T.c.
Harran Üniversitesi Araştlrma ve UyguIama Hastanesi

Sıra No:

03

l66

Konu: Teklif Mektubu

KALEM TlBBi SARF MALZEME
TeklifTarihi: 29.12.20|7 SAAT 17:00

işin Adı:
Son

77

Miktarl

ı,lal / Hizmet Adl

s.Ilo
1

slı{co KANuLU

2

oFT

LX POŞLU DREP

ALIMI YAKLAş|K MALiYET içiNDiR
Biİiın Fiyat

Elrimi

100

ADET

1000

ADET

100

ADET

4

STERIL DENGEu TUz çOz. 5oo ML

500

ADET

5

MVR 8IçAĞI

250

ADET

2000

ADET

400

{rRE

10000

E

7000

ADET

KURşUN oNLuK

20

ADET

KURsUN GolşlAo / oVER
KoRUYUCU
ANTEMON X RiY TROID
KORUYUCU BOYUNLUK

30

ADET

30

ADET

3

cRo

6

EN sPoNGE
o/o37

FoRMA]_oEH

7

8

DEZEN EKT AN I ANTI sE PTtG i

KIER DosYAsl

9

10

11

r2

:

45 mm PED]ATRI
NON_INVASIVE SREBRAL
oK5iMFrRE 5EN5ÖRÜ
KAN VERME

j

EKG

|4

15

IDl (A4 EBADINOA

: TRUCUT BIYoPSI
YAR] oToı4A

2r

IGNEsI

22
23
24

ADET

1600

ADET

150

ADET

100

ADET

KAru)

100000

ADET

70

NEsI

I

( TRUCUT BlYoPsI

i

;

i

ADET

MR UYUMLU ELEKTRoD

4000

ADET

5000

KUTU

Bltf

:

ADET

40

CERRAHi ELojVEN NoN sTERiL
PUDRAu
cERRAH ELD VEN NoN
sTERiL(PUORAsIz)
HASTA TANmı4

25

25
27

10000

Sm

,

ADET
ADET

sPo2 PRoBU

] NoN STERIL SPANç XR(12

i

100

oN

N

KoHDEN

18

1000

l

sm

N PLEVRAL DRENAJ

19
20

sm

KoLosToM ltİosToMI ToRaAsI

13

15

EL

Y

:

40000

i

KUTU

15000

i

ADET

N

] Ii.ITRAKET SARI No 24

:

30000

KuLAKTAN ATE5 oLçME PRoBU

375000

28

YATAK KORUYUCU ALEZ

].

29

sP

E N0:20

E

30

No:22

E25G

31

sPlNAL

32

8IsTtjR UcU No:10

33

ALçI PAt4

34

B

I

15

i

A DET

ADET

00 0 00

ADET

]

300

ADET

I

I

300

ADEI

2500

ADET

5000

ADET

cM

5000

]

ADET

l

20000

]

ADET

UcU No:t

35

DAM^R YoLU

1000

ADET

36
37

TAN5iYoN MAN5oNU ERis

500

ADET

KoRUYUCU

K

100

ADET

38

OTOMATIK TURNIKE

3 00

ADET

39

TANsryoN MANşONU 8ATTAL BoY

3 00

ADET:

40

X

PAToLoJl KABI 50o ML

500

,

ADET

Adres: Araştlrma ve Uygulama Hastanesi osn]anbey Kampüs0 ŞANLIURFA
lrüibaı lelefon : Tel.: 0 (414\ 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 4l 69

,

i

Toplam Fiyat

Tanlınlay|Cl Firma ve uBB

4I

42
43

100

ADET

oKsUENu sU

150

LiTRE

. EMEKToR

50

cc

BAsYoN

45

MF!

HIYPoF

46

47

PU XAFsIz 3.5

i

x(l0cMxrOM)

Eio

,

(DENIAL)

ENJEKIOR (ç,AM UçLU 50 cc,)

49

A5PIRASYoN KATETERI 6 cH 50

50

CERRAHI IşARETLf ı,|E KALEM]
(SKIN MARKER FINE TIP WRULED

51

,

cAP

HAm ı45

KISA UZATMA

KI sA UZATMA HATT] 80cM

53

KISA UZATMA H,Am 40 cM

54

ENJEKTOR 5 CC

55

ENJEKTOR 10

cc

57

NMoGASTRIK soNDA No:

58

DIL

sz

t4

ADET

rsiiei.ı
PLAsriK DoKU TAXiP KAsETi
8

PELLA EN0o14ETR

]KANULU

NEEDtf

500

LiTRE

500 00

ADET

300

ADET
ADET

70

73

A

CERRAHi KLiNiKLER oosYAsI

,

'

76
77

ADET

60

ADET

]

ADET

sEri

.

2oo00

TENS BANDAJI

100

rEN§ ELEmoT sÜNGERi

l00

HOIPACK PEDi
AM sURE

NoN sTERlL sPANç 7,5X7.5

ADET

1000

50]

WHmHALL USA LARGE SPINAL

75

ADET

11

@2o0o
72

|

72

100

M( HA
çIKARMA
KAN
Ğ NE sI
ALÇI PAMUĞU 10 CM

ADET
ADET

iĞNE
TUNGsTEN RHENIUi,l
NE
BYPAss sünjRü 6/0 13 MM 75 c}{

KAs

ADET
ADET

72

iĞN EsI 3

ADET

5

YUVARLAK CIFT İGNE
TUNGSTEN RHEN1UM
BYPAss sürüRU 7/o 9.3 MM 75 cM

Ao

j

500

66

69

ADET
ADET

|

300

72

YUVARLAK
FT IGNE
NYLoN TAPE 3MMrro cM

ADET
ADET

;

]

ADET

3 50000

TUNGsTEN RHENIUM iĞNELi BY_
PAss SÜTURU 8/0"6,5 FlIl 75 c},l

68

ADET

ADET

65

67

ADET

400

A8L 80 sENsÖR KASET

'

]

100000
120000

8rsAclGI

ADET

ADET

20000
i

-ı,wirriiEE6 PASTASI

63
64

5000

500000

56]

60
6t

ADET

4000
400 :

STER]L CERRAHI ELDiVEi] N0:7,5

9

1 00 0

300

c},|

52

ADET

10000
25000

]

ADET

3 50 00

500

KY

c}4

|

30000

iNTRAKEr PEMBE No 20

44

48

FoLEY soNDA 3 YoLLU No:22

ADET
ADET
ADET
ADET
ADET

250

ADET

5 00000

ADET
Genel

Toplaiı(KDV

Haric):

,Tannnlaylo finna bılgıs| olmalü

ve

ıekIifile billiküe sGK sol8ulamı sisteırinln çlkl,§l lekIifile bİlike venlmelidir

idıre

§"o : 6]r60.]E ]2.00 01,330
idarc Ad, : Ila.ran Ün llcr§itesi AJa$ ınna ve Uy8ulaDa Hasıanesi

Ekap Kayı]ı üçin

XML Josyası için geı.kti idari bil8iler yukarlda bİldİrİlmİŞtİr

Adrcs: Araşİrma vc Uygulama Haslanesi osmanbe, Kampüsü ŞANLIURFA
inibaü telefon ,Tel-: 0 (4l4) 344 4| 65 Faks :0 (4l4) 314 4l69

t

4

Göz içiN iRRiGAsyoN vE AspiRAsyoN KANüLü
1 Simcoe

modeli olmahdır.

2 0.60 mm/0.60 mm (23Gl23G)ölçü[erinde olmalı.
3 Aspirasyon port uzunluğu 0.30 mm,iç

çapı 1 mm (0.0ain) dış çapı 2 mm (0.08 in) otmatı.

4 Portun zarar görmemesi için port ambalaj içerisinde katlanmış hatde otmamatı
5 Ürün, üzerinde malzeme muhteviyatı, üretici firma adı Ürüne ait üretim yeri
üretim tarihi oImalı ve btister ambalaja baskı oIma[dı r, sonradan yapıştırma olmama[ıdır.

6 ÜrÜn kutusunda ve tek tek btister paketlerin üzerinde barkot numarası o[mahdır. Barkot numarası
o[mayan ürün teslim a[ınmayacaktır.
7 Test ve değerlendirme

amaçlı

değertendirme yapı[acaktır.

1

adet numune verilmes,i kesintikte şarttır,numune üzerinden

ambar teslim kotaytığı olması nedeni ile 5 adet otmalıdır ancak
teklif adet o[arak veriImelidir.
9 Tektif edilen ürün için teknik şartnameye bire bir uyguntuk İstenecek ve orijinat katatoğu üzerinde
gösterilmesi lstenecektir.
10 Kanüt özel koruyuculu steril blister pakette o[malıdır,poşet içerisinde ve diğer ambatajtarda
olmamahdır bu vazgeçiImez özelliktir.
11 Son ku[lanma tarihi tes[im tarihinden itibaren en az 2 ylI oIma[ıdır.
12 İstekti TiTUBB da kayıtlı olmatıdır.
8 Tektif edi[en ürünün kutusunda

13 Ürün TiTUBB da Sağtlk Bakanllğınca onaylı olmatldır.
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GOZ DRAPE TEKNiK ŞARTNANESi

l.

Örtü tek kullanımlık göz ameIiyatları için olınalıdır.

2.

Önıiytı oluşturan matenaller antialerjik, antibakteriyel ve medikal kullanıma uygun
olma|ıd ır. iplikleııe (hav) yapmamalı sağlam yapıda bakteri bariyer|i^ antım ikrobi}.al.
antialerjik. antistatik.

EN l3795

3

4.

] katlı.43 grlm2 SMMS nonvoven

malzemeden olına lıdır.Kumaş

standartlarında üretilmiş olup. tedarikçi firma tarafından belgelenme lid ir.

Örttiler, pratik, anIaşılır ve _r,önlendirici şekilde katlanmış olmalıdır
Oftalmİk örtü.l00-I30 cnr (+/-5 cm) ebatlarında. örtü üzerinde ]0x10 cm insünon filmIe
kaplı operasyon açıklığı bu lunma|ıd ırAçıklığın bir kenarında, operasyon sırasında sıvıyı

tahliye edebiIecek şeffaf. sıvı toplama torbası

bu

lunmalıd ır.örtü üzerindekatlı oldugu

zaman poşyönünü gösteren işaretler olmalıdır.

s.

insizyon film ıslandıgında bile yapışkan özelIigini kavbetmeyecek,med

ikalku llan ıına

uygun lukbe lgesı olacaklır,

6. urün

steriI pakeılerinin üzerinde imalatçı firma bilgileri. steriIizasyon

yöntemi

sterilizasyon tarihi. son ku]lanma tarihi.ürün ıçeriği ve öIçü bilgileri bulunmalıdır.

7.

Urün sterilizasyon tarihinden itibaren 3 yıl rafömrü olmalıdır

8.

N ununeler

9.

