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s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 AKUPUNİCrUR İĞNESİ 10000 ADET

2 KAN TUPÜ (PRP TUPÜ ) 100 ADET

3 MEzoTERAPi TABANcAsl 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric);

Adİes: Ar§tırma ve UyguIarİıa Hastanesi osmanbey Kampos0 ŞANLlURFA
|(ibat ıolefon : Tel.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69



AKUPUNKTUR İĞNg aıııaı iÇiN GENEL Hürüvıpn

l- Toplam 30000 (otuz bin) iğne alınacaktır.
2- Kulak iğrıesi sayısı l5000 (on beş bin) adet olacaktır.

3- 25 mm uzunluğundaki iğne sayısı 5000(beş bin) adet olacaktır.

4- l3mm uzunluğundaki iğne sayısı 9000 (dokuz bin) adet olacaktır.

5- 7mm uzunluğundaki iğneler 1000 (bin) adet olacaktır.



AKAPUNKTUR ESTETiK İĞNE TEKNİK ŞARTNAMESI

Konu ve kapsaın:

polikliniğimizde kullanılacak akupunktur iğnelerinin alrmı için hazırlanmışür .

Genel İstek ve Özellikler

i. Ebat 0,16x7mm olmalıdır.

ii. İğneler paslanmaz çelik kaplama ,steril ve tek kullanımlık olmalıdıı,

iii. Paketlerin üstiinde igne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmahdır,

iv. kutu üstünde son kullanma tarihi iğpe ebadı ve kullanma krlavuzu Tiırkçe olarak

yazılmalıdır.

v. Malzeme son kullanma tarihine 3 ay kala yenileri ile değiştirmelidir,

vi. Toplam malzeme 3 aylık periyotlara böltinerek teslim edilmelidir,

DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

-Muayene kabul komisyonu tarafindan ilgili depoda ,muayene kabul komisyonu yönetmeliğine

göre teslim alınacaktır.

-Hastaneye teslimattan önce ilgili depo ile teslim zamanı belirlenecektir,

AMBALAJLAMA VF ETiKETLEME :

tl.

1ıl.

İgneler steril paketler içinde olmalıdır.

Paketlerin üstiinde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır,

Kutu İistiinde son kullanma tarihi iğıe ebadı ve kullanma kılavuzu Türkçe olarak

yazılmalıdır.

GARANTİ ŞARILARI:

*Depo tesliminden itibaren en az ikiyıl rafömrü olmalrdr,
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AKUPUNKTUR VÜCUT iĞ],.tESİ TEKNiK ŞARTNAMESi

Konu ve kapsam:

Polikliniğimizde kullanılacak akupunktur iğnelerinin alımı için hazırlanmıştır .

Genel İstek ve Özellikler

i. Ebat 0,20xl3mm olmalıdır.

ii.İğneler paslanmaz çelik kaplama ,steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

iii.Paketlerin üsti.irıde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdıı.

iv.Kutu üstiinde son kullanma tarihi iğne ebadı ve kullanma krlalı.ızu Tiirkçe olarak
yazılmahdır.

v.Malzeme son kullanma tarihine 3 ay kala yenileri ile değiştirmelidir.

vi. Toplam malzeme 3 aylık periyotlara böliinerek teslim edilmelidir.
vii. Her bir kapsülde 5 (beş) adet olacak şekle paketlenmiş olmalıdır.

DENETİM VE MUAYENE METODLARI:

-Muayene kabul komisyonu tarafından ilgili depoda, muıyor kabul komisyonu

yönetıneliğine göre teslim alınacaktır.

-Hastaneye teslimattan önce ilgili depo ileteslim zamanı belirlenecektir,

AMBALAJLAMA VE ETiKETLEME :

l İğneler steril paketler içinde olmalıür.

2 Paketlerin üstiinde iğpe ebadı ve son kullanma taıihi yazıh olmalıdır.

3 Kufu üstiinde son kullanma farihi iğne ebadı ve kullanma kılavuzu Tiirkçe olarak
yazılmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI:

*Depo tesliminden itibaren en az iki yıl raf ömrü olmalıdır.
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AKUPUNKTUR VÜCUT iĞNESi TEKNİK ŞARTNAMESi

Konu ve kapsam:

Polikliniğimizde kullanılacak akupunktul iğnelerinin alımı için hazırlanmıştır.

