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vAxuM YAİDIMı|§iN6ER[l AaDoülı{^[ lqpAMA 5€İ

ı,Vahrn Ya'dmt Yara T€daüi sli€rnl İln r.çerli ve stst€rii o|§tur.n İ.pa.na sak inin (:§fbind€ y€r alan tlım lErPlann urgı|n boYü t. mlkarlerd: bir .rad.
sğ lBli.d€ olduğü, 8.çtrl UBa }ryİ numara6na sahip n.r{ P.|arbrd. ı!|lanİİa iunulm§ ol.nal.dtr.

2.V.kum Yarümh sliıEe rüdomanal }apam.setlvaıum Yardımı| Yar. (apefiE 0nit6ill€ aynl ırıa.İa olm.il ve redavi biıtğnllığİ .r!|an bllmelldlİ.

3,v.İum yrİdrnlı cons.rli Atdo.ıinc kaPem. !€ri uııdĞld İ.pama rt(ği yğk€ı or.nda e€n i. olanat tanğnal, ve 5. ieıla$ ğm l$nnucU frti Fprnadan
Gmilnre|idiİ.

4,5i§t€m, v.İüm Yalllm|| sünt€rli Abdominal }arğma !ğl içeriind.İj ı.Pama süna..inin m€tanik sıim0b6yon ettbiyle yaradaıi kan dolğ,m,nİ. Yerel olaraİ
a.trn6mı sağayarakY.ra Y€ çEt rEinin taı. İrnla b€5bnrD6ini.rtiırmaİdlr.

s.|Gpama öİtü s€ti iç€rbinda*i sğn8Ğr, h|d.ofolrt öı€llike Poliğretan ve "tsc1o993 giolyumlğluİ. nandard,M haiı, amaca 0yaun öı.lliıt€ hbbi sünagdĞn
ir€tilm§ olma} ve 

'retİif 
btrmca olanaı tantYaraİ n€8jatif b6ıno'l ya.anın türn yü€yine homojen dağt,lıİ,sDt sağarrıaİdr. 8! h6us 8.çer1,1jğl İan|tlaDm§

ilaili lsc109o3 bel8e§i ll€ kannlanmalıdr.

5.x.Pama öİıü setı ı;€.aind€ti siingo.iİ, en el(te Yara ğdlİğymlannd.ıi antibaheriy.l aİinlÜ Ulniİ ç.lşrn brl. tan.tlanabiİt €li ve .yr,c. ıan vfuUda
hcrh.rBi bir tobit mrdde s.ln|mın n€d.n olrnat.caİ nitelihĞ olduğunu }rntliıyan .ır€dlte lato.au.. t€rt ronı4bnna ğhlP olm.lidr.

7s.i ld,ü€İi ıaP.rna ütBonğn İomP...Yon ı6lnu İap-t.6a, cih ln saü.!ü2ü tompr.rYon dkcrdne uysun ol.naldr.

E.sa lçind€İi lopama 8eriıme l0w.ll, cih.ın maıslmurnd. saü:yaceü ve €rıt €d€t€ı geriıme ıwv€tin. utaun olmaıdr.

g.vaıum Yardmll §ıngedi 
^bdomin 

l İaParna 
'ğti 

içeaEind€İi drenai honumhn n€gatif bğ|m| .ahaıa ayn€n Yan İacak ve tğryağk niteıil«e olm.ll, bü sayede
Ya.aYa o!'8ülanan ne8aif bĞlnFa .HŞiılit 0116ı halinde vatum Yald|mıl Y.la xaPaE Ünit€§a taüfhdan altllanD ıryan vem€6im olanak tanhaldtr_

ıo.valüm yardnİ ya.a ıapama ünit€5i ila bğant,y sağala.aİ dİt€.ıeı vaıum ya.dm} sorEerli AMğninal t Paİna s€ti blnd. bullnmal,dlr. set içinden ç!k n
bağ.ıttt hortumünun veİüm Yardmİ bivİİ İapama sctiiçind€h r.Pama sğ.Eerjni uY8ulanan yara b6lg6ind€ri tatdmadan hastay b€|i.|ibil,üre vaıum
Y.rdmı yara ıiPaına 0nit6i,ıd.o aYınnaya olanaİ tanryacaİ biçamd. klempl€fi blJl..jnmal,d..

11.valQm yardmİ sğİa€na AMominal kapama s€ta içeriğnd.li lünaer €o aı 7ao cri Yğr€y alanna sahlp yaraıan kapatabilm€lldlr

ı2.Valom rjrdmİ 5ğns€fli 
'üdomanal 

ı.Pana sai Çfisind€ 20 İ :|o cm 1 5 ebatlannda ğn a 5 (b€şl ad€t v€ 1o(1o cm . 1 ebathnnda en a, 2 {ıki ) adel
,€f'.f ya9şianİ yara önibİ ( dr.De) bu|unma|d[.

l3.Vaİum yardlmİ taPama s€ti içefiğind. vel v€ya 5€t ile bidikte d.€Pin yap§ac4ıl böbenio ön harldd,nda ılllanllmaı ğ.ere, yara eiraflnlığmirlem€ye
yaıayan dreP in yapşmaslnl en8ellemğy€.et yapda .ilt ıemizlem€ m€ndiliolmald,r.

ıZı.T€nfubm€ Mendili2 t o,5 mlha.minde o]malldtr

ls.v.kum yaıdlmİ lapama !€ti lçeriğinda ve / vela s€tle bidikt€ yara boyuİunu ölçmek için .n aı 15 cm boyutunda cetvel v€rile.ekll

ı6.vak!m ya.Ünİ s!üts€fla 
^bdoininal 

ı.Pa.n s€tl tet ıulhnnnhİ ve stefll olmald|.. sct (r.aİnde Yar. toİUYlİu, Yarara Yap§mayan 6nİ 2ot3o i İm
sbalannd. 2 ader b!lunm.İd,r^

l7.Fima, vakum r.rdnİ son8€rla abdominal İaPama §€tleri il. İullanılabileekvaklm saülayan cihaılardan en az 10 (on)adet h6taned€ bılundüracalç talep
.dildiğinde tal.p €dilen miheİda aYnl .ihar|.rdan h6teneYe re.nin edece}tir. Bu cihaib. için hiçbİ ,etilde al.r€t tal€p edil€m€Yeceıtir.

