

3. Ürün durulamanln yanlnda aletler üzerinde yağlayrcı özelliğe de sahip olmalıdlr.

4. Üninün bileşiminde yoğunlaştlrllmlş etilen ve propilen okside kondensatl, glikolik türevleri ve yağ alkolleri
bulunmalıdır.

5. Kimyasal içeriğinde köpük önleyici madde bulunmalıdır.

6. Ürün konsantre olmalı ve yıkama makinelerinde otomatik olarak seyreltilmelidir. Sıcak veya soğuk, her türlü
kalitede su (reverse osmos Veya deiyonize su) ile rahatlıkla kulİanllabilmelidir

7. Ürün durulama sonrası aletlerin hızla kurumasına yardımcı olabilecek özelliKe olmalıdır.

8. Konsantre ürünün pH değeri yaklaşık 7 , % 0,2 oran|nda sulandlrlldlğlna pH değeri yaklaşlk 7,7
o|malıdır.Ürünün yoğunluğu 200C'de 1.012 (t0,005) olmahdır.

9. Ürün titanyum, alüminyum, bakır, pirinç, silikon, PVc, yüksek Ve düşük yoğunIuklu polietilen, poliüretan,
polyamid Vb. yüzeyler ile geniş materyal uyumluluğuna sahip olmall Ve uyumlu olduğu materyaller listesi ihale
dosyasında sunulmalıdır.

,l0. Ürün otomatik makinelerde deterjan ile yapllan ylkama sonrasl kul|anılacağlndan, uyumsuzluktan kaynakh
herhangi bir istenmeyen etkiyi önlemek için deterjan ile aynI marka olma şartl aranacakt|r.

11. Korozyona neden olmadlğl bilimsel çal|şma ile belgelendirilmelidir.
,l2. orijinal 5 L'lik kilitli kapak ambala.jlnda olmall, ambala.j üzerinde ürünün kimyasal içeriği, üretim Ve son

kullanma tarihi, lot numarasl yazmahdlr.

13- Ürüne ait Güvenlik Bilgi Formu verilmelidir.

14. Ürün 2 (iki) yll raf ömrüne sahip olmalıdlr. son kullanlm tarihine kadar stabil kaldlğl laboratuvar çalışması ile
belgelenmelidir. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadı olmal|dır.

,15. Teklif Veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir. Numuneler
merkezi sterilizasyon ünitesinde kullandlrllacaktlr. Ürün seçiminde solüsyonun cihazdaki performansı ve ünite
sorumlusunun ürün hakklndaki görüşleri dikkate alınacaktlr.

16. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye HaIk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için
yeterli sayıda numune alarak masraflan firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik,
kimyasal içerik, korozif etki Vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından
lamamlanacaktlr.

,l7. Numuneler orijinal ambalailnda denenerek alInacaktlr.

18. Kuruma teslim edilecek ürünün üretim serisine (lot numaraslna) ait, üretici firmanın oriiinal analiz sertifikasI

teslim slrasInda ürün ile birlikte verimelidir.

19. Yüklenici firma şartnamenin her maddesine tek tek uyacağınI beyan ve taahhüt etmelidir.
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oToMATiK ALET YlKAMA MAKiNELERi içlN üç ENziMLi DETERJAN

1 . Solüsyon otomatik alet y|kama makinelerinde cerrahi ve medİkal aletlerin temizliği için kullanlma uygun olmahdlr.

2. Ürünün kimyasal içeriğinde protein bileşiklerini parçalamak için proteaz, karbonhidrat bileşiklerini parçalamak içın

amilaz ve yağ bileşiklerini parçalamak için lipaz enzimleri, olmalı bunun yanlnda temizleme özelliği için non-iyonik

Ve anyonik surfaktan bulunmalldlr
3. Ürün konsantre olmah Ve yıkama makinelerinde otomatik olarak seyreltilmelidir.
4. Ürünün otomatik yıkama makinelerine uygunlugunu kanıtlamahdır. (Miele, Steelco, Belimed vb.) en az iki üretici

flrmaya ait uygunluk belgesi ihale dosyaslnda bulunmal|dIr.

5. Slcak veya soğuk, her türlü katitede su (işlemden geçirilmiş Veya geçirilmemiş) ile rahatllkla kullanılabilmelidir.

Ürün % 0,1 - % 0,5 aralığında seyreltilerek kullanılmalıdır.

6. Ürünün enzimatik aktivitesi 600c'ye kadar koruyabilmelidir.

7. Ürün berrak olmah, içinde tortu bulunmamalldlr.
8. Ürünün pH'sı hafif alkali olmalıdır. Ürün nötralizan solusyona gerek duymamalidir.

9. Ürünün yoğunluğu 2OoC'de yaklaşık 1,21 olmalıdır.
10. Ürün kanıtlanmlş yağ giderici özelliğe sahip olmah, bu çallşma leklif dosyaslnda sunulmahdlr.
,|1. Ürünün kan|tlanmlş temizleyici özelliği, otomatik alet ylkama makinelerinde kullanllan ylkama kontrol indikatörleri

(Tosl, wAsH CHECK vb.) ile yap|lmlş testler ile belgelendirilmeli Ve bu belgeler ihale dosyaslnda sunulmalldlr.

12. Ürünün açlldIktan sonra mikrobiyal kontaminasyona karşl dirençli olmalı ve bu özelliğini gösteren ÇalıŞmalar ihale

dosyasında sunulmalıdır.
13. Ürün paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum, silikon, PVc, yüksek yoğunluklu polietilen Vb. yüzeyler ile geniş

materyal uyumluıuğuna sahip olmah Ve uyumlu olduğu materyaller listesi Ihale dosyasında sunulmalıdlr.

14. Korozif olmamalI ve korozyona neden olmad|ğına dair bilimsel çahşma ihale dosyaslnda sunulmalıdır.

15. ori.iinal 5 Llik kilitli kaPak ambalailnda olmalı, ambalaj üzerinde üninün kimyasal içeriği, üretim ve son kullanma

tarihi, lot numarası yazmalıdır.
'l6. Ürüne ait Güvenlik Veri Fişi verilmelidir.
17. |Jrin 2 (|ki) yll raf ömrüne sahip olmalıdlr. son kullanlm tarihine kadar stabil kaldlğl laboraluvar çalışması ile

belgelenmelidir. Ürün hastaneye tesliminden sonra en az 18 ay miadl olmalıdır.
18. Tekllf veren firmalar uzman üyenin belirlediği saylda numuneyi iha|e öncesi teslim edecektir. Numuneler uzman

üyenin uygun gördüğü üniteterde sağllk personeline kullandınlacaktır. Sağlık personelinin ürün hakklnda görüşleri,

o ünitenin sorumlu hemşiresi velveya hekiminden uzman üye taraflndan yazıh belge ile allnacaktlr. Ürün

seçiminde sağllk personelinin, ürüne uyumu Ve ürün hakk|ndaki görüşleri dikkate allnacaktlr.

19. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk sağhğl Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli

sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal iÇerik,

korozif etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma taraflndan tamamlanacakt|r.

20. Ana|iz sonucu, or|ginal analiz sertifikasl ile ibraz edilen değerlerden farkll çtkması halinde aynl amaç için kullanllan

ve kurumun uygun gördüğü farklı marka ile fiyai farkı gözetmeksizin değislirmelidir.

21 . Numuneler original ambalajlnda denenerek allnacaktlr.
22. Kuruma teslim edilecek ürünün üretim serisine (lot numaraslna) ait, üretici lirmanln original analiz sertifikasl teslim

slraslnda ürün ile bidikte verimelidir.
23. Yüklenici firma şartnamenin her maddesine tek tek uyacağlnl beyan Ve taahhüt etmelidir.
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ALEZ STRECH (YATAK KORUYUCU) TEKNiK ŞARTNAMESi

1.Üstü havlu, altı poliüretan olmalıdır.
2.Kumaşı en az Yo7O pamuk oimalıdır.
3.Yüksek sıcaklıkta yıkanabilir olmalıdır.
4.Minimum 750 kez yıkama garantili olmalıdır.
5. Antibakteriyel olmalıdır.
6.Çamaşır suyundan etkilenmemelidir. Sülfirik asit hariç tüm temİzlik maddeleri ile
temizIenebilmelidir.
7.Alerji, koku ve terletme yapmamalıdır.
8.4 tarafı yatagı kavrayacak şekilde lastikli olmalıdır.
9.Sıvı geçirmeme özelIiğine sahip olmalıdır.
10.Yoğun Bakım, Çocuk ve diğer kliniklerde kullanılan yatak|ara uyumlu o|malıdır.
11.Yıkama esnasında çekme, küçülme olmamalıdır, boyutları değişmemelidir.
12.Numunelerin kullanıcılar taraflndan test Ve tetkik edilmeli gerektiğinde R.S.Hıfsısıhha Ens
Numune gönderilip muayene ücretleri teklif veren firma tarafından karşılanacaktır.
13.Ürün Ulusal veya Uluslar arası kalite standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
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ALKOL TEKNiK ŞARTNAMESi

1. 1,o/o 96 ( V^/ ) Etil Alkol olmalıdlr.

2. 2.Renksiz, berrak, akıc| Ve uçucu, kokusu karakteristik o|malldlr.