Genel İstek ve Özellikler

i. Ebat 0,20x25mm olmalıdır.

ii. İğneler paslanmaz çelik kaplama ,steril ve tek kullanımlık olrnalıdır,

iii. Paketlerin üsti.inde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır,

iv. kutu üstiinde son kullanma tarihi iğıe ebadı ve kullanma krlavuzu Tiirkçe olarak

yazılmahdır.

v. Malzeme son kullanmatarihine 3 ay kala yenileri ile değiştirmelidir,

vi. Toplam malzeme 3 ayhk periyotlara böliinerek teslim edilmelidir,

vii. Her bir kapsülde 5 (beş) adet olacak şekle paketlenmiş olmalıdır,

DENETİM VE MUAYENE METODLARI :

_Muayene kabul komisyonutarafından ilgili depoda, muayene kabul komisyonu

yönetmeliğine göre teslim ahnacaktır.

-Hastaneye teslimattan önce ilgili depo ileteslim zamanı belirlenecektir,

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

İğneler steril paketler içinde olmalıdr.

Paketlerin üstünde iğne ebadı ve son kullanma tarihi yazı|ı olmalıdır,

I<utu üstiinde son kullanma tarihi iğne ebadı ve kullanma kılalıızu Tiirkçe olarak

yazılmalıdır .

ı,

ii.

iii.

GARANTi ŞARTLARI:

*Depo tesliminden itibaren en az ikiyil raf ömrü
olmalıdır.



OTOLOG PURE PRP SETİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ

l. sistem ile otolog venöz kandan; yfüsek kalite ve sayıda .'Trombositten zengin
Plazma(PRP)" "Buffy Coat"ve "Trombositten Fakir Plazma(PPP)"de eld;dilebilrnelidir.

2-Otolog hücre aYırma sistemi otolog venöz kanın alınmasrndan ekstrahn ahnmasına kadar olan
stireçlerde hava kontaminasyon riskini önlemek için kapalı sistem olmalıdır.

3-Otolog hücre aYırma sisteıııinde kullanılan tiip,hücre kaybınr önlemek için kavisli boyun şeklindetasarlanmış olmalıdır.

4-Kullanılacak olan tüP, transparan silindirik olma!ı,boylece net görüşe ve kan katmanlannı gözle
kolay ayrmaya imkan sağlamalıdır.

5-Otolog hücre aYırma sisteminde kullanılan tiip içerisinde herhangi bir katkı maddesi olmamalıdır.

6-0tolog hücre aYırma sistemi, trombositten zengin konsantrasyonu(PRP) ve trombositten fakir
plazma(PPP)'yı ayrı ayn alabilmeye olanak sağlamahdır.

7-Otolog hücre aYırma sistemi, sterilizasyonu bozmamak için gerek yiiksek kalitedeki pRp gerekse
PPP alımı esnasında iğıe ucu kullanrnadan almaya uygun ol.ulrdr..

8-otolog hücre ayırma sisteminde elde edilen iirünler, tiipten enjektörlere, sağlık personeli
tecrübesinden bağımsız otarak direkt aktanlabilınelidir.

9-Plazmanın hacmi, tedavi planına göre kontrol edilebilir olmalıdır.

10- PRP ve PPP bir kitten bir defada santriifigasyon ile elde edilebilmelidir.

1 l - sistem, otolog trombosit konsantrasyonunu 5 dakika içinde gerçekteştirmelidir.

12- kit içerisinde aynşan plazmaların alınması sırasında fakir plazma (ppp) için ayn zengin
plgma (PRP) için ayn enjektör bulunmalıdır. istenildiğinde hir iki kan ıırtıniı ayrrayn -
kullanılabilmelidir.

13-Kitin iÇinde; otolog trombosit seti ,antikoagülan(ACD),ekstraksiyon kiti, luer lok,lu hazırlama
uYgulama kiti ve trombosit konsatrasyonu ekstak ettikten sonra trombositleri aktive etmek için
fiziksel bio-aktivatör seti bulunmalıdır.

Yrıi. [:rüo l tiUIVf.l
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l4-Hastadan gerekli miktaıda kan alınması, alınan kanın aynştınknası ve tekrar hastaya
enjeksiyonu için gerekli olan;
-Kan aynştıncı santriftij tilpü
-Enj ektörle( Luer lok, normal)
-İgne uçlan
-kelebek set
-Bağlantı aparatlan
-Fiziksel a}ıivatör
-Alkol swap
Her hasta için ayn ayn olmak iizere kitin içerisinde bulunmahdır.

lS-Set, tamamen steril - kapah sistemde çalışma olanağı srınmalıdır.

16- Setler, tek kullanımlık ve orijinal ambalajında olmalı, ambalaj tizerinde iiretim bilgileri ve son
kullanım tarihi olmalıdır^

17- Ürün, T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C.
Sağlık Bakanlığı Tarafindan onaylı olmalıdır.