18.H6ta !ağü ve 8üvenliğ açıshdan sitemde ıullan a.ak ünn.ninT.c.s.ğ,ı Bakanlü taraf.ndan onaY,ntn bllunmarl 8el€kljdi.

2o.Yükl€ni.i fima boıuk hataİ ç*an İrİnl€ri Y€nisi ile d€ğiştim€lidiİ

19.0İİı t€tli oİijinal ambalaİnda oimalıdl.. Ambabj İı.rinde üretim ve son *Ullanma t.İüi, ma.ian| lot num.ras., ıc, sc!".l Galvenlit (grulu tontrolğnden
8Eçmi' ve T.c. 9d* 8aİanl* talafhdan onayl.nm§ Ult6al tİki Banığ İodu b€litilmelidi.. Mal.€m€nin son küllanm. tarihi ı..lim tanhind€n İibar€n en :ı
24 (virmİtöİt) ay olmahd,r.

ıbibnn v.l:ı€km22.Ihal€y€ knlla. fimabnn Y.r. bahm

21.1h.|.ye İat,|an fiİınJr. r.|dl' €tt*L*i İEhelti€Y€ an Uİ§.l bikl b€nı5ndan dfff§ fimr/h.Yi tadrnbvE kodr 9hlp olma|df,. t Ts İ.vtİ otunnı5l
a€reuldlr.

JG

ozO
§\

§-: §

\

§
.ö§



).-
VAİUM YARoMu ToPı.A A sErl {cAİı§TfR)

01. Vakum yard|mİ toplama seti; toplama kabı ve drenaj (bağlantl) hortumu içermelidir

02. vaıum yard|mlı toplama seti Vakum Ya.dmh Yara Kapama Ünit6i ve Vakum Yardımh Kapama setleri ale ay!ı|

-. 
marka olmall ve tedavi sürekliliği sağanabilmelidir.

/
03. Toptama kab. (canişter) malzemesi medikal kullanlma uYiun akrilit hammadde grubun}an olmahdır. Firma bu

özelliği bel8eIemelidir.
/

04. Vakum yard|mlı toplama §eti açeri§indeki toplama kab| (çanister) en az 1000. mı sıvl toPlama ıapasitesine sahip

olmahdIr.

05. Toplama kab| (€anister) üzerİnde hacim 8öderg€ cetveli bulunmalıdlr.

06. Toplama ıab| içerisinde ko*u ve slzlntlyı engellemek için hidrofobık bakterive *oku en8elleyicifiltre bulunacaktr,

fihre kontamınasyon riskini engelleyecek şekilde bakteriyel birfiltre iıe aerosolleri tutabilecek Şekilde olmalıdır.

07. Vakum yardıml toplama §eti tek kullanımlıl olup, nerit ambalaji olmalıdır. Ürünün steril özelliği ambalai

paketindevetbbi cihaz kaytlarlnda be|irtiImelidir.

08. Top|ama kabl içerisinde sMlan ielleştirerek, köpürmesini ve hareıet etmelerini engelleyecek sodyum poliak.ilİl

(izolizer) butunmahdır.

09. Vakum Yardımİ toPlama seti içindeki bağantl hortumu kapama seti i|e uwmlu olmaldlr.

10. Bağlantl honumuna istendiğnde bird€n fazla kapama §€tinin bağİanabilm6ini §ağayacak Y konnektör gibi

parçalann takılmaına uçıın olmahdır.

11. s€t içinden ç|kan bağlantl hortumunun üzerinde hastayt belirli bir süre vakum yard|mll yara kapama ünite§indm

ayırmaya olanaktanlyacak biçimde klempleri bulunmahdır.

12. Firma. kapama saleri il€ kullanllabilecek vakum sağlayan cihaz|ardan en az ıo (on) adet hasıanede bulundur.cak,

talep edildağİnde talep edilen miktarda ayrıl cihazlardan hastaneye temin edec€ktir. Bu cihazlar için hıÇbir Şekilde

ücret talep edilemeyecehir.

13. Mevcut cihazlarda anza olmasl halinde veya daha fazla vakum ünitesine ihtiyaç duyulduğunda firma taraftndan

8€reklicihaz dedeği 30 dk içinde sağanmalıdır.

14. Vakum yardlmlı kapama s€ti ambalail üzerinde ü.etim ve son ku|lanma tarihi, marİa bilgileri, sağl|k BakanlĞl

onay / UBB kodu, ıot numarası olmahdır.