3. 3.Alkol denatüre edilmemiş ( açine katkl maddesi konulmamlş) olmalldlr.

4. 4 Etil Alkol de ambala.idan Veya başka bir nedenden dolayı kirlilik ve bulanıklık görülmeyecektir.

5. S.Teklif edilen ürün TAPDK (Tütün,Tütün Mamullera ve Alkollü lçecekler Piyasası Düzenleme

Kurulu) nun Hastane Ve benzeri sağhk kuruluşlarlnln etil alkol ihtiyacl için belirlemiş olduğu

standartlara uygun olmalldlr.

6. 6Teklif Verecek firmalar TAPDKnin kurum yetkili alkol dağltlm firmalarl listesinde olmalı Ve belge

ihale dosyaslna konmalıdır.

7, lthalatçı firmalar TAPDK taraflndan firma adlna düzenlenmiş Ve ithal edilen alkolün 1.slnlf alkol

o|duğunu belirten ithalata uygunluk belgesinin Noter onayh kopyasl olmall ve belge ihale

dosyaslna konmalıdır.

8. 8.Getiren firmanln T.c . Tütün, Tütün mamulleri Ve alkollü içkiler piyasasl düzenleme kurumu

tarafından firma adIna düzenlenmiş Dağltlm Yetki belgesinin Noter onaylI Kopyasl olmalı Ve belge

ihale dosyasına konmalldlr.

9. Etil Alkol 5litrelik Sert P|astikten yapllmlş bidonlarda teslim edilmelidir. Bidona uygun etiketa

bulunup üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdIr.

10. 1o.Ambalaida ürün bilgilera tam, doğru Ve anlaşlllr olarak ifade edilmeli, etiketleme dili Türkçe

oİmahdIr. Tüm yazllar alkol Ve sudan etkilenmeyecek kahcl özellikte, okunabilir renkte bir etiket

olarak ambalaia sağlam olarak yaplştlrllmalldlr.

11. Etikette ürünün adl hacmen o/o alkol miktarı net amba|ai hacmi, kullanım Ve muhafazaslna

yönelik bilgi, üreten, ambalajlayan ve ithal eden firmanın ticari unvan| Ve adresa bulunmalıdır.

Tarlmsal kökenıi Veya sentetik şeklinde hammadde bilgisi Verilmelidir.

12. 12 Teslim edilecek alkol partisine ait teknik özellikler ve analiz raporunu belirtir belge verilmelidir.

13. Numune hastanemiz Enfeksiyon kontrol komitesi taraf|ndan değerlendirilecektir.

14. siparişi Verilen ürünlerin teslim tarihinden itibaren miadlarının dolmaslna 2/3 kadar 5üfe

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok V3'ü tamamlanmış olmalıdır.

Teslim edilen ürünler karlşlk miadlı olmamalıdır.

15. Tüketilmiş ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

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

gün içerisinde değiştirilmelidir.
16. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri al|nıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir

17. Sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.
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HASTA DEVRES| YETIŞKIN

1.Set, bir adet anestezi devresi, bir adet şeffaf tıpalı Y konektör, bir adet şeffaf elbovv
konektör, 2 adet su tutucu, limb hatt|,2lt hacimli anestezi balonu Ve cihaz bağlantı
konektörlerinden oluşmal ıdır.
2.Seti oluşturan hortum yolları, 19 mm. çapında, 180 cm. uzunluğunda, PVC smooth-
bore ( uzayabilen ) yapıda, şeffaf ve Y konektöre sıkı geçme, cihaz bağlantı
konektörleri ise aromatik kokulu olmalıdır.
3.Set içerisindeki limb hattı, 19 mm. çapında minimum 90 cm. uzunluğunda, PVC
smooth-bore { iç yüzeyi duz ) yapıda ve iki ucu konektörlü olmalıdır.
4.Devrenin inspiratuar ve expiratuar kolu üzerindeki 2 adet su tutucu 80 mİ. hacminde şeffaf sıvı
hazneli, kollan paralel ve yivli kapaklı olmalı, istenildağinde açılıp kapanabilme|i ve hortumlardan
ayrılabilir olmaktadır.\- 5.Set içerisinde yer alan anestezi balonu üzerinde balon hacmi yazılı olmalıdır.
6, Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleriile
komponentleri üzerindeki mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olmalıdır
7,Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez
kapatılmayl olanakslz kılacak şekilde o|malı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adl, koduve SGK
onaylı barkod numarası bulunmalıdır.
B, Ürünün, TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bi|gi Bankası'nda kaydı olması ve onaylı bir barkod
numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir.
9.Ürün, TSE ve CE belgesine ( c|ass Ha ) sahip olmalıdır
10 Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
1 1 . Drager ve Maquet marka cihazlarının kalibrasyonu esnasında devre kaçağı hatası veren
ürünler kusurlu sayılıp firma tarafından iade alınıp gerektiğinde yeni devre veya ücret iadesi
taraf ı mızdan talep edilebilinecektir.
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PEDiATRİK HASTA DEVRESİ

,1 .Set: bir adet anestezi devresi, bir adet.şeffaf tıpalı Y konektör, bir adet şeffaf elbow
konektör, 2 adet su tutucu, limb hattl, 1 it hacimli anestezi balonu ve cihaz bağlantl
konektörlerinden oluşmalıdır.
2,Seti oluşturan hortum yolları, 15 mm. çapında, 180 cm. uzunluğunda, PVC smooth-
bore ( uzayabilen ) yapıda, şeffaf ve Y konektöre sıkı geçme, cihaz bağlantı
konektörleri ise aromatik kokulu olmalıdır.
3.Set içerisindeki limb hattı, 15 mm. çapında minimum 90 cm. uzunluğunda, PVC
smooth-bore ( iç yuzeyi düz ) yapıda ve ıki ucu konektörlü olmalıdır.
4.Devrenin inspıratuar ve expiratuar kolu üzerindeki 2 adel su tutucu 80 mİ. hacmindeşeffaf sıvı
hazneli, kolları paralel ve yivli kapaklı olmalı, istenildiğinde açılıp
kapanabilmekte ve hortumlardan ayrılabilir o|maktadır.
5.Set içerisinde yer alan anestezi balonu üzerinde balon hacmi yazılı olmalıdır,
6. Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleriile
komponentleri üzerindeki mikroorganizma adedini belirleyen bıoburden testleri yapılmüş olmalıdır,

ş_ 7.Ürünün ambalajı, üretici firmamız tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci
kezkapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı ; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, koduve SGK
onaylı barkod numarası bulunma|ıdır.
8.Ürünün, TC. Sağllk Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olmakta ve onaylıbir barkod
numaraslnln ürün etiketi üzerinde olmasl gerekmektedir.
9 Ürün, TSE ve CE belgesine ( class ila ) sahip olmalıdır.
10.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
11.Drager ve Maquet marka cihazlarlnln kalibrasyonu esnasında devre kaçağı hatası veren
ürünler kusurlu sayılıp firma tarafından iade alınıp gerektağinde yeni devre veya ücret iadesi
taraf ı m ızdan talep edilecektir.
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ANNE-BEBEK BiLEKLiĞi TEKNiK şARTNAMESi

1.Hastane personeline Ve hastaya solunum sastemine, göz, cilt V.s yan etkisi olmayan materyalden imal
edilmiş olmalldlr.
2.Kol bağı uzun zaman kullanlldrğlnda akut Ve kronik herhangi bir etki yaratmamalldlr.
3,Ürünün (kol bağlnln)bileşamleri kimyasal olarak antialer.iik polietilen malzemeden imal edilmiş olmahdlr,
4.Ürün oda slcaklığlnda §aklanabalme özelliğine sahip olmahdlr.
5.Kullanlcl bünyesine tahriş, kaşınh, aıerii V,s. |ürü zararll reaksiyon Vermemelidir.
6.Bebek bilekliği bebek biIeğine uygun boyda olmalldlr.
7Anne bilekliği erişkin boyda olmalldlr.
8. Kilitlenebilir sistemi oıup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlakle açllmama|ldlr.
9.Kilitıeme işlemi için kullanllan delik saylsl yeterli miktarda olmall, delikler arasında uygun mesafe
oımalIdır.
10-Bileklik sürtünme Ve aşınmaya karşl dayanlkh olmall, su, Vücut slVlsl, kan, amonyak, çamaşlr suyu gibi
malzemelerden etkilenmemelidir.
11.Annenin Ve çocuğun cinsiyetine göre baleklikleri aynl renkte olmalldlr.(mavi-pembe )
12.Anne -bebek bilekliği istenilen saylda mavi ve pembe renklerde olmahdlr.
13, Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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ALKoL BAZLı EL ııırlseprlĞi TEKNlK özeı-ı-lxı-enl

1.Hijyenik el antisepsisi ve cerrahi el antisepsisi amacıyla kullanımı uygun olmalıdır

2. kullanıma hazır sıvı formda ve berrak olmalıdır.

3. Geniş bir mikrobiyolojik etkinlik sağlayabilmesi için bileşeninde etken madde olarak en az

% 70 etanol, cilt tahrişlerini önlemesi için cilt koruyucu ve nemlendirici ajanlar içermelidir.