Tes|im

inceleııerek alınacaktır

edilen ürün

numune kabul edilecek olup.hastane idaresince gerekli görülmesı

halinde.veterli sar ıda ürünlerden steriIite testi istenecektir,
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aTripan mavisi Teknik §artnamesi

l

Tripan Mavisi 0.067o oranında oImalıdır.

1

SodiumChloride I.P 0.085% olmalıdır.

_,

l cc lik

1

Teslim tarihinden itibaren en az 2 vıI miadı olmalıdır

şişeIerde olmalıdır.
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DENGELEYiCi TUZ CÖZELTiSi 5OOCCTEKNiK SARTNAMESI
l-Solüsyon CE belgeli ve etiketliolmal1,500ml steril cam şişede olmalldür
2-Solüsyonun her l00 mI 'I aşağıdaki bileşimlerden oluşmalıdır:
|* * Sodium chIoride 0,6409
+* +Potassium
chloride 0,075g
* * *Ca|cium
chloride dehydrate 0.048gr
***Magnesıum choloridehexahdrate 0,030g
** *Sodjuın
acetate trihydrate 0.j9Og
***Sodiuın ciırate dehydrate 0. l70g
t*+Water for injection: fi ller
***Hydrochloric acid:flller at Ph 7.2
3- Teslim ıarihinden itibaren en az 2 vıl miadı olacaktır.
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20 gauge 1.1 mm geniştiğinde,açıtı o[ma[ıdır.

Tek tek steril paketterde ve orijinat ambatajı içerisinde o[ma[ıdır.

Vitreoretinal cerrahide skleratomi yapmaya'da uygun ayrıca temel
vitrektomi cerrahisindede rahattıkta kuttanıtabitmet jdir.
Ameliyat esnasında kut[anırken bıçağın sapı ndaki (handte) tutma yerinin elde
kaymayı önleyecek şekitde dizayn editmiş otmadı r.
Ergonomik açıdan kullanıma çok uygun o[ma[ıdır.

Mat ve yüksek katitede paslanmaz çetikten imat edilmiş o[ma[ı, mikroskop ve
diğer ışıklar a[tında parlamamatıdıi, Bıçak sapları yansıma yapmayacak renge
ve dizayna sahip o[ma[ıdır.
Ambatajı saydam ve bıçağın ucu açık ve görünür olmatı ,kesintikle koruyucu
sünger ve bezeri maddeterte kapatı olmamalı.
Ürün pakedi, üzerjnde malzeme muhteviyatı, üreticj firma adı Ürüne ait
üretim yeri sterilizasyon bitgiteri, üretim tarihi,son ku[lanım tarihi ve adresi
orijinal baskı[ı olma[ıdır, sonradan yapıştırma etiket o[mama[ıdır. Bu
vazgeçilmez özellik ve tercih sebebid.ir.
Son kullanma tarihi en az 2 yı[ o[ma[ıdır.
Test ve değerlendirme amaçlı numune veriImesi kesintikte
şarttır.

Teklif edilen ürün için teknik şartnamede bire bir uyguntuk istenecek ve
orijinat katatoğu üzerinde gösteritmesi İstenecektir.
Teklif editen ürünün kutusunda ambar teslim kotaytığı olması nedeni ite 10
adet olmaIldır ancak tektif adet otarak veritmetidir. kutusunda ve ürün sterit
ambalaj üzerlerinde barkot numarası olma[ıdır. Barkot numarası olmayan
ürün teslim ahnmayacaktır.

13

İstekti TiTUBB da kayıttı olmalıdır.

14

Ürün TiTUBB da Sağtık Bakanlığınca onaylı otmalıdır.

x

as'

t0

cöl

ı{.

o

§.

ö,
zıf,

egd

rıd

6
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

i

Orijinalamba|ajındaolmalıdır.
6'lı poşetler ha|inde olmalıdır.
Fiyatlar poşet olarak verilmelidir.
uçları tüylenme, pamukJaşma yapmayacak kalitede olmalıdır. selilöz yapıda olmahdır.
urün sıvı emişlerinde kesinlikle şeklini bozmamalı ve emdiği sıvıları uçta değil arkada
sapa vakrn verd€ toplamalıdır.
Göz amaliyatlarında kullanılmaya u},gun olmalıdır.
Urünün ubb kaydı ve medula onayı olmalıdır.
Teslim tarihinden itibaren en az 3 vıl miadı olacaklır.
Üriin Avrupa veya ABD ülkeleri üİetimiolmalıdır.
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FORMALDEHİT TEKNiK
ŞARTNAMESl

1) PatoJoİ laborafuaıında doku takibinde

2)

% 3'l

ve doku tespit anıacı i]e kullanıma
uygun

lik olmalıdır

3) Dilüe edilebilir o.Imalıdır.
4) Çökelti ve tortu içem.ıemelidir.
5) Üriin l litrelik orijinal ambalajında
olmalıdır.
6) Üzerinde lot nrımaıası ve son kullanma

7)

tatihi yazan etiket bulunnalldir.
Saklama koşullarını yazan etiket
bulunmalüdtr.

8) Ürtin teslim edildiğinde son kullannıa
tarihi en az 2 buluruı-ıalıdır.
9) Firma orijinal ambalajında numune getimelidir.
10)

Ürün laboratuaıda denenerek uygunluk
veıilecektjr.
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İsmoil p;tolo.|l
çErjıın$
föH

Lab.

sofumlu Teknlsyeni

fuf,;gır,,l!P,9,e^Hw
Anşlrba Göıei|i.i
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Alkol Baztı Ei Antiseptiği Teknik
Şartnamesi
El antiseptiği o|aıak n-propanol, izoproparıol ve etanol
den biri veya bunların kombinasyonunu
içeren %o60-95 oranında alkol olmahdır.

Eli yumuşatan kimyasal maddelerin vermiş olduğu zaran
enaza indirgeyen gliserol maddesi vb.
içermelidir.

2

Ürtın aldehit, kuartemer amonyum bileşiği, klorheksidin,
fenol, klor ve tiirevlerini içermemelidir.

3
4

;H,İ:l|-,,,"

nazır formda olmalıdır. Temas süesi krsa olmatı
ve çabuk kııruma özelliğine sahip

ürtın ellerde ale{ik reaksiyona neden olmamalı,
dermatolojik test raporlan sunulmalıdır.
Kullanıcıya toksik olmamalıdır

5

6

z.

t.
s'

Firma ,cilde zarar vermedigini belgeleyen dermatolojik
raporlan sunmalıdır.
Ürtın hijyenik el antisepsisi ve cenüi el
antisepsisi için uygun olmalıdır. Bu uygunluk
EN 1500
(hijyenik el ovalama testi) ve EN l2791 (cenahi
el oraıa,,a testi) ile raporlanmış olmalıdır.
Ürün kullanıma baŞlandıktan sonra tıiketilene
kadaı havadan kaynaklı kontaminasyona
karşı dirençii
olmalı ve firma bunu bilimsel
çahşmalarla belgelendirmelidir.

ıo' Kullanım öncesi herhangi bir katkı maddesi
eklenmesine, kullanmdan soııııı
kurulamaya
gerek olmamalıdır.

ı

ı, Ürtlniln pH

değeri cilt pH değeri (5,5) ile uüıımlu
olmalıdır.

ız, Hastanedeki yüzeyler üzerine döküldüğünde
leke bırakmamalıdır

ı:,

su ile durulamaya ve

ve zaraı vermemelidir.

veYa l litrelik tek kullanımlık ambalajlarda
olmalıdır. Manüel kullanıma uygun
kullanmda 3-5 ml antisePtik veren, üstten
basmalı valfli dozaj pompalı veya fotoselli
özellikte
olmalıdır. Her l lt için bir tane cep tipi( l00cc)
orijinal iirıln vermelidir.
Ürtın]er 0,5 litrelik

her

l+, Firma tarafindan talep eden birimler
için her 10 adet ambalaj için l adet duvar
montaj aparatı ya da
hastanenin yatak sayıstna göre yatak başı
aparatı veriümeli ve kırılan aparatlar

yenisiyle ücretsiz

değiştirilmelidir.

ıs. Ürün kokusu rahatsız edici özellikte olmamalıdır

.

ıo, HijYenik amaÇlı kullanımda etki süresi <l
dakika olmalıdrr. Bununta ilgili klinik raporlaı
ihale
dosyasında sunulmalıdır.

lz'

Ürtın, orijinal ambalajında kilitli kapakh
olmalıdır. üzerinde solüsyonun içeriği, iirün
kullanımı,
iııetim taıihi, son kulianma tarihi, kullarıım ile
ilgili açıklamalar, yanıcı ve toksik etkilerine ilişkin
uyanlar bulunmahdır. Etiketi Ttirkçe olmalıdır.

ı8. Dtiketlerinde risk ve güvenlik ibaresi ve açıklaması
olmalıdır.

-

aJ
ö,-l
ıe. Ügtln degoYa teslim edildikten sonra raf ömrü en az2 yıl olmahrlır. Son kullanrm tarihine kadar
stabil kaldığı laborafuvar çalışması ile belgelenmelidiı.
l0 litre üriin iÇin kontaminasyonu engelleyen ambalajda. dermatalojik testlerden geçmiş 500 ml
koruyucu kem verilrnelidir.

zO. Her

z

ı. Teslim edilen seriye ait ıiretici firmanın orijinat sertifikası teslim
verilmelidiı.

srrasında iiı.i1n ile

birlilııe

ZZ. Gerek duYulması durumunda teklif eden firma kullanım öncesi gerekli eğitimi vermelidir.
23. EnfeksiYon Kontrol komitesi

tarafindan gerek görüldüğü talıdirde numune Sağhk Bakanhğınca
Yetkilendirilen ve kurum tarafindan teıcih edilen bir laboratuarda mikrobiyal etkinlik, toksikolojik,
kimYasal iÇerik, korozifetki vb. açısından test edilecektir ve masraflar ilgili frrma tarafindan
kaŞılarıacaktır. Üriinde uygunsuzluk tespit edildiği durumunda, farklı seri numaralr iiriinler ayrı
miktarda ücretsiz değiştirilecektir.

24. Teklifveren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektir.

Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ilnitelerde sağlık personeline kullandınlacaktır. Sağlık
Personelinin iirün hakkında görüşleri, o iinitenin sorumlu hemşiresi velveya hekiminden uzman üye
tarafindan yazılı belge ile alınacaktır. Üriin seçiminde sağlık personelinin, iiriine uyumu ve i.iriin
hakkındaki görüşleri dikkate almacaktır.

25. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak iizere her
seri için yeterli sayıda numune alarak masraflan firmaya ait o]mak üzere analiz için

gönderebilecektir. Anal\z nedeniyle eksilen stok

26. Firmadan istenecek be|geler

u.

fi

rma tarafından tamamlanacaktır.

