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SPRİNG TİP KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.Kılavuz Tel Özofagus Buji Dilatörler ile birlikte kullanılmak

üzere

tasarlanmış olmalrdır.
2.Krlavuz Tel özel olarak tasarlanmış Spring Tip yapıda olmahdır.
3.Krlavuz Tel'in gövdesi Buji'ye gerekli desteği verecek serttikte olmalrdır.
4.Krlavuz Tel'in distal krsmı gerekli flexibitite'de ve yumuşak olmalıdır.
S.Kılarırz Tel'in distal ucu dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmah
ve distal uçtaki 1umuşak krsım uzunluğu 8 cm olmalıdır.
6.Kılavuz Tel'in üzerinde radyopak derinlik marker'ları olmalrdır.
7.Krlavuz Tel Reusable (çok kullanımlık) olmalrdır.
8.Krlavuz Tel'in uzunluğu 210 cm olmalıdır.

2
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ToRAKs KATETERi (GENiŞl.EYEN UÇ)TEKNiK ÖzEı-ıİxı-en
l'52cmuzunluğunda,plevraboşluğunauyımsağlayan,esnekbirkateterolmalıdır.

2.

Toraks kateterı traı,rna oluşturrnayan 1uvarlatılmış, açık distal uca sahip olmalldır.

3.

Kateıerde doku emilimini engelleyen çapraz yan delikler bulunmalıdır,

4.

olmalıdır,
Toraks kateteri X-ray ışını altında görüntülenebitmek için radyopak ç2giye sahip

5.

Kateterin üzerinde "cm" işaretli ölçek bulunmalıdır,

6.

proksimal uca sahip
Toraks kateteri her ttirlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen
olınaIıdır.

7.

Toraks katcterı l2, l6. 20.24.28,

8.

Toraks kateterinin kıvrık ve düz olmak üzere iki ayrı modeli mevcut olmalıdır.

9.

Toraks kateteri tekli ve steril paketlerde sunulmahdır,

] 2, 36,

40 ch ölçülerinde ıncvcut bulunmalıdır.

l0. Üriin CE belgesine sahip olmalıdır.
l

l. Üretici firınanın ISo 900l ya tla lSo 9002 vc EN

4600

l

kalite belgelerine sahip olması

gerekınektedir.
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PLASTiKDOKU rarip xespri TEKNİK ŞARTNAü\GSİ

l)

AS kaset yazıcı
Laboratuanmrzda kullanıları Thermo Shandon marka Prinmate
cüazına uyumlu olmalıdır.

2) Kasetler

75 adetlik hupper içersinde olmalıdır

3)

Hupperler cihaza uyumlu olmahdır,

4)

3000-5000 lik kolilerde olmalıdır

5)

Kasetlerle birlikte plastik kapaklanda verilmelidir
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KATETER, ANJİYOGRAFİ, ÖRGÜLÜ, YUMUŞAK UÇLU

l.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

DiagnosıikKataterlcr. Flush ve Sclcktif olmak üzere 2 tipte olmalıdır,
Tum Flush kateıerlerin 4 r,e 5F ılıematifleri sunulmalıdır,
Tumselektifkateterler paslanmaz çelik bir örgü yaplsına sahip olmalı, bu sayede
l'e l tork özelliği sağlamalıdır,
Flush kateterler, Straight, Pigtail, contralateral ve Tenis Raketi uç şekillerine sahip
olmalıdır.
Selektifkateterler: Wein. Hl. H3. Mani. St. HlH. H3H. JBl, JB2. JB3, CK, Siml,
Sim2. Sinı3. Sinı.t. ItN1.ItN2. i,IN3. HN4. tlN5. Barn. Bem, Gen. Cl, C2. C3,
Mik. Van. Shk0.8. Shk 1.0. RC l. RC2. Chgb. Chgc. Chg2.5, Train, Hk 1,0,
Contra2, RDC ve Duck uç şekillerine sahip olmalıdır.
diagnostikkateterler 5'li kutularda sunulmalıdır.
diagnostikkateterler, .035 ve.038 inç çaplannda sunulmalıdır.
diağnostikkateterler, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır,

0

l,
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\/ıRADYoLoJiK ANJioGRAFi GiRişiM ÖRTÜ sETi

ı.

2.

3.
4.
5.
6.

Bu önti seti tek kullanımlık olup Rad1,olojik va\[iiler ve non-vasküler girişimler Slraslnda ku llan llacağından
aşağıda betirtilen aksesuarlar ve özellikleri içermelidir. Seıi oluşturan önülerin malzemesi iki katlı olmalıdır.
Üsİkat çok emici non-wowen (50gr/m2 ve/veya üzeri) olup girişim sırasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu
özelliheki sıVılar| tamamen emerek örtü İizerinde kalmasını sağlamalıdır. Alt kat bu sıvıların hasta ile
temasını engelleyerek sıvıların a|ta geçmesine mani olacak şekilde medikal polietilen olmalıdır. BöYlece
enfeksiyon iiski minimalize edilmelldir. Bu malzemeler arkastnı göstermeyecek tipte olacakı|(yarl şeffafve
şeffaf malzemeler kabul edilmez).
Anjiografi önosü üzerinde hastanın her iki femoral anerlere uyan kısımlarda 2 adet l0 cm Çaph deliği
buiunmalı, bu deliklerin üzerinde cenahi film olnıalıdır. Önünün hasıa üZerine serilişini gösterir yan etiket
ve cerrüi filmlerin açılma yönlerini gösterecek \ön eıiketteri buIunmalıdır. Her iki delik merkez|eri
arasındaki mesafe 24 cm olmalıdır. Deliklerin mcrkezi ile hastanın boyun kısmüna gelen örtü iist sınlrü
arasındaki mesafe 70 cm, hastanın ayak kısmına gelen kısIm alt stnır| arasındaki mesafe 250 cm olmalldır.
Kısaca örtiı boyu 70+250 cm=320 cm olacak şekildedir. lki deüik örttınun arka ytızü hastantn vücuduna tam
olarak yapışan ve cildi tahriş etmeyen tıbbi amaçlü üıetilmiş film ile kaplı olmalldır. Filmlerin bir
kenar/uçunda filmin kolayca tufularak açılmas/soyutması için lımak/uç bulunmal|dır. Femoral delik|er 4
cm. çapİı olmalıdır. Örtünün sag alt k€narında cihaz kumanda konsolunun kullantmına imkan saglayacak
40cm eninde 70cm boyunda şeft'afbölüm bulunnıalıdır.
Ana ortii gerekriğinde s|eril olnıayan bir kişinin ı,ıhaıça serebilmesine olanak verecek Şekilde katlanmıŞ

olmalıdlr.
Tüm set içeriği Alel Masa önüsüne bohçalanma lıcj ır. Bohça. sıeril olmayan bir kişinin rahaıça serebilmesine
olanak veiecek şekilde olmalıdır. Alet MaSa ÖnOsü, üsttınde medikal nonwoven malzemeden takviyesi olan;
polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
Setler, steril ve orijinal ambalajlnda teslim edilmelidir.
Her seI grubu aşağıdaki öZel parçaları ihtiva etmelidir.
l Adet l50 \ 200 * ,- l0 cm Alet Masa onüsü

ab.
c.
d.
e.
f.
g.
İ.
i.
j.

l Adeı ]]0 r j20cın Anjiografi Önüsi.i

lAdet görünıü kuvveılenici_r. e (anjio başll!ı.ı geçirilmek üzere lastikli torba (l2xl6 inÇ'lik Cihaza
giydirildiğinde yanlardan en az ]0 cm taşacak şekilde)
3 Adet 500 cc'lik Sıvı Kabı ( Derinlik:6-7cm, Kenar Uzunluklarü:6-7cm)

l Adet saph sunger
l Adet Slvı Kabı (Derinlik=6-7cm, Boyur 25,30cmX35-40cm,

2 adel?occ luerlock enjektör, t adet locc luerlock enjelcğr, bir
ı

toOOcc kapasitede )
adet yeşilenjektör ucu

adet tavandan monte radyasyon koruma cam ört0sü-screencover

(68xl30cm boyutlannda, lastikli

olmalı. alt kenarlarlnda önilnün fazla kısnıının katIayıp sabitlme}e yarayacak bantlat bulunmalıdır)
on ( t o ) adeı her biri 2 kaı gazlı bezden riıpılmlş ve dörde katlanmıŞ- son haliyle l0x 20 cm
Bildirilen nlalzenıeler sıerilizasloır bohça.ıı,ıa sarılı olınalı ve her bir set özel sterilizas1'on k6ğıdı ile
bohçalandlktan sonra bir yüzü şeffafmedikal film diğer yüZü medikal kağlİla ambalajlanmıŞ
olmaltdır. Setler camma İşını veya etilen oksit ile sterilize edilmeli ve sterilizasyon kalite güvenliği
sertifika ile

belgelenmelidir.

-rffi#İs

.rnofı!l}İ"".

dffi*$^_*

IL
I.
l.
2.

Accuslick II Inlroducer Set
AccuStick ll lnırtıduccr Sistcırıi.

noı,ıı ascularprosedi.lrlerde. 0.038 İnch

Kılavuz Tel'ın

kolay. doğrrı \,e non-traunratic bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte
olmalıdır.
AccuStick II Introducer Sistemi:
a. 1adet AccuSticklntroducer (co-axial4F dilator, Ro markerlı 5F sheat); kİlit|enerek
kuwetlendirilen cannulası ile birlikte,
b. 1adet 21 gaugediagnostic iğne, iç stylet'i İle barlikte,
c. 1 adet o.o18 inch, platinumfloppY tip, extrastiff Kılavuz Tel (Nitİnol seçeneği
bulunmalıdır),
d. 1adet 0.038 inch, J tip, 145 cm, heavyduty Kı|avuz Tel

içermelidir.

3.
4.
5.

6.
7.

Sistemin 2l gaugediagnostik iğnesi, doku travmasını aza|tacak özellikte olmalıdır.
Sistemin 0.0i 8 platinum tipli extraStiff Kılavuz Tel,ı, ilerlemeyi kolaylaştırmalı ve
görünebilirliği sağlamalldır istenildiğinde takdirde Nitinol seçeneği sunulmalıdır.
ğisıemin co_ar ialdilaııır/sheaı seıi ı c kilitlenen canulası. slabiloverlhe-ş'ire (telin
üzeriııdeıı) şekilde 1 crleşıirnrel,i saglııııalıdır.
Sistemin 0.038 j tip 1r.al,ydut1. Kılavuz Tel,ı, çalışma Kılavuz Tel,ı olarak mükemmel
performans göstermelidir.
§istemin sheat'ının uç kısmında yer alan Ro marker, doğru yerleştirme için

görünebilirliği sağlamahdır.
8. §istemin büyük sheat,inin ucunun iç çapı.0.0l8 inch Kılawz Tel yerinde "güvenlik"
için kalırken.0.038 inch çalışma KılaVuz Tel,ının yerleştirilmesine izin vermelidir.
9. §istemin riilatörii üzerindeki referans işareti. sheat ve dilatörün tam olarak aynı hizaya
getirilmesini. böylelikle doğru Kılavuz Tel yerleşlirilmesini sağlamalıdır.
l0. AccuStick lI lntroducer Sistemi, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında
sunulmalıdır.

Wffiffi-
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DiLATöR
|. Dilatör her türlu vasküler ve nonvasküler amaçll girişimde kullanllmak üZere tasaflanmıŞ
2. Dilatöriin içinden 0.038 kılavuz tel geçmelidiı.
3. Dilatö.iın uzunluğu minimum l7 cm olmalıdr.
4. Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.
5. Giriş sırasında atravmatik olması için uç kısmı uca dogıu inceltilmiş o|malıdır,
6. Dilatatörlerkink yapmayan özellikte marcryalden iınal edilmiş olmalıdır.
7. Dilatörün materyali hidrofilik özellik gösıermelidir.
8. DiIatörlerin 6- l6F arası kallnllkta seçenekleri olııalıdır.
9. Tek|if edilen ürün kullanıma hazır şekilde ıek tek steril paket|enmiş olarak orjinal

olmalıdır.

ambalajlnda teslim

edilmelidir.