4. Alerji risklerini azaltmak için renklendirici. parfüm, aldehit, kuarterner amonyum
bileşikleri, fenol, trikıosan, klor ve türevleri içermemelidir.

5. Ürünün pH değeri cilt pH değeri (5,5) ile uyumlu olmalıdır.

6. Ürün ellerde alerjik reaksiyona neden olmamalı, dermatolojik test raporları teklif
dosyasında sunulmalıdır,

7. Hijyenik el ovalama ve cerrahi el ovalama için kullanımı uygun olmaldır. EN 1500

standardına göre hijyenik el ovalama en fazla 3 ml solüsyon kullanımı ile 30 saniyede ve EN

12791 standardına göre cerrahi el ovalama en fazla 2 x 3 ml solüsyon ile 2x45saniyede
yapılabilmelidir. EN 1500 hijyenik el ovalama ve EN 12791 cerrahi el ovalama test çalışmaları
teklif dosyasında sunulmalıdır.

10. Ürün 1L'lik orijinal ambalajında olmalıdır. Kontaminasyon Ve ürün stabilitesinin

etkilenmesi riskini önlemek için her ambalajın üzerinde fabrikasyon aşamasında takılmış

kendine ait ölçülü kul|anım pompast taklll olmalı ve bu pompa bir basımda 3 ml solüsyon

vermelidir. Doz pompaları ucu uygulama sırasında ellerin ürün ambalajına temas etmemesi

için en az 4 cm uzunlukta olmalıdır.

11. Ürün ambalajı üzerinde kimyasal içerik, üretim ve son kullanma tarihi ve lot
numarası bulunmalıdır.

12. Ürünün r ü en az 2 yıl olmalıdır. Son kullanma tarihine 6 ay kala miadı yaklaşan

ürünleri yen Ştirmelidir.
13.ihale uhde5

to
firma 15 bedelsiz verecektir.

8. Ürün 30 saniyede bakterilere (Enterococcus hiroe, Pseudomonas oeruginoso,
Stophylococcus oureus, Escherichia coli K721,30 saniyede mikobakteriIere (Mycobacterium

terroe), 30 saniyede mantarlara (Candido olbicons) ve 30 saniyede (HlV-l, PRV IHBV model

virüs], BVDV IHCV model virüs], Adenovirüs, Rotovirüs, Norovirüs, coronavirus [sARs],
lnfluenzo virüs [H7N7, H5N1], Herpesvirüs ve 2 dakikada Poliovirüs üzerinde etkili olmalıdır.

Firma bu özellikleri karşıladığına dair EN lSo 17025:2005 akreditasyonuna sahİp uluslararası

akredite laboratuvar|ardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının orijinallerini ve ilgili

laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif dosyasında sunmalıdır.

9. Ürün kullanıma başlandıktan sonra havadan kaynaklı kontaminasyona karşı en az 180

gün dirençli olmalı ve firma ilgili bilimsel çalışmaları teklif dosyasında sunmalıdır.
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13. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilmiş "Biyosidal Ürün
Ruhsatı"na sahip olmalı ve ruhsat ihale dosyasında sunulmalıdır.

14. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmelidir.

16. orijinal ambalajlndaki ürün numuneleri, ilgili birim tarafından denenerek birim
sorumlusunun ürün hakkında görüşleri uzman üye tarafından yazılI olarak alınacaktır.
Ürün seçiminde ilgili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri
dikkate alınacaktır.

17. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağhğı Kurumu başta
olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak
üzere analiz için
gönderebileceKir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.

18,Ürün ile birlikte her 20 lt için 1adet holder(Duvar aparatl) ücretsiz verilecektir.
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15. Katılımcı firma teknik şartnamenin 7. Maddesi'nde belirtilen ürünün hijyenik el ovalama
için gerekli kullanım miktarını ml olarak fiyat teklifinde belirtilmelidir. 1 hüyenik el ovalama
ml kullanım maliyeti en avantajlı teklif tercih edilecektir.
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ıspiRnsyoııı xarargRi (6FR,8FR,loFR,l2FR,14FR,l6FR,l8FR,2oFR)TEKNlx şnnrıuııvıtsi

15. siparaşi verilen ürünlerin teslim tarİhinden itibaren miadlarının dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmış

olmalıdır. Teslim edilen ürünler karışık miadlı olmamalıdır.

16. Tüketilmiş ürünler, fiyat artlşl 8özetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay

kala yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile

en geç 15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

17. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürÜnler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı maktar olarak değiştirilmelidir

18. sipariş edilmiş olan ürünler siparişe uygun olarak teslim edilmelidir. Jenerik eşdeğerleri

kabul edilmeyecektir.
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1. l.Sonda şeffaf ve PVc den yapılmış olmalıdır, bükülme ve rotasyon hareketini yapmaya

elverişli olmalı,
2. 2.8ükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3. 5FR,6FR,8FR,l0FR,l2FR,14FR,16FR,18FR olmalıdır,
4. 4.Konnektör kısmı renkli PVC den yapılmış olmalıdır,
5. S.Sondanın uzunluğu -18- numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/-1} cm olmalıdır,

6. 6.Uç kısmına yakın çapraz yerleştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmalı,
7. 7,Uç kısmı kapalı, yuvarlatılm|ş, esnek Ve atravmatik olmah,
8. 8.Konnektör dişi olmall,
9. 9.Sondalar tek kullanımlık ve tekli steril ambalajlarda o|malı,

10. 10.Sondalar oral ve nazal kullanıma uygun olmalı,
11. ll.sondalar nontoksik Ve apirojen özellikte olmalı,
12.72.Firma yeterli miktarda numune 8etirecek, gelen numuneler test edilecek,

değerlendirilecek, sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılabilecektir,
13. 14.Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz

olarak değiştirilmeli,
14, 15.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
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KApALı aspiRısyoııı sisrgrvıi rerıııir şARTNAMEsi

1. Kapalı aspirasyon sistemi, ventilatöre bağlı hastanın ventilasyonunu kesmeden aspirasyon yapabilmeyi

sağlayabilir özellikte olmalıdır.
2. 5-6-7 -8-9-|0fr boyları bulunmalıdır.

3. Kapalı aspirasyon sistemi hasta devresinde enaz 48 (kırk sekiz) saat kullanılabilecek YaPıda olmalıdır.

4. Kapalı aspirasyon kateterin ucu dokulara zarar venneyecek şekilde atravmatik ve kendinden yumuşak

oIarak dizayn edilmiş olmalıdır.
5. kapalı aspirasyon sisteminde ventilatöre bağlantı ve entübasyon tüpüne bağlantı konnektörleri 360

derece dönebilen yapıda olmalıdır.

6. Aspirasyon kateterinin ucunda bir geniş delik ve yan tarafinda da küçük delikler bulunmalıdır. BöYlece

uniform bir akış sağlanarak direnç azaltılmalıdır- Yanal delikler aynı zamanda trekeal mukozanın zarar

görmesini engellemelidir.

7. Kapalı aspirasyon sisteminde yıkama portu olmalı ve yıkama portunun kullanılmadığı zaman|arda

kapatılabilen sabit kapağı olmalıdır.
8. Aspirasyonun kontrol edilebilmesi için aspirasyon kontrol düğmesi bulunmalıdır,

9. Emniyet açısından aspirasyon kontrol düğmesinin kilit mekanizması olmahdır,

10. Kapalı sistem aspirasyon kateterin yıkanabilmesi için distal yıkama portu bulunmalıdır ve port kaPaklı

olmalıdır.
ll, Kapah sistem aspirasyon kataterinin yıkama portunda tek yönlü valf sistemi bulunmalıdır.

l2. Kateterin yıkanması sırasında aspirasyon hattı kapatılmalı ve hastadan izole edilmiŞ olmahdır.

l3. Kapalı aspirasyon sistemi takılı iken bronkoskopi uygulanabilmesi için bronkoskop giriŞi olmalıdır.

14. Kapalı aspirasyon sistemi takülı iken numune alınabilmelidir.

l5. Bronkoskopi veya numune uygulamasından sonra kateter atılmadan tekrar kullanılabilmelidir.

16. Hasta gtivenliğinin sağlanabilmesi için kateterin hasta bağlantı uçunda dönen güvenlik valfi

bulunmalıdır. Güvenlik valfi kapalı pozisyona getirildiğinde kateterin yıkama işlemi YaPılabilmeli ve

kaieter havayolundan izole edilmiş olmalıdır.

l7. kapalı aspirasyon sisteminin kullanılmayacağı durumda vakum girişini kapatacak kapağı bulunmalı ve

bu kapak kullanılmadığı zamanlarda kaybolmaması için porta sabitlenmiş olmalıdır.

18. Kateterin enti.ibasyon tüple bağlantlsını sağlamak için kilit mekanizması sağa-sola çevrilip aÇık veya

kapalı duruma getirilebilmelidir.
19. Kateter üzerinde kateterin ne kadar ilerletileceğini önceden hesaplam aya yarayan rakamlar ve renkler

l 'er cm arahkh olmalıdır.
20. Her 5 kapalı sistem aspirasyon kateteri ile birlikte l adet trakeal sekresyon toplama kapı yüklenici

firma tarafindan temin İdilmelidir. Böylece trakeadan steril bir şekilde kültür alınması sağlanacaktır.