:

Ürtln Sağlık Bakanlığı biyosidal iiri,in listesinde buluırıah ve bunu dosyasında
belgelemelidir.

b. Üriin

30 saniyede bakterilere (Pseudomonas aeruginosa" metisi|ine dirençli stafilokok]ar,

enterokoklar, ve acinetobacter dahil), mikobakterilere (Mycobacterium terrae dahil),
mantarlara (Candida albicans dahil) ve virüslere (HIVI-HIV2, HBV, HCV, HDV, HEV,

HAV, Polio Virüs, Adeno Virüs, Rota Virüs, Nörovirüs, Corona Virüs (SARS ) influenza
Virüs (HlNl, H5N1 ) ve Herpes Virüs Tip 1 Ve Tip 2 dahil ) karşı etkili olrnahdr. Firma bu

özellikleri taşıdığına dair Uluslar arası akredite laboratuarlardan veya sağlık bakarılığı
tarafindan yetkilendirilmiş laboıatuarlardan alınmış mikrobiyolojik çalışma raporlannı
sunmah ve EN l500 testini geçtiğine dair raporlan teslim etme|idir.

c.

Firma MSDS Belgesini

d.

Tiim belgeler orijinal ve Ttirkçe yazrlı olmalıdır.

".
f.

Üriine ait Güvenlik Veri Fişi verilmelidir.

(

Ürtin Gtlvenlik Bilgi Formu ) dosyasında bulunmalıdrr.

Uriiıııün ambalaj iizerinde kimyasal içerik, iiıretim ve son kullanma tarihi ve lot numarası
bulunmahdır.

1
GEREKEN FoRMtAR
HASTA DosYAsl ,DosYA içiNDE BUtuNMAsl
HASTA DOSYASİ

.
.
o

amblemi olmalıdır,
Dosya üzerinde Harran Üniversitesi
belirttiği
basılmalıdır,Dosya hastane idaresinin
Örnek dosyadaki gibi renkli ve resimli
renklerde basılmalıdır,
yerlerde istenilen yazılar yazılmalıdır,
Dosya üzerinde hastane idaresinin belirttiği

.Hastadosyasıhastaneidaresininbelirlediğiörnekdosyayagöredüzenlenecektir.

o
o

iç kısmında tellİ olmalıdır,
FormIarı yerleştirmek için dosyanın
ır,Gerektiğinde elle yazılabilmelidir,
Klinik adının olduğu yer boş bırakılmalıd

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

ı

YERLEŞTiRiLMESİ
DosYA içlNDEKi FoRMlAR vE FoRMLAR|N
verilecektir,
o Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya
ı Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır,
. Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır,

.Örnekdosyalardakigibiformlarındosyaiçinesırasınagöreveeksiksizyerleştirilmesi
yüklenici firma tarafından

yapılacaktır,

_|

ı

_!_: ı:__^ ..^^i.i

oDosyanınveformlarınhatalı,eksikveyanllşbasılmasıhalindeyüklenicifirmayenisini

ı
.

basmakla yükümlüdür,
belirttiği sayıda olmalıdır,
Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin
aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:
Dosyanın içinde bulunması gereken formlar

Gereken Formlar
1)Dahili Klinikler Oosyası İçerisinde Bulunması

. asta tabelasl
. H astane giriş formu
. Anemnez ve muayene formu
formu
. Hastanın kendi isteği ile tedaviyi reddetme ve taburcu olma isteği
. Hasta taburcu onam formu
o Hemşirelik hizmetleri hasta ön değerlendirme formu
o Ağrı tanı|ama formu
o İtaki düşme riski değerlendirme formu
ı Hemşirelik bakım p|anı
. Hasta ve hasta yakınlarını bilgilendirme formu
. Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
. Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak
. HastanIn ilaç ve malzeme teslim formu
. Hastaya ait eşya teslim tutanağl
o Hasta dosyalarında bulunınası gereken doküman listesi
. Hasta dosyaları içeriği kontrol formu
H

)

ö

ılslae

**r*ffiffi**'

.
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X RAY KORUYUCU ÖN KORUMA KURSUN ÖNLÜK

1- ..RşUN

ÖNLÜK RADYA'Y.NA KARş. ÖN TARAF.A o,5o mm
Pb KURşUN EşDEĞERLiKTE KoRUMA
pB

,AĞLAMALıDıR. sıRT KISMıNDA

2-

3,
456-

o,2-5

"
9,

srANDART;R; ü?iut xonuı*ıa sıĞLAMALıDıR.

ÖNLÜK Öıı xonurqn uo»l L. oLMALlDıR. ÖNü)Ii
cAPltAZ cl.jt.İiN clrt-[t,I |]^N.f l.^|tl.^
KAPANMALIDIR- HAstANENiN TALEBi ooĞnuırusuıJn
^RKAD.{N cİııİı-ı unrvr ytniıE isTENıLDiĞNı)üj
öNI)E
KAPANAN KEMERLi sİs-IEM YAPII^Biı.ı..ını.ıoın.

riııiiiii iunurıuruz

urı.İRLEyEcü]KTiR.

*URşUN öNLÜĞÜN ERcoNon iKüU|.LANIMl VE
UZUN öMÜR Aç'SıNDAN oNtÜĞÜN iç ı(UMA'
KAPIJIMASı VE KUMAS RENGi İLE DIş Kuıas «epın-inii-vi'*un"ı

ao*rrı orMALıDlR.

KURşUN ÖNLÜĞÜN GÜyENLiK STANDARTLARl
GEREĞi ÖN YüzÜNDE DoziMETRE cEBi oLMALrDlR.
KURUMuN vE KıJLt-/tNICINlN TALEBi ÜzERiNE

ÖNLÜĞÜN iç Kı.MıNDADA DoziME.RE cEBı
oLMALıDlR.

öNLÜĞüN EB^,,,LARINıN BliLİR].ı,NMI.si içiN ü,iRM^N|N
TsE STANDARTIJIRıNDA üRETiLMiŞ oı.r,ııııuin.
vE Bu EBATLAR DoĞnuı.rusuıı»n

7-

TEKNiK ŞARTNAMESi

iısıiu

ss:§I4-,\'l-:i/ls:.]!ruj!!!.!§ l.M:Il,

iı,ısin*uİİıiDıGı
inpiiüii.İöİİl '"'

ljI]^T vli
II]A,I,Ln RDn sEçiM y^p^|]iı.MüiLi

ÖNLÜK ETiKETiNDE ÜRErici-FiRMA BiLGiLERi,
sATıcl riRMA "
BiLGiLERi, ÜRETiM
TARiHi, LoT NuMARASı, BARJ(oD NuMAusı tiiuni]bıİİ.' "' BiLGiLERi,,EDEN

[İşİ,Tr',ş^1',ffJN

MATERYAL HAFİF, HoMo|EN, iNcE vE EsNEKtiĞıN
,AĞLA]üıMA.ı AMA.ı iLE çoK

KURşUN ÖNLÜKLER isTENil-DİĞ-iNDE ö7,EL
oLARAK ÜREIiLMELi, özEL KALlP vE EBATLARDA
oLABiLMEı.iDiR. BEDEN öı.cusü
nı;»İrvnİOnc riİİı, tiııı;riı.r,rrı,inin. snĞı,ıxı.ı
vı;
ERG.NoMiK KULLANlM AcıslNDAN.
^ı.INnıı,ı«
Kuuşu,ı oıi,ı;iu,ı ,,iii,,i
.ı,ı,K

KoRuyUcU KURşUııı ıuardniyıı-

irr,.,n
xuı,ı-ııİı,ıunııaı,ııın " '' "

,,sn,,r.

K,\,ı ı.I

",-Nı/\}....ii

10- x RAY KoRUYUCU KURSUN öNltiĞÜır.Üt
ao7oeo7 ttc DiREKl ifLERiNE uYGUNLuĞU
oLMALl vE 4
HANELı .NAYLANMış ıiunuı.uşnu o,ıNMış
cE BELGEsİ BULUNMALIDIR.

,"

lİ,İ_r,ilxi,gHiMİNEAİTTAEKoNAYvETEsTRAPoRLARloLMALIDıR-BUNUİSTENİLDiĞİNDE

12- ÜRÜNE iLişKıN ÜREIİM ı(osUL-ı-ARıjso 9oo1:2oo8
oLMALıDlR vE BU
sTANDARTL^RDA oı,ouĞuı,:n iı.iŞKiN ılljı.Gli
'.ANDARTLAR.NDA
sUNMAl.!DtR.
13- üRüNE itişKiN oLARAK ULUsLrR^sı KuRULUşTAN

n

ı.ıNMIş .|.ıis1. ıtApoRu oı,M^LtDıR.

14, ÜRÜNÜr\ URtTiMiNE iLişKiN AKRL)iTE ,l.MUş
KURU[4tJAN Ul.Usl-AR AR^sı GuçuRt.iLiĞi oı^N
RADYA.Y.N KoRUYUcU üRüNLERiN ıinrrlruıit'iiişxiı
öuili, sooı,zooz BELGEsi oLMALlDıR
15- ÜRÜNE iLİŞKİN TÜRKiYE BULUİÜAN BİR BÖLÜMDEN
AL,NMİŞ AYR.CA BİR TESI BELGESİ VEYA
UYGUNLUK BELGEsiDE

oLMALıDlR.

16, KULL'NıMl Koı-/rY vÜcUDU SARAN özELLiKTE oLMALıDıR
vE ÖNLüK öN TARAFIN HER BÖLGESİNDE
0,50 pB KoRUMA sAĞı.nırnı.ı nın.
17- KULıANıLAN KUMAŞ SU GEÇiRM,HZ UZUN suı(i:Li t\tJı,ı.,,.:;Iı.irı:ıüiJ,ııiNnçıüıND^NK.LAysiı,iı\ıjııiı.ljN
BıR YAPıYA sAHiP oLMALlDtR. ÖNLüĞÜN ı]iYELERı
su inçinr"ıiz urr:LLlKTE oLMAt,ıDtR.
18- l(URŞUN ÖNLÜKLERiN ÜRETiM HATAıltruIrA ı<ARş| üRı,r-ici
ı.iRMA 2(iKi) yıL GARAIIjTi vERn ELiDiR.
19- (URşUN öNIüKLERDE RENK TERciHi YAPıLABİLMELiDİR.
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X RAY GONAD KoRtryUCU TEKNiK ŞARTNAMESi

1.

GoN^D KoRUYUCU 1MM PB KURşUN^ Eş DEĞER K^UÇUK KURŞUN Biı.EşiMiND|iN

2.