ı5. Vakum y.rdlmll toplama setlerinin teslim tarihinden itibaren en az 24{yirmidört) aY miyad| olmalldlr,

15. Yükleniciflrma bozuk veya hatah gkan ürünleri yenisi lle değştirmelidir,

ı7. lhaleye katllan firmalar, teklif ettikleri malzemeYe ait ulusal bil8i bankaslndan ahnmlş firma veya bayi tanlmlayo

koda sahip olmahdlr.

ardtmll kapama seti birbirine uyumlu olma|d|r. Bu s€bepten dolaylYardtm18. Vakum

vakum rdımİ kapama {|wi 8.up halinde değerlendirecelıi.lmllyard
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oı. vaıum Yardlml| ıap:ma r€ti; sİn8er, şe-ff.f YaP§kanİ Y.,a örtibğ (drape), bağantl hoftumu, ve / veya cih rernizlem€ m..di|a v€ / v€ra c€İveld€n ve / veya

çelik paslanma: mak6 ve / vğya 8arİ bĞı ve / vğra steril eldav€n ve / v€ya n.dl önüdğn ve / vera tğma r.pshlnden oİ§mahdf,

02. valum Yaıdımİ Yaİ. T€davi gstemi için s€çt.{i Ye sinemi olurturan İaPan ,dl€fioin içeİbinde y€r 3|.n tüm Parçalann uy8un boYut ve miİtaİl.rğ öİ
afada ,ğ naftlde olduİu, 8€çeflı u8a ıayn nlm.m§na rahlp §t€.il p.lctl€rd. ıullanlme sunulm§ ol.n ldl..

v^xuM YAnDlMu BÜYüx (APAMA XAPAııA sETl

03. va*um Yardlml| büyök boY Yara ıap.m. .€ti tek İullanmİı v. n€fil ambalai,nda ohaldır

04. Vaİum Yardlmlı b{]vük boyYaİa *aPama s€tl lçerisindeli songer,25,9tlcm boyunda,lıı,9tt€m e.indeve 3,3 to,z.m talhlünd. oimal,dr

10. Dlap€, sğlE€r€ ve cilde s*t.l yaP§maİ, h.va v€ sNı kaçağna irin vermeye.€k ve İdaYc. Yın|Imatacrı ıah€d€ oİmalldır

11. olap. kolayca uy8ülanabile.eı veyaP§k nİ k6imiraharP aç|labil€ceış€ıild€ diıayn Ğdilmb olmaldr

05. xaparm ,€li (:e irindeli §On8ğf, hidroaoıİı öı€lliİle polilrean ve'§c1o993 Bİyouyumlulüİ' n.|ld.rdln. h.iz, .rEce uY8ım örellilde ilbli soİ8.rdan
ü..tilmğ olma|, v€ n.gnif b6h6 olan.ı ta..Yaret nğ.ti' b-lEn YaE tnn€.inin tüm yüıryiİ€ hoİrKi€o dağtılrn6,n, s.ü.ııBl,d,.. 8u h66 g.ç.diliği

l(anthnmğ 
'l8ila 

l5oı0993 belgEsi ile tanİlanmaldE

06. Vaİum Yadmİ biJyüİ boy Yara İaPama seti içe.ilindekl 5ün8€r, krİıy6.1 çapra! b.ğar iç€rrneli. yara yüıeYanin ,€tlini ab..ı v. ye.3 hoşluğunu doldı]racaı

elasti*iYcİte olmaİ. an@ı( n€8.tif b.slnç dağtnt hon oj€nlııi ğla boıulmamal,dll.

07. vakum Yaüdht ılovİı boy r.r. ı.P.nı. ..ri aç.Ğind.İ Jnİı8.f, y..e Ynıerinde ,l€gnf b6|no ıts.l ş.tild€ sağryaaİ yar. rrnbnmalr artr.ıilıül.lL
.nf€h€ Y.rabrd. baldefl Yükona aralt.Hl.rı€li, t€rrı6 yü.Yaıtd€ sr.tırİsYo.u 3.dry:blnElldir.

ğ. vakum Yad,mİ biyğt bo, Yara İ.Pan. s€ti içeĞind€ıi sün8Ef tokiı olmamall v€ etrra heİhangl bi, toklt içeriı salmamaıldl.. 8una .it UlıBlaralası

g€çediliğ olan *urul§lar ta.afndan düz€nlenmğ biYdlYumlulut i6t rapo.|an olm:hdf ve yukleflki fiİİna bu b.k€ri .Unabilmeiidlr.

(,9. vaıum yedml boyot bo, yara ıaPama l€ri içeririnde 20 t:lo.m t 5 ehatbn,na €n aı 3 (nç) ad€r ş€fry.9§ı.nlı yar: önGol d.aPe} hlunm.ld.r. İr
aç..bİıd.ıi d.ePbr, iad l| ciltte mas€rEYooa n€dei olm.r.caı miırc haa ıeç'§lrı.lıİn v€rmeliYe n.setf b6rr t.dairi b.ıru.l.a cilde gnv€nliş.tiH.

12. V6tum Yaıdmİ ıaPama seta içglğind€ ve / vğva s€t ale hrlikte d.erİn YaP§a.aü böEenan ön hazır||ü,nda lulbn rtak İıere, Ya.a drafln| temi2iemry€

yaraYan drcP in yap§masın| eng€llcmcaecei YaPda .ilt temirl.m. m€ndili olrn3lldlf.

13. T€.r{d€ir. MGıd l2 r o,5 ınl ha.rnlnde olm*dlİ.

14. vaıum Fr*İ* krp.rna.€ti i9.rüiııd. v. / vğr s€.l€ lİrlih€ Yar. borutunu Ğtİ,.r Çn.n az 15.m boyüı,.da .trv€| v.ribc€|cl..

15. To9lena 5ğl baahft| kafa ,ry8ubnır$ l(ol3Ylğt|rac* diırY.da olmaldr.

16. Ba&ıtl İra ho.tımıü iiEc.ind€ ldern9 olnül|dr.

17. B.da.t Lrf.i ı,o.tult[ baü.ıttl İ..lml, v.ı m ciha.ıüd.n a.bn honuına ve h.j honüırı. uygrhnaaİblt.pefılara taın UYUtt{U r.pda o|nıall, sM v. h5..

İeça& y.pı.Y.cİ ş.ıtld. bağedl r.ğaıı.bdİ,cidi..

ı6.8.daıitlİr5lho.iumu,drenaİnboıuı,İ6ma.Ed€nolnıeyac.ış€ldldetİitiiim.lğeveııv.ılmalaraı.rrd|.€oçliolmald|r.