!e

4k
CO-AXİAL İğne Teknik Şartnamesi

l

-Caxial iğnelerin l 3G,l 5G, l 7G, l 9G kalmlıkta seçenekleri olmalidır

2- İgnelerin 5-5.5-10-10.5-15 cm uzunluk seçenekleri bulunmahdır.

2-Kliniğimizde kullanılan ram otomatik ve \ arı ol,omatik iğneler ile uyumlu olmalıdır.
3-Teklilveren fimıalar en az üç farklı ölçüdc co-axial iğneyi fonksiyon yeterliliği için
numune olarak vermelidir.

4- İgnelerin ucu dokuya zarar vermeyecek kadaı keskin yapıda olmalıdır.
5-İğne üzerinde derinlik markerlan olmalıdır.

6-Kiliılenebilir luerlock hub'ı olmahdır.
7-Uygun şekilde tekli steril ambalajda bulunmalı, ambalaj üzerinde iiriin bilgileri, son
kullanma tarihi bulunmalıdır.

8-Ürünlerin en az 2 yıllık son kullanma tarihi olmalıdır.
9-Sağlık Bakanlığı UBB kaydı bulunmalıdır.

#-sw
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DRENAJ TORBAS!

l.

2.
3.
4.
5.

Drenaj torbası hasta konforunu ve mobil oIınasını sağlamak için özel tasarlanmış en az 500 cc sıvı
kapasiıeli. dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
Konnektor bağlantısı, kıvrılma ve bükulmelere karşı dirençli yumuşak silikon tüplü yapıda olmalı vc drcnaj
kateterine doğudan bağlanmaya uygun luer-lock uç yapısında olmalıdır.
Boşaltrna valfi döndtiıülerek kolayca açıp kapatılabilmeli ve hızIı boşa|tma yapabilmelidir.
Kontaminasyonu önlemek amaçlı reflü oluşumunu engelleyen anti-reflüx valfli olmalıdıı.
Teklif edilen ürün kullanıma hazır şekilde tek tek steril pakeİlenmiş olarak orijinal ambalajında teslim
edilmeIidir.
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MiKRO SNARE KATETER

l.

2.
3,

Kalp kateter sırasında darbirorifis veya herhangi bir defektten geçirilmiş klawz teli diğer taraftan
yak;layarak kateteri üzerinden geçirmeye vel veya Av loopyapmak,dispoze olabilen coil, device veya
tateteİ parçaları gibi yabancı cisimleri yakalayıp dışarı çıkarmak için dizayn edilmiŞ özel kateterlerdir.6,7,8

Fsheaüile kullanılmaya uygun olmalıdır.
Snare telinin ucukaz boynu şeklinde tek halkadal veya yonca yaprağı gibi üç halkadan oluşabildiği gibi özel
dizayn nedeniy-,le frontal ve lateral 1akalama özelliğinede sahip olabilirSnare halkası açıldlğlnda 2-]-4-5 mnı,likve l.()-].5_2.0 cnı değişik çaplarda loop,lar yapabilmelidir.
Uzunluğu enaz l20 cm olmalıdır.

"s-ffi

\t
yAzu oToMATiK Biyopsi iĞNpsi
1- Steril ve disposable

şanrNavısi

olmalıdır.

2- İgne ucu atraı,matik ve keskin

olııalıdır.

3- İğne dış kanül ucu ekojenik özellik göstermelidir.
4- Giriş derinliğinin ayarlanabilmesi için iğne üzeri cm ölçekli olmalıdır

işlcııi iki

kadeı,ııcli olmalıdır. lIk kadt,mede l0mn-ı. 2. Kademede 20mm
Uzunluğunda bi1,opsi örneği alabilınelidir.
5- Kurma

6- İstendiğinde koaksiyel iğneleri de sağlanabilmelidir.

7- 14-|6-18-20G

l

10-15-20-25 cm gibi ölçü seçenekleri bulunmalıdır.

8- [Jrıınler klinik taraflndan denendikten sonra karar verilecektir.

9-Malzeme steril orijinal ambalajında olmalıdır ve ralömrü 4 (dört) yıl olmalıdır
lO-Üı'üniln Sağhk Bakanlığı onayı ve UBB Kodu olmalıdır.

.-WP
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KıLAVuz TEL, o32"-o38", HlDRoFiLiK, sERT, 260-300cM

l.

Kılavuz Tel'ler tetlon kaplı olmalıdıı
Tel'ler özellikle çok zor işleınler için geliştirilmiştir; ve pürüzsüz atravmatik

2. Kılavuz

performans gösterir.

3. Kılavuz Tel'lerin 0.035" ve 0.038" çap seçenekleri olmalıdır.
4. Kılaııız Tel'lerin l50, l80 ve 260cm uzunluk altematifleri olmalıdır.
5. Kılavuz Tel'ler l50cm için lO'luk kutularda. 260cm için 5'lik kutularda sunulmalıdır.
6. 0,035". l50cm. düz ucunun 1.5cm'lik kısmı yumuşak olan Bentson Kılavuz Tel

7.

seçeneği olmalıdır.
Kılavuz Tel'ler disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır

"ffi
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PINACLE RENAL GUIDING SHEATH
SUT KOD: GR7O64

.
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ı
ı
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RenalGuidingSheath 45 cm olmalıdır.
RenalGuidingSheath5Fr ,6F,7F ve 8F olmalıdır.
RenalGuidingSheath, 0,038 inchguidewire ile uyumlu olmalıdır.
RenalGuidingSheath 'in |ç çapı 5F için 0,076 inç,6F için 0,087 |nç,
7F için 0,100 BF için 0,114 inç olmalıdır.
RenalGuidingSheath5F,6F,7F Straight, HockeyStick, Multipurpose,
RDC ve LIMA uç şekillerinden birine sahip olmalıdır.8F için ise
straight uç şekiline sahip olmalıdır.
RenalGuidingSheath'in en iç kısmı PTFE, orta tabakası paslanmaz
çelik ve en dış kısmı naylon ve hidrofilik kaplı olmalıdır
(distalden5 cmlik kısmı hidrofilik, geri kalan 40 cm'lik kısmı
naylon olmalıdır)
RenalGuidingsheath'indistal kısmında görünürlüğü arttırmak için
altın bir marker bulunmalıdır.
RenalGuidingsheath'in düşük penetrasyon direnci ve kolay girişi
için telden dilatöre ve dilatördensheathe düzgün bir geçiş
olmalıdır.
RenalGuidingSheath, tübüler yapıda olma|ı ve bu yapıdan dolayı
kink yapmamalı ve esnek olmalıdır.
RenalGuidingSheath, yapısından dolayı güçlü bir backup
desteğine sahip olmalıdır.
RenalGuidingSheath'in özel olarak dizayn edilmiş uç kısmı damar
travmasını minimalize etmelidir.
RenalGuidingSheath'in valf kısmında bulunan crosscutdizaynı
aletlerin kolay geçişine izin vermelidir ve girişim sırasında kanın
geri kaçışını engellemelidir.
kil|tlenmeli
RenalGuidingSheath'indilatörü yerine

RenalGuidingSheath'in

nuÜW**,

|h,l

u*.Ardl. t€ lr$jalE
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ilo:1ar35

valfi şeffaf olmalı ve olası

hava

kabarcıklarını görmeyi sağlamalıdır.
RenalGuidingSheath, tekli paketler haline olup, son kullanma
tarihi kutunun üzerinde belirtilmelidir.

l§aEr

iNTRADUCER

l.
2.

2o
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sHEAT) sTANDART TiP (Femoral)

Perkuıan. danıara gcçici olarak 1erleşıirilun ve içerisinden kaıeıer geçirilmesi amacıyla kullanılan iki
ayrı parçadan oluşan malzemedir.
Ucu ginikçe incelen polyetilen veya teflonancake|astik yapıda takriben 16-20 cm arası uzunlukta
dilatatörile, dilataığriln içine geçtiği bir ucu valfli ve konnekörlü l1 - 15 cm arasında uzunluk 5 - 6 - 7
8 - 9 l0 -lI veya 12 F kalinliktasheatile bu sistemin yerleştirilmesi sirasinda kullanılan yeterli
uzunlukta (en az 40 45 cm uzunlukıa) bir ucuj şeklinde olan 0.038 inch kalünhkta guide-wireden
oluşmaktadır.
Miadı yaklaşan ürünler. hastanelerce miadının bitmesine 4(dön) ay kala firmaya bildirilecektir.
Tedarikçi tlrnıaca uyarüya rağnıen y-eni nııadlı ürünle değişim yapılmadığı takdirde : firma . zararı
karşılayacağını kabuleımiş sal ılacak ve oluşan kamu zararını tazmin edecektir.
Teslimatesnasında,teslimedilecekürünunmiadlenazlyllolmalıdır.
Katetergirişbğlümünündtşarıdakalanhubkısmındahemostaziçinsilikonvalfiçermelidir.Silikonvalikanama

-

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
l0,
ı

l.

ı2.

yıvehavaembol isiniönlemekiçinözeldizayndaolmalıdır.

Cilt ve cilt altı dokular geçilirken. dilatör ve sheath' in birbirinden ayrılmadan iIerletilmesine olanak
sağlayan kiıleme mekanizması olmalıdır.
SheathvediladaıöD umuşakdoku} uzedelemcr ecekyapıveesneklikıeolınalıdır.
Y ıkanıa, ilaçvel akon trasını addeu1 gu lam a la rıg ibiiş lem leriç in kaıeıerg irişb<i|ümündeb iradetuzatma!eiiçyo

lIumusIukbulunnıalıdır.
Uzunsüre]ikaleterizasyon lardaveyasheaıh'inuzunsüredamaryolundakalacağıdurumlaıdadislokasyonuOnl
emekiçin.hubkısmındabiradetcilVsutursabiılemehalkasıolmaIıdır.
Dilatör ve sheath poliüretan' dan dan Urelilmiş olmalüdır.
Dilatörvesheathdizaynlcilt,ciltaltıvevaskü|eryapılardatravmayayolaçmamasıiçinözeldizaynedilmişolupg
eçişnoktalarıPürüzsüzoImalıdır.
Dilatatör ve guidewire ucu dokul,a zarar vermeyecek yapıda olmalld!r.

jk".w

,,;,.
o.e

1\
l.

Y KONNEKTÖR
Distal ucu ile katetere bağlanan, diğer ucunun içerisinden guide-wire ve balon, stent geçmesine izin
verecek şekilde genişletilebi|ecek,üçüncü yolla angio-kit veya konnektöre bağlanan, iç çapı en az 9F

2.

(3.Omm) veya üzerinde olan plastikten yapılınış. şeffaf. ytiksek basınca dayanıklı bir konnektöıdür.
Mevcutvidalaınas istem isağİlklo larakça lışm a l ıveiçerisindengeçenkateterveyakl lavuaelideformeetmemel

3.

idir.
Setin içinde bir adeı guidewireintraducer'da verilecekiir.