KORUYUCU KURŞUN MATERYAL HAFİF, HOMO|EN, İNCE VE ESNEKLİĞiN SAĞLANMASİ
AMAcr İLE çoK KATL| oLMAL!DlR.
CONAD KORUYUCU YAP|MINDA ESNEK OLMAYAN TEK KATL! KORUYUCU KURŞUN
MATERiYAL KULLANILMAMALIDIR"
KULLANIM| RAHAT VE HER GoNAD KoRUYUCU İçİN AYR| AYR| KEMERİ BULUNMALIDIR
KULLAN|LAN KUM^ş sU cEÇiRMl,z UZUN sünnı.i «uı.ı.nt\ııı,ı VE Hi,YEN AÇısıNDAN KoLAY
slLlNIjBıLEN lJiR Y^PlY^ sAtlil, Ol.,t 1,1!,t lJtlt.
GoNAD KoRUYUCU ERGoNoMiK KULLAN!Ml VD UzUN ()MüR
öıı-üCüıı ıç
KUMAş KAPLAM^Sı VE KUMAs nnıııci İı-r nış xuMAs KAPLAMnsI
^ÇısıNDAN
vE Rgııci ı,nnxı.ı

3.

4.
5.
6.

7.

YAPıLMlŞ oLMALıDIR.

oLMALlDlR.

GoNAD KoRUYUCU NUN cE - isogoo1:2oo8 vE iso14oo1 BELGELERiNiN BULUNMAsı
GEREKntEKTEDiR.
8. GoNAD l(oRUYUGuLARDA RENK TERcİHi YAP|LABİLMELİDİRsATrcr FiRMANıN UBB
KAYIT NUMARAS! oLMALlDrR
9. GoNAD KoRUYUcU sMALL-MEDİUM- LARGE EBATLltRlNDA üRETiLMiŞ otMAL|DlR.
10. GoNAD KoRuyuctrt.ARtN ETiKETiNDE üRETici FiRMA 8iLGiıpni, saİıcı pinııa
Biü.ciı,[ıti, ıııoıı ııiı-ciı.ıııii, t,lıu füİi ,ı,.rııil:i, ı-tı ı, :]i,, ır,.Ijı:;I, :}^liIIoü l,]tJl,it R^sı

oLMALlDlR.

11. GoNAD KoRUYIJCU!.AR

vıııııııı-iuiıı,.

H

TALAR|N^ KARşI ÜRr:,ü.ici l,itlMn 2(iKD Yıt c^R^NTi

12. GoNAD KoRUYUCULAR 1oADET s,1o ADET M, 1o ADET L BoYUTLlIRlNDA

oLllCAKTıR.

,/
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\2x RAY TRoiD KoRUYUCU TEKNiK
şARTNAMESİ

1.

TRoİD KORUYUCU 0,5o MM PB KURşUNA uş nnĞnn
xnuçuK KURşUN BiLEşiMİNDEN
YAPlLMış oLMALlDlR.
z [91UJ-UçyIURşUN MATERYAL Itn ı,il., H,MOJ[N, iNc[ Vu [sNEKı.iGiN
snGLANMAsl AMn Cr
lLE çoK KATLı oLMALIDlR.
3. TRoiD KoRUYUCU YAPlMtNDA İisNEK oLM^YAN 1,[( K^.I.LI K0RUYUCU
KURşUN
MATERİYAL KULL/INILMAMALIDIR
4. KULLllNlMI RAHAT yE YAPİşMA BANTLI oLMALIDIR
5. KULıltNıtıtN KUMAS su GEçiRitez uzutJ sURELİİUİınruırı vr rıi;vnııı AçısıNDAN
KoLAy
siLiNEBlLEN BiR yebıyn snırip oııın-İİoın'--'
6. TRoİD KoRUYUCU NUN ERGoıııoılıİx«uiraşıııı vE uzuıv öııüR AÇrsrNDAN
öNtüĞüN ic
KUMAş KAPL^M^sI vE KuM^s RENGi iLE Dış KuMAs
«apıaııas-ii,'jiiİ;;İ;;;"'
oLMALtDtR.
7- XİAYXORUYUCU KURŞUN ONLUCüNUN tJ9l6ıJo/ ı,ı,C Diüiı,K,ı,ı |,Lılüıiıı ıı
UyGr,,,ıuüU (ıı.ıı,rı.ı
vE.4 HANELi oNAyLANMış KuRuLuşrnı,ı alıırıı*ıiş cr
Btİcıisl suıuNr*{alıblR.
8- üRüNüN üntriıuirııı air inux orvrri vu rtsr ırıponı.nnı-oı.Nı^LıDtR. IıuNu
İsTENiLDiĞİNDE sUNMALıDlR.
9- üRüNE İLiŞKiN üRETİM KoşuLLARl iso 9oo1 STANDARTLARINDA oLMALlDlR
VE BU
sTA_tııDARTLıIRDe oıouĞuıııa iıişxlı nrıcE İuİı-İuAİİİIİ.
10- ÜRÜN-E İLİşKiN oLARAK ULUSLARASI KURULUşTAN
ALINMIş TEST RAPoRU oLMALlDlR.
qly-ryyry_ü!IT,MiNE iLişKiN Axntoirt oiııu} iiiiiuıiöaı uıusLAR ARASr
GEçERLiLiĞi
oLAN RADYASYoN KoRUYUcU ÜRÜNLERİN Üniriı,ıiıtE iı,işxıN
oHsAs 18001:2007 BELGESİ
oLMALlDlIt.
12- TROİD I(oRUYUcULI\RDA RraNK Tı,ıtaiıti Y^Plt./r Bit.I.1lil.;lj
itl.
13- sATIcr FİRMANıN UBB KAYlT NUMARAsl oLMALtDlR,
14- TRoiD KoRUYUCULARıN ıi'tiKtTiNDıj üRETici I,İnıın ııiı.cıı,ı;ııi,
sATIcI ı,iıüM^ ııiı.Giü.ERi
BuDEN BiLGiLERi, ÜRETİM TARİHj,.LoT NUMARAsı, saniou
oLMALIDıR.
-----"'
15- TRoiD KoRuyucuLAR isTENiıoiĞiıor
^ıuIuaRAsI
şanxe ıuobeiiiiE ünnriııırıınin.
16- TRoiD KoRuyucu HATALAR,Na xeşı dnnrici rinırditixo
i,L ianaı.JTi vEnüuBıınin.
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'fek Parça Boşaltmalı Pediatrik Torba
Şartnamesi

l.

lorbaların cilde teıııas eden. yapışan kısmı peristomal cildi koruyucu özellikte
hidrokol]oid içeren stomahesive materyalden yapılmış olmalıdır.

2.

Torbaların r,ücuda 1,apışan hidrokollolid kısmı (Stomahesive) jelatin (%20) pektin
(%20) sodyum karboksimetilselu\oz (Vo20), Polyisobutylene ve mineral yağlardan

inııl edilıııiş olıııalı böllece

\,ücutta yara. kaşıntı. alerji oluşumuna meydan

ıernıcn-ıeli. oluşan tahrişleri il,ileştirici özelliğe sahip olmalıdır.

],

l'orbalar r.,ücudun harı.kct kabiliy,etini engellemeyecek şekilde cilt ile ul,um içerisinde
esnek oImalıdır.

4.

'I'orbaların
dı.,sıck lcr

r ücı-ıda 1,apışan

ici r apışkan

tı

kısmı tamamen adhesive olmalı etrafında mikopor şerit,

lııranıalıd ır.

_i, 1-orbalann r,ücuda rapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olup, hastanın
rahatlıkla duş alabilnıesini sağlamalıdır.

6.
7,

LIer kutu içerisinde

-I'orbalar

hijlen açısından 2

adet slikondan imal klemp olmahdır.

koku geçirmeyen 5 katlı film tabakasından üretilmiş olmalıdır.

8.

ltıtbanın r iicuda temas eden kısmında terlemeyi önleyici astar oImalıdır.

9.

Torbalar alttan boşaltılabilır oImalı. gaitanın gözlemlenebilmesi için şeffaf formda
olııralıdır.

l0. Toıba tıtır utları .l5nın,ı. 57mm ve 70 mm boyutlarda olmalıdır.
l l. \ııınunere giirc dcıcrlcndirme 1,apılacaktır.

l],

L"rlinlerin (][: bclcesi olıııalıdir.

\\
NoN-lNVASlVE SEREBRAL oKsiMETRE sENsoRU TEKN|K SARTNAMEsi

1. Sensörün yapışkan bandı, allerji yapmayan özellikte latex icermeyecektir. Bu
husus urune ait orijinal dokumanla teyit edilecektir.
2.

Sensör, tek kullanımlık olacaktır ve yetiskin hastalarda kullanilabilecektir

3.

Sensör, kızıl ötesi yöntemi ile çift dedektörlü olarak serebral bölge oksijen
saturasyonu ölçümünü (rSO2) surekli olarak yapabilecektir.

4.

Sensor sayesinde

5,

Tek|if edilen sensorler sayesinde, hastanemizde mevcut masimo marka

yapilabilmelidir.

en

az 4

dalgaboyunda calisilarak daha dogru olcum

cihazlarda aşagidaki parametreler ölçülebilmelidir.

6.

Sensor sayesinde monitorde kullanici tarafindan seci|ebilen pulsatile Ve nonpulsatile calisma modu ozelligi bulunmalidir. Pulsatile mod secildiginde ayni sensor ile
alindan olculen fonksiyonel arteriyel oks1en saturasyonu %SpO2 degeri de olculmeli ve
ekranda %rSO2 ile %SpO2 degerleri arasindaki fark hem sol hem de sag bolge icin
ekranda gosterilme lid ir.

7.

Sensor sayesinde %rSO2 degeri icin anlik olcum dogrulugu en fazla Vo4, lrend
olcum dogrulugu en fazla %3 olmalidir. Urune ait orÜinal dokumanlarla bu husus teyit
edilecektir.

8.

Setlerle beraber aşağda özellkileri belirtilen nan invaziv bölgesel oksimetre
modülü verilecektir.
Modul hastanemiz Anestezi yogun

bakim

Noninvasiv hemoglobin cihazina uygun olmalidir.

Unitesinde kullanilan Masimo Marka

Modulun hem trend hemde mu|t|ak olcum dogrulugu ozelligi olmalidir

Sensör, kızıl ötesi yöntemi ile çift dedektörlü olarak serebral bölge oksijen saturasyonu
ölçümünü (rS02) surekli olarak yapabilecektır,

Modul eklendikten sonra Cihaz, LED tabanli teknoloji ile ve en az
calisacaktir,

4 dalgaboyunda

Modul eklendikten sonra,cihazın serebral oksljen saturasyon değeri alt alarm limiti % 1
(yüzde bir) - % 98 (yüzde doksansekiz) aralığında, üst alarm limiti de % 2 (yuzde iki) - o/o
99 (yuzde doksan dokuz) aralığlnda t1 hassasiyetle ayarlanabılecektır,
Modul eklendikten sonra,cihaz her hastaya alt serebral satürasyon dtjşme Ve yükselme
yuzdesel oranlarlnln monitörize edilmesi amaclyla hastaya ilk uygulandığı andan itibaren

\ü*,1
allnan değer bazal satürasyon değeri olarak belirlenebilecek, bazal saturasyon degeri ile
anlik olculen deger arasindakı fark ekranda gosterilecektir.