ı9. Vahfiı rıü|nİ btyüı to, r... ı.9ad,a ..ia lç.risind.İ d..n I aüğtılnla n grİ ö-m.ı c{ıa.. .rrlĞo r.nsı..c.ı E taly...t .lt ll|d. oİtu*, t., ..ytd.

r.r.r. uy8ıllanan n aatİ h6,nğ. d.abluü olm5, h.linde vaıum Ya.ömt Y.r. r.ParrP thft€5i ta.rfından ahftntP ur:n v.rm.rln€ olJgktaffmaldr_

20. vakum Ya.dnİ tapama setı vakum Yadmİ toplama s€ti v€ vatum ,ağaYan .ih.ı il€ tam ıryum|u olmaldr. Bü ıJYumu tim olar.k saİiayabihİ€{ amacıyla

bu ,etl€r bidil(e d.ğerlendari|e.ek ve ay ma.ta olm6ı rğcih s.b€b olac.ktlr.

21 (apama §€ti i|e birlikekullan aüat vaium cihaı, sa.eİli v€ a.alıth İ€gatif b6nf r:ğlnabilm€li ve bu b6lnç değerlm ciMı üı€rinden aya.lanabila' ö.€lliİr.

22. ,i.ma, kaPama s€tbn ib küllan ab|k.r vaİum sağ|aYan .lharadan €n a 1o (on) .da h6t.nede bulundu.aelç tahp edİldlğinde tal.p €dal€n mik..da

aYnı.ihaılaldan ha6tanğye t€min €d€.ehlr.8u cihaıl.r için hiçbn ş.k|lde u.Et tal€p edil€meYe"*tir,

23.

21.

25.

2&

27.

2a.

Mevcui cihaıh.d. arfra o]masl halind. v€y. daha İa.la vaİum İntt€.in€ ihiyaç düYıjldülunda fima tar.fından 8er.tti .ihaı d6t€li 30 dİ içande

valum ydmi l:pama lot numaraı olmahdr
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0ı. v.ı!m t6.d6ıİ İro.fu İt'; rnüEr,5.tr r4.*ı* r-. &rnin |(,..p.|, b.aı..t hdfufu, Ğ /€Y..iıt t miıtĞ dE üli ç,/ ty. enĞta dı§İcldıi

vaİum Yüdlhh dt boy y.Ğ tapad *ti t k lı!Ia^,nl,ı € 9t ril a.bc.jld. .ldEııdtr
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!*nFfri ıaıE i.tinıİn 6r.raE^ğ..rİ.€İğn t!İfiiıtİ,€ımFtrlF..bEDdE.İleld.F.t-LrrEnrtE!{Ğı.
.ohıt Fğt ıt*ilrif*ü.ndtaldtli,l.lE|üiidĞaEü-vğı3.J.tüürf,toffi.,İ&*ftğ.lüb.tğaft|CrrlİiJ*lİ.

l'.ı!h Yı&rt dt. to,Fı İa..tEer' 
'gtühd*j 

ra(ğ, ıjdEd çşı i{-iç.di.r, Fa rüil.ö r.İt İ&ı t E öqlıülrı.b|dı.eıd-dİiv.rt
olırdı. ıı.* Ea.üa b-|r,r d.ütfr ıElDi.İü.d. l(ıtlıİİr#i

v.t!n'İümİ dt bor!... ı4..f !.tr ıç.itlİıd.{ıO.tf,, Fa rth.riİı. n a.ğlbİ.İE id.c r.İJrd...alıırı F. ıJ{ıruD ıtdbilnli, dti.ld.,j{ad.
b.ılt.i rüıüİi dffiı t !r rüatitd. t-lalttd!.Ü.l*r'.l!ii

lılı,rrlY.drntdt !o,,İ. tEf -t'ia.rtlid.f ri,l r § ffit..ğ* hğt-!i tJi.üıl i..*9tEtcti.. anİ i*d.ır a.çafrloaıı
ıq!lığl- E$dtİ dliı.nl.rırğ biqın,tMü t6t rtdl.t o|rt*drt tülğlb nm ö. bda.yi g,ı!dml'rc?.

r*mt..(llnı dt b.yFoİ.PıE3.1i&.rtlnt20ı:İlmt5.b.ğılın.na2{iıir.d.tEıııoğn!ı.öd-nda.nı2{!|nar.ftfY?*ır.lıf.
6nüt ( &+l bulmndld,r.

rş, gılEi. dld. rığta6dü, ı* Çı.t ı.ç.ğE ıinçd,ttleı E ıd.vc.vi.id,# tctıbdıiİ&_

trE ıd.rğ qlaj.*ı..rr ç Fa** ı.!ıın d& .rrİa.t ı rınd. dı.F.dlE offi.
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YıDıJrEn drailk,r,.!İ.t Yoİi. ğrt biiı|.iİı. dlrıdİli ol,rdür

İ.nfd.Ğ tJk üı 2 1 o' hl hğr,i,n dmldr.

l.*ı,n Füiİ İ+fu..,d lçğlğ,d.E/Ap*lbt.*E F. borut i, üdr* |ah6z 
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c.tE E*..llİ.
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!Ü_t ııa-, lğom ğı.,i.n ıl.nİc d,t$oi
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Fğn9fd r*iİİ b{ıro d-*ıEİdr.

bö-İ6l lğt m,dr!.Einb@jffi. .lalotn r.dı,.İE haüdilt!ıd.n E Eşdc.cidnct&.
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d.an|ğdiibeİ t n r hı*. orE l.tih ..!.ör ob.at .

İ.o.tr*liüu,lit hıl-k t tihnceıa,.!r!ü çİı|tİ iİrd'b.nç9ğı.ğı.tli çt0 bĞır d.ağlği d@ fuğnnd.r..ü-$alr&irliİt d,dd,.
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ısbĞn Enİn .d...İür, l! ddİ içii l"iğ.r.İ!d. fet ti.9.ddğttı,...*e.
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rd ı.d b.}rt ı{İ, urauLt ıt ıd.rh$.üı d!.tinı *n !a.r.