W
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Q-ELLi

SNARE KIT DAMAR ICINDE DIGER MALZEMELERIN YERLESTIRILMESINE
VEYA CIKARTILMASINA YARDIMCI OLMAK VEYA YABANCI
MADDELERI YAKALAMAK ICIN KULLANILACALKTIR,
2) SNARE KI,t SNARE VE MIKROKATETERDEN OLIJSMALIDIR,
ii oaHn KtJCt,ıK PARCACIKLARI YAKALAYABILMESI ICIN MIKRO SNARE
oLARAK ADLANDIRILAN KUCIiK SIZE LARl DA OLMALIDIR,
4) SNARE VE MIKROSNARE l TASIYAN TEL, SUPER ELASTIK NITINOL
MALZEMEDEN URETILMIS OLMALIDIR.
Sl SNenE IN MALZEMELERI YAKALAMAK ICIN HALKA SEKLINDE BIR

l)

YAPlSloLMALlVEDOKSANDERECELIKACIYLATELESABITLENMIS
oLMALlDIR.
ol iNanE IN FI_oRoSKOPI Al_-llı_I).\ DAHA IYI GoRtJLEBILMESI ICIN
HALKA KlSMt I,UNGS,|EN DEN lIV1AL EDtLMIS OLMALIDIR,
zi sNene IN HALKA CAPLARI 5, t0, l5, 20,25,30 VE 35MM, TEL UZLINLUGU
DE
ISE 65 VE l2OCM BOYLARINDA oLMALI, MIKRoKATETERLER

BUNLARLAUYUMLUOLACAKSEKILDE48VEIO2CMUZL,NLUGLINDA
oLMALlDIR.
8)SNAREILEBIRLIKTEKULLANll,ACAKMIKROKATETERLER5VElOMM
LtK CAPLAR ICIN 4F DIGER CAPLAR ICIN 6F OLMALIDIR,
s) MırnosNeRE IN HALKA CAPLARI 2.4 VE 7MM. TEL BOYLARI l75 VE
UYUMLU
200CM BOYLARINDA OLMALI, MIKROKATETER DE BUNLARLA
OLACAK SEKILDE 150 VE l75CM UZUNLUGUNDA OLMALIDIR,
ıo) üırnosNeRE ILE KuLLANILACAK MIKRoKATETERLER 2,3_3F
oLMALIDlR.
ORJINAL AMBALJINDA
ı ı i iNanr VE MIKRoSıı-ARE. S |ERIL lEKLl.
OLMALIDlR.
TARIHI
l2)SNARE VI: MIKROSNARE. AMB"\LAJI UZI]RINDE SON KULLANMA
VE STERlLtZASYON SEKLl BELlRTlLMlS oLMALIDIR,
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VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANiK TROMBOLiZ
Bernoulli ilkesinden faydalanarak Reolitik (hidrodinamik-farmakomekanik) trombus çlkarma
(trombektomi) sistemidir. Kateter içerisindeki yüksektrlzlt serum fizyolojik jet aklml, yakalama,
mikro fragmantasyon ve aspirasyon işlemleri için Bernoulli ilkesinden faydalanarak ÇalıŞlr.
Konsol baiınçlı yıkama ve pasif aspirasyon üretmek için dizayn edilmiştir.

1. sistem,

dokurarkllkatetermodelive 1.6

mm.'den

3,4

mm,'yekadardörtfarkhkataterçaplileçallşabilmektedir.

2.

sistem,7oo bar değerinedekiçbaslnçoluşturabilmektedir.

3. Sistem,

aşağldakitlbbiendikasyonlarveanatomikvaskülerbölgeleriçin

kateterdesteğ isağlamaktad

.
ı
.
.

l

tam

r.

PeriferikArterler
periferikvenler

A-VDiyalizFistülleri
Pulmoner Emboli (PE)

4, konsol,

kompakt, yüksekhareketkabiliyetinesahip, barkodtanlmaözelliğisayesinde

her

katetermodeliiçinotomatiktanlmaveyapllandlrmayapabilmeözelliğinesahiptir-

5. konsol,

basitveanıaşllabilirkurulumuyarllanvermektedir.

lşlemsüresince

de

benzeruyarlVeyönlendirmeleriyapabilmektedir.

6,

KonsoliJzerindençallşmasüresi,
infüzyonveaspiraiyonmiktarları9ibi9ereklibilgilersüreklitakipedilebilmektedir,

7.

KonsoliçerisinepompasistemininyerleştirilmesiveişlemsonundapompavehbbiatlklarlnuzaklaŞtIfı
lmasloldukçabasittir

8.

sisteminhazlrolmasüresioldukçaklsadlr

o

power

(<2 dakika)

pulse

uygulamada,

interaktifotomatikkurulumdesteğiileberaberinfüzyonVeaspirasyonileilgilitümbilgilerbenzerşekild
eekranOzerindenkolayllklatakipedilebilmektedir.
lşlemesnasındainfüzyonmiktarınınhekimtaraflndananiolarakdeğiştirilmesi9erektiğinde,

bunukonsoldauygulaiabilmekotdukçakolaydlr.
birdozdeğişikliğiiçinotomatikayarlarmevcuttur,

10. CihazSınıfı:

lEc class

11. cihazcüçKaynağt 22o

1 (type

V,50 Hz

12. CihazBoyutu: 58x38x133 cm,l3. cihazAğlrllk: 68 kg.

'"*.*@
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Her
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cnisı cinişiıı iĞNesi

l.
2.
3.
.l.
5,
6.
7.
8.
9.

iğne her türlü Sitolojik değerlendirme anıaçll aspirasyon bi),opsisi yapmak için ıasarlanmış olmalıdır.
iç içe geçen dışta bir kanül ve içıe bir iğneden oIıışmalıdır.
Dış kanul üzerinde eiriş derinliğini gösıeren santinıetre ölçüm çizgileri olmalıdlr.
Her iğnenin üzerinde iğnenin !,erini sabiılemey!, !arayan ayarlanabilir bir sabitleyici olmalıdır.

Dış kanul sapı luerlock şırınga bağlanabilecek şekilde olmalıdır.
İgne hubları iğne çaplarını belinecek şekilde renk kodlu olmalıdır.

Dayanık|ı özel çe|ik materyalden imal edilmiş olmahdır girişim sırasında iğnenin şekli bozulmamalı,
eğilmemeli, igne ile yapılan her türlu bukülme hareketinde iğne orijinal şeklini korumalıdlr.
Uzunluğu l5-20 cm aralığında olmalıdır.
ignelerin ucu. doku veya damar girişini kolal laştırması ve atravmatik olması açısından özel ıasarlanmış
yapıda ve keskinlikte olmalldlr. Dokuda ilerletirken iç Srylet geri kaçmamalıdır

|0. Dı§ kanül içinden uygun ölçülerde kılavuz tel geçmelidir.

l. Dış kanül l8- 22 G aralığında olmalıdır.
l2. Teklif edilen ürün kullanıma hazır şekilde tek tek
l

steri| paketlenmiş olarak orjinal ambalajında ıeslim

edilmelidir.
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KATETER, DRENAJ, aiıien,sıANDART
xi ı_irı_iıxi bnopi ı_ix ri ı-irı_i ı x ionoriı_i

işenerı_i
l.

2.
3.
4.
5.
6.

r

ri ı_irı_i no

Drenaj kateteri. abse ı,e sıvıların drenajı amaçlı kullanılmaya uygun olmalıdır.
Drenaj kateterinin dlş çapı 8F.l0F.l2F vel4Fçalışma uzunluğu 35 cm olmalıdır.
Drenij kateterlerinin üzerinde pigtail kısmında 5 adet, g<ivde üzerinde 7 adet olmak
üzere toplam l2 adet delik bulunmalıdır.
Drenaj kaleterininproksimaldeki son deliğinden önce 1 adet Radiopaque marker
bulunmalıdır; bu sayede katetel kolaylıkla yerleştirilir.
Drenaj kateteri, bükülme, kıvrılma, dönme veya sıkıştırlma sonrasında klnlmadan
yeniden orjinal şeklini alarak. uzun siireli drenaj yapabilecek yetenekte olmalıdır.
brenaj kateıerinin materl,ali. perkütaıı ilerletme sırasında buruşmaya karşı çok direnÇli

olmalıdır.
7. Drenaj kateterinin uç kısmı gittikçe incelen tasarımda olmalıl bu sayede girişi
kolaylaşnrmalıdır.
8. Drenaj kateterinin yüzeyi Glidexhydrophilic kaplanmış olmalıdır,
9. Drenİj kateterinin. normal. yumuşak ve sert olmak iizere üç sertlik derecesi olmalıdır.
Drenai kateteri. disnosabIe ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır

,-s,b-_W:
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Bock Up Meier Kılavuz Tel
Back-upMeier Kılavuz Tel paslanmaz çelik, PTFE kaplama şafta sahip olmalıdır.
Back-upMeier Kılavuz Tel ucuna doğru incelmeli. bu sayede çok esnek ve şekil
verilebilir bir uca sahip olmalıdır.
Back-upMeier Kılavuz'l-ellerin uç ılıııları, iç kısmı paslanmaz çelik olacak şekilde
radyopak altın kaplama tungsten spı-ingcoilwound ile kaplanmış olmalıdır.
Back-upMeier Kılavuz Tellerin kullanılabilir uzunlukları l85 ve 300 cm. olmalıdır.
Back-upMeier Kılavuz Teller disposable ve kullanıma hazır steril ambalaj ı ııda
sunulmalıdır.

Ltr
SELDiNGER İĞNE

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

İgneler dayanıklı çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
Uzunluğu 7 ç6 +/- l cm, çapı l8G seçenekli olmalıdır,
l8G olan iğne 0.038" ve daha düşük çaplt kılavuz telleri kabul etmelidir.
İğne iki parçah (dış kanül ve iç stylet) olmal|dır.
ignenin iç stylet'inin ucu, damara girişi kolaylaşllrmast açlsından keskin t,ılmalıdlr.
ignenin dış kanülünün ucu künt olmalıdır.
iç stylet olçüyü gösterecek uluslar arası renk koduna uygun renkte renkli olmalıdır.
Teklifedilen ürün kullanıma hazır şekilde tek tek steri] pakeılenmiş olarak orijinal ambalajında leslim
edilmelidir,

ab
vaskü ler}l ikronon ksiı on Girisinı seti §artnamesi

c

zayıl

arterial nabız alındığı durumlarda veya küçük çaptaki arteriyal sistemlere giriş için
dizayn edilmiş olmalı ve bir adet girişim iğnesi, bir adet kılavuz tel ve koaksiyal sistemde iki
adet dilatör içermelidir
kalınlıkıa \ e en aı 7 cn-ı uzunlukla olnralıdır. Mandrelsiz ve keskin
Girişim iğnesi 2
uçlu olmalıdır. İgne içinden 0.0l8 inch kılar uz tel geçebilmelidir.
Kılavuz tel 0.0l8 inch kalınlıkta ve en az 35 cm uzunlukta olmalıdır.
kılavuz tel şaft kısmı sert, uç kısmı yumuşak olmalıdır (şaft kısmının paslanmaz çelik
veya nitinolden, uç kısmının platinden yapılmış olması bu şartlan sağlayacaktır).
Koaksiyaldilatörler 4Fr olmalıdır. Dıştaki dilatörüniçerisinden 0.035inch kılavuz tel
geçmelidir. İçteki dilatörün içerisinden 0.0l 8 inch kılavuz tel geçmelidir.
steril ve oriiinal ambalajında teslim edilınelidir.
Ambalajlar üzerinde sıerilizas1,on tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen herbir malzeme teslimat tarihi itibarı ile enaz bir yıl miadlı olmalıdır.
Firma miadı dolan ürünü yeni iiriinle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
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uZATMA HATTI

35

CM TEKNir

şanrNavrsi

uzatma hattı kateter ile otomatik verici pompa arasında bğlantı amacıyla
kullanılacaktır.
l.

2. 800 PSI basınca dayarııklı olmalıdır.
3.

PVC den imal edilmiş olmalıdır

4. İç çapı 2.6 * 0. l mm ve dış çapı 4.1 + 0.1 mm olmalıdır.
5. 35 cm uzunluğa

süip olmalıdır.

bir yiizü şeffafpaketlerde ve steril halde bulunacak, her bir
pakette
'-IJzatrnahatları,
bir adet uzatma hattı olacaktır.
7.

Kliniğin otomatik opak pompa makinesi ile uyumlu olmalıdır.

8. Kullanım sırasında king yapmamalıdır.

9. l0 (on) adet numune deneme amaçlı bırakılmalıdır. Nihai karar numune
denendikten sonra verilecektir.
lO.Son kullanma tarihi en az2(iki) yıl miad lı olmalıdır.
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8F poRT KATETER TEKNiK özeı-ı-ixı-eni

1.

2.

Kateter uzun süreli vaskuler infüzyon amaçlı tasar|anmış olmalı CT ve MR uyumlu
olmalıd ır.
Kateter uzun süreli vaskuler infüzyon amaçlı tasarlanmış olmalıdır.

3.