Modul eklendikten sonra,cihaz ekraninda an|ik serebral oksijen saturasyonu degeri
(%rSo2) sensorlerin yerlestirilmesi halinde hem sol hem de sag bolgeden olculmeli ve
ekranda ayni anda iki deger goster'lmelidir Ve ayni anda her iki deger icin en az 24
saatlik trend monitorizasyonu da olmalidir.

Modul eklendikten sonra,Cihazda kullanici tarafindan secilebilen pulsatile ve nonpulsatile calısma modu ozelligi bulunmalidir. Pulsatile mod secildiginde ayni sensor ıle
alindan olculen fonksiyonel arteriyel oksijen saturasyonu %Spo2 degeri de olculmeli ve
ekranda %rSo2 ile %Spo2 degerleri arasindaki fark sensorlerin yerlestirilmesi halinde
hem sol hem de sag bolge icin ekranda gosterllmelidir.
Modul eklendikten sonra,Cıhazın %rSO2 degeri icin anlik olcum dogrulugu en fazla o/o4,
trend olcum dogrulugu en fazla o/o3 olmalidir. Urune ait orijinal dokumanlarla bu husus
teyit edilecektir,
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KAN VER.luE sf,Ti TEIanİK ŞARTNA]vIf,si
l- Setler orijinal ambalajında olmalı, ambalajlar hava geçirmemeli
alan, delinmiş oIan setler yenisi ile değiştirilmelidir.

ve steril olma]ıdır. Bozuk, hava

2- Son kul|anım süresi teslimat esasında en az 2 yıl olmalıdır.
3- Setin kan torbasına giren kanüIü tek oluklu, standaıt kan torbalarına uyumlu ve
torbayı delmeyecek

sivrilikte oImalıdır.

4- Hame bölümü elastik olmahdır.
5- Haznenin

içindeki fiInenin dışından, hortuma kan veya komponent akmamalıdır.

6- Damara girmek için
7- Numuneler, Kan
8-

iğıe ve standart anjio setler ile uyumlu kanülü olmalıdır.

Merkezi tarafından görülüp, değerlendiriIdikten sonra alımrna karar veriIecektir.

Teklifedilen malzeme yerli veya ithal ise;
a) Teklifedilen malzemelerin tıbbı cihaz yönetmelikleri sınıflarına göre CE işaret;i
iIe iIgili olarak;
- onaylanmış kuruluş tarafindan verilmiş tam kalite güvence sistemi iüe ilgili
Ec sertifiüsı.
- CE işareti uygun|uk beyanı

ffiffi

Ivlıfrır_:,
ılRÜ.;..i
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EKG KAĞıD|
TEKNiK şARTNAMEsi
1- NlHON KOHDEN Marka ECG-1350

modeli EKG cihazında kullan ılacaktır,

2-

Kayıt kağıdı ısıya hassas gridsiz düz termal kağıt olacaktır.

3_

2.10 mm

eninde, katıanmlş sayfalı (Z katlı) olacakhr.1 paket EKG kağıdının uzunluğu 20
metre olmalıdır.

4_ sayfalarln alt klsmlnda sayfa belirleme işareti , kağldln marka ve model kod numarasl
yazılı olacaktır.

5_ kaglt üzerindeki sayfa belirleme işaret, marka ve model kod numaraları orijinal baskı olup;
keğnlikle ısıdan etkilenmeme|i ve sonradan yapılmış kaşe, baskı v,b, olmamalı,
6 -Ürün orijinal olmalıdır

t

ir1

|+
GÖĞÜS DRENAJ SET| TEKNİK ÖZELLiKLERi

1. Sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası
birikebilecek kan, sıvı vb. materyalin boşaltılması amacı ile kullanılmak için
yapılmış olmalıdır.

2.

Sistem temel olarak bir rezervuar kısmı

+

tubing ve konnektörden oluşmalıdır.

3, sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasını önleyecek şekilde
yapılmış olmalıdır.

4. Sistem 2000

ml'lik erişkin ebatlarda olmalıdır.

5. Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulunmalıdır,
6, Sistemin rezervuar kısmı şeffaf

polikarbonat'ta n yapılmış olmalıdır,

7. Rezervuar kısmının devrilmesini engelleyecek geniş

bir tabanlık kısmı olmalıdır.

pvc,den
8, sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf
yapılmış olmalıdır.

9. Göğüs tüpü

i|e bağlantısını sağlayacak kısımda bunu temin amacı ile konnektör

bulunmalıdır,

,10.

Sistem steril ve tekli paketlerde o|malıdır,

11. Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayl engelleyecek reinforced kılıf
içermelidir,
,12.

CE marka onayı olmalıdır.
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spo2 öLçüMü içiıı nEusıeı-E pARtuıAK pRoBu

rerııir şınrNııuesi

1. Teklif edilen Spo2 probu Nihon Kohden marka BSM serisi hastabaşı

monitörde

kullanıma uygun olacaktır.
Teklif edilen lrobun bağlantı soketi cihazın Spo2 ara bağlantı kablosuyla uyumlu ve
Spo2 probu monitör üreticisi firmaslnln orljinal ürünü olmalıdır,
3. Teklif edilen SpO2 probu su geçirmez yapıda olacaKır,
+, r"iiit edilen dpo2' probu sıvı dezenfenktanlarla dezenfenkte edilip tekrar kullanıma
uygun olacaktlr.
sıkmayacak ve konfor sağlayacak yapıda.olacaktır.
Spo2 probu parmağı
s. iliııt
'
"oiı"n
aksesuarl'ardan 1 adei teklifle' birlikte numune VerileceKir, llgili bolümden
6, Rıınacaı.
uygunluk alan firmalarln teklifi değerlendirilecektir,

2.

t,
i.
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CERRAH| KATLAMA SPANÇ
TEKNİK ŞARTNAMESl (uzun)

\\

Gaz Kompres 12 kat Gaz Hidrofilden imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe katlanımlı (Cenahi Makine Katlama) olacaktır,
1. 8 cm x 18 cm ebatlannda

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm,2 de toplam net 20 tel
olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.
cm 12 kat Ğaz Kompres açılımı; 29 cm 63 cm (+- 2 cm)
olmalıdır.Radyoopak iplikli ve düşmesine izin vermeyecek yapıda olmalıdır.

3.8 cm x

,1B

4.Gaz kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaklr.
5.ylrtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.
7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir,
ismi açık olarak
8,Dıs ambalailarda uzerinde Gaz kompres tipi, miktarı, uretici firma
O"ll,İilr"li ve "HASTANESi MALIDIR," ibaresi yazılı o|malıdır,

Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir,
9.|malatta kuIlanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı
1O.Teklif edilen tırüniın

TSE ve CE belgesi olacaktır,

Yetki Belgesi olacaktır,
11.Teklif veren firmanın uretici firmadan alınmış

12.TeklifVerenfirmaurünlerileilgiliüreticitarafındantaahhütnamevereceHir'

13'TeslimedilmişolanürünileilgiligerekligörulduğütakdirdeTSEveR'S.Hıfzlslhha
.r"-yen-" ucretlıeri teklif veren firma tarafından

E;;;; ;r;;;;ionoerilip,
karşllanacaktlr.

14.Firma 20 tel yazılI olduğuna dair belge vermelidir,
numuneler Yoğun Bakımda denenerek
15,En az 2 adet numune getirilecektir, Verilen
değerlendirilecektir.
ve dokuyu tahriş etmemelidir,
16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancln yaplsl sert
,t4.Ürünün UBB kaydı olmalldlr,
15.ÜrOn numune ile değerlendirllecektir,

La
TAM o ToMoTiK TRUCUT BİoPSi iĞNESi TEKNiK ŞARTNAMESi
1.

dokrı alnıak aıııacıı-ıa
oıı ıe CT eşliğinde 1üksek kaliıc,li kor

Bilopsi iğnesi

ı-ılıı,asl

Bi1.,opsi iğnesi

coarial çalışaıı trtıctıt sistenıinde

ul guır olmalıdır,
2.

\ ç,

n-ıiikemmel doku örneği alabilecek

özelliğe sahip o]ıı-ıalıdır.
derinlik ve ölçü beliı,levici cm markcrler olnralıdır,
3. İ;;.;;ffi
belirleıııeyi sağlal,an renkli özel
1. İğıreırin kalınlık ölçüsü. çapı tgaugel'kolaylıkla
h-rğü"nı, aoarut,nı sılıip,ılnıılıdır,
i*n. İ"İ,nl,C,n, k.ıtıır ,cçehilnıck için rcıık k"..Ilıı "lııı,ılıJıı,
5
,tlr"k gö,tlntiı-ltil (ckoieııik ) ijzelliğc salıip olıı-ıalıdıı"
6 İğne ultrasouııd , e C'l'
"lt,nO" ır,,vtı ) l,cnr
], .],, ü. li1 ırlanabilir olıııall. kaliıell
iİ;]: ;,,; l,"l;;;;"
1
,, :
joku örnekleri ..Jışıtrı; a alınabiln-ıclıdiı"
alınan
".,*ı.i"",.
LTr:"prİ'Ol.*_Pi
a),rü a},rı
kurıılabilir olmalı r,e kanul iğnesi, stl let kısımları
e e "İrbİ]ıneli.
ğlr'.'rn
8
'.t
k ııru labilmelid ir.
zan]ans]z
ı önlel,ici tımak 1,apısı_oln-ıalı r,e bu 1apı
9 aİ.;" tuttılan .vtizel,inde kal,mal
buİı,ııdugıı !,tize)dcn t'arklı karşılıklı
ateşleırıeliengelleıı,ıck iç,n u,,İl"ı: düğn-ıcsinin
iki 1,üzeyde olmalı.
laştırn-ıak
koııtıolünü aı ttıIıl]ak r e ıı-ıantiplasvonu kola1
] 0, Kul lanıcıııın sisteı-ı-ı i,izerındeki

içiıınıekaniznıasıhalilletilıniş,ılnıalıdıı".

..
üzel,ç, i,ki adet ateşlenıe düğnresi

1aılda Ji*seri aık",l" olırrak
1l.
' \.lckanizn]anııı bil.ı
göre
uf bu dug,,l.ü., iğııe kalınlıgını belirteır renk kodlanrasına
"İ;;;l;;;
ıeı-ıkleııdiı,iJ miş olıııalıdır,
nıarkcı,lar olıııılıdır,
12. Kantılün iizerinde ] cıır arahk]ı
t,e,.a l6.2O. ]5 ııztlıılrık seçcnckleri olma]ıdlı'.
l3. ]0. l8. l6. 1,1 Gaııge r,,ı,,ı,ı. itı. ii
ap lacaktır,
Bij l iiııı ilı,ı isteği nc gö ıe tesl iırııı 1
[ıılnıcli..liı"
stcı.iüizaslon 1öntcnıicı i.iic sıeril ediie
1-1. l'ııbanca tiin koııraıısiloncl
İS ll,,.l". steril re oıi.linal an-ıbalalında teslin-ı crlilnıelii]iı"
iıe son kı_ıııanır_ıa taıihi belirtiımiş
ii. İ",rri":i".,;r*i".i. ri"riıX;;;;;;ihi "; yönteıni
tu.lı_,i ile eı,ı az iki yıl nıiadlı olmalıdıı"
olnıalıdır. Teslinr edileıı h";;;;;.;; i.rıi.ut
ı
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vARI oToMATıK TRu CIIT Biyopsi iĞNe si rENix ş-ART\ANrEsi
l. Bi1-opsi iğnesi

ultras1"on

ie CT eşliğinde

olmalıdır,
2.