18-Otolog hücre ayırma sistemi, medikal sınf olaıak en az Class IIa veya Class IIb srnrfında
olmalıdır.

Güvenlik
r' CE, ISO 13485, GMB PCT, IGDAOnaylı
r' Gama lşınıyla sterilize edilmiş

Cure PRP Seti BüyükIüğü
{ Çapı (Kapak): 3.8 cm
/ Çapı (Tüp): 3.5 cm
/ Yük§eklik: l2.5 cm
/ Ağırlık:4sg

|rn,la'ı ,,rlQ



Mezoterapi tabancası
1- Cihaz mekanik bobin valf ile çalışmalıdır.
2- Cihazın manüel veya otomatik olarak 16 frekans ayarı olmalıdır.
3- Cihazın derinlik ayarı olmalıdır.
4- cihazın deriye enjekte edilen iğne ucunun derinlik ayarı 1den 10 mm ye kadar

ayarlanabilir olmalıdır.
5- Cihazın tetiği olma|ıdır.
G Cihazın şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.
7- Cihazın elektrik çarpmasına karşı özel bir koruma dizayn ı olmalıdır.
8- cihaz çelik, paslanmaz, polikarbonat maddelerden oluşan koruması olmalıdır.
9- Cihazın hız frekans ayarı olmalıdır.
1G Cihazın hız frekans ayarının led gösterge lambasıolmalıdır.
11- Cihazın otomatik mod hızı 0,59 Hz'den 8,33 Hz'ye kadar (35 injldaKdan50O

inj/dak'ya kadar) olmalıdır.
12- Cihaza giriş voltajı 100-240 V ACl60-50Hz olmalıdır.
13- Cihazdan çıkış voltajı 12 V Dc-7oo mAolmalıdır.
14- Cihazın elektrik tüketimi < 0,5 A olmalıdır.
15- cihazın çalışma esnasındaki sıcaklık derecesi 1oc ile 4oc arasında olmalıdır.
16- Cihazın elektrik çarpmasına karşı özel koruma dizaynı olmalıdır.
17- Cihazın elektrik güç girişi olmalıdır.
18- Cihazın hava güç girişi olmalıdır.
19_ Cihazın koruma dizaynl tipi BF tip olmalıdır.
2G Cihazın genişliği takriben 275mm, çapı 25mm, yüksekliği 155mm olmalıdır.
21- Cihazın ağırlığı takriben 6009olmalıdır.
22- Cihazın ürün damla ayarı ayarlanabilir olmalıdır.
23- Cihazın üzerinde damla ayarını gösteren led lambalarıolmalıdır.
24- Cihazın enjektörü hareket etmemelidir.
25- Cihazın enjektörü sabitleme parçası olmalıdır.
26- Cihazın sabitleme parçası ayarlanabilirolmalıdır.
27- Cihazın dayama çubuğu metalolmalıdır.
28- Cihazın özel iğne kitleri olmalıdır.
29- Cihazın özel iğne kitleri tek kullanımlık olma|ıdır.
30- Cihazın iğne hortumunu sabitleyici kilitleme sistemiolmahdır.
31- Cihaz tek kullanımlık iğne haricinde herhangi bir sarf malzemeye ihtiyaç

duymamalıdır.

32- Cihaz C€ sertifikasına sahip olmalıdır.
33- Cihazın EN 60601-1, EN 980, EN lso13485, EN 14971, EN1o41 standartlarına sahip

olmalıdır.

34- Cihaz saç, yüz ve vücut için kullanım özelliğine sahipolmalıdır.
35- Cihaz hava kompresörüyle çalışmalıdır.
36- Cihazın kompresör bar basıncı 6 olmalıdır.

HarlaD
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İl a

37- Cihazın kompresör bar basıncı durup, 4 - 5 bar basıncında tekrar devreye girmelidir.
38- Cihazın kompresör bar ayarı gerek duyulduğunda barayarı manüel ayarı

yapılabilmelidir.

39- Cihazın hava kompresörü çift pistonlu vegürültüsüz çalışmalıdır.
40- Cihazın hava kompresör ağırlığı maksimum 10 kgolmalıdır.
41- cihazın uygulaması sonrası konulacağı ergonomik yapıya sahip mini tabanca standı

olmalıdır.

42- Firma cihazın tüm fonksiyonlarını kusursuz bir şekilde kullanılmasını içeren uygulamah
ücretsiz eğitim vermelidir.

43- Cihazın 2 (iki) yıl garantisi olma|ldlr.
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