*r!ı*ın .üff İlit.hılğie cıİ-.
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vAl(uM YARıriMU Y |(oü{ ErTÖRLÜ T(»ıAMA sEtl (cAı{İsrER)

0ı. vakum yardlml toplama seti; toplama kabı ve drenaj (bağantl) hortumu içermelidir.

02' Vakum y'rdlmh toplama seti Vakum Yardlmİ Yara (ipama ünitesi ve Vakum Yard|ml| xaPama setl€ri il€ aynlmarka olmall ve tedaü sürekliliği sağanabilm€lıdir.

03' Toplama kabı (canister) malzemesi medikal kullanıma ut€un akrilft hammadde 8rubundan olmalldlr. Firma buözel|iği belgelemelidir.

04, Vakum yardımll top|ama seti içerisindeki toplama kabl (canister} en az 5oo veya 1ooo. Ml lik 5M ıoplamakapaşite6ine 5ahip olmaİdlr.

05. Toplama kabl (canister} üzerinde haclm göner8e cetve|i bulunmaldlr_

06' Toplama kabl iÇerisinde koku ve İıntly en8eılemek içjn hidrofobik bakteri ve koku engelleyici fihre bulunacıktır,fihre kontaminaslon riskini en8elleyecek şekilde bakteriyel bİrfiltre ile ae.osolleri lutabilecek şekilde o|malıdır.

07, vakum yardlmh toplama seti tek kullanlmhk olup, 
'teril 

ambalajı olmal|dır. Ürünün neril öze|liĞi ambaıajpaketinde ve tbbi cihaz kay{tlannda belirti|melidir,

08' Toplama ıabt 
'Çerisinde 

sryıla'ı jelıeŞıirerek, köpürme§ini ve hareket etmelerini engelleyecek sodyum poliakrilit(azolizer) buİunmalldlr.

09. Valum yardım|l top|ama seti içindeka bağant hortumu kapama seti ile uyumlu olmaİdlr.

10' Bağlantt honumuna istendiğnde birden fazıa kapama s€tinin bağanabilmeslna sağ|ayacak Y konnektör parçalanntakılmaslna ul8un olmaİdlr. iki kapama sün8eran drenlerine ul,gun olmahdır.

11' set iÇinden Çlkan bağant| ho'tumunun üzerinde hastay belirli bir süre vaium yardımh yara kapama ünitesindenayrmaya olanak tanryacak biÇmde klempleri buIunmaİdır.

12' Fiİma, kaPama setleri ıle kullanı|abilec€k vakum sağlayan cihazlardan en az 10 (on) adet ha§tanede bulunduracaı,taleP edild'ğnde talep edilen miktarda ayn| cihazlardan hastaneyetemin edecektar. 8u cihazla, için hiçbir şekildeücret talep edilemeyeceki..

14, vakum yardımlı kapama seia ambalaı üıerinde İretim ve son tu,lanma tarihi, marka bilgi|erı sağhk Bakan|ığlonay / uBg kodu, |ot numarası olmalıdır.

15, vakum yardtmh toplama setlerinin teslim tarihinden itibaren en az 24{yirmidö.t) ay miyadı olmalıdır.

16. Yüİlenici 
'irma 

bozuk veya hatah gkao iıriinleri Yenisa ile değİştirmelidir.

17, ihaleye katllan ffrmalar, teklif ettiıleri malzemeye ait ulusal bilgi bankas|ndan allnmış fi.ma veya bayi tanlmlayğ
koda sahip olmalıdlr.

13. Mevcut cihazlarda anza olma$ halinde veya daha fazla vakum
gerekla cihaz deneğ 30 dk içinde sağanmalldlr.

18. Vakum Yardımfu Toplama Kabl

ünitesine ihtiyaçduyulduğunda fi.ma taraflndan

ne uyumlu olmalld|.. Bu sebepten dolayl
halinde değer|€ndirecektir.
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VAl(uM YARD|ML| KAPAMA sErl (oRTA BoY)
(ANT|MiKRoBiYAt Blo GÜMÜşLÜ süNGER )

1') Vakum Yardlml| Antİmikrobıya| Bio Gümüşlü sünger üriinğnün teİinde lso 1o993_1o a göre derİde irritasyon etkisiolmamaldl.. Bu husus yüklenici fi rma taraflndan bel8elendİrilmelidir.

2,) Vakum Yard.mh Antamlkrobiyal Bio Gaimaişlü sünger üriinünün, ASTM E2l4ya göre E§dıerid|ia cola ATcc 20913, vRE(Vankomisin direnci Enterococc!§ faecali§), MRSA (Metisilin direndi staPhylococ@s au.eus) rre staphy'ococqJs aureusATcc 29213 suŞlann|n ve ASTM E2149a candida albicans 84s958ı suşu akınıigı olmahdl.. su etkınlik ilr llgilitest .apo.|anolmaİdır ve yüklenici firma bu belgeyi sunmalıdır.

3')Vakum Ya'dmt Antimikobiyaltİo Gimğşlü sün8"rairünü lso 1(D93-11e 8öre aıut sistemiıto|(sik €tkiy€ sahipolmamalldlr.

4,} Vakum Yardımh Antimikrobiyal Bio Gümüşlü sünge. ürününün memelifibroblast hücıeleri proliferasyonunu
durdurmadlğ kanıtlanmlş olmaIdlr.