Bilopsi iğnesi coaxial çalışaıl

1,üksek

kaliteli kor dı,ıkrı alınak amacına ulguıı

trucut sisıenıindc ı e miikenınıel doku örl-ıeği

ılıbilccck

özeltiğe sahip oln-ıalıdır.
3. İğne üzerinde derinlik ve ölçü belirlel,ici cnı markerler olnıalıdır,
4. ignenin kalınlık ölçüsü. çapı (gauge) kolaylıkla belirlemel,i sağlal,an renkli Özel bağlantı
aparatına sahip olmalıdır.
5. iğne kaIınlığını kolal,seçebilı,ı-ıek için renk kodlu olmalıdır
6. igne ultrasound re CT altında 1.üksek görünürlük (ekojenik) özelliğe sahip olnıalıdır.
7. lgne aıış uzunluğu (örneklenıe bol-u) l cm re 2 cm 1e al,arlanabilir olmalı. kalitcli biıopsi
ömeği alabilmeli. alınan doku ömekleri dışarıia alınabilmelidir.
8. iğne l4c. l6G, l8G, kalınlığında ve 15 c n-ı bol larında o]nralıdır. Bölümüı] isteğinc göı,e

teslimal 1"apılacaktır.
9. Bi1,opsi iğne ucu ömekleri ezıneden re parçalanaırradan almak tizere özel 1apılıııış olnıalı
Ye bu özellik ile alınan ömekler )eterli dolgullIukta re ıııükenınicl kesitli olma]ıdır.
10. Stereotaktik makineler ile ulumlu olmalıdır,
biln]elidir.
1 l, Tabanca tüın konvansi1,oı-ıe l sterilizas1,on 1öntenıleri ile steril edile
l2. İgnelcr steril ve orijinal an,ıbalajında ıcsliıı-ı cdilnıclidiı,,
l3. Anıbala.ilar üzerinde steıilizas1.on rarıhi i e 1öntcn-ıi ile soıı ktıllann'ıa tarihi bclirıilnıiş
olmalıdlr. Teslim edilen her lnalzeme teslimat tarlhi ile en az iki 1ıl miadlı olmalıdır.
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MR UYUMLU ELEKTROD TEKNiK ŞARTNAMESi

l. Elektrodlar, MR odasında MR ulırmlu monitör, yoğun bakım, radyolojide, röntgen çekirnlerinde
kullanmaya uygun olmalıdır. Elektrodlar metaI içermemeli, MR çekimlerinde artefakt yapmamalıdır
2. MR odasında, MR uyumlu monitörle kullanım esnasrnda ısınmaya ve hasta ci|dinde yanıklara
neden olmayacak şekilde özel olarak bu iş için üretilmiş olacaktır.
3. Elektrodlar Radio Translucent olacak, böylecek

MR çekim görüntülerinde görülmeyecektir.

MR uyumlu elektrodlar, 4 lü kullanımda hem monitörde
görüntülerinde parazite neden olmamalıdır.

4.

5. Elektodlar polietilen köpükten olup,köpük

EKG eğilerinde, hem

de

MR

kalınlığı l mm'yi geçmemelidir.

6. ElektrodIar pediyatrik ve neonatal hastalarda kullanıma uygun

olmalıdır.

7. Elektrod çapı 35 mm'den fazla olmamalıdır.
8.

Yapışkanı kuvvetli olup hipoallerjenik olmalıdır.

9. Elektrod ortasındaki kablo bağlantısının

yapıldığı yer C (karbon) olmalı, kurumamış jel

bulunmalıdır.

l0. Elektrod aşağıdaki teknik özellikleri içermelidir;
,

Çap: en fazla 35 mm

,Malzeme:Köpük
,iletken jel:

AğAgCl (Gümüş/Gümüş Klorür)

, Empedans: 2000
,

ohm'dan az

Tip: Radio translucent

1l. Teklifedilen elektrodların üretim tarihinden itibaren 24 ay miadı olmalı ve teslim edilecek
elektrod ların miad ının bitmesine en az 6 ay zaman olmalıdır,
|2, Zamanında kullanılamayan elektrodları firma yenisi ile değiştireceğini kabul ve taahüt etmelidir
ve nem
l3. Ürunıin sağlıklı depolanabilmesi için ticari ambalajı, jelin kurumamasını sağlayan, hava
geçirmeyen özel paketlerde velveya kolilerde olmalıdır,

l4.Yüklenici firma, kullanıma uygunluk için numune vermelidir,
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ELDiVEN NoNsTERiL sMALL- MiDiuM- LARGE TEKNiK şARTNAMEsi (PuDRALl)
1.Eldivenler lateks hammaddeden üretilmiş olmalldlr.

2 100' er adetlik kullanImı kolay paketlerde;small, lvledium ve Large boy|arda ve anatomik yapıda

olmalıdır.
3.Eldivenlenn yüzeyinde çatlaklar, kabarclklar, Iekeler Ve kullanlml kötü yönde etkileyecek yüzey kusUrlarl
bulunmamalldlr yüzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmaslnı sağlayacak özellikte olmalıdır.
4.Eldivenler uzun konÇlu ylrtllmaya dayanlkll yekpare üretilmiş olmalldlr. Hafif pudralanmış olmalldlr.
5,Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrlml olmamalldır.
6. Geçirgen olmamalldlr.
7.Eldiven ambalajl y|rtlk Ve delik olmamalldlr,
8.1haleye girebilmek için üreticiden Veya ithalatçldan YETKlLi SAT|cl belgesi gerekmektedir,
9.Eldiven birim amba|aJl üzerinde,
a.Muayene eldiven olduğu,
b,Tek kullanımlık olduğu, steril olmadığı,
c. Muhafaza şekli,
d.Ambalajln açllma yönü,
e. Beden , Lot no,
f,son kullanlm tarihleri,
g.AQL Seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.|\ilalzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşılaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
,l
1.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr.
Urünler sağilk Uygulama Tebllğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine Uygun olmalldlr.
Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak Ve gerekli işlemler yapllacaktlr,
12. T,C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanm|ş orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu Ve teknik özellikleri

okunaklı olarak yazılmış olmalıdır
13- Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmlş firma tanlmlaylcl koda sahip
olmalıdlr,
14. Sağlık UygUlama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
bırakılacaktlr,
15. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edici belgeler olmalldlr.
,l6.
Eldivenler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamü teslim edilecektir.
17. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenlsi ile değiştireceğine dair taahütnameyi MUayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
18. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek uzere her kalemden, en az ,l'er paket
numUneyl ihale slraslnda komisyona teslim edecektir
19. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
20. Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanla( katalog dahil) Türkçe oiacaktlr. Başka
dilde sUnUlan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçerIi sayllacaktlr.

'ffi

ZL|
ELDivEN NoHsreniı- sMALL- MiDiUM- LARGE TEKNiK
1 Eldivenler

şınrıııııesi

(PUDRAslz)

vinil hammaddeden üretilmiş olmalldlr_

2 100'er adetlik kullanımı kolay paketlerde,small, Medium Ve Large boylarda Ve anatomik yaplda

olmalıdlr.
3. Eldıvenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarclklar, lekeler ve kullanlml köt0 yönde etkileyecek yüzey kusUrlarl
bulunmamalldır YOzeye cerrahi aletlerin kolay tutulmasınl sağlayacak özellikte olmalldlr
4,Eldivenler ylrtlImaya dayanlkll yekpare uretilmiş ve pudraslz olmalıdlr
5 -Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.
6 Geçirgen olmamalldır.
7 Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır_
8 ihaleye 9irebihek için üreticiden Veya lthalatçldan YETKlLI SATlcl belgesi gerekmekledir
9 Eldiven birim ambalajı üzerinde;
a. Muayene eldiven olduğU,
b.Tek kullanlmllk olduğu, steril olmadlğl,
c Muhafaza şekli,
d.Ambalajln açllma yOnü,
e,Beden , Lot no,
f,son kullanlm tarihleri,
g-AQL Seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretSiz olarak
değiştirilmeIidir
11 Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr
Ürünler Sağlık uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etikel hükümlerine uygUn olmalldır.
uygUn olmayan ürünler ihale üzerlerlnde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapllacaktlr,
12. T.c Sağllk Bakanllğl taraflndan onayIanmlş orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik ozellikleri

okunakll olarak yazılmış olmalldır
13, Teklif edilen malzeme, T,C. Sağllk Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiğl malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmlş firma tanlmlaylcl koda sahtp
olmalldlr.
14. Sağlık Uygulama Tebliği gereğt; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşı
blrakılacaktlr15. isteklilerin ve/ veya teklif edilen malın ilaç Ve Tlbbl Cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklar|nl
tastik edici belgeler olmalldlr.
16. Eldivenler idarenin isteği doğrultUsunda partiler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
17, Yuklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
18. lstekli flrmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'er paket
numuneyi ihale slrasında komiSyona tesllm edecektir.
,19.
MUayene Ve KabUl Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi lstenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir
20_ Teklifi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökumanla( katalog dahil) Türkçe olacaktlr Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanIar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olması
durumunda geçerli sayllacaktlr.
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HASTA TAN|T|M BiLEKLjK TEKNiK ŞARTNAMES|
,l