Kap, iki yollu bağlantı kapağı, yedek kapak ve kimlik belirleyici bir etiketten oluşmalıdır. Katetere Ve

aspiratöre uyumlu olmalıdır.
21. iapalı u.pi.uryon sisteminin gömlek yapısl kullanım esnasında kesinlikle deforme ve yırtılma

olmayacak yapıda olmalıdır.
22. Kateterin entiibasyon tüp takılma yeri kullanıma uygun hafifve entiibasyon tüp güvenliğine

koruyacak şekilde dizayn edilmelidir.

23. Kapalı aspirasyon katateri slyırma mekanizması, aspirasyon işleminden sonra, kataterin üzerindeki

s"k.esyonkalıntılarınedeniile,gömıeğinkatatereyapışmasınıönleyeceközellikteolmahdır.
24. :Kapalı aspirasyon sisteminin tüm parçaları tek pakette kapalı steril ambalajında olmalıdır.

25. kapa|ı u.pirasyon sisteminin paketinin içerisinde uluslararası standartlarda 7 (yedi) günlük

renklendirnıe eliketleri mev t olmalıdır.

aketin i e pediatrik kullanıını için Y konektör bulunmalıdır.
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28. KapaIl aspiı,asyon sisteminin hiçbir parçası latex içermemelidir-

29. Kapalı aspirasyon sisteıııi ilgili aparaılar ile beraber bir paket içerisinde ve tamamen steril olmalıdır.

30. Ürünün CE belgesi, üretildiği labrikanın tSO belgesi ve TİTUB kaydı bulunmalıdır,

31. yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu tesPit edilen

ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.
32. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az l8 ay olmalıdır.

33. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay kala kullanılmamış ürünü değiştirmeye taühüt etmelidir.

34. Ürün yenidoğan ve çocuk yoğunbaklmda denendikten sonra alınacaktır. Uygun numune

değerlendirilmesi için her boydan en az 2 adet getirilmelidir.

§\o

uş

.[ü
toğuk



w
8ariyer Kremli Kese

1) Kese şeklinde olmalı, 90 (t S) gsm kalınlığında bezden yapılmalıdır, Bir

pakette en az 8 adet kese bulunmalıdır.
2) Latex, Alkol, lanolin içermemelidir.
3i Vücut temizleme kesesi nemlendirici ve yumuşatıcı özellikte olmalıdır.

4i içerisinde bulunan %3 dimethicone ve phospolipit sayesinde cildin doğal

bariyer sisteminin geliştirilmesine ve korunmasına yardımcı olmalıdır.

5) Basınç ülseri oluşumunu engellemeye yardlmcl olmalı ve klinik çalışmalarla

kanıt|anmalıdır.
5) inkontinans kaynakh egzema oluşumunu önlemeye yardımcı olmalı ve klinik

çalışmalar ile kanıtlanmalıdır.
7) Ph 5,5-6 olmalıdır.
8) Durulama ve kurulama gerektirmemelidir.

9) Gerekli görüldüğünde mikrodalgada ısıtılabilmelidir,

9) E vitamini, b vitamini, aloe vera içermelidir.

10) Haricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyacı duyulmamalıdır,

11) Sık kullanıma uygun olmalıdır.

12) Urunun miyadı en az 2 yıl olmalıdır.

13) Tıbbi Cihaz yönetmeliğine göre uretilmeli ve Ubb kaydı bulunmalıdır,

14)ürünlere ait iritasyon ve dermatolojik test çalışması komisyona sunulacaktır.

15)Bakterilere karşı etkili olacaktır. Analiz raporu komisyona sunulacaktır.
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BAKTERi FiLTREsi TEKNiK şARTNAMEsi

1. Filtre hem anestezi, hem de ventilasyonda kullanılmaya elverişli olmalıdır.
2. Filtre 150 ile 1500 ml arası tida| volümlerde etkin olmalıdır.
3. Filtre ağırlığı 32 gram olmalıdır.
4. Filtre, viral etkinlikte %99,99 sonuç Vermelidir.
5. Filtre, bakterlyel etkinlikte de %99,999 sonuç vermelidir.
6. Filtre 82 ml?den az ölü boşluğa sahip olmalıdır.
7. Filtre, elektrostatlk özeliğe sahip olmalıdır
8. Filtrede, luer CO2 numune portu bulunmalıdır.
9. Filtfe konektörleri 22m/ LSf -I5m/22f özelliğinde olmalıdır.
10. Filtre, tek tek paketlenmiş ve tek kullanımlık olmalıdır
11. Filtrelerin CE belgesi olacaktır.
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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1. Kendiliğinden yap|şkanl|, yapışkanı çok kuwet|i olacak.

2. 5ınıf Avrupa LAMiNE TERMAL kağıttan ima| edilecek olup, dayanma süresi en uzun olan tercİh
edIlecektir.

3. 1 adet etiket boyu 5 mm*3 mm olacaktır.

4. Her rulo 1000'erli olacak

\- 5. Birinci kalite olacaktlr.

6. Barkod kağıdı perfereli olacaktır.

7. Etiketler Barkod cihazında rahatlıkla çalışacak özelliklerde olması gerekmektedir.

9. Satıcı firma tüm etiket|eri Hastane ve Döner Sermaye Bilgi Yönetim Sistemi ( HBYS) Başkanlığı'na

teslım edilecektir.

10. Çıkabilecek nakliye bedeli ihaleyi alan firma tarafından ödenecektir.

N.ıol ^*
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Barkod Teknik Şartnamesi

8. Tekliflerde numune etiket VeriIecektir.



BAslNÇ İZLEME sETi - TEKLi
Terııix şeRrNınıesı

] :istem ; 1 (bir) adet serum seti, 1 (bio adet 1"n:9y.Y,_] 
(bir) adet basınç hatfı ve

(bir) adet 3 (üç) yollu ",lJğ,n 
uiİeİmeslnOen meydana oelme|idir,

z ;".m hatlan plastik d"li"i'il9;il;i;,l,;.ıainla na.,ieli,. se-rum uzatma hatlarlndan
. 

I;;; eı7öl"y. u"n."rl majaeoen yapılmış ve şetfaf olacakbr.

. ;;r'; İ"tÜr, J=,i"O"Xi n,İİJ"in t,,'"rni lO ml Oen kuçük olmayacaKır,

/ ]erum hatlarlnln üzerinde 
"x,i, 

,v,ı""r için roller kıemp bulunmahdlr,

: ]erum hatlarının kal,nl,ğ, i;';;;,'İ İ O ı tuç artı/eksı sıfır nokta bir) mm , d|ş çapı

ilozlJort art,ıer"i SIf|rnokta iki) mm olacaktlr,
. ]aslnç hatlarl üzerin(te ,"İ'l,Jüi ilJiri,i;iı,ve uzunıugu 120 (yüzyirmi) cm, den kısa

,lmamalıdır.7 -ransducerin hasta taraflnda slraslyla; baslnç hattı, üç yollu musluk ve üç yollu

İ;J"k #;.,,İJ, vi"" bir basınç hattı daha olmalıdır,._ 
^.: 'as|nc hattarı iç ç"p, "n,İİ]Ö'İul,nlrt,n"ş) T,:9_1şjo, 

en az 3,0 (üçnoktasıfı0

,m çİpında Male/Female ",",j,p 
PVC veya benzeri maddeden vapılmış olacakttr,

'etlerin üzerindeki o",,n,, rnlniİjİİ!" "O"""İ 
olan rransducerin kuİanım aralığı - 300

-.ksi üçytjz) mmHg ile " 
gOÖ dİ, Ö,a mmHg basınçarasında olacaktır,

-ransducerda müsaade #;İli;;;-'İrksek 
-basınç değeri 4OOO (dörtbin) mmHg

iacaktlr.

: -randucerin duyarlılığı 5 t 0,05 (beş artı/eksi sıfırnoktası{ırbeş) microvolts / volt /

ımHg olacaktır
' 'ransducerin lsıya karşl ouyarhllğl santigrat derecede % o,1 (yüzde sıflrnoktabir) den

;:İ§"İJ:::-İrs (y,rmıueş) mmHg basıncından duşük değerıerde sıfırıama ayarı

aPacaktır --^,ansı 25o (ikiyüzelli) ohm'dan büyük, 35O (üçyüzelli) ohm'
'ransducerin çlklş empeo

::"!:İ'#fiiİll*uor* aklm değişiklerinoçı."l|l"_iTİjiTs,J; etkilenmeyecektir., , ,;;;;;;;;İ; İİny'"l ç,i,şla,, ortamdaki ışık şiddetı de^gışın

' ,ansducer üzerinde ,ç,l, 
'ü;;;;;;ltİl oİmalıo,r, g_lüç yollu musluk üzerinde, ak|ş

inlerini belli eaen orıar iıJYxjp"ı, vo"u-;ııı eden 
,oFF,, vaztsı olmaltdır,

' :ansducerden çıkan ve ;ŞŞl;ffi X"nl""," kadarliden transducer kablo hattı

.,l İazla 25 cm. olmalldlr,

..,İsd-u"*-tı."rl"de basınç hattını flush

,"rİ"n olrş"" flush device olmahdır,

,,]İ-o"",""' o, botüs yıkama kelebek

İİl'.r"l<, "İ*lr* 
sıkılara-k yapılabilmelidir,

,ln'j,*"" İrİ"1,1i olafak 3 (üç) ml/saat hı

3c

etmeye yarayan kelebek şeklinde tek

şeklindeki tek parçah yapl ile istenirse

zda Ve baslldlğlnda da anhk bolüs ylkam

,ansducerlefin baslnç izleme kablola rına takılacak kısmı 5'li (beşli) dişi et,pabilmelidir.