5.) vakum Y.rd|mk xaPama seta orta 8oy (Antimiİrobiyal !İo Gümüşlü sünger ) set içeriğ;

E Antimikİobiral Eİo Gümüşlü sünger 17,9l1cm bownda, ı49tlcın eıinde ve 3,3 t0,2 oıı kalınİğnda

E 20 x 30 
'rn 

! 5 ebatlannda en az 2 (iki) adet ve / veya ıoxlo cm t 1 ebatlannda en az 2 (iki ) adet ş€ffaf yaplştanll
yara önüsü ( drape}

d Temiz|eme Mendiıi2 t o,s mlhacminde

E Yara boyutunu ölçmek açan en az ı5 cm boyutunda cetvel

ü Bağant! hortumu (ne8atİf bagncl cihaza aynen yansftacak vetaş.yacak nitelikte) özelliklerine ve adetlerine sahip

gağlant hortumu;

dToplama seti öağantı kafası uçulamay kolay,laştracaı dizaynda olmaldr.

EBağan kafas| hoİtumu üze.inde klemP olmalldr.

agağlantl kafasl hortumu bağlant| İesimi, vakum cihazlndan gelen hartuma ve bu hortuma ulrgulanabilen aParatlara tam
uyumlu yapda olmaİ, 9v| ve hava kaçağ yapmayacak şekilde bağantl sağlanabilmelidir.

6Bağant| kafaı hortumu, drenaj|n bozulmasma neden olmayacak şekilde bükülmelereve krvnlmalara karş direndi
olmaidır.

6,} s€t iÇerisindeki drePlef, sağ*İ Giltte maserasyona neden olmayacak miıro haya geçişin€ izin vermeli ve negatif basmç
tedaüsi boyunca cilde 8üvenli şekilde tutunmalıdlr.

7,)Drape, süngere ve cilde slklca yap|Şmaİ, hava ve sıvl kaçağlna azin vermeyecek ve kolayca yınl|maYacaİ kalitede olmaİd|r.

8.)Drape kolayca uÇulanabilec€k ve yap§kanl| ke§imi rahatça aglabilecek şekilde dizayn edilmiş olmaİdır.

g,}lopama seti iÇerisindeki drenal hortumlan negatif baslno cihaza ayneo yansıtacak ve taşlya.ak nite|lkte o|mah, bu sayede
yaraya uy8ulanan ne8atif bashÇta değişiuik olmasl halinde Vakum Ya.dm|l Yera y€Pama ünit6i taraflndan al8lhnlp uyan
vermeşine olana* tanlmahdır.

i için geçerli
pa.çalann uygun boyıJt bi, arada §et
kullanlma sunulmuş olm

11.)Ürün|e.in steril

| 8io Giııiıii

pama setlcli.ıin içerisinde yer alan tüm
u88 *ayt numara§lna sahip steril paketlerde
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10.) Vakum Yardlmh Yara Tedavi
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24(yirmidö.t)ay miyadl olmalıd|r. Yüklenici fi.ma bozuk veya hatah
firmalaı teklff ettikleri malzemeye ait ulusal bilgi banl(aslndan al|nmlş

22.)bpama sğle.inin tesıim tarihinden itabaren en az
çlkan ürünleri yenisi ile değiştirmelidir. ihaleye katılan
firma veya bayi tantmlayq koda

23.) ihaleye ıatllan fi|.ma diplomasına sahip olması ve ulgula
olmaldır. erin yara bakım belgeleri
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13') Vakum Yardmll AntimikrobiYal tİo Gümüş|ü stin8ef ya,a tapama seti sınrf 3 cE sertifikasına haiz olma|ı ve 47lo7GMDN s|nıf'nda bu|unmal|d'., süneerin antimik.obiyeİ öz;lliği akreait.ı"İor"tr., .onrçıan ile kanıtlanmış olmaidır. Buhusus yükıenici fi .ma taraf|ndan be|geıendirilmelidir.

ı4') Vakum Yardımıl Antimikrobiyal Bio Gümiişlii sün8e. hidrofobik özellakte poİiüretan ve ,,lso_1o993 
Biyouwmluluk,,standardlna haiz' amaca uy8un özellikte tıbbi sğngerdeı üretilmiş oımaıı ve-negatıt ua'nca olanak tanüyarak negatif basınon

H"-i:lT:|;,.l "' 
*zeyine homojen dağıtılmasını sa6lamalıdır. au nr.rr r.r"nr,g, *"n,,lanm§ il8ili lso_1o993 bel8esi ile

15,)Vakum Yardtml| Antimikrobiyal Bio Gümüşlü sün'er, gümüş salln|ml 72. saat sonunda o,5o - 2,oo ppm olmahdırve buöıellik|er bel8elenmeladir.

15') Vakum Yardlmll Antimikrobiyal go GümüŞ|ü süng€r, İimya§alçapraz bağar iç€rmelı ya.a yüzeyinin şeklini alacak veyan boşluğunu dolduracak e|aniıiyette olmaİ, ancak ne,atif baslnçi"6ı,.i o.o,.nıiğ asla bozuımamald|r.

17,) Vakum Yardlmh Antimikrobiyal !İo Gümüş|ü sün8e.,yara wzeyinde ne'atif baslncı ideal şekilde sağayarak yarakanlanmaslnı art|rabilmeli, enfekte Yaralarda baheri yükono azahJ,."İ,,-,'"r", w.*,"oe granülasyonu sağayabilmelidi..
18'} Vakum Yard,'l| Antimikrob'ValBo Gğmüş|ü singef, tokik olmamalt ve etr.fa heriıanti birtoklk içeril 5almamalıdır.

İ:İ;l:ffi"§Çediliği 
olan ku'uluŞlaı tarafından düzenlenr,, ,İror*rrır* r"* ,"poı"n oır"ı,an r. |ıı,ı.nı"ı

ı9') Vakum Yardlmh t6pama setİ, r,"kum yardımi toplama setive vakum sağlayan cihaz iletam uyumlu olmalıd|.. Bu uyumutam olarak sağıayabilmek amaoVla bu 
'€tleı 

barlikte değerlendiri,*"* ," "j,İ-*" .lma., tercih sebebi olacakfur.