. Bilekliğin rengi erişkin hastalarda beyaz olmaIldlr
2.Özellikli hastahklar için (alerji Vb )durumlarlnda yetişkin ebatlarlntn belli bir miktarı idare taraflndan
belirtilen renkte olacakllr3,Bilekliğin üzerinde üzerinde hastanln protokol numarasl ad l-soyadı,doğum tarihi gün/ ay / yll Ve ilgili
bö]ümun adl Vb.bilgileri kaylt edilebilen etiketi olmalldlr,
4,Urün oda sıcakllğlnda saklanabilme ozelliğine sahip olmall
5.Kullanlcl bünyesine tahriş, kaşlntl ale4i V.s. türü zararll reaksiyon Vermemeli
6,Bebek bllekliği bebek bileğine uygun boyda olmalı
7. Kilitlenebilir sisteml olup, kilit makasla kesilmedlkçe kesinlikle açllmamall
8.Kilitleme işlemi ıçın kullanılan delik sayısı yeterli mıktarda olmalı, delikler arasında uygun mesafe olmalı
9.Bilekllk sürtünme Ve aşınmaya karşl dayanlkll olmall, su, VücUt slVlsl, kan, amonyak, çamaşlr suyu gibl
malzemelerden etkllenmemelidir.
10,Bileklik rengi haslanln alerji,bulaşıcl Vs.haslallk durumlarına göre idare taraflndan beirtilerek verilmeli,
1 1,UB8 barkodu olmalldlr.
12, Hastane personeline Ve hastaya solunum sistemine, 9öz, cilt v.s yan etkisi olmayan maleryalden imal
edilmiş olmall
13, Kol bağl uzun zaman kullanlldlğlnda akutVe kronik herhangi biretki yaratmamall
14 ÜIunun (ko| bağlnln)bileşimleri kimyasal olarak antlalerjik polietilen malzemeden imal edilmiş olmall
15, Urün numune ile değerlendiri|ecektir
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ANJioKET TEKNiK ŞARTNAMESi (No:24)
1.Kanül kısmı Virgin teflon (p.t,f.e.) olmalldlr.
2.Kanül x-ray lşlnlarlna karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalıdlr.
3.serum infüzyonu slraslnda dlşarldan ilaç Verilebilmesini sağlayan musluk port yer almalldlr
4.Port klsmlnda ilacln geri kaçmaslna izin Vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalldlr
5.1V kanülün luer-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda
olmalldır.
6 lV kanülün tespitini kolaylaştlrmak için yanlarlnda kanatlar yer almalldlr.
7.1V kanül birim blister-tyvex ambalajlarlnda yer almaIl ve her birim amba|ajln üstünde ts-s542-5(steril Ve
tek kullanlmllk) ibaresı bulunmalld lr.
8.!V kanülün damara girişi kolay olmalldlr.
9.|V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi araslnda en az 2 yllllk bir raf ömrüne sahip olmall ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalldlr
10,Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerIendirme yapllacaktlr,
1 1.Malzemenin tuketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlld lğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir. 12 Ürünün Ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken rahat girilmeli Ve bükülmemeli,
damara girerken ucu bozulmamalldlr.
13.Yüklenici firma son kUllanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
14. Anjioketler etilen oksit veya gama lşlnl ile stenl edllmiş olmalldlr Sterilizasyon yöntemi birim ambalajln
üzerinde belirtilmiş olmalldlr.
15. Urünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
oImalldlr. Uygun olmayan ürünler ihale uzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekll işlemler
yapllacaktlr,
16, Malzeme steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde basklll o|arak, okunakll
Ve bozUlmayacak blçlmde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tanhi
d) Ebadı,
e) Sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g) CE işareti
h) Markasl

i) Türkçe etiketi

j) T.C Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylanmlş orjanal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özelllkleri

okunakll olarak yazılmış olmalıdır
17. Teklif edilen malzeme, T.c. Sağllk Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgl Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmış firma tanlmlaylcl koda sahip
olmalüdlr.

,P

18. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakllacaktlr.
19. isteklilerin Ve/ Veya teklf edilen malln, llaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll oldukIarlnl
tastik edici belgeler olmalıdır.
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda parliler halinde veya tamaml teslim edilecektir.
21, Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisl ile değiştireceğine dalr taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
'10'ar adet
22. istekli firmaIar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az
numuneyi ihale slrasında komisyona teslim edecektir.
23, Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi ıstenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir
24. Teklifl oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanla( kata|og dahil) Türkçe olacaktlr. BaŞka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçerli sayllacaktlr.
Ü'UlŞ'anemızde kuııanııa n serum setleri ile UyUmlU ol ld lr
il.t
(^rtlt

A\,#

AL?IJH

q

jiit§tf
Scıui,ri

l/:

lrr-'

2+
TiMPANiK TERMoMETRE PRoBU(ciHAzLl) şARTNAMEsi
1.Timpanik metodla kulak içinden ölçüm yapılmak üzere kullanllmalıdlr
2.Problar anatomik yaplda,PVc materyalden üretilmiş olmall Ve hastaya rahatslzllk Vermemelidir,
3.Problar clhaz haznesinin lçerisine kolay yerleştirilmelidir.
4.Problar cihaza kolay takllabilmelidir.
5. Problar cihazln üzerinde bulunan blrak tuşu ile kolayca atllabilmelidir.
6. Problar tek kullanlmllk olmaIıdlr.
7.Uzun süre kullanlm için problar cihaz haznesinin içerisine iki kartuş Veya 120 lik prob
slğd ınlabilmelidir.
8.1haleyi kazanan firma aşağıdaki özelliklere sahip 150,. adet cihazl Timpanik Termometre Proplarl
haStane eczanesinde Veya deposunda bulUndUğu sürece kullanlm için konsinye olarak Verecektar.
ihtiyaç hailnde idarenın uygun gördüğu saylda cihaz arttırllabilir.
9.Termometre timpanik metodla, kulak içinden ölçüm yapmall Ve ölçümsonucunu ekranda
göstermelidir.
10 Cihaz Timpanlk ölçümü seçilen modda ekrana yansltabilmelidir (oral-Rektal- Timpanik- Core_

Aksille0

1 1.Ölçme zamanl 1-2 saniye olmalldır.
1z.cihaz izerindeki ölçüm tuşu büyük olmalı , sağ Veya Sol elle rahatça kullan llabiImelidir.
'l 3.Slcakllk ölçüm arallğl 33'C-42"c araslnda olmalldlr.
'14.Ölçüm sonuçlarlnl LcD ekranda sesIi Ve görsel olarak göstermehdir.
15.cihazIn prob takllan uç kısml sağlam temizlenmesi kolay kir tutmayan enfeksiyon açlsündan risk
oluşturmayan dezenfektanlara dayanıkll sağlam yaplda olmalldlr16.LcD ekranda pilin zaylflama yada bitme dUrUmu ile ilglli ikaz göstergesi olmalldlr.
17,Sleep (uyku) modu son ölçümü kaydetmeli Ve pil ömrünü uzatmalldlr.
'l8,cihazln 'c/'F seçenekleri olmalldlr 20.cihaz arka arkaya istendiği kadar ölçüm yapabilmelidir.
,l9.Termometre, kulak kanalı klsmlna giren parçaslna tek kullanlmllk prob takllarak

kulla

n

llab ilmelid

if

.

20.cinaz üzerinde bulunan bir tuş ile kullanllmlş problar el değmeden ' kolayllkla
atllabilmelad ir.

21.Termometre, problarln yedeştirilebileceği Ve elde taşlnacak ,ergonomik yaplda bir
aparata sahlp olmalidlr.
22.cinaAarn her yıl TSE Hizmet Yeterlilik BeIgesine sahip UlUslararasl standartlara
uygun olarak, ihaleyi alan flrma taraflndan kalibre edilmesl sağlanacaktlr.
23,cihaz 3 AAA pil ile Veya dlğer pillerlede çallşmalıdır.
24.cihazlü kullanlcl hatalarl dlŞlnda (düşürülme sonucu kırılma ,sıvı kaçmasl Ve kaybolma )2 yll
firma garantisinde olacaktlr.
25.ihaleyi alacak olan flrma eğitim desteğinde bulunmalldlr.
26. Ürün en az 100 adet prob Ve 2 adet cihaz lle denenecektir.
27 _C|hazn orjinal pillerl cihaz kullanlldlğü sürece probu veren firma tarafından karşllanacaktlr
28.1haleyi alan firma klinikleri 15 gun ara ile dolaşlp cihazlarln gerekli eğitim Ve baklmlarlnl
sağlamalldlr. Ay ca c|hazda arlza olduğunda en geç24 saat içinde tamir yapllmall Veya yenisi lle
değiştjrilmelidir29.cihazlarln pillerinl bittiğinde iIğili firmasl taraflndan değiştirilecektir Hastane ayniyat birimine yedek
pil blrakmalldlr.
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YATAK KORUYUCU TEKNiK ŞARTNAMESi
1.Paket adedi en az 10 olmalldlr,
2.Bezin emicilik özelliği kntik bölgede artİnImlş olmalldlr,
3,Bezin emici olmayan uç klsmı cildi tahriş etmemeli, daima kuru kalma slzlntlya karşl bariyer görevi

görmelidir,
4,60*90 ebatlannda olmaIldlr.
5.Emiciliği arttlran Ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalldlr,
6. Yetişkin boyutlarl olmalldlr,
8. Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
9, Ürün numuneye 9öre değerlendirilecektir.
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sP|NAL lĞNE No.2o TEKNiK ŞARTNAMESl
1-Ponksiyon travmaslnln minimale indiren, özel
tasarlm olmalldlr.
2-BOS un kısa sürede eldesi sağlanmalıdıİ.
3-Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan tutma yeri
bulunmalldlr.
--'-

' '4_Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit O5glİntılı
ol.İıljİİ
c-kenk kodlu mandrenli olmall ve mandren kanüle
tam oturmalldlr.
6-Kullanlm k.avuzu ve/VeVa amoaı4 uzerinoe-ı<ı
olıgii;i'ril;"
;ya lngilizce olmalıdlr,
7-Ambalaj üzerinde son kuılanma tarihi. lot no,
uru"nun içeriğ]iaiiındaki tüm bilgiler
belirtilmelidir.
lİTO."'"i geri dönüşüm özelliğine
-ıso "rnlp oır"ı r"',i."rİnİ"'o"İl,ırn"ıio,r.
Kalite Belge.eri
ve crsertinl;;;;;"}ffi;aııdlr ve CE
ambaıaj üzerinde
3;l]l1i*li,l?,
10 Çapı 20 G. uzunluğu yak|aşık gO mm
olmalıdır

;j-ü".lTJn:'il".!ff;',i;"?:[f,'!şl

''nı''firma

tarafından yeni miadıı ürünıerıe değiştiriımeıidir
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SPlNAL İĞNE No.22 TEKN|K ŞARTNAMES|
1-Ponksiyon travmaslnln minimale indiren, özel tasarlm olmalldlr
Un klsa sürede eldesi sağlanmalldır.
3-Kanülün emniyetle ilerletilmesini sağlayan tutma yeri bulUnmalldlr.
4-Ponksiyon kontrolü için şeffaf kilit bağlantlll olmalldlr,
s-Renk kodlu mandrenli olmall ve mandren kanüle tam oturmalldlr,
6-kullanlm klavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki biIgiler Türkçe veya ingilizce olmalldlr,
7-Ambalaj üzerinde son kUllanma tarihi, lot no, uninün içeriği iıaı<kındaiti tüm bilgiler belirtilmelidir
8-Ambalaj geri dönüşüm özelIiğine sahip olmall Ve üzerindJ belirtilmeıidir.
9-Uluslararası Kalite Belgeleri lSo ve CE Sertifikalarlna sahip olmalldlr Ve cE ambalaj üzerinde

2-BoS

belitilmelidir
10-Çapı 22 G, uzunluğu yaklaş lk 90 mm olmalldlr.
11- Urün miadınln dolmaslna 6 ay kala ürün ilgili firma taraflndan yeni miadll ürünlerle
değiştirilmelidir
12-Ürün numuneye göre değerl endirilecektir.
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l.
2.
3.
4.
5.
6.