,-klinde olma|ldır. soket sıVl slzmalarlna kafş ı korumalı o|malıd!r

astane dekl monitörlere uyumlu 150 adet kab lo firma taraflndan temın edilecektir
k için gerekli

3slnç lzleme setleri için ho lderler ve holderleri askıya

,ıarat fi rma taraflndan tem'n edilecektir.,,

İ\nç lzleme Seti - Tekli sterı l orjinal tyv-ğk 6mbalai içeris
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06 vE o8_NoLU BESLENME SONDASı TEKNiK şıRrxeırtsi

l.ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

2.Ürün travma oluşturmayan 1uvarIatılmış, iki yan delikli ve kapah distal uç|ama sistemine sahip

olmalıdır.

3.Ürünün hortum boyunca radyolaojik kontrol yapılabilmesine olanak sağlayan , radio opak

çizgisi bulunmalı ve birer cm aralıklarla çizgiler bulunup bunIar numaralandırılmalıdır.

4. Her bir beslenme kateterinden hizmet destek ve satın alma belgesinde belirtilen miktardan

getirilecektir.

5.Ürün konnektör veya şırınga girişine olanak sağlayan dişi ağızlı proksimal uçlama sistemine

sahip olmalıdır. Beslenme sonrası mide içeriğinin geri gelmemesi için kapalır açılır kapağı

olmalıdır.

6.Ayırt edici renk kodları olmalıdır.

7.Ürün en az 50 cm uzunluğunda olmalıdır.

8.CE , ISO, EN kalite belge|erinin en az bir tanesine sahip olmalıdır.

9.Ürünler her boydan en az l0 adet getirilerek yenidoğan yoğun bakımda numune

değerlendirilmesi yapılarak alınacaktır.

l0. Her bir aspiratör kateterinden hizmet destek ve satın alma belgesinde belirtilen miktardan

getirilecektir.
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8ESLENME KATETERi (No:6 FR,8, FR,1o FR,12 FR,14FR,16 FR,18FR,2oFR,22FR ) TEKNiK

şARTNAMEsi

1.Beslenme tüpü PVC den imal edilmiş olmalıdır,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3.Steril ambalajda olmalıdır,
4.6 FR,8, FR,10 FR,12 FR,l4FR,15 FR,18FR,20FR,22FR o|malıdır,
5.Uzunluğu en az 45, en fazla 55 cm olmalıdır. Üzerinde uzunluğu belirten işaretler olmalıdır,
6.Radyo opak olmalıdır,
7.Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır,
8. Ulusal ya da Uluslar arası standart belge|erinden birine sahip olmalıdır,
9.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,
10. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığı nda, sağlamlarl ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
O. Ürünlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış ve bir kenarı açma kolaylığı
sağlayacak şekilde olmalıdır.
11. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalı Ve bu tarih kutuların üzerinde basılı

o|malıdır. Yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
12. Ürünler etilen oksit veya gama lşlnl ile sterll edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajın üzerinde beiirtilmiş olmalıdır.
13. 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

işlemler yapıtacaktır.
14. Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı olarak,

okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tariha

d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h} Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik
özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası

koduna, istekli firma teklif ettİği malzemeye ait Ulusal Bilgİ Bankaslndan alınmış firma tanımlayıcı
koda sa hip ol malıdır.

ünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı

TıfusiMsEKııi.ıİffi,Iİ,yfi;'x.r",*i l 
^€ffifiq ,yl,Mpills.
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17. isteklalerin Ve/ veya teklif edilen malln, ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı
olduklarını tastik edici belgeler olmalıdır.
18. Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim edilecektir.
19. Yüklenİci firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komisyonuna vermelidir.
20. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az

10'ar adet bnumuneyi ahale sIrasInda komisyona teslim edecektir.
21. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesa halande tüm
masraflar yüklenicaye aattar.

22. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr.
Başka dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından
onaylanmış o|ması durumunda geçerli 5ayılacaktır.
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ABR CİHAZ ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Elektrot çocuklarda taraına amaçh kullanıma uygun olmalıdır.

2. Elektrot tek kullanımlü ıslak jelli olmalıdır.

3. Elektrotun uç kısmı gümüş klorid çışıtlı olrnalı ve bu sayede görüntiileme hızlı ve güvenli

bir şekilde gerçekleştirilebilmelidir,

4. Çıtpıt elektrotun uç kısmında olmalı ve takılma esnasında her hangi bir

baskı uygulamasına gerek kalmamaltdır.

5. Elektrot 25 li veya 3 lü paketlerde olmalı ve paket iizerinde iirüne ait barkot etiketi

olmalıdır.

6. Elektrot seısör bölgesi efektif bir abr işlemi gerçekleştirmek ve uzun süreli sinyal kalitesini

korumak amacı ile l8/28 mm2 arasında jel kısmı 95 mm2 olmalıdır.

7. Elektrotun ortası yapışkanh o|malı ve uygulama esnasında rahat yapışmalıdır.

8. Ürüniin UBB kaydı olmalıdır.

9. Teklifle birlikte numune verilmelidir.

t0. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktr.
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povIIoDEKs ANTisEpTix (x ıo) şanrNavırsi.

l. Ürtln Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu Çewe sağlığı daire başkanlığı

BİYOSİDAL rüsatma sahip olmalıdır.

2. Ürtln % l0 Povidon iyot içermelidir.

ı. Üriiniin Üniversite hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana

Bilim Dah etkinlik teşti bulunmalıdır-

z. Ürtıntın sağlık Bakanhğının onayladığı akredite Laboratuarlarda

yapılmış Virüs testi bulunmahdır.

3. Ürtln 500 ml veya 1 lt'lık Koyu renk (ışık geçirmeyen) HDPE şişelerde,

kilitli kapaklı, orijinal ambalajında kullanıma hazır olmalıdrr. Her kolide

iki' şer adet çekmeli (damlahklı kapak) bulunmahdır,

4. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve

seyreltilmeden kullanıma uygun olmalıdır.
yanık yüzeylerde

s. Ürtlntin raf ömrü 2 sene olmalıdır.

6. Üriin geniş spektrumlu mikrobisid, bakterisid, virüsid, fungusid ve

protosid etkili olmalıdır.

7. Ürün alkol içermemelidir.

lO-Üretici firmanm TUV CERT DIN EN ISO 9001:2008 ve TUV
CERT DIN ISO 13485 belgesi bulunmalıdır.

ll_ Üretici firma Sağlık Bakanlığı ilaç Eczacılık Genel Müdürlüğtiuıden

alınmış GMP (yi imalat uygulamalan) sertifikasına sahip olmalıdır,

ş ııidlned
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sisruni ucu No: (1o,11,15,20,22) TEKNiK şARrıvırvırsi

1-Paslanmaz çelikten veya karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2-En az 100 adetlik kutularda, alüminyum folyo poşetler şeklinde, tekli ambalajiarda o|malıdır.
3-Steril ambalajda olmalıdır.
4-Ambalaj üzerinde son kullanma tarihleri belartilmiş olmalıdır.
5-Dokuyu tırtıklamamalı ve ilk dokunuşta kesmelidir.Ameliyat sonuna kadar kesme gücünü
kaybetmemelidir.
6-Vaka boyunca oksitlenmemelidir.
7-TsE,lso Veya cE Belgelerinden en az birisine sahip olmalıdır.
8-En az 2 yıl miatlı olmalıdır.
g-Gama sterilize ile steril edilmiş olmalıdır.
10-İhaleye girecek olan firmanın ürünü numune olarak getirmesi ürün denendikten sonra olur
verilmesi ihale günü ihale saatleri içinde numune 8etirmeyen firmanın ihale dışı kalması ön
koşuld ur.

11-Paketlerin üzerinde firma ve marka adı yazılı olmalıdır.
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KEM\K MUMU (B)NE WAX ) TEKN1K ŞARINAMESI

l, Malzeme Steril ve orjinal aınbalajında olmalıdır.
2. Etken maddesi wax olınalıdır.
3. Genellikle 2-3 hafta içerisinde absorbe olmalıdır.
4. Malzeıne yumuşak ve kolay uygulanabilir yapıda olınalıdır.
5. Kullanıın anında ufalanınaınalı ve emboliye neden olmamalıdır,
6. Adeti 2,5 gramhk steril ambalajlarda olmalıdır.
7. Aınbalaj i\zerinde Sterilizasyon ve son kullanma tarihi,üretiıı parti seri

(LOT) nuınarası belirtilmiş olınalıdır.
8. Son kullanma tarihi,tes|iın tarilıinden başlamak üzere en az2yı|

olmalıdır.
9. Üruntin CE belgesi olmalı,CE ambalaj üzerinde belirtilmiş olınalıdır,
l0 Teklif edilen ürtiıı,u|tısal bilgi bankası onayına sahip olınalıdır.onaylı

llrün (barkod) numarası teklif dosyasında sunulmalıdır.
l l. Teklif ile ilgili l adet numune verilmelidir.