Kateter iç rezervuarı titanyum dış rezervuarı ise Polyoxmethylene ile kaplanmış olmalıdır.
Kaplama yuvarlatılmış köşelere sahip olmalı bio ve hemo uyumluluğu yüksek olmalıdır.

4.

Rezervuar septumu silikon yapıda olmalı ve çapı 12.'1mm olmalıdır. Özel giriş iğneleri ile
en az2000 giriş çıkış yapılabilmelidir.

5.

Rezervuar yüksekliği kolay hissediIebilmesi için 12,2mm, taban çapı 30.08x22.6mm,
ağırlığı 7,69 olmalı ve üzerinde 3 adet sabitleme deliği bulunmalıdır. Rezervuar iç hacmi
0.59ml olmalıdır. Eliptik üçgen tasarımı sayesinde yeri rahat şekilde bulunabilmeiidir.

6.

Kateter ve rezervuar ayfl ay-|olmalı kateter sabitleme kilidi kolay kitlenebilir özellikte
olmalıdır.

7.

Kateter basınca dayanıklı olmalı mınimum 325pic basınçta ya da 22,4bar basınçta
çalışabilmelidir. Bu özelliği sayesinde gerek CT gerekse basınçlı madde gönderilmek
istendiğinde uyum sağlamalıdır.

8.

Kateter çapı 8F (2,65mm), iç çapı 1.7mm, uzunluğu 60cm, iç hacmi mlilOcm de 0,24ml
olmalıdır. Kateter üzerinde cm işaretleri olmalı bu sayede damara kaç cm giriş yapıldığı
belirlenebilmelidir.

9.

Kateter uygulama Seti Seldinger yöntemli olmalldlr. Kateter yerleştirme işleminde ihtiyaç
duyulacak tüm malzeme i|e aynı ambala1 içinde bulunmaiıdır. Ambalaj içeriği aşağıda
belirtilmiştir.

.
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'1

adet
1 adet
2 adet
,1
adet
'l adet
1 adet
1 adet
1 adet

Titanium üzeri poM kaplamalı port kateter rezervuarı
8F po|iüretan kateter.
xRo konneksiyon halkası
düz huber iğne
kateter intraducer
J uçlu 0.035 inch 60cm klavuz telli sheat intraducer
18G 70mm giriş iğnesi
tünelleme inğesi

10.

Kateterin UBB kaydı olmalıdır

1 'l

Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim
edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl milatlı olmalıdır.
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5F PORT KATETER TEKNİK ÖZELLİKLER|
'1. kateter uzun süreli vaskuler infüzyon amaçlı
tasarlanmış olmalı cT ve MR uyumlu
olmalıdır.

2.

Kateter iÇ rezervuarl titanyum dış rezervuarı ise Polyoxmethylene ile kaplanmış olmalıdır
kaplama yuvarlatılmış köşelere sahip olmalı bio ve iıemo uyumlu|uğu yüksek olmalıdır.

3. Rezervuar

septumu silikon yapıda olmalı ve çapı 7.8mm olmalıdır. Özel giriş iğneleri ile
en az 2000 giriş çıkış yapılabilme|idir.

4,

Rezervuar yüksekliği kolay hissedilebi|mesi için 8.7mm, taban
çapı 22xl7mm, ağtlığı
2.9g olmalı ve üzerinde 3 adet sabitleme deliği bulunmalıdır. RÖz'ervuar ıç hacmı
o.2mı
olmalıdır. Eliptik üçgen tasarımı sayesinde yeii rahat
şekilde bulunabıımeıidir.

5.

Kateter Ve reze^tuaf ayn ayrl olmall kateter sabit|eme kilidi kolay kitlenebilir
özellikte
olmalıdır.

6. Kateterbasınca dayanıklı

olmalı minimum 325pic basınçtaya da 22,4bar basınçta
çalışabilmelidir. Bu özelliği sayesinde gerek cT gerekse-baıınçlı madde gö;derilmek
istendiğinde uyum sağlamalıdır

7. Kateterçapı 5F(1,65mm),iççapı 0.65mm,uzunluğu6Ocm,içhacmi

0.4ml olmalıdır.
kaieter üzerinde cm işaretleri olmalı bu sayede damara kaç im giriş yapıldığı

belirlenebilmelid ir.

8.

Kateter uygulama seti seldinger yöntemli olmalıdır. Kateter yerleştirme işleminde
ihtiyaç
duyulacak tüm ma|zeme ile aynı ambalaj içinde bulunmaııoir. Rnioalaj içLrıgi
alagıoa
belirtilmiştir.

ı
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9.

adet Titanium üzeri POM kaplamalı Port kaleter rezeryuarı
adet 5F poliüretaı-ı 325psı basınca dayanıklı kateter.
2 adet xRo konneksiyon halkası
1 adet düz huber iğne 22G
1 adet kateter intraducer 5F
1 adet J uçlu 0.018 inch 40cm k|avuz telli
1 adet 12cm sheat intraducer
'l adet 20G 4.Scm girış ığnesı
1 adet tünelleme ınğesi
1 adet ş|rınga
1 adet damar kaldırma aparatı
1

'1

Kateterin UBB kaydl olmalıdır.

'10,Ambalajlar üzerİnde sterilizasyon tarihi
ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim
edilen her bir malzeme teslımat tarihi itıbarı ile en az bir yıl milatlı olmalıdır.
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PED|ATRiK UzuN süREti HEMoDiYAtiz KATETER TEKNil( şARTNAMEsi

1.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

isTENEN TExNlx özeı-ı-lxı-eR
HemodİYaliz iÇin uzun süreli damar yolu sağlamak için internaljugularvene uygulanabilir

olma|ıdır.

kateter tek parçadan oluşmall hiç bir aparatl daha sonra katetere monte edilmemelidir.
DiyaIiz Kateteri düz Ve gövdeden kıvrımlı iU şeklinde) 8F X 15 cm olmallDlR
Kateterde yan delikli Ve yan deIiği olmayan formlar mevcut olmalldlr.

Kateterin iki lümeni birbirinden ayrı|abilir o|malıdır. Kateter, bu ö2elliği ile hastanın

anatomisine göre ayrılabiImelidir.
KateterinuÇlarnın ayrılabilir olması özelliği ile resirkülasyon ve tıkanma oranı en aza indirilmiş
olmalıdır.
Kateter üzerinde cilt altl sabitlerneyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması

amacı ile bir adet düŞük profilli cuff

buluı,ı

ınalıdır. Düşük profillicuff olan kateter tercah

edilecektir.
8. Kateter üzerinde döndürülebilir dikiş kanatlarl olmalı ve bu özelliği ile güvenli dış fiksasyon
sağlanmalıdır
9. Kateter üzerinde arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunma|ıdır.
10. Kateterin uzatmalarl üzerinde priming hacim işaretleri bulunmalıdır.
11. Kateterin yapıldığı malzeme Triniflex olmalıdır.
12. kateter alkol ve iyot tabanll deze nfekta n la rla kullanıldığıncia zedelenmemelidır.
].3. Kateterin oluştuğu kit şeffaf ambalajla kaplı olınalıdır,
14. kateter kita üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren prospektüs
buIunmalıdır.

2. sPtiT CATH DiYAtiz KATETER xİTi içiNDE
splitcath Diyaliz kateter seti tek bir ambalaj içerisinde kuIlanıma sunulmuş olup aşağıdaki
malzemelerden oluşmalıdır

1-

2.
3.
4.
5.

6.
7.
3.

8F çift lümenli uçları r,]rtllabilıı cluiuk profllli clıffı olan kateter olmalldlr.
1Adet giras iğnesi olmalıdır
2 adet damar dilatörü olmalldlr
En a2 1adet markerlıJ uçlu guidewire olmalıdır
2 adet enjeksiyon kapağı olmalıdır
1adet tunellingtool (trokar) olmalıdır.
1Adet kilitleme mekanizmasl olan valfli peelawaysheath olmalıdır. Bu özelliği ile hava
embolisi ve kan slzıntlsl riskini minimalize etmelidir.
1 adet

AMBALA| VE sTERıtizAsYoN
1. Steril , şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır
2. 5on kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.
3. sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl miyadlı olmalldır
4. Numuneler denenecek olup, uygun oIup olmadığına bakllarak karar Verilecektir.
5. 2 adet numune Verilecektir
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7.5

NUMARA KAFLI TRAKEOSTOMi KANÜLÜ TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Yfüsek hacim, düşiik basınç yapılı ince kaflı olınalıdır.
2. Doku dostu yüksek biyoupmlu medikal sınıf termoelastik

poliüretandan üretilmiş ve

kimyasal 1umuşatıcı kullanılmamış olmalıdır.

3.

Kanül numarası iç ve dış çap, uzunluk bilgilerinin kolayca okunabilecek şekilde bolu
plakasında basılı olmalıdır.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Yardımcı cihazlara kolay bağlantı için 15 mm konektörlü olmalıdır.
Dış kanüliin tamamı rağopak olmalıdır.
Trakeyi zedelemeden giriş için dilzgilıç yuvarlatılmış obfuratörü bu|unmalıdır.
Boynu tahrip etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

Kanül bilgilerhi ve seri numarasrnr içeren dökümantasyon kart olmalıdr.

10. Kanül kullanımını gösterir açıklayıcı kitapçığı Tiirkçe kullanım klavuzu içermelidir.
11. Sağlık Bakanlığından onaylı

UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

12. Ürün numuneye göre değerlendirilecek nunune denendikten sonra karar verilecektiı.
13. Dış kanül çapı 7.5 mm olmalıdır
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NUMARA KAFLI TRAKEosToMİ xarüfıı,ü rnxxİK ŞARTNAMESi

l.

Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.

2.

Doku dostu ytiksek biyouyumlu medikal sınıf termoelastik poliiiretandan üretilmiş ve
kimyasal yumuşatıcı kullanılmamış olmalıdr.

3.

Kanül numarası iç ve dış çap, uzunluk bilgilerinin kolayca okunabilecek şekilde boyu
plakasında basılı olmalıdn.

4.
5.
6.
7,
8.
9.

Yardımcı cihazlara kolay bağlantı için 15 mm konekiörlü olmalıdır.
Dış kanülün tamamı radyopak olmalıdır.
Trakeyi zedelemeden giriş için düzgün, tuvarlatılmış obturatörü bulunmalıdır.
Boynu tahrip etmeyen geniş ve 1umuşak boyun bağı olmalıdır.
Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

Kanül bilgilerini ve seri numarasını içeren dökümantasyon kaıtı olmalıdır.

l0. Kanül kullanımtnı gösterir açıklayıcı kitapçığı Türkçe kullanım klavuzu içermelidir.
r1. Sağlık Bakanlığından onaylr UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.
12. Ürün numuneye göre değerlendirilecek numune denendikten sonra karar verilecektir.
13. Dış kanül çapı 8 mm olmahdır
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1.
2.

NUMARA KAFLI TRAKEOSToMİ KANtlLü TEKNir

şenrxaırıısİ

Yüksek hacim, düşük basınç yapılı ince kaflı olmalıdır.
Doku dostu ytiksek biyoulumlu medikal sınrf termoelastik poliüretandan üretilmiş ve
kimyasal yumuşatıcı kullanrlmamış olınalıdır.

Kanül numarası iç ve dış çap, uzunluk bilgilerinin kolayca okunabilecek şekilde bolu

3.

plakasında basrlı olmalıdır.

4. Yardmcı cihazlara kolay bağlantı için 15 mm konektörlü olmalıdır.
5. Dlş kanüliin tamamı radyopak olmalıdn.
6. Trakeyi zedelemeden giriş için düzgün, yuvarlatılmış obturatörü bulunmalıdır.
7. Boynu tahrip etmeyen geniş ve yumuşak boyun bağı olmahdır.
8. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
9. Kanül bilgilerini ve seri numarasını içeren döktimantasyon kartı olmalıdır.
10. Kanül kullanımını gösterir açıklayıcı kitapçığı
11.

Tükçe kullanım klavuzu içermelidir.

Sağl* Bakanlığından onaylı UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kodu olmalıdır.

