
Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Özelliği mutlaka belinilmelidir.
UBB sorgulamasına gö.e en düşük 3 ttklifbaz alınacalllr. sGK odenir/odenmez teklifte belirtilecektir.
sUT kodu belirtilmeyen teklifler değertendirme dışı bırakılaçaktlr. Pakete dahil olup olmadığl teklifte belirtilecektir.
sUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakllacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrast 1-3 Ay arasındadlr.

SGK Taıafındaı UBB'den kaynaklanan kesinıiler durumunda yükleniçiye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak tralebindÇ

bulunmayacattır.
Teklifveren isteklil€. yukaltdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayllacaktır.
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Harran Üniversitesi Araştırma Ye Uygulama Hastanesi

Sıra No: 03074
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: BRoNKosKoPi MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi:

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlil*1e sck sorgulama sisteminin çlllısü teklifile birlikıe verilmelidir

idare No: 63760.38.32.00.0 t.330
İdar€ Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

s.No Mal / Hizmet Adl M I kta rl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımıayıcı Fırma ve
uBB

1 i EBUS İÇİN BALON 60 ADET

2 EBUS iÇiN ASPİRASYON İĞNE
sETı (ASPIRASYoN.IGNESI,
ENJEKTo& ADAPToR )

50 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araşttrma ve ljygulama Hastanesi osmanbey Kampüsu ŞANLIURFA
inibattel€fon:Tel.:0(4|4)3444165 Faks : 0 (4l4) 344 41 69



TRANsBRoNşiYAt uLTRA5oNoGRAF| BALoNU

l. Teklif edilen transbronşiyal uhrasonografi balonu işlem sırasında ultrasonik görüntü kalitesinin tam

olabilmesi ve leryon snıdannın belidenebilmesini sağlamaidır.

2. Teklif edilen transbronşiyal ultrasonoBrafi balonu steril ve tek kullanlmhk olmahdır.

3. reıııf edilen transbronşiyal ultrdsonografi balonu endobronşial aspirasyon iğnesi ile bir|ikte

kullanllabilmelidir.

4. Transbronşiyal ultrasonografi balonunun şişirilmeden önceki boyu 12-14 mrn ve eni 7-8 mm olmaldır.

5. Tlbbi cihaz Yönetmelıği'ne göre orijinal ambaIaj üzerinde yer alan etikette cE numarast, tek yada çok

kulıanlmhk olmasl, lot (seri ) numarası, üretim ve son kullanma tarihi, baüodu, üretici firma ismi ve

adresi, varsa özel depolama şartlan belirtilmiş olmahdlr.

6. Etilen oksit ile sterilize edilmiş olmahdlr ve etiket üzerinde belirtilmelİdir.

7. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir yıl miadİ olmahdır.

8. Te§ıim edilecek malzeme Tlbbi cihaı ulusal Bilgi Bankaslnda onayll UBB bartod numaraslna ve sGK

onayına sahip olmalıdır.

9. Ürün numune ile değerlendirilecektir
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ENDoBRoNŞiYAL ULTRA5oNoGRAFiK AsPiRAsYoN iĞNEsi TEKNiK şARTNAMEsi (EBUs}

l. Bölümde kullanılan FUJİNON marka Endobronşiyal Ultrasonografi Cihazı ile uyumlu

ürün teklif edilmeliıJir.

2. Teklif edilen aspirasyon iğnesi steril ve tek kullanımlık olmalıdır.

3. İğnenin Çinde bulunan stile kink yapmaması ve eski halini tekrar alabilmesi için nitinol

olmalıdır.

4. Eminiyet açısından stile hand|e ile luerlock kilit mekanizması ile bağlanmalıdır.

5. Stilenin uç kısmı, yuvarlak yapıda olmalıdır.

6. Skopinin uzunluğuna göre shaft kısmı 4cm. ayarlanabilir ve ayarlandıktan sonra

kilitlenip sabitlenebilir yapıda olmalıdır.

7. Kateterin şaftı elastik yapıda olması için pvcden üretilmiş olmalıdır.

8. Kateterin şaft kısmı, kamera görüntüsündeki görüntü kalitesini arttlrmak, daha net bir

şekilde götünmesini sağlamak amacıyla mavi plastik kılıf şeklinde üretilmiş olmalıdır.

9. İğne O- 4 cm. arasında ayarlanabilir olma|ıdır. İğne ayarlandıktan sonra twist lock

kilitleme mekanizması ile sabitlenebilimelidir.

10. İğnenin ultrason altında ekojeniteyi/görüntülenebilirliği sağlamak ve maksimize

etmek amacıyla, ucunun 20 mm. lik kısmı kumlanmış (sand blasted) yapıda üretilmiş

olmalıdır.

l l. İğne, iğne kırılması, kink yapması, deforme olması gibi risk|eri ortadan kaldırmak

amacıyla nitinol materyalden üretilmiş olmahdır.

12. Hem iğnenin, hem de kateter şaftının uzunluğu, handle üzerindeki twist-lock kilit

mekanizmaları ile ayarlanabilir olmalıdır. Twist-lock kilit mekanizması, kullanımı kolay

ve ergonomik o|ma|ı , tek elle kullanımı sağlayan yapıda olmalıdır.

13. İğnenin açıkken dokuya zarar vermemesi için, stile 2mm. uzunlukta iğnenin dışında

olmalıdır.

14. Çalışma kanalı 2.0 mm (+/- 1 mm) olan ultrasonik bronkoskoplar ile kullanıma uygun

yapıda olmalıdır.

l5. Uzunluğu 700 mm olmalıdır.
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l6. iğne ölçüsü 22 g olmahdır.

l7. Kateter kalınlığı 1,8mm. olmalıdır. 2,0mm. çapında ultrasonografi cihazı ile

kullanılabilir olmahdır.

l8. Set içerisinde 1 adet üç yollu musluk ile valide edilmiş enjettör olmalıdır.

l9. Set içerisindeki mevcut enjektö1 5-20ml. arasında ayarlanabilir vakum kilitli şırınga

olmalıdır.

20. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'ne göre Orijinal ambalaj üzerinde yer alan etikette CE

numarası, tek yada çok kullanımlık olması, lot {seri ) numarası, üretim ve son

kullanma tarihi, barkodu, üretici firma ismi ve adresi, varsa özel depolama şartları

belirtilmiş o|malıdır.

2l. Eti|en Oksit ile sterilize edilmiş olmalıdır ve etiket üzerinde belirtilmelidir.

22. Her bir malzeme teslim tarihinden itibaren en az bir yı| miadlı olmalıdır.

23. Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB barkod

numarasına ve SGK onayına sahip olmahd|r.

24. Ürün numune ile değerlendirilecektir
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