09 ıc
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ASETAT ( CAMA YAZAR iNcE VE KAtlN UçtU )KAtEM

1. .Medium (M)ve Small (S) çizgi kalınlığında yuvarlak uçlu olmalıdır

\, 2.Arka kapağa monte özel silgisi olmalıdır.

3.Tepegöz, asetat kağıdı ve tüm yüzeylerde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

4.Siyah ve mavi renk|erde olmalıdır.

5,Yazımı düzgün olmalıdır.

6.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

ffi""-
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KARMEN KANÜL TEKNiK ŞARTNAMESI

I-KANÜLLER STERİL TEK KULLANIMLIK OLMALIDIR,

2-KANÜL BOYLARI 225 mm+2 mm oLMALIDIR,

ffiİ,ffi,,ffi.H,#sffiJİüİlH,J$Hstf 
:AMAK'ÇN4-5'6'7'8-

i-ffiHffijffiiffii#,ffitr*ü*TıM 
TARıHı,'.N K,LLANIM

5-NULIIINE DEĞERLENDIRILECEK 
oNA GöRE KARAR VERILECEKTıR
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BOŞ CD TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Cd-R 700 MB/8OMIN olmalıdır.
2. Üzerinde CE işareti bulunmalıdlr.
3. 50 veya 100 Adetlik Orijinal kutularda olmalıdır
4. istenilen cd kadar kağıt zarf verilmelidir
5. CD ve DVD ye uyumlu olmalıdır.
6. Beyaz renkli olmalıdır.
7. Cd deneme kullanımı için 2 adet cd?nin numune getiri|mesi gerekir.
8. Cdlerde herhangi bir sorunla kaşılaştığında yenisi ile degiştirilme|idir

*q$ıü,*"
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cERRAHi ıoıur rrxıııix şınrıueıvırsi

2.Ameliyat bonesi (bayan} çapı 55cm.den az olmayacak şekilde yuvarlak, çevresi esneyebilen
ö2ellikte homojen, büzgülü, pileli o|acaktır,

3.Ameliyat bonesi açık yeşil renkli olacaktlr

4.Numuneye göre değerlendirme ya pılaca ktı.

5.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olacaktır.

6. Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.

7.Bone baş bölgesine takı|dığında saçı iyi kavramalı kolay yırtılma malı,lastik bölgeleri başı
rahatsız etmemelidir.

,ı.j§$§

1.Ameliyat bonelerinin imalinde kullanılan malzemeler iki yüz için tiftiklenmeyen, Iif bırakmayan
hypoallergenik özellikte olmalıdır.
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AMELiYATHANE BoX GöMLEĞi TEKNiK ŞARTNAME5i

1. Ürün % 65 polyester % 35 pamuk Terikoton kumaş olmahdır.

z, 2 Kollar reglan takma olmalı, önİük arkadan tamamen kapatacak şekilde ve kruvaze olmalıdır.

3. Uzunluk en az 135 cm. (+,_ 2cm} olmalıdır. Kol boyu 77cm., +8 cm. ribana toplam 85 cm olmalıdır.

4. Önlüğün ön kısmı ve kollar dirseklere kadar, çift katlı sıvı geçirmez olmalıdır,

5. Önlüklerin kol manşetleri kullananı rahatsız etmeyecek şekilde elastik olmalı eldiven giYilmesi

sırasında kolların yukarı sıyrılmaslnı engelleyecek şekilde bileği kavramalıdır,

6. Önlüğün yakası boyun kısmı teri emen, sürtünme ile cilditahriş etmeyecek yumuşak kumaş biye ile

çevrelenmiş olmalıdır.

7. Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kısıtlamamalı, dikişler beden hareketleri ile açılmayacak,

şekilde sağlam olmalıdır.

8. Önlüğün yıkanmasında kumaşta, solma ve çekme olmamalıdır,

9. Önlüğün tamamen kapanabilmesi için ön|ük sağ iç ve sol dış tarafında bağacıklarolmalıdır.Önlük iç

ve dı§ bağcıklarının bağlanma esnasında kopmamalıdır. Dikiş yerleri çift dikişli sağlam olmalıdır.

10. ihaleye yeterli miktarda Ve adette numune getirmelidır,

11. GÖmlek sol gögüs klsmında Ameliyathane Ve HRÜ amblemi basklsı olmalıdır. Baskı modeli ve yazı

puntosu idare tarafından belirlenecektir.YaZ solmayan yıkanmayla geçmeyen özel baskı olmalıdır,

Solan baskı için firma yeni5i ile değiştirecektir.

12.Gömlekkollarlnda30cm(+,-2cm)veönparçada75cm(+,.2cm)bariyerliGüRETEKSsu
geçirmez kumaş olmalıdlr. Kumaşın GÜRErEKS olduğu belgelenmelidir,

13, Teslim edilecek üründen en az 2 adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim

edilecek.Bu ürünler cerrahi ekaple. tarafından denendikten verilecek teknik raporla bildirılecektir.

14. Basınçlı buharla sterilizasyona dayanıklı olmalıdır, Yüksek ısıda (maks, 134 OC), klorla

yıkanabilmelidir.

15.Gömleğinbedeniidaretaraflndanbelirlenecektir.Gömleğiniçindebedenibelirtilmiş
olmahdlr.Gömleğin bir kısmı farklı renkte tercih edilecektir,Rengi yine idare belirleyecektir,

tu,
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EtDiVEN NoNSTERit sMAtL_ MiDiUM_ LARGE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Eldiven|er lateks hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
2.100' er adetlik kullanımı kolay paketlerde;Small, Medium ve Large boylarda Ve anatomik yaplda
oImalıdır.
3.Eldivenlerin yü2eyinde çatlaklar, kabarcıklar, lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları
bulunmamahdır. Yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
4.Eldivenler uzun konçlu yırtılmaya dayanıklı yekpare üretilmiş olmahdIr. Hafif pudralanmış olmalıdır.
5.Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.
6. Geçirgen olmamalıdır.
7.Eldiven ambalajı ylrtık Ve delik olmamahdlr.
8.ihaleye girebilmek için üreticiden veya ithalatçldan YETKiLi sATlcİ belgesi gerekmektedir.
9.Eldiven birim ambalajl üzerinde;
a.Muayene eldiven olduğu,
b.Tek kullanımlık olduğu, steril olmadığı,
c.Muhafaza şekli,
d.Ambalajın açılma yönü,
e.Beden , Lot no,
f.son kullanlm tarihleri,
B.AQL seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle ka rşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
11.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu} ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır.
Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim aİınmayacak ve gerekli işlemler yapllacaktlr.
12. T.C Sağhk Bakanhğı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankas| kodu ve teknik özellikleri
okunakh olarak yazılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme, T.c. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl koduna, istekli
firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdIr.
14. sağhk uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakllacaktIr.
15. isteklilerin ve/ Veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edici belgeler olmalıdır.
16. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
17. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna Vermelidir.
18. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendiriImek üzere her kalemden, en a2 1'er paket

numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
19. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi haIinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
20. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka

diIde sunulan be|geler yeminli tercümanlar tarafından yapllmış Ve noter taraflndan onaylanmış olması
durumunda geçerli sayılacaktır.

,ts. lfi.
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EtDiVEN NoNSTERit sMAtt- MiDiuM- LARGE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Eldivenlervinil hammaddeden üretilmiş olmahdır.
2.100' er adetlik kullanımı kolay paketlerde;Small, Medium ve Large boylarda ve anatomik yapıda
olmalıdır.
3.Eldivenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar, lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları
bulunmamalıdır. Yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
4.Eldivenler yırtılmaya dayanıklı yekpare üretilmiş ve pudrasız olmahdır.
5.Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.
5. Geçirgen olmamalıdır.
7.Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
8.ihaleye girebilmek içan üreticiden Veya ithalatçıdan YETK|ti sATlcl bel8esi gerekmektedir.
9.Eldiven bırim ambalajl üzerinde;
a.Muayene eldiven o|duğu,
b.Tek kullanımlık olduğu, steril olmadlğl,
c.Muhafaza şekli,
d.Ambalajın açılma yönü,

e.Beden, Lot no,
f.son kullanım tarihleri,
g.AQL seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.Mal2emenin tüketimi slraslnda hatah ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsız olarak
değiştirilmelidir.
11.Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
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 işlemler yap|lacaktlr.
12. T.C Sağlık Bakanl|ğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen mal2eme, T.c. sağhk Bakanhğl taraflndan onaylanmış Ulusal Bilgi Bankasl koduna, istekli
firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmlş firma tanlmlayİcı koda sahip olmalıdır.
14. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
15. isteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malın, ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tasdik edica belgeler olmalıdır.
15. Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim edilecektir.
ı7. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna vermelidir.
18. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'er paket
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
19. Muayene Ve Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükıeniciye aittar.