12. Ürün numuneye göre değerlendirilecek numune denendikten sonra karar verilecektir.
13. Dış kanül çapı 8.5 mm olmalıdır
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NEUROVASCULAR GUIDING KATETER EKSTRA DESTEKLI

l)

Kateter, "poliüretan" malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine
süip olmalıdır.
2) Kateterin iç kısmı "PTFE" kaplı olrnahdır.
3) Uç kısm ise yüksek derecede Radyoopak olmahdır.
4) Kateter, 5F çap için 0.067" inch 6F çap için 0.070" iç lümen ölçüsüne sahip
olmalıdır
5) Kateterler ekstra desteğe sahip olmalıdır.
6) Kateterlel , tortiiöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine
sahip olabilmedir.
7) Kateterler , l / 1 manipulasyona sahip olabilmeli ve uç sekilleri hafızalı
yapıya sahip olmalıdır.
8) Kateterler, kullanrlacak yerlerine göre 90 ve 100 cmlik uzunluk seçeneklerine
sahip olmalıdır.
9) Kateterler, Straight, Multipurpose (Tüm açı seçenekleri) SIM II uç sekilleri
seçenekleri bulunmalıdır.
l0) Kateterlerde , talep üzerine ve fiyat farkını ödemek şartıyla özel üretim
yapılabilme seçeneği bulunmalıdır.
l l) Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç French oldukları kateterin başlığında
yazmaIıdır.

l2) Kateterler , FDA ve CE onaylı olnalıdr.
13) Kateterler, tekli steril ambalajında olma[ı ve üzcrlerinde son kullanma tarihi
yazmahdır.

W

§§

0.0l4" MONORAİL SiSTEM KENDiNDEN ACILIR STENT TEKNiK

öZELLiKLERi

1) Stent tek tiip Nitinol malzemeden lazer kesim olmalıdır.
2) Stent 5,6,7,8mm çaplarda 5F Introducer , 6F Guiding Kateter,

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

9,10mm

çaplarda 6F introducer 7F Guiding Kateter uyumlu olmalıdır.
Stent, 0014" Kılavuz tel uyımlu olmalıdır.
Stent , Karotis vakalan için endike olmalıdr.
Stent maximum % 8 kısalma değerine sahip olmalıdır.
Stentin dış çapı , 5 - 8 mm çaplar için maximum 5F,9 - l0mm ç'aplar için
maximum 6 F olmalrdır.
Stentin , kullanılacak bölgeye göre l35 cm kateter uzunluğu olrnalıdır.
Stentin , uç kısımlarında damarda kayma riskini ortadan kaldracak lmm lik
fazla açılım özelliği bulunmalıdır.
Stent gönderim sistemi, stentin açılım srrasında doğabilecek kuwetlerden
dolayı ileri kaçmasını engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip
olmahdır.

l0) Stğntler,5x(20,30,40)6x(20,30,40)mm,7x(20,30,40)mm,8x(20,30,40)mm,9x(2
0,30,40)mm,l0x(20,30,40)mm çap ve uzunluk ölçülerine sahip olmalıdır.
l l ) Stentler , steril tekli ambalajda olrnalı ve iizerinde steril indikatörü olma|ıdır.
12) Stentler uluslar arası kabul görmüş kalite ve kullanım standartlarına ( CE,
FDA ) sahip olmalıdr.

riş

0.0l4" MONORAİL PERIFERiK BALoN TEKNİK ÖZELLİKLERi

l.

Balon Duralin materyalden imal edilmiş olmalıdır.
Balon şişirme basıncı minumum l0 atm , patlama basıncı maximum l2 atm
olmalıdır.
3. Balon ince damarlardan geçişi sağlamak amacıyla maximum 3.3F katater
şaftuıa sahip olmalıdır.
4. Balon 4F Introducer , 6F kılaıuz kateter uyumlu olmalıdır.
5. Balon iizerinde proximal ve distalde olınak iizere radyopak iki adet marker
bulunmalıdr.
6. Balon defalarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi için, ısı altında
katmalı şekilde katlanmş olmalıdır.
7. Balon, şaftı l42 cm lik uzunlukta olmalıdır.
8. Balon 0.014" veya daha az kalınlıkta kılawz tel ile kullanılmalıdır.
9. kateterinin ucu atra\.rnatik olabilmesi amacıyla yuvarlatılmış olmalıdır.
t0. Balon 3x(l5,20,30)mm , 4x( t 5,20,30,40)mm , 4.5x(20,30)mm
5x(l5,20,30,40)mm , 5.5x(20,30)mm , 6x(l5,20,30,40) , 6.5x(20,30) ,
7x( l5,20,30,40)mm çap ve uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdırI l. Balonlar CE ve FDA onaylarına sahip olmalıdır.
12. Balonlar tekli steril ambalajında ve en az bir yıl miadlı olrnahdır.
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STANDART EPİDURA[, SE T TEKNİK SARTNANtESİ
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edilmiş ince ve şeffaf parylene ile kaplı olmalıdır. Emin sinir lokalizasyonu
için ultra ince atravmatik uçlu olmalıdır.
2. Ponksiyon kanülü, ponksiyon derinliğini gösteren uzunluk işaretli olmalıdır. Kanülün
distal ucundan yukarıya doğru kısa-kısa-uzun olmak üzere 3 tane güvenlik çizgisi
olmalı ve ultrason altında verdiği iki kısa bir uzun çizgi görüntüsü ile iğnenin ucunun
yeri tespit edilebilmelidir.
3. Ponksiyon kanülü, sinir stimulatör cihazına uygun elektrik kablolu ve
enjeksiyon/aspirasyon için kullanıma uygun uzatma line'lı olmalıdır.
4. ponksiyon kanülü, mükemmel bir şekilde kayma ve rahat giriş özelliklerine sahip
1. Özel izole

olma lıd ır.

Geliştirilmiş X-işaretleri sayesinde ultrasonda görünürlüğü çok iyi olmalı dik açılarda
bile görüntü ka|itesi kaybolmamalıdır. ultrasonda bir çizgi doğrultusunda net bir
görüntü vermeli ve yanıltıcı yansımalara izin vermemelidir. Bu özellik numune
denenerek tespit edilecektir.
6. 300 bileyli olmalıdır.
7. Değişik çap ve uzunluklarda olmalıdır:
Çap G Uzunluk
0.7 mm 22G35,50,80 mm
0.9 mm 20 G 100, 150 mm
8. kullanım klavuzu ve/veya ambalaj Üzerindeki bilgiler Türkçe, ingilizce veya Almanca
dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler
5.

belirtilmelidir.
10. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
11. uluslarası ka|ite Belgeleri lso ve cE sertifikalarına sahip olmalldır ve cE ambalaj
üzerinde belirtilmelidir.
12. setler ile birlikte, ekteki Özelliklere sahip sinir stimulator cihazl bir yıl boyunca
kullanıma sunulacaktır.
13. Ürünler istenen çap ve uzunlukta teslim edilebilmelidir.
14. Teklif edilecek ürün numune üzerinden değerlendirme yaplldıktan sonra seçilecektir.
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PoRT iĞNEsi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1.

PoRT KATETERLERDE KULLANlLABitMELiDiR.

z.iĞı,ır ucuıııuııı YAP|Sı, PoRTUN sEPTUMUNU BoZMAYACAK BiçiMDE özELLE5TiRiLMiş (HUBER) Uç
YAPlslNDA oLMALlDlR.
3.iĞNE 90,

tĞivı-i uç vaıısıNA sAHiP oLMAL|DlR.

4.iĞNENiN RAHAT KAVRANAa|ı-Mısit{i SAĞLAYAN AYRıLABitiR MANDAL ŞEKL|NDE TUTUMAC| VE
poRTUN üzERiNi rnearıaiı-rcır
şıxilot vesrıĞı BuLuNMALıDıR.
5.ıĞNE KAL|NLlĞl 2oG oLMALI, iĞNE UzUNLUĞU 20_25mm ARAslNDA oLMALlDlR.

6.iĞNENiN HUB KlsMl 2omm UZUNLUĞUNDA VE KLEMPti oLMALlDlR.

7.iĞNENiN UzATMAsl PoTANsiYEL ALERJ|K REAKS|YoNLARA KARŞI LATEX FREE oLARAK IMAL
EDiLMiŞ oLMALl VE KlRlLMA KATLANMA YAPMAYAN özELLiKrE oLMAL|DlR.

a.iĞ}ırLrn TEKL| sERT BLiSTER AMBALAJLARDA sTERiL oLMALlDlR. AMBAIAJ üzERiNDE soN
KULLANMA TARiHi, LoT NUMARAsl oRJiNAt BAsKlDA oLMALI, soNRADAN ETiKETLENMiş
oLl\4AMALlDlR
LZEMELER üRET|M TARiHiNDEN |TiBAREN EN Az 3 YlL MiADLl oLMALloıR

İ
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lşlK KoRUMAL| FiLTREL| uzATMA sETi - o,2 Mikron

1.

Set 10-15 cm uzunluğunda o|malıdır

2.

set lşlktan koruma özelliğine sahip olmalıdır

3.

set üzerinde bir adet bakteri ve hava filtresi bulunmalıdır

4.
5.

Filtre 0,2 mikron olmaiıdır

5.

Setin katetere bağlanan ucunda ilk kullanımda çıkarılmak üzere kapak

Filtreleme alanı minimum 5 cm2 olmalıdır

bulunmalı, böylece paketten çıkarma sırasında el valfin ucuna temas

etmemelidir

7.

set teklİ steril paketler içerisinde olmalıdır

Lüq

TRoKARLı DRENAJ KATETERı TEKNıK özeı_ı_ixı_eni
1. Kateter, plevral drenaj amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Drenaj kateteri trokarlı olmalıdır.
3. Kateter direnci yüksek PVC materyalinden yapılmış olmalıdır.

4. Kateter latex ve DEHP içermemelidir.
5. Trokar paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Kateter transparan/şeffaf ve radyopak olmalıdır.
7. Yerleştirmeyi gerçekleştirmek için kateter üzerinde radiopak line
bulunmalıdır.

8. Kateterin ucunda plevral drenajın kolaylıkla yapılabilmesi açısından
bir delik bulunmalıdır.

9. Kateterin proximal ucunda ise funnel connector bulunmalıdır.

10.

,1OFr

11.
12.

Trokarlı göğüs drenaj kateteri 8Fr 8cm ve dış çapı 2.5mm;
8cm ve dış çapı 3.3mm olarak iki farklı ölçüde seçilebilmelidir.
Kateterler üzerinde her cm'de bir işaretler bulunmalıdır.

Su altı drenaja uyumlu olmalıdır veya drenaj için gerekli

aparatlar ürünle beraber ücretsiz verilmelidir.

13.
14,
15.
16.

Ürünler tek tek steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Malzeme üzerinde son kullanma tarihi mevcut olmalıdır.
Ürünün UBB kaydı olmalıdır,

Malzeme son kullanma tarihine üç ay kalınca yetki|ifirma

tarafından değiştirilmelidir.

17.

Numune kullanacak birim tarafından değerlendirildikten sonra

karar verilecektir.

r.Özkan lLHAN
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oKsİJEN MASKESİ PRDiATRiK TEKNİK şARTNAMESİ

r.