2o')lGpama seti ile b'rlikte kullanllacak vakum cihazı, süreklive aralıki negatif basınç sağlayabalme|i ve bu basınç değe.lericihaz üzerinden ayar|anabi|ir özellikte olmahdr.Firma, kapama setıerı ııe İrııa.ıauııe.er vakum sağayan cihazlardan en az15 (onbeŞ) adet hastanede bulunduracak, talep edildiğinde talep edııen miharaa aynı cihazla.dan hastaneye teminedecektir' Bu cihazlar iÇin h'Çöir Şekilde ücret talep edalemeyecektir. Mevcırt cihazlarda anza olması halinde veya daha faz|avakum ünitesine ihtiVaÇ duYulduğunda firma tarafından gerekli cih", a.rt"ğılo aı içnae sağlanmalıdır.

2ı.}Vakum yard|mİ kapama sğiambalaİ üzerinde ür€tim ve son İullanma tarihi, ma.ka bil8i|eri, sağlk Bakanhğl onay /uBB kodu, lot numarası olmalıdır.

olmaİ|dIr.

§c-
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vAKUM YARolM[l |qPAMA sETı (BÜYÜK 8oY)
ANTiMikRo8iYAt 8io GOMüş[ü süNGER )

1,)V'ıum Yard'mll Antimikrobıy.l Bio Gtimğşlü§in&r ü,iinüniin t6tınde lso 10993_10 a göİe de.İd. irritasyon etİlii olmamalldl.,8uhuius YÜU.nici lİ.ma taraindan b!l8.1.ndinlm.lidlr.

2,) V'kurh Yardhİ Anümiİ.obİyal Blo Günİşlİ siınge. ü.ünonii4 AsTıül E2l4g. göre Eschenthia co|i ATcc 209ı3, vRE (vankomisindlr€nCl Ent'rococcus facca|is), MRSA (M.tisilin di...di staphyaoco.c|r3 auıcusl İİşJıococoı. aur.us ATcc 29213 sulla.ı nün v! A'TMEznl4ga c'ndida albican' 8459581 suŞu etkinlıü olın.|ldlr. 8q.ülnliİ il. ,,r ii.o .Jn"" 
",.",ldlr 

v. yİıjen|d firıha bU belgeYl

3')Vaİum Y'rdlmll Antimiıİobiy'l Blo Gümüşlü §in8.r ü.ainğ lso 10993-11c86r. akut sistemiİ tokiİ ettİye 5ahiP olmam.lldı..
4') Vakum Y'rdlmll Antimikrobiyal 8io GümüŞlü siinter oİününün bem.li fbrobl.st hü.rel..i prolİfer.syonıJn, durdulmadlğı İantlanrnlş

5.)vaİum Ya.dlm|l x.pama s€ti Büvtk 8oy (Anlimlkrobiy.ı Bio Gİmüşlo §ing.r } s.t iç.nğ;

d

6
dnpel

E

E

D

bulunmal|dlr. sin8erin an
bel8elendirilmelidir,

amaca uygun

Antimikrobtyal Blo Giimiişlü siinte. 2rgİlcm bğyıında, 14,9İlon eninde ve 3,3 lo,2 cm kaİnllğhda

20 ı 30 cm İ 5 ,bad"ında en a2 3 (oç) adet v. / v.ya 1oİıo cm t 1 ebadannda en aı 2 (iki ) adet ş€ffaf yap§kanl yara örto.ğ (

Temizleme Mendlli2 i o,5 mlhacminde

Yard boYütunu ölçın€İ için en aı 15 ğD boyİunda cetval

B'öant ho4umu (n'tatif baslno cihaza aynen yansrtacak ve taşryacak nitellkte) öıelllkleıinc ve adetlerine sahip olmallDlR.

Baüant hortıım0;

6 Toplama s.ü bağl.nt kafr$ uy8ul.mayl kolaylaştır.caİ d|ıamda olmaİd...

E Baİlentı kafal horfumu oz..indc klenp olmalldı..

6 Bağant' kafısl ho'tumu b'ğla'tt kesiml, yaılrn clhaından 8elan hoatuna ve bu hoatuma ııygulanabılan apraadara tam uyumluyapda olmall, .ır ve hava krçağl yaprnayacak ş.klıdr baü.ni §ağanabilmeıldır,

d Bağlant kafasl hortumu, daehailn boıırmaiİna n.den olmaFcaı ş€kllde biikolrlıeleİ. ve kryn,malara k .fl di.enci ol|nal|d|İ.

a) İt lÇ'rısihĞk| d'epl'ı 
"ö*İ 'İltta 

me5e6syone nedan olmayuc.k miııo hava taçişlne ııın v€aırı€ll ve negatr bas|ıE tedaü5l boyuncacild. güv.nli ş€İilde tufunmaldlr.

7')o6p', iİnge'e ve dıde aıı.ca rapŞmall, haya ve aıvl kaçaÖİa lıin vcİmeyec€* v€ ıol.Yca yrtlrnayacaı ıalitede olmaıdta.

&}or.p€ koıayc. uy8ulanabi|.c.t v. y.pşİanh k6imi rah ça a9labil.ek ş€kllde dlıryn .dilmlş olmalld|r.

g')x'Pa'na seti iÇeiisind'ki d"nal horturnian netatif ba$nq cihaza aynen rana.t cak ve taşıyacak nltalikta olmalı, bu sayede r.rayauytu|an'n n€tatif basinÇta ddiŞikıik olmasl halinde Vakum Ya.dhl| yara (apama ünltesl tarafrndan rlgılınıp lyan veımestn olanaitanmaİdla.