20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( kata|og dahil} Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraf|ndan yapılmlş ve noter taraf|ndan onaylanmış olması
durumunda geçerli sayılacaktır.
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CERRAHi iŞangrıEııE KALEMi STERİL rerNi« ŞARTNAMESI

l . Hcr çcşit 1.azı (daktilo, baskı vb.) ve kağıttaki (faks, fotokopi, otokopi) _vazılarııı silmcdcn ve

üzcrini kapatmadan okunabilmesine imkan verecek şekilde işaretlcnmesine olanai

sağlamalıdır.

2. cilt işaretleme kalemi ile birlikte tekli, steril ve kolay açılır paketlerde olmalı.

3. Her türlü cilt üzerine uygulanabilir özellikte olmalı, toksik madde içermemeli.

4. kalemin boyası kolay kurumalı, fırçalama ve aşınmaya dayanıklı olmalı, uç kalınlığı l
mm2 den fazla olmamalı.

5. Boya rengi siyah veya mavi-mor tonlarında olmalı

6. Paket üzerinde ürün ve sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.

7. Malzemenin depo teslimi sırasında en az 2 yıl raf ömrü olmalı.

8. ÜOn numune ile değerlendirilecektir,
9, Ürünün bo;--ası donmamalı ve akmamahdır.

l0. Bozuk olan ürünler yenisi ile değiştirilecektir

oo,
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HASTA oosYAsl ,DosYA içiıııoe auı-uııvıAsl GEREKEN FoRMLAR vr oosyaoaxi
FoRMLAR DışıNDA BAsıLMAsı GEREKEN FoRMtARlN rrxıuix şıRrıuervıısi

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amb|emi olmalıdır.

. Örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli basılmalıdır.dosya hastane idaresinin belirttiği
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.
o klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıd ır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıd ır. Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını artt|rabilmelidir.
. Hastane idaresi dosyayı belirtiği sıralamaya göre basılmalıdır.
o yüklenici dosya numunesine bakıp, numuneye göre teklif vermelidir

o HASTA DosYAsl , içirıorxi FoRMı-AR VE FoRMtARlN YERIEşTİR|LMESİ
. Hasta dosyaları içindeki formlar dört farklı şekilde düzenlenecektir.
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 bası|acaktır.

. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi
yüklenici firma tarafından yapılaca ktır.

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

basmakla yükümlüdür.
o Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalldlr.
o Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre be|irtilmiştir:

İı.e iubo
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cERRAHl xı.iıııixı-en DosyAsı içERisiNDE ButUNMAsl GEREKEN FoRMı_AR

1, Hasta tabelası formu (önlü arkalı 1 adet)

2. Hastane giriş formu (1adet)
3. Anamnez ve muayene formu (önlü arkalı 1adet)
4. Hastanln kendi isteğiyle tedaviyi reddetme Ve taburcu olma isteği formu (1 adet)

5. Hasta taburcu onam formu(1 adet)

6. Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu (1 adet)
7. Hastaya ait eşya teslim tutanağı (1 adet}

8. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu (önlü arkalı 1adet)

9. Ameliyat öncesi hasta hazırlama formu (önlü arkalı) 1 adet
10. Cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu (önlü arkalı) 1 adet
11. Güvenli cerrahi kontrol listesi (önlü arkalı) 1adet
12. Ağrı tanılama formu (önlü arkalı 1adet)
13. itaki düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı 1 adet)

14. Harizmi düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı 1 adet)

15. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu (1adet)

16. Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu (1 adet
17. Hemşirelik bakım planı (önlü arkalı 2 adet)

18. Nütrisyon risk skoru-nrs-2002 değerlendirme formu(önlü arkalı 1 adet)

19. strong-k-ds-cocuk-nutr-syon-degerlend-rme-formu (1 adet)

20. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak ladet)
21. Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi (1 adet)

22. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu (1 adet)

İR.i.
Tofu şıMŞEK
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CERRAHİ MASKE TEKNaK ŞARTNAMESi

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

2.Kullanı!an 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 bel8elemelidir.

4.En az 3 kattan oluşmalı

5.Sıvı bariyeri oluşturma lı

6.Nefes almayı engellemeyecek kalın|ıkta olmalı.

7.Hipoaller.iik olmalı.

8.Maskenin üst orta klsmlnda buruna göre şekil alabilen polietilen kapll çelik şerit bulunmalı.

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

10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmah, 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 belgelendirmelid ir.

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

15.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

16.Her pakette 100 adet olmalıdır

Tubo Şl EK
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citT STAPLERi TExıuix Şanrıueıvırsi

1. cilt staplerrutin cilt kapatma tekniklerinde kullanıllr olmalıdır.

2. cilt staplerikullanıma hazır, tek kullanlmllk steril paketlerde o|malıdır.

3. stapler içindeki zımbalar L316 paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4. Zımha uçlan, dokudan kolaylıkla geçebilmelidir.

5. Zımba ebadı 5,9mmx3,6mm olmalıdır.

6. Stapler kartuşunda en az 35 adet zımba olmalıdır.

7. Stapler attcısı üzerinde kalan zımba sayısı net bir şekilde görülebilmelidir.

8. Sağlık Bakanlığı TlTUBB sistmindekayıtlı o|maiıdır

a-/

H_R ü. Hğİı

,..,.



L
Cvp KATETEnİ z ı,tiııırx ır rnxxir şanrunırsi
l ) Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu

sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır.

2) Kateter hasta üzerinde uzun süre kalabilmelidir. Kateter 2 lümenli 4F 6 cmx1.3 mm veya 8

cmx 1.3mm uzunluğunda olmalıdr.

3) Uç yapısı girişi kolaylaşııracak kadar sert olmalı, vücut içine girdiğinde ise, termosensible

özelliğinden dolalı daman travmatize etmeyecek şekilde yumuşamalıdır.

4) Dilatör ihtiyacı duymadan kullanrlabilmelidir

5) Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör

çıkanlmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanryan sistem bulunmalıdır.

6) Kataterde, farklı renkler ile kodlanmış uzanü tüpleri olmalıdır

7) Kateter üzerinde uzunluk gösteren cm markerlan olmalıdır ve silinmemelidir.

8) Kateter ltimenlerinin akrş hız oranları orijinal ambalaj tizerinde yazılı olacakiır

9) Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşmahdır:

a- Bir adet yumuşak uçlu radiopak ve poliüretan kateter

b-Nitinol klavuz tel

c- Bir adet dilatatör
d-Scc'lik içinden guidewire geçebilen raulerson tip enjektör
e- 5cc'lik şınnga
f- Hareketli kanath klemp
g- Hareketli Sabitleyici Klemp
h- Y şekilli intraducer iğne
ı- Düz intraducer iğıe
iEnjeksiyon iğnesi

j-2 Adet Enjeksiyon kapak

k- Bir adet saplı bistiiri

l0) Ürtin tekli,steril ve seffaforjinal ambalajında bulunma|ı.ambalajın üzerinde üretim ve son

kullanma tarihleri, lot numarası, imaiatçı ve ithalatçı bilgi

l1) En az 3 yıl miadlı olmahdır. UBB kodu bulunmalıdır.

12) idarenin istediği cm'de cvp kateteri getirilecektir

leri , steril metodu, bul

l3) Numune değerlendirmesi yapılmadan alınmayacaktır. Uygun değerlendirmenin yapılması

için iki adet cvp katater seti getirilmelidir ve yenidoğan tarafindan değerlendirilmelidir.
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cHEcK VALVE TEKNiK şARTNAMEsi

1- Bilgisayarh tomografi cihazımız ile kullanIlmakta olduğumuı tomografi €niektör sİsteminde kullanllacakhr.

2- check vami otomatik dolum hatt| sterİltek paketler halinde ve bir kullanlmllk olacaktır.

3- Mevcut şlflnga ve spiral hat araslnda kuılanılacaktlr.

4- Dayanma baslncl en az 70o psiolacaktr.

5- Medrad otomatik enieköre uy8un malzeme olacaktlr.

5- Firmalar malzemenin en az 2 (iki) tane numuneslni vermek zorundadlr.

7- steri|izasyon müddetiteslim tarihinden itibaren en az 2 (iki)yllmladll olmal|dlr.
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HAsTA DosyAsı ,DosyA içiııor auıur,ııvıAsı GEREKEN FoRMLAR vr oosyeoaxi
FoRMtAR DışıNDA BAsıtMAsı GEREKEN FoRMtARlN rıxıuix şanrıvaıvırsi

HASTA DOSYAS|

. Dosya üzerinde Harran universitesi amblemi olmalıdır.