Anti alerjik olmalıdır.
2. Tekli poşetler içerisinde olmalıdır.
3. Maske yumuşak olmalıdır.
4. Burun iizerine tam oturabilmesi İçin esnek metal kıskaç olmalıdır.
5. Kafa arasında tespit için yumuşak dayanıklı lastik bağcık olmalıdır,
6. Manometre giriş yerleri sağlam ve esnek olmalıdır.
7. Oksijen flow metresine uygun olmalıdıı.
8. Maske ile flow metre arasrnda en az 1.30 cm hortumu olmalıdır.
9. Pediatrik ve çocuk boyu olmaldır.
10. Numııne değerlendirmesi istem yaparı birim tarafindan yapılacak ve fırma tarafından
en az l numune getirilmelidir.
11. Malzemenin UBB' de kayıtlı olması, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onayh olması
gerekmektedir.
12. Son kullanma tarihli bulunan ambalajlarda getirilmelidir.

ub
cvp KATETEnİ

z ı-tiıvıBx 4F 6cM

TEKNix şanrxaıvrnsi

1)

kateter polii.iretan materyalden iiretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde bulunduğu
siirece tizerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktiıerek enfeksiyon riskini azaltmahdır,
2) Kateter hasta iİzerinde uzun siire kalabilmelidir. Kateter 2lümenli 4F ve 6 cmx1.3 mm
uzunluğunda olmalıdır.
3) Uç yapısı girişi kolaylaştıracak kadar sert olmalı, vücut içine girdiğinde ise, termosensible

özelliğinden dolay daman travmatize etıneyecek şekilde yumuşamalıdır,
4) Dilatör ihtiyacı duymadan

kullanılabilınelidir

5) Ponksiyon kanülü, hava embolisi ve kan kontaminasyon riskini önlemek için enjektör
bulunmalıdıı.
çıkanlmadan kılavuz telin ilerletilmesine imkan tanıyan sistem
6) Kataterde,

faıklı renkler ile kodlanmış uzantı tüpleri olmalıdr

7) kateter İ.ızerinde uzunluk gösteren cm markerlan olmalıdır ve

silinmemelidir.

8) Kateter liiİnenlerinin akış \uz oranlan orijinal ambalaj iizerinde

yazılı olacaktır

9) Kateter seti aşağıdaki parçalardan oluşınalıdır:
a-

Bir adet yumuşak uçlu radiopak ve poliiiretan kateter

b-Nitinol klavuz tel
c- Bir adet dilatatör
d-5cc'lik içinden guidewire geçebilen raulerson tip enjektör
e- 5cc'lik şırınga
f- Haıeketli kanatlı klemp
g- Haıeketli Sabitleyici Klemp
h- Y şekilli intraducer iğne
ı- Diız intraducer iğne
i-Enjeksiyon iğnesi
j-2 Adet Enjeksiyon kapak
k- Bir adet saplı bisttiri
ıO) Ürtın tekli,steril ve seffaforjinal ambalajında bulunmah,ambalajın üzerinde tiretim ve son
kullanma tarihleri, lot numarasr, imalatçı ve ithalatçı bilgileri , steril metodu, buluımalıdıı,
l l) En az 3 yıl miadlı olmalıdır. UBB kodu bulunmalıdır.

Uygun değerlendirmenin yapılması
için iki adet cvp katater seti getirilmelidir ve yenidoğan tarafından değerlendirilmelidir.
12) Nurnune değerlendirmesi yapılmadan alınmayacaktır.

kon I LHAN
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sr,,LiK UMBILIKAL KATETER TEK LüMENLi TEKNİK şARTNAMESİ

l.

Kateter enfeksiyon risklerini azaltan alifatik poliiiretan materyalden tiretilmiŞ olmalıdır

2. kateter ucu

damar yiizeyine zarar vennemesi

ve

rahat pozisyonlandırmak için

atravmatik özellikte olmalıdır

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

Ambalajlar ilzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı
Kateterin x-ray altında göriintüenebilmesi için radyoopak olmalıdır

Kateter female lueı lock bağlantıya sahip olmalıdır
kateteı iızerinde lcm aralıklarla işaret bulunmalıür ve işaretleı silinmemelidir.
Kateter 25-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

Kateter 1,7 mm iç çapında olmalıdır.

10. Kateter 5
1

F olmalıdır.

l. Numune değerlendirmesi kullanılan birim tarafından onaylanmalıdır,

12.

CE belgesine sahip olınalı

13.

Teslim edilen heı bir malzeme teslim tarihi itiban ile 3 yıl miadh olmalıdır. Miad
tarihine 4 ay yaklaşan iiıtin yenisi ile değiştirilınelidir.
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3.5F,LiK UMBILIKAL KATETER TEK LüMENLİ TEKNiK şARTNAMESİ

1.

Kateter enfeksiyon risklerini azaltan alifatik poliüretan materyalden iiretilmİŞ olmalıdır

2. Kateter ucu damar yüzeyine zaİar vennemesi ve rahat pozisyonlandrmak için
atravmatik özellikte olmalıdır

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

Ambalajlar iizerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı
Kateterin x-ray altında görilntiilenebilmesi için radyoopak olmahdır

Kateter female luer lock bağlantıya sahip olmahdır
kateter tizerinde l cm aralıklarla işaret bulunmalıdır ve işaretler silinmemelidir.
Kateter 25-30 cm uzunluğunda olmalıdır.

Kateter 1,2 mm iç çapmda olmalıdır.

10. Kateter 3,5
1

F olmalıdır.

l. Numune değerlendirmesi kullanılan birim tarafından onaylanmalıdır.

12.

CE belgesine süip olmah

13.

Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibarı ile 3 yıl miadlı olmalıdır. Miad
tarihine 4 ay yaklaşan tirtin yenisi ile değiştirilmelidir.
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sTETEsKoP (PEDiATRİK)TEKNiK ŞARTNAMESİ
1.

steteskop, kulak adaptörleri, kulak borulan, çelik yay, kauçuk borular, ve ses alıcrdan
meydana gelmeli

2. ses

alıclsından gelen kauçuk boru heıhangi bir ek olmadan ikiye aynlarak kulak

borularına bağlı olmalı

3.
4.

Çelik yay kauçuk Y tup içinde gizli olmalı
steteskop simetrik bir yapıda olnalı, madeni krsımlannda delik, çizik, renk değişikliğ
bulunmamalı

5.

Kauçuk ve plastik kısımlarında çizik, delik, çatlak, yırt* ve eskimiş, özelliğini kaybetrniş
kısımlar bulunmamalı, koku vemıemeli

6.

Kulak borularınrn kavisleri keskin olmamalı ve içlerinde ses iletimi bozacak engelleyecek
çapak, kir gibi oluşumlar bulunmamalı

7.

kulak
Çan kısmının temas nokİasında ses kaybı olmamalı,sesi iyi dttzeyde iletmeli ve
adaptörlerin (kulak zeytinleri) sert olmamalı.

8. kulak borulaıı kulak

yoluna uyum sağlayacak şekilde orijinal pozisyonunu değişmeden

korumalı

9. Kulak

adaptörleri renk değişimi, çatlama, matlaşma ve şekil değişiktiği göstermeyen

yurnuşak kauçuktan veya plastikten olmalı

l0. Çelik yay, steteskoplaıda tek parçadan meydana gelmeli
11. Ses alıcısı, membranh ve çanh olmak üzere kombine olmalı
12.

Çan kısmında temas noktasında sesin kaybın önleyebilmek için kauçuk bir halka
bulunmalı

13. Diyafram yapımrna uygun bir plastik ınalzeme

kullanrlmalı

14. Yedek diyafram ve kulak zeytinleri bulunmalı
15.

Teklif verecek fırmalar numune getirmelidiı. Ve numune yenidoğan yoğun bakımda hasta
iizerinde değerlendirildikten sonra alınacaktır.
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6o
OKSİJEN - HOOD _ ÇOCUK VE PRİMATURE
TEKNİK ŞARTNAMES!
(çoK KULLANIMLIK)

a)

b)
c)
d)
e)

0

c)

h)

yenidoğanların bel kısmı veya baş kısmından yelleştirilerek bebeğe istikarlı ve düzgün
oksijen akışını sağlamak amacına uygun özellikte olmalıdır.
Kolİy depolanabilmesi için iç içe geçebilir özellikte olınalıdır,
Giriş kısmı dilz diğer kısımlaıı kubbe şeklinde olnalıdır.
Iv slvı hatlaıı, oksijen analizorleri veya EcG hatları için taban kısmınd4 üstte ve yanda
giriş portları bulunmalıdıı.
6ksijen atışını lıood un duvarına doğu yönlendirecek aparatı olrnahdır,
Üst porna silikon bestenme ttıp0 fufucusu bulunmalıdır.
27cm x 27cm x l7.5cm ebetlarında olrnalıdır.
Giıiş kısmında bebek ile hood aıasrıda tampon vazifesi görecek silikon, ayrılabilir ve

kesilebilir perdesi bulunmalıdıı.
Enjeksiyon kalıp polikarbonat materyalden mamul olmalı ve kınlmaya ka§ı dayanıklı
D
olınalıdır.
-r; KOvöz ve açık yaaklarda kullanılabilmelidir.
rıooa ıa uiıitte 2 ad gaz deflektörü, 2 adet akım yönlendiricisi, l ad silikon kesilebilir
özellikte perde (flap) verilmelidiı.
Türkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır.
m) CE belgesine haiz olmalıdır.

j)

l)

n)

oi

Firmanın ve iııitnun ubb kaydl ohnalıdıİ.
ni.." l adet numune kullanan servise sunmalı numune teknik şartname ve kalite açısından
değ€rlendtilerek uygunluk verilecektir.

nl tHAN
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Nox-srBniı, spANç( GAz TAMpoN)

l.

rrxNir şanrrıanınsi

2.

%100 pamuk ipliğinden üetilen, yüksek emicilik güciine sahip, beyaz, kokusuz, boya
içermeyen hidrofıl gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır,
Koruyucu kıhf içinde paketli olmalıdır.

4.
5.
6.

Sık ve dilzgiin dokulu en az 20 telli gazlı bez olmalıdır,
Spançların hiçbir yerinden iplik sarkınamalıdır.
Numune birim tarafından değerlendirilmelidir.

3.Boyutları5*5(+3toleranslı)cmolmalıveeflaz8katdüzgünkatlanmışolmalıdır.

?29lı

<1-YEN|DOĞAN HASTA DOSYAS|
TEKNiK şARTNAMEsi

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

2_Ebat:35x50
3-Kapak Kağt: 350 gram bnstol
4-Baskl:Dört renkli

5-ortadan kırım|ı olmah ve tek taraflı telli olmall
6-İç kağıt 70 gram 1.hamur

7-iç baskı tek taraflı ve çift taraflı baskı olmah
8-İç sayfu sayıları 20 yaprak doktor ve hemşire ayrı ayrı dosyalanacak

6-Grafik tasarım firma taraflndan yapllacakt|r firmalar bir numune getirip yetki liye onaylatacaktlr
7-Nakliye işçilik firmaya ait olacaktır

'ç")
GEREKEN FoRMLAR
HASTA DosYAsl ,Do5YA içlNDE BuLUNMASı
HASTA DOSYASI

.

olmalıdır,
Dosya üzerinde Harran Üniversitesi amblemi

O

renklerde basılmalıdır,
yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır,
Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği

.örnekdosyadakigibirenkliveresimlibasılmahdır.Dosyahastaneidaresininbelirttiğ

.Hastadosyasıhastaneidaresininbelirlediğiörnekdosyayagöredüzenlenecektir.

ı
ı

iç kısmında telll olmalıdır,
Formları yerleştirmek için dosyanın
elle yazılabilmelidir,
Klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıdır,Gerektiğinde

.Hastadosyasıhastaneidaresininbelirttiğisayıdaveözellikteolmalıdır.Hastaneidaresi

o

miktarını arttırabilmelidir,
ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların
Ürün numuneye göre değerlendirilecektir,

YERLEşTiRİLMEsl
DosYA içİNDEKi çonıvıLın ve FoRMtARlN

oFormlarınörneklerimailolarakveörnekdosyaşeklindeyüklenicifirmayaverilecektlr.
o Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır,

ı

basılacaktır,
Hasta taburcu ve eğitim formu otokopi|i

.Örnekdosyalardakigibiformlarındosyaiçineslrasınagöreveeksiksizyerleştirilmesi

.
.
.