10') vakuh Ya'dml| Yara Tedavi slsterni iÇin 8eç.r|iE si§t mi oluşfuEn kapama sett.rinln iç.rislnd. yer alan tiim parç.lann uy8un boyutve mıkbİlard' bir 
'rada 

set halinda olduğu, $ç..ti UBB kayrt ıuanansma §ahiP §teaiı Pakctlerde tullan|ma sunulrnuş oımaİdla,

lr..)Üİİnl.rln ste.il Yğntarni Edlen otsit olrnıhdr.

12,) Vakum Yafdlmlı Anümikobiyal 8io Giim0ş|ii SOn8.ı ra.a kapam. i.tt t k iullanımıık € ste.il ambal.jhda olmalıdır.

L
ğ.
oi

hohojen dağtl

13.) Vakum Yardümll Antimikrobiyaı

14.) Vakum Yardlmll

.:ıS\-.

\{J ,.-



İ:İJ,::H;#''' 
*'nikrobi,al'io GümüŞli s'in8er,,iınğş saftnmı 72. saat§onuncıa o,5o - 2,m ppm oıınaıdı.ve bu 6zeııikıe.

ii;l1,1iliiill*ilS,i].1.?l;:T;,LHT.t#lH[:lii]itlj,.J""*Hlyüıeyininşekıinıaıac.kveyaraboşıuğ.ınu

17'J V'kum Yardrnll Anümikiobiv.l Blo Gimüşlü §rn8er,y,ar. yüı.yindc n.8atıT b.s,n". ideil şaldlde sü.y.rak yara kanl.nmarn|aftrabilm.Il, enf€lte ya6l.rda bakterj yitinü a.'"İU."n 
'..* w.*""Ole;lİlİ:vonu.ağl"y"Ullm.lialr.

18J v.İum Ya.dlrnl| Antlmlt.obıYal 8io Gtımüşlü sünse,, tokslk olmamall re etr.fa herh

:J::;l,il"",,ş:".,*rankufuıuşıa.tarafindanaı..iı.n.6ııyÇ.i,;--;;';';#r.,İHff';lİ:|İr}[llr"Hİ-

19.) Vakum Yaİdllnll İapama scti, vaİuh vi,"tı"y"uıı-.ı,"""vi"l";;ili:JJ"&:llj:.',:ili;H:;:il:#:fl:l;"'J'ff,:,::;,;r'"aııdır.Buuyumutanro|arak

20.)K.pama seti lle birlikte &ulian.lacak vakü,

;:",,:;;ru;::*l;";*İr##:il.yl]l[liT-LH:;"İ,il"":iT;",:^TiT[,.i:,j§:1;:L"",JJ""
**..r"**.ti*,,;",li,İ:Hfi:,İ]iff'Hi*lT"^,1'İ}Ti!"ninede@hir.Bucihar-r"n,rri,r"*ir"l*",*,"o
cihaı desteği 3odk iinde 5ağaamai|dır. 'zlc valun unitesine ıhtiYaÇ duYuld!ğunda frrna taraindan gerek|i

;l}:1su|':il:il|.l"*ma 
seti ambalail üı.rinde ti.eüm ve son kullanna t..lhi, m.*. bil8il..i, sağllk Baianhğ' onay' /u8B kodu,Iot

22.)KaPama .et e.inin t6lim t İihindcn itiba

il:ril**:il;l;:il;:ffi ]] ;:lHl l]#:ixilil]]"1ffi ;lHHLTjlil}Hffii: ;:l""it]' ;§l ##.,
23.)jhaıeye rd.a baklm diplomasına sahip o|mai v. qEulama rap.n kişile.in F.a baklm bll8eleai olmeİdlİ.
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BiyolotiK DoKU METARvALi TEKNiK şARTıveıvırsi

#:ilı"jl''ajen 
içerikli membran olmaıı ve bu özellik ce belgelerinde ve ubb kayıtlarında

2|Ürün o/o 1O0 absorbe olmalıdır.

3.Ürün % 100 kolojen sığır (Bovine)kaynaklı olmahdir,

4.Ürün, karıştırma ve uygulama için gereken tiim aksesuarları içermelidlr. Ürün; yapıştırrcıProtein ' 
aŞürı fibrinolizi önlemek iÇin fibrinojenin tro.Jın İr."nna", nbrine dönüştiirülmesinderol oynayan maddeler içermelidir.

5.Ürün insizyon aİanlarında rahatça kullanılabilmelidİr.

6.Ürün fi broblast growth faktör|er IFcFJiçermetidir.

7.Ürün biouyumlu olmalı ve hücre yenilemesini gerçekleştirmelidir.

8'uyumlaştırılmış saf atetokollajenden imal edilmesi nedeniyle doku hücreierine tamamen nüfuzedebilmeli ve a|erjik olmamalıdır

9, iyatrojenik yaralanmalarda, doku yapıştrrma, hemostazı sağlayarak kanamalarındurdurulması, yara iyileştirme ve cerrahide sütür desteği için kullanılır.
10,Ürün Tip l kolajen olmalıdır, cerrahi müdahalede kuIlanılmaIı ve emilmelidir.
l1. Ürin çift siteril olmatıdır.

12.Ürün üstiin hemostatik özelliğe sahip olmalıdır.

13. Ürün non-toxic,non-alerjik,non-immunogeniq olmaIıdır.

14. Vücutta kaldığı zaman immüno allerjik reaksiyona neden olmamalı

arkası, teknik özellikleri, lot numarası

SGK" tarafi ndan tarafr ndan onaylanmış

15.Urün ambalaj üzerinde üretim, son kullanma Qrihi, myazılı olmalıdır. §"rt^ 
"'

16.ürün "T.c iıaç ve Tıbbi cihaz uıusa| Biıgi ,.r*:.";^Üİoımaııdır. :" .li- lİ§"
0ıj " d,o
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