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

. Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği yerlerde astenilen yazılar yazılmalıdır.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
o Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında iki taraflı telleri o|malıdır.
ı Klinik adının olduğu yer boş bırakılma lıdır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
. Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıdIr. Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formiarın miktarını arttırabilmelid ir.
. Hastane idaresi dosyayı belirtiği sıralamaya göre basılmalıdır.
o Yüklenici dosya numunesine bakıp, numuneye göre teklif vermelidir

o HASTA DosYAsı, içiıorxi FoRMLAR VE FoRMı-AR|N YERIEşT|RitMEsi
ı Hasta dosyaları içindeki formlar dört farklı şekilde düzenIenecektir.
o Formların örnekleri mai| olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
ı Be|irtilen 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 yapılaca ktır.
ı Dosyanın ve formların hatalı, eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür.
o Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalıdır.
ı Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:
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G\. L
DAHiLi BiRiMLER oosYAsır{DA Bu|.uNMAsı GEREKENLER

1. Hasta tabelasl formu (önlü arkalı 1 adet)

2. Hastane giriş formu (1 adet)

3. Anamnez ve muayene formu (6nlü arkalı 1adet)

4. Hastaniiı kendi isteğiyle tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu (1 adet}

5. Hasta taburcu onam formu(1 adet)

6. Hast'inın ilaç ve malzeme teslim formu (1adet)

7. Hastaya ait eşya teslim tutanağı (1 adet)

8. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değer|endirme formu (ön|ü arkalı 1adet)

9. Ağrı tan|lama formu (önlü arkalı 1 adet)

10. İtaki düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı 1adet)

11. Harizmi düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı 1adet)

12. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu (1 adet)

13. Hemşirelik bakım planı (önlü arkalı 2 adet)

14. Nütrisyon risk skoru-nrs-2O02 değerlendirme formu(önlü arkalı 1 adet)

15. stron8-k-ds-cocuk-nutr-syon-degerlend-rme-formu (1 adet)

16. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak ladet)
17. Hasta dosyatarında bulunması gereken doküman listesi (1 adet)

18. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu (1 adet)
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HASTA DOSYASİ ,DOSYA İÇiNDE BUIUNMASİ GEREKEN FORMLAR VE DOSYADA(|

FoRMLAR DlşlNDA BAsltMAsl GEREKEN FoRMLARIN 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 yazılar yazılmalrdır.

. Hasta dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzen len ecektir,

. Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında iki taraflı telleri olmalıdır.

. klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır.Gerektiğinde elle yazılabilm elid ir.

. Hasta dosyası hastane idaresinin be|irttiği sayıda ve özellikte olmahdır.Hastane idaresi

ihtiyaca göre dosya ve içindeki formlar|n miktar|nı arttırabilm elidir.
. Hastane idaresi dosyayı belirtiği sıralamaya göre basılmalıdır.
o yüklenici dosya numunesine bakıp, numuneye 8öre tek|if vermelidir

o HASTA oosYAsl , içiııoeri FoRMtAR VE FoRMLAR|N YERLEŞTIRiLMEsi
o Hasta dosyaları içindeki formlar dört farklı şekilde düzenlen ecektir.
. Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.

. Belirtilen formIarın bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.

. Ha5ta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.

. Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına 8öre ve eksiksiz yerleştirilmesi

yüklen ici firma taraflndan yapı|acaktır.

. Dosyanın ve formların hatal|, eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini

basmakla yükümlüdür.
. DosyanIn içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda ve ebatta olmalıdır.

. Dosyanln içinde bulunması gereken formlar aşağıda s,raslna göre belirtilmiştir:
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L6L
DAHiLİ BiRıMtER DosYAslNDA BUtuNMAsı GEREKENtER

1. Hasta tabelası formu (önlü arka|ı 1adet)
2. Hastane giriş formu (1 adet)
3. Anamnez ve muayene formu (önlü arkalı 1adet)
4. Hastanıh kendi isteğiyle tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu (1 adet)
5. Hasta taburcu onam formu(1 adet)
6. Hastİnın ilaç ve malzeme teslim formu (1 adet)
7. Hastaya ait eşya teslim tutanağl (1adet)
8. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu (ön|ü arkah 1adet)
9. Ağrı tan|lama formu (önlü arkalı 1 adet)
10. itaki düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı 1 adet)
11. Harizmi düşme riski değerlendirme formu (önlü arkalı 1adet)
12. Hasta ve hasta yakınlarını bi|gilendirme formu (1adet)
13. Hemşirelik bakım planı (önlü arkalı 2 adet)
14. Nütrisyon risk skoru-nrs-20O2 değerlendirme formu(önlü arkalı 1 adet)
15. strong-k-ds-cocuk-nutr-syon-degerlend-rme-formu (1 adet)
16. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak ladet)
17. Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi (1 adet)
18. Hasta dosyaları içeriği kontro| formu (1 adet)
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N xANÜt sA8iTtEYİcİ 8.5 x7 TE(ıüiK şARTı{AME5i

1. Steril tekli poşetler halinde olmahdır.

2. Ebat 7r9 ve 8,5*11,5 (+- o,5 cm) o|mahdlr. Hangi ebattan kaç adet olduğu hastane idaresince

beIirlenecektir.

3. Ürünün ana maddesi poliüretan şeffaf film ve hava geçirgen olmahdlr, Kanül girişi rahathkla

gözlenebilmelidir.

4. Ürünün kateter tespiti için u8irişi olmalı, katater kanatlarlnı iyi bir şekilde tespit etmelidir, Ürünü

ekstra sabitıeme için medikal kumaştan 2 adet sabitleme şeriti bulunma|dır,

5. Ürün 3 safhada tespitlenmelidir. K§rllmaıan Ve deformasyonu önlemek için etraflnda çerçeve

olmahdlr.

6. Hasta takibi e5naslnda bu bantlar ayrıca isim Ve tarih yazmak içinde kulIan|labilmelidir,

7.sıvllara karşı dirençli olmalıdır. Ürünün bütünlüğü bozulmadlğl takdirde bakterı bariyeri

oluşturulmalldlr.

8. Ürünün yapışkanl medikal akrilat olmalıdır, Çıkarıldığlnda artık blrakmamalı Ve çlkartlrken acı

vermemelidir.

9. Paketler,uygulayıcı kolaylığı sağlamak içın koıayca açlIabilmelidir,

10. Paket üzerinde lot no,50n kullanma tarih|eri bulunmalıdır,

11. Normal depolama koşullarlnda 15-30 derece oda slcak|lğ|nda Ve % 35-60 nemli ortamda

saklanmalldlr.

12. Raf ömrü en az 3 yıl olmaIıdır,

13. sterilizasyon yöntemi hastanenin isteği doğrultusunda 8ama Ya da e,o iıe steri! edilmiş olmalldlr

14. Ürün en a2 10 adet numune ile değerlendirilecektir
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DA]\{LA AYAR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. krsa ve uzun süreli sıvr aliıştnr ayarlamaya yarıyan l adet regülatör, iki ucunda

erkek_dişi konnektörlü, ara bağlanfisında ekstra §ıvr verme konnektörü olmalrdır.

2. Regülatörü üzerinde mVsaat değerİ 5 ml,den başlalıp _ 250 ml arasr olmalıdır.

3. Ayarlama 5-10-20-30{0-50-60-80-100-125-150-200-250 rnUhr yazılı olnalrdır,

4. Ambalajı üzerinde Türkçe kullanma talimah olmalı.

5. Nontoksik, Pirojensiz, disposible olduğu anıbalaj üzerinde yer almalıdrr,

6. Ürün Lateks içermemelidir. Lateks içernıediği ambalajı üzerinde yazrlı olmalrdır.

7. Üretim ve son kullanma tarihi arasında en az 5 yıllık raf ömrüne sahip olmalıdır.

8. Bir yüzü medikal kağt, bir yüzü şeffafpaketlerde olmahdrr.

9. Eo ile steril edilmiş otmalıdır. Ambalajı iizerinde yazılr olmalrdrr.

10. CE kalite belgesine sahip olmalrdır.

Tüa M EK'tiı İastane3ı
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ogı-ici zııvısa rvııxiııırsi oRTA Boy

1- orta Boy olmalıdır.

2- Enaz25 adet fotokopi kağıdını düzgün bir şekilde delmelidir.

3- Piyasada satllan kaliteli cinsten olmalıdır.

4- Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

5- Ulusal ya da uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
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oxsirBN ılrasxBsi pnniarnix rBxxix şınrxaııınsi

1. Anti alerjik olmahdır.
2. Tekli poşetler içerisinde olmalıdır.
3. Maske yumuşak olmalıdır.
4. Burun iizerine tam oturabilmesi için esnek metal krskaç olmahdn.
5. Kafa arasında tespit için 1umuşak dayanklı lastik bağcık olmalıdır.
6. Manometre giriş yer|eri sağlam ve esnek olmalıdır.
7. Oksijen flow metresine uygun olmalıdır.
8. Maske ile flow metre arasrnda en az 1.30 cm hortıımu olmalıdır.
9. Pediatrik ve çocü bolu olmaldır.
l0. Numune değerlendirmesi istem yapan birim tarafından yapılacak ve firma taıafndan

en az l numune getirilmelidir.
l1. Malzemenin UBB' de kaytlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onayh olrnası

gerekmektedir.

12. Son kullanma tarihli bulunan ambalajlarda getirilmelidir.
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Dit BAsAcAĞl (TEK[l PAKETLERDE) TEKNiK şARTNAMEsi

l.Tahtadan imal edilmiş olmalı ve ağız içi mukozayl tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmış
olmalıdır.
2.Tahtanın yüzeyi tırtıksız olmalı ve yanları tornadan geçmiş olmalıdır.
3. Kokusuz Ve temiz olmalıdır.
4. Esnek olmamalıdır.
5 Dil üzerine konup bastırıldığında kırılmamalıdır.
6,15 cm uzunluğunda, 2 cm i 2 mm genişliğinde olmalıdır.
7.Tekli temiz paketlerde ve 100 lük kutu içinde olmalıdır.
8. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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