.
yüklenici firma taraflndan yapılacaktır,
ihalinde
ı! _ l ^ .yüklenici
_..|l.|^_i_i G.m.
yenisini
firma ı,oıri<.
yanlış
basılması
ve
Dosyanın ve formların tıatalı,el<sll
basmakla yükümlüdür,
idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır,
Dosyanın içindeki formlar hastane
formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:
Dosyanın içinde bulunması gereken

Bulunması Gereken Formlar
1)Dahili Klinikler Dosyas| lçerisinde

. Hasta tabelasl
. Hastane giriş formu
. Anemnez ve muayene formu
formu
. Hastanln kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği
o Hasta taburcu onam formu
. Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu
o Ağrı tanılama formu
. İtaki düşme riski değerlendirme formu
ı Hemşirelik bakım planı
. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu
. Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
o Hasta taburcu Ve eğitim formu,(otokopili olacak )
. Hastanın ilaç ve malzeme teslim formu
. Hastaya ait eşya teslim tutanağl
o Hasta dosyalarında bulunınası gereken doküman listesi
o Hasta dosyaları içeriği kontrol formu
rl5ire
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Tek Parça Boşaltmalı Pediıtrik Torba
Şartnamesi

l.

Toı,baların cilde temas eden, yapışan kısmı peristomat

2.

hidrokolloid içeren stomahesive materyalden yapılmış olmalıdır.
Torbaların vücuda yapışan hidrokollolid kısmı (Stomüesive) jelatin (%20) pektin
(%20) sodyum karboksimetilselllloz (o/o20), Polyisobutylene
ve mineral yağlardan

cildi koruyucu

imal edilmiş olnıalı böytece vücutta yara, kaşıntı, alerji oluşumuna

özellikte

meydan

vermemeli, oluşan tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmalıdır.

3.

Torbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek
şekilde cilt ile uyum içerisinde
esnek olmalıdır.

4,

Torbalann vücuda yapışan kısmı tamamen adhesive olmalı etrafında
mikropor şerit,
destekIeyici 1,apışkan olnıamalıdır.

5.

Torbalann vücuda yapışan hidrokol|oid kısmı su geçirmez özellikte
olup, hastanın
rahatlıkla duş alabilmesini sağlamalıdır.

6. Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet slikondan imal klemp olmalıdır.
7. Torbalar koku geçirmeyen 5 katlı film tabakasından {iretilmiş olmalıdır.
8. 'l'orbanın vücuda temas eden kısmında terlemeyi önleyici astar olmalıdır.
9. Torbalaı alttan boşaltılabilir olmalı, gaitanın gözlemlenebilmesi için
olmalıdır.
l0. Torba boyutlan 45mm, 57mm ve 70 mm boyutlarda olmalıdır.
l l . Nuınuneye göıe değerlendirme yapılacaktıı.

l2. Ürtinleriıı CE belgesi olma|ıdır.

şeffaf formda

55
Bariyer Pasta

1.

Peristomal cildi olası sızıntılardan korumak için stoma-adaptör ve stomatorba arasında kullanılabilmelidir.

2.

Her bir tüp 609r olmalıdır.

3.

Cilt üzerindeki kırışıklık, initasyon, allerjik durumlara bağlı gelişen

yüzeysel düzensizlikleri kapatmalı ve adaptör veya torbanın stoma
bölgesine gereken adaptasyonunu sağlama|ıdır.

4.

lçeriğinde yara iyileşmesini hızlandıran hidrokolloidler bulunmalıdır.

5. Yapışma

ve bariyer sağlama öze|liği için içerisinde az miktarda alko| de

bulunmalıdır.

6. lçerisinde 3 ayrı hidrokolloid (NaCMC,
7. Enaz %35 hidrokolloid içermelidir.

jelatin ve pektin) bulunmahdır.

14,A
Dahili
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l.

KALEM uçLu spiNAL iĞNB

rrrNir

şenrNevrnsi

İgne ucu atravmatik (pencilpoint) olmalıdır.

2. Ponksiyon kontrolü için şeftaf lock bağlantısı olmalrdır.
3. Rent kodlu mandrenliolmalıdır.
4. 25g çapııda, İğne uzunlugu 90 mm(+2), kılavuz iğne intruducer 209_34
mm olmalıdır.
5. Steril tekli paketlerde olmalıdır.
6, Ambalaj üzerinde imal, son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlemesi,
7.

firma

ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILI olmalıdır.

Üriin T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına (UBB) kayıtlı
ve iiriinde "Sağlık Bakanhğı Onaylıdır''ibaresi olmalıdır.

8.
9.

Ürnn steril o|up, son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile 4 yıl
olmalıdır.
Bu teknik şartname muhteviyatındaki iirün, ISo 9626 ve ISo
15811 standartlarına ve
93142 EEC Medikal cihazlar direktifine uygıın olmahdır.

10,

Üriin numuneye göre değerlendirilecektir.
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HASTA DosYAsl ,DosYA İçlNDE BULuNMAsl GEREKEN FoRMtAR
HASTA OOSYAS|

.
.
o
.
o
ı
.
.

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 yazılmalıdır.
Hasta dosyasl hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında tellı olmalıdır.
klinik adının o|duğu yer boş bırakılmalıdır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve özellikte olmalıdır.Hastane idaresi
ihtiyaca göre dosya ve içindeki formIarın miktarını arttırabilmelidir.
Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

DosYA lçİNDEKi FoRMtAR VE FoRMLARıN YERLEşTİRİLMEsl

o
ı
.
.
.
.
.

Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.

örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi
yüklenici fi rma tarafından yapılacaktır.
Dosyanın ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini
basmak|a yükümlüdür.
Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır.
Dosyanın içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştirı

2)Cerrahl Klinlkler Dosyası lçerislnde Bulunması Gereken Formlar

o
.
ı
.
ı
ı
ı
o
ı
o
.
ı
ı
.
.
ı
.

Hasta tabelası

Hastane giriş formu
Anemnez ve muayene formu
Hastanln kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği formu
Hasta taburcu onam formu

Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu
Ağrı tanılama formu
Ameliyat öncesi hasta hazırlama formu
cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu
GüvenIi cerrahi kontrol tistesi
İtaki düşme riski değerlendirme formu
Harizmi düşme riski değerlendirme formu
Hemşirelik bakım planı
Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu

yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak
Hastanl ilaç ve malzeme teslim formu
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Hastaya ait eşya teslim tutanağı
Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi
Hasta dosyaları içeriği kontrolformu
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BOŞ DVD TEKN|K ŞARTNAMESi

1-DVD depolama kapasıtesi4.7 G8 olmahdır.
2-DVD ler yazılabalir-okunabilir olmalıdır.
3-ÜxerInde CE işareti olmahdı!..
4-DVD Yazma hızı 16X olmahdır.

lerin ku|lanılmayan yüzüne cD Ro8oT tarafından renkli kartuşla
lsim yazılacağından,
kullanllmayan yüz kağt olmalıdlr.
5- DVD

5-Her DVD için 1adet cD veDVD ye uyumlu, beyaz, blr yüzü
şeffafkağt zarf verilmelidİr.
7-Numune verilmelidir.

5?
KiRLiLiK oRAN TEsTiTEKNiK DöKüMü

1)

2)
3)

4)
5)
5)

Yıkama cihazının performansını ölçmek için uygun olmalıdır .
Ürünün üerinde kan benzeri karışım olmalı , bu sürülen maddenin içeriği
üniversite veya
bağımsız laboratuarlar tarafından belgelenmelldir .

Şartların zorlaŞtlrllmasl için kirlilik testinin o|duğu paslanmaz çeliğin üzerinde bulunan
şeffaf
frame ile arasında küçük bir boşluk olmalıdır .
iŞlem sonrası Paslanmaz Çeliğin üzerindeki lekenin durumuna göre yıkama
işleminin başarısı

hakkında yorum yapılabilmelidir

.

Ürünlerin her birisiayrı paketlerde olmalıdır.
Akredite bİr kuruluştan 15883 belgesi bulunmalldır.

ar:-

" - .,ğ*İ.

lş-,

_

,Ira

',-

VAJ|NAL SPEKULUM TEKNİK ŞA RTNAMESı

?ç,,

.*e--

1. sert palstik malzemeden yapılmış oİİhalıdır,

"'

.:

2

keskin ve köşeliyüzeyi olmamalıdır,
ürün şeffaf olmalı, dokuya zarar verebilecek

3

kilitlemeJi sağlamalıdır,
kiiitleme tırnakları kidemeli olup, her kademede

4

açı enaİ40 derece olma{ıdır,
spekulum, maximum açıldığında iki kanatarası

€

5.

en az 3 yıl olmalıdır,
ürün tekli steril ambalajda olmalı, ürün miyadı

]_

u.

numarasl, firma bilgileri
,ron ambala!l üretim tarihi, son kul[anma tarihi, lot
bulunmalıdır.

i=

ış_

üreticifirma,ürüneaitNotifietBody,denalınmışCEsahipolmalıdır.

. . a- Spektlltlm
.Ş

miktarı %60' ı medium, %40'ı large o|malıd ır.

Evrak Tarih ve Sayısı: 2al05l2018,123''

rı
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TEK KULLANıMLlK YÜz slPERi TEKNİK şARTNAMEsi

1 Tek

kullanımik olmalıdır.

2 Yüzü tam olarak koruma özelliğine sahip olmahdır.
3 Gözlük kullanan kişilerin rahatlıkla kullanabileceği yapıda

olmalıdır.

4lk;ana bölümden oluşmalıdır alın bandı ve siper
5

Alln bandl clrtbant sayesinde3 tüm kullanıcılara ayarlanabilmelidir.

6 Alln bandl

tel emici katman sayesinde uzun süre kutlanlmlarda kişiye konfor

7 Siper polikarbonat içerikli olmah gözü

lıdır

yormamaidtr.

8 Sip€r verilen nefesten etkilenmemeli buğu yapmamabdır.
9 Siperin yan ve alt kenarlan blyeli o|mah siperin üzerine gelen
10 siperin alln band;na özel lastik düğme sayesinde
11 Siperin

l5dı oıt

tuttu

ikiyüzeyi 4€ koruyucu film kaplı olmah ku

ıvıları n damlamasını engel|emelidi..
ve istenen aç|ya ayar|anabilmelidlr.

öncesi çıkarılabilmelidir.

!r

Evrak Tarih ve Sayısı:

YETısKiN

1.
2.

1

038

üL
soluNUM

VE sENsöR DEVRELERiTEKNıK özEttıKLERi

Newport HT70 model transport ventilatör cihazına
Solunum devresi set halinde olmah ve set içindekl her

imal

edilmiş olmalıdır.

3.

4.
5.

Şeffaf başlğı ve ekspirayon akışını saptırıcı olan dışarı nefes veren

sahip

olmalıdır.
Devre kalın|ığı en az 20 mm uzunluğu ise en az 160 cm olmalıdır.
içerisinde bağlantıların ve basınç kontrolünün yapılabilmesi için uygun hortum ve

;l

konnektör|er bulunmalıdır.

6.
7.
8.
9.

Hortumlar|n boyu en az 1.8m olmalıdır.
Setler ayrı ayrı poşetlenmiş ve tek kullanımlık o|malıdır.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 5 yıl olmalıdlr.

ö

Ürünün akredite olmuş bir kurumdan alınmış CE belgesine sahip olması

gerekmektedir.
10. Kanserojen içeren ürünlerde, 07.06.2011 tarih ve 27957 sayıll resmi

yayımlanan Tıbbi cihaz Yönetmeliğine uygun olmalı gerekli işaret ve uyarılar

bulunmalıdır.
Ürünün. TC. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankası'nda kaydı olması
numarası, kodu ve ürün adının etiket üzerinde olması gerekmektedir
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Evrak Tarih
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HASTA ö]üLÜĞÜ TEKNİK şARTilAMEsİ

l.

Önlükler; noıderil,medikal özellitCe (non-woven), bakteri bariyedi,

anümİkobiyel, antiallerjilÇ arıtistatik özelliği olan malzemeden,Ç gffierme}ren mavİ
renkten lmal edilmiş

olnuldır.

2. Kumaş sağlğa zarar vermeyen indantren boya ile boyanmş olmalıdır.
3. Önlük kumaşı ciHin nefes almasüru sağlamah,anĞk; alkol,kan ve benzeti

emmeden ortamdan uzalda$racak ve arra g€çlşıİE

izin

veıilıey€€k

nİlgıikte

olma|ldlr.
4. önlüklerin kollan dlrsek alüna kadar olmaidır.
5. Önlüklerin bir yi.Dü açk diğer yüzü kapai| olmah ve agk olan yüzde, yaka ve bel
edet kuşkla bağ|anmalıdır.

ikişer

6. Önlükler yüksek ısıda özelliğİni kaybetmemelidir Ve çekmemelidir.(çekme payı 062
oImamalıdır,)

fazla

7.Önlüklerin 80 adeti erişkin hasta için(boy:1,10 crn), 20 adetı çocuk hasta(boyu:90 cın)
8, En az 2 adet (eriŞkin boy ve çocuk boy) numune getirilmesi zorunludur.
g-Ylkama esnaslnda 3/1 sülandinlmış saf
çamaşır suyundan etkilenmemeli renk

l0€nlüklerde

olmamal|dlr.

kesinlikje metal düğme fermuar vb meta| olmama|ldr.

11. Ürünün uygunluğu komisyon taraflndan değedendirildikten sonra VerileceKir.

Yrd. Doç.Dı,

HRü.Tıp
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lCl
BRETscHNEtDER HTKlK

oRcaıı peRrüzyoN sotüsyoNu rrrıııix şaRrıııaıvıesi

l.

2.
3.

4,
5,

Organ nakli sırasınü organ perfiizyonu için kullanılmalıdır.
500 veya 1000 ml'lik şişe veya plastik ambalajda olmalıdır.
En az l2 ay raf ömrü olmalıdır. Teslim edilecek solüsyonun son kullanma tarihine 6-8 aydan
az olmamalıdır.

İçeriği aşağıdaki şekilde olmalıdır.
İhaleyi alan firma bölümümüzde kullanılmaüğı takdirde solüsyonları son kul[anma tarihine
(üç) ay kala yeni miadlı solüsyonlanyla değiştirilecektir.

1000 ml solüsyon içeriği

Aktif maddeler:

klorür

0,8766

g,

sodyum

0,6710

g

Potasyun

0,8132

g

Magnezyum

3,7733

g Histidinhidroklorür

2z9289 g

15.0 mmol

klorür

9.0 mmol

klorür

Histİdin

g Triptofan
5,4651 g Mannıtol
g

Kalsiyum

klorür

0,1842

g

Potasyum

hidğen

18.0 mmol

180.0 mmol
2.0 mmoı

0,4085

0,0022

4.0 mmol

30,0 mmol
0.015 mmol
2

oksopendandionat 0.1 mmol

Enjeksiyonluk su
Potasyum hidroksit çözeltisi

pH7.oz-7.2o
osmolalitesi 310 mosmol/kg

N

3

,6s
ORGAN KORUMA SOLÜSYONU
TEKNiK ŞARTNAME

l.
2.

3.
4-

organ koruma solüsyonu l lt,likmediflex (çift kath) torbalarda en az 6 aylık miada
-berrak
olmalıdır. iorba perfiizyon kanalı dışında gerekirse ilaç ve katkı maddeleri
ve
için ikinci bir giriş yolu bulunmahdır.
organ korumisolüsyonunda gözte görülebilen pattiküller ve bulanıkhk olmamalıdır.
Soliisyonu dış ambalajında herhangi bir delik yırtık bulunmamalıdır,
1lt'lik Koruma Solüsyonu içerğinde;

Poli (0-2-hidroksimetil) nişasta 0.40-0.50 MS') (Pentafraksiyon*)
Labtobiyonik asit (Lakton olarak)

(l05 mmol/l)

50,0g/l
35 83 e/l

(100 mmoUl)

14.5

Sodyum hidroksit %o40

(27mmoVl)

3,769g^

Adenosin

(5mmol/l)

1,34gl|

Allopurinol

(lmmol/l)

0,136gl

Potasyum dihidrojen fosfat

(25mmoVl)

3,4gl|

Magnexyum sülfat x 7H2O

(5mmol4)

|,23gA

Rafinoz x 5H2O

(3Ommol/)

1,1,83dl

Glütathiyon

(3mmol/l)

0,922gl

ıhtiva etmelidir.
5

gl

Potasyum hidroksit %56

Solüsyon btıbrek, karaciğer ve pankreas perfuzyon ve prezarvasyonunda
kullanılabilmeIidir

E0
BARiYER KREMtı BAKıM sETiTEı(NiK şARTIüAMEsi
1) Bariyer kremliVücut Baklm Kesesi bir pakette en az 10 adet olmalldlr.
2) Bariyer kremli saç yıkama bonesi pakette bir adet olmalldlr.
3) Bariyer kremli Perine Baktm Pedi bir pakette en az 25 adet olmalldlr.
4) set içerisinde bulunan ürünler ile ilgili klinik çalışmalar komisyona sunulmalldlr.
5) 10 adet vücut baklm setine 1 adet 100 gr bariyer krem tüp verilecektir.
6)Bariyer krem çinko oksit bazll olmalı, petrolatum içermemelidir.
7)Bariyer krem ve Vücut baklm seti aynl marka olmalıdır.
8)Ürün il8ili birimde denendikten sonra uygunluk verileceKir. vücut Baklm seti Ve bir adet krem numunesi
uygunuk için komisyona verilecektir.
9)Ürünün ubb kaydl olmalldlr.

8aıiyer Kremli vücut Baklm Kes€si
1) Kese şeklinde, petekla dokulu oImalı 1 Kese 90 gsm kalInllğlnda olmalıdır.

2) Latex, Alkol, lanolin içermemelidir.
3)

Vücut Baklm Kese5ı nemlendirici Ve yumuşatlcl özellikte olmalldlr.

4) içerisinde bulunan %3 dimethicone Ve phospolipit sayerinde cildin doğal bariyer sisteminin geliştirilmesine ve

korunmaslna yardlmc! olmalldlr.
5) Baslnç ülseri oluşumunu en8ellemeye yardımcı olmah ve klinik çalışmalarla kantlanmaİdlr.
6) inkontinans kaynaklı egzema oluşumunu önlemeye yardımcı olmalı ve klinik çalışmalar ile kanıtlanmafudır.
7) Ph 5,5-6 olmahdlr.
8) Durulama Ve kurulama gerektirmemelidlr.
9) Gerekli görüldüğünde mikrodalgada lsltllabilmelidir.
9) E Vitamini, b vitamıni, aloe vera ıçermelidir.
10) Haricen herhangi bir 5ıu emdirme ihtiyacl duyulmamalldlr.
11) slk kullanlma uygun olmalldlr.
12) Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
Baİiyer K.emli Perine Pedi
]dnoIin
Alkcı,
içeü
1)Ldtex,
memelldi!.
2)Ürün peü ıne bdlgesi içln d2el tasarlanmış olmall, böl8eyi tahriş etmemelidir.
3)Perine böl8esi için temizleyici, nemlendirici, koku giderici özellikte olmalldlf.
4)Ph 5,5-6 olmalldlr, Du.ulama Ve kurulama gerektirmemelidir.
5)Gerekli görüldüğünde mikrodalgada lsltIlabilmelidir.
6)Ebatlarl 22x23 (t1 ) cm olmahdlr. 60 8sm kalınlığında petekli bezden yapllmaıdlr.
7)Her paket içinde en az 25 adet ped olmahdlr.
8) içerisinde bu!,lnan %3 dimethicone Ve phospolipit sayesinde perine böl8esinin doğal bariyer sisteminin
geliştiralme5ine Ve korunmasına yardımcl olmalldlr.
9) idrar kaynaklı enfeksiyon riskini önlemeye yöne|ik olmahdlr.
1o) sakral / ka|ça baslnç ülserlerini önlemeye yönelik olmalldlr, Ve klinik çahşma|ar ile kanltlanmalıdlr.
u) E vitamini, b Vitamini, aloe vera, phospolipit i|e cildi beslemelidir.
12) Haricen herhangi bir slvl emdirme ihtiyacl duyulmamalıdIr, Raf ömrü 3 yl olmafudlr,
Barlyer Kremli saç Ylkama Bonesl
1)Latex, AIkol, lanolin içermemelidir,
2)5aç ylkama bone5i şampuan Ve bakım kremi emdirilmiş olmalldlr.
3)Hastava temizlik masajI uygulanırken içindeki temizlik Ve baklm maddeleri düşarlya

akmamasl ıçln d|şı tela kapll olmaIıdıl.
4)Ph 5,5-6 olmalıdlr,
5)Hasta saçl temizlendikten sonra ayrl bir işlem gerektirmemelidir
6)Gerekli görüldüğ ünde mikroda!gada Isltllabilmelidir, Tek tek am
7)E viıamini, b Vatamini, aloe vera içermelidir.
8)Haricen herhangi bir slu emdirme ihtiyacl duyulmamalldlr.
9)Raf ömrü en az 3 yll o|malıdlr,
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Baİiyer klem
1) Bariyer krem

özellik|erine sahip olmalıdır.

riski olan bölgeıerde ve perinal bölgede kullanlma uygun olmalı,
inkontinan5ın etkilerinden korumall, inkontinans ile alakalldermatitleriönlemelidir.
2) Kuru ciltlerde,pişiklerde,inkontinans
3)

cildi nemlendifmelidir.

4) Çinko oksit bazll olmalldlr.
5) Petrolatum gibi Petrol bazll herhangi bir madde içermemelidir.

ekstaktl),Tatll Badem Yağl, E Vitamini,zeytinyağl ekstaktl ve
alanine,arginine,serine,Valine gibi aminoasit gruplarlnl içermelidir.
7) Ürünler tüp formunda en az 1oo g olmahdlr.
8) Miadı 3 yıl olmalıdır, Firma miadının dolmasına 3 ay kala ürünle,iyeni miad|ıtarla değiştirmelidir.
9) Flaster Veya yara örtü5ünün yaplşmaslnl engellememelidir.
10) Hasta alt bezleri gibi üzerine temas eden yüzey taraflndan emilmemeli, Hasta alt bezinin emici|iğini
azaltmamalldlr,
11) Ürün jel formunda değal yoğun, beyaz krem formunda olma|ldlr.
12) cildin ph seviyesine uygun olmaltdlr.
13) cildin nefes almaslna izin vermelidir.
7{lÜliJn,93/42lEEc Tlbbi cihaz Direktiflerine göre " s!nlf 1" kriterine uygun olarak üretimi yapllmalıdır.
15) Ürün sağhk Bakanhğı Tlbbi cihaz Yönetmelikleri kapsamlnda olmah Ve Titubb Kaydl bulunmalıdır.
16) Firma, denenmek üzere orijinal ambaIajlnda 1adet numune komisyona sunmalldır.
17)Ürünün allmlna ilgili birimde denendikten sonra karar verilecektir.
6) Dimethicone, Aloe Vera, chomomile(papatya

(\

şol,
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YoĞUN BAK|M HASTA DosYAsı VE lçERlsiNDE BuLUNMAsl GEREKEN FoRMtAR

1.
2.
3.

YoĞUN BAKIM YATAN HASTA RlzA(oNAM} FoRMU (3 savfa)
ANEMNEZ VE MUAYENE FoRMU (2 savfa)
YoĞUN BAKlM HEMşiRELiK ÖN DEĞERLENDiRME FoRMU (1 savfa)
HEMşiRELİK BAK|M PLANl (2 savfa)
HASTANIN KENDi isTEĞi itE TEDAV|Y| REDDETME VE TABURCU oLMA isTEĞi
FoRMu (lsavfa)
HASTAYA AiT EşYA TEsLiM TUTANAĞ| (1 savfa)

4.
5.
6.
7. HASTA TRANSFER FORMU (lgyfa)
8. HASTA VE HASTA YAK|NLAR|Nl B|LGILENDiRME

FoRMU (1 savfa)
9. YATAN HASTA VE HASTA YAKlNl EĞiTiM FoRMU (1 savfa)
10. HASTA DoSYALAR|NDA BULUNMAsl GEREKN DoKÜMAN LisTEsi (1
11. HASTA Do5YALAR| içERiĞi KoNTRoL FoRMU (1 savfa)

t

savfa),

..

Dovut ATMAİ;i.
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