KALEM uçLU spiNAL iĞxr rnxNix şanrNaırrnsi

İgne ucu atravmatik (pencilpoint) olmalıdır.
Ponksiyon kontrolü için şeff'af lock bağlantısı olmalıdır.
Renk kodlu mandrenliolma|ıdır.
25g çapında. İğne uzunluğu 90 mm(+2). kılavuz iğne intruducer 209-34 mm olmalıdır,

Steril tekli paketlerde olmalıdır.

Ambalaj üzerinde imal. son kullanma tarihleri, seri numarası, CE işaretlemesi. firma
ismi kolay okunabilecek şekilde BASKILl olmalıdır.

7.

Ürtin T.C.Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bitgi Bankasına (UBB) kayıth
ve

8.
9.

üriiıde "Sağlık Bakanlığı Onaylıdır"ibaresi olmalıdır.

Ürtin steril olup. son kullanma tarihi teslim tarihi itibari ile 4 yıl olmalıdır.

Bu teknik şartname muhteviyatındaki ürün, ISO 9626 ve ISO 158l
93l42 EEC Medikal cihazlar direktifine uygun olmalıdır.

l0. Ürün numune!,e göre değerlendiri lecektir.
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BisTURi UcU ( No:
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TEKNiK ŞARTNAMES| }Jo; (üı
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1-Paslanmaz çelikten veya Karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2-En az 100 adetlik kutularda, aliminyum folyo poşetler şeklinde, tekli ambalajlarda olmalıdır_
3-Steril ambala';da olmalıdır.
4-Ambala,| üzer|nde son kullanma tarihlen belirtilmiş olmalıdır.
S-Dokuyu tlrtlklamamall ve ilk dokunuşta kesmelidir.Ameliyat sonuna kadar kesme gücünü
kaybetmemelidir,
6-Vaka boyunca oksitlenmemelidir,
7-TSE,lSO veya CE Belgelerinden en az birısine sahip olmalıdır.
8-En az2 yıl miadlı olmalıdır,
9-Gama sterilize ile steril edilmiş olmalldır.
10-ihaleye girecek olan firmanın ürünü numune olarak getırmesı ürün denendikten sonra olur
verilmesi ihale günü ihale saatleri içinde numune getirmeyen firmanın ihale dışı kalmasl ön
koşuldur.
1 1-Paketlerln uzerinde firma ve marka aü yaz|, olmalıdır.
1 2-V aka boyunca oksitlenmeme|idir,
13-Ürün numune ile vaka da bir ameliyat boyunca kesme gücü denenerek değerlendirilecektir
14-Ürünün UBB kaydı olmalldlr.
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ALÇI PAMUĞU
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l. Allerji yapmamalıdır.
2- Kolayca kopmalıdır.
3- Yumuşak o[malıdır ve kaşıntı yapmamalıdır.
4. Alçı pamuğu kahnlığı 4 mm'den fazla olmamalıdır.
5. Tek tek ambalajlarda olmalıdır. Ambalaj üzerinde; markası
6. Ürün numuneye göre değerIendirilecektir.

7.Ürün en az 2

P\-AtL
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yazılı olmalıdır

miadlı olmalıdır.
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şARTNAMEsi
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]-İ=].ll= çelikten Veya Karbon, çelikten imal edilmiş olmalıdır,
;:5{:İiJj3jj,:1:H:]i:lİ" ,ıi.iiv,.l.ıv" pÖll"..'u!İl,"o" tekıiambaıajıarda
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6-Vaka boyunca oksitlenmemelidir.
/- lSE,lSO veya CE Beloeleri
nden en az birisine sahip olmalıdır.
8,En az 2yıl mıadlı olma]ıdır
g-Gama sterilize
ile steril edilmiŞ olmalıdır,
numune olarak getirmesi Ljrün
denendikten sonra oıur
J:;lH:Ii:lffilu"l;:,l'gTr'ürünü
tleri iÇinde numune getirmiyen
firmanın iı.,"ı" oiii'ı,"l.".,ii
11-Paket|erin üzerinde fırma ve
marka adı yazılı olmalıdır,
boyu nca oksitlenmemel idir.
1?-Y..a|:ka

koşuldur,
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boyunca kesme gücü denenerek
değerıendiriıecektir
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lV KANÜt sABiTtEYici 8.5 x7 TEKNiK ŞARTNAMEsi
1.

+a

steril tekli poşetler halinde olmalldlr.

2. Ebat 7+9 ve 8,5*11,5 (+- 0,5 cm) olmalıdır. Hangi ebattan kaç adet olduğu hastane idaresince

belirlenecektir.
3. Ürünün ana maddesi poliüretan şeffaffilm ve hava geçirgen olmalıdır. Kanül girişi rahatlıkla

gözlenebilme

lid ir.

4. Ürünün kateter tespiti için ugirişi olmall, katater kanatlarlnl iyi bir şekilde tespit etmelidir. Ürünü
ekstra 5abitleme için medikal kumaştan 2 adet sabitleme şeriti bulunmaldlr.
5. Ürün 3 safhada tespitlenmelidir. Klvrllmaları ve deformasyonu önlemek için etrafında çerçeve

olmalıdır.
6. Hasta takibi esnasında bu bantlar ayrıca isim ve tarih yazmak içinde kulla nıla bilmelidir.
7. Sıvülara karşı dirençli olmalıdır. Ürünün bütünlüğü bozulmadığı takdirde bakteri bariyeri
o

luştu ru lm

a

lld ır.

8. Ürünün yapışkanı medikal akrilat olmalıdır. Çıkarıldığında artık bırakmamalı ve çıkartırken acı

vermemelidir.
9. Paketler,uygulayıcı kolaylığı sağlamak için koIayca açıla bilmelidir.
10. Paket üzerinde |ot no,son kullanma tarihleri bulunmalldır.
11. Normal depolama koşullarında 15-30 derece oda sıcaklığında Ve % 35-50 nemli ortamda

saklanmalıdır.
12. Raf ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
13. Sterilizasyon yöntemi hastanenIn isteği doğrultusunda gama ya da e.o ile steril edilmiş olmalıdlr.
14. Ürün en az 10

adet numune ile değerlend irilecektir.
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'1,Manşonlar kumaş materyalden yapllmlş olmalldlr.
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalüdlr.
3.Hortum Ve manşon tek parça olup, eklemeli olmamalldır,
4.Manşonlar hastanemiz bünyesinde bulunan Nihon Kohden, Mlndray (AMS PM 9O0O) Drager ve
Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalldır.
5.Her manşonla beraber hastanemizde kullanllan Nihon Kohden, Mlndray (AMS PM 9oo0) Drager ve
Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulunmalldlr.
6.ManŞonların hasta koluna / bacağına sabitleme yapan yapışkan klslmlarl dikişli olmall Ve
çok slkl

tutmalldlr.
7.Tansiyon manşonlarının kumaşl hasta cildini tahriş etmemeli Ve terleme yapmamalldır.
8.Tansiyon manşonları slVl geçirmemeli Ve deforme olmamalldlr.
9 Tansiyon manşonu tekli olmalıdlr,
,lO,Tansiyon
manşonu renk değiŞtirmemelidir1'l.Manşon üzerinde arter noktasl işaret ile 9österilmelidir.
12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç k|sml çiftli o|mall hava kaçlrmamalldlr,
13,Manşon boylan BATTAL BoY olmalıdır.
14.Manşon üzerinde hangi hasta grUbu için olduğu belirtilmelidir, Manşon üzerinde
yazl ile hasta cildine değecek klslm, lndesk çizgileri mutlaka bulunmalıdır,
15,Manşon dış yüzeti ylkanabilir yaplda olmalldlr.
16.Ürün en az beş numune ile değerlendirilmelidir.
'l7, Ürünün UBB kaydı olmalldır,
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KORUYUGU GÖZLÜK
1-) Gözlük kullanlma uygun olmalldlr,

2-) Şeffaf polikarbonat camlI, tam korumall, ventilsiz, elastik bantlı, çok hafif, buğu yapmamalldlr.
3-) Numarall gözlük üzerine takllabilmeli Ve görme alanlnl bozmamalldlr,

4)

Uzun süre kullanımda kulaklara Ve buruna rahatslzllk hissi vermemell,

5-) Su ile yıkanabilmelidir,

6-) Dezenfeksiyon edilebilmelidir,
7-) Hatlan yüz klvrlmlarlna uyumlu olmalldlr Ve geniş görüş açlll olmalldlr,
8-) Gözlük kullanlclsı kan ve diğer olasl enfekte hasta materyali Ve salgllarl ile karşllaştlğlnda tam

koruyucu özellikte olmalIdlr.

9-) ilgili malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 3 yll kullanlm ömrünün daha olmasl
gerekmektedir,

'l0-) ihaleyi kazanan firmanln ilgili ürünü satabilme/ ihalesine girebilme yetki belgesi olmalldlr ve
gerektiğinde kurumumuza ibraz edebilmelidir.
1

1-)Ürün numuneye göre değerlendirilecektlr.
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1.Kolay uygulanabilir Ve çözülebiIir olmahdlr.

2,Gevşetme mandall olmalldlr,
3 Turnikeyi Çlkartma mandall olmall, uzun süreli kullanlmdan dolayl çıkartma mandall bozulmamall,
gevşememeli.

4.slkl dokumall ve esnek olmall, enine uzamamall, kenar lastiklerin çlklşlnl önleyecek şekilde
çerçevelenmiş olmah, boyuna uzatlldlğlnda esnemeli, gevşetildiğinde hemen eski halinl almaIl,
esnekliğini uzun süre muhafaza etmelidir,
5.Eni 2cm (İ 0,5 cm) , uzunluğu 40 cm (i 2cm) olmalldlr.
6,Kilit sistemi sağlam olmall, kolay kırllmamalıdır.
7,Lastik bölüm ile plastik anahtar bölüm bağlantısl sağlam olmall, Iastik bölOm yerinden kolay
aynlmamalldlr.
8.Ürun numuneye göre değerlendirilecektir.
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1.Manşonlar kumaş materyalden yapllmlş olmalldır,
2.Tansiyon manşonunun kendinden en az 20 cm uzunluğunda hortumu olmalldlr.
3.Hortum Ve manşon tek parÇa olup, eklemeli olmamalldlr,
4.Manşonlar hastanemiz bünyeslnde bulunan Nıhon Kohden, Mlndray (AMs PM 9000) Drager ve
Petaş marka monitörlerle uyumlu olmalldlr,
5.Her manşonla beraber hastanemızde kullanılan Nlhon Kohden, Mındray (AMS PM 9000) Drager ve
Petaş marka monitörlerle uyumlu adöptör bulUnmaIldlr.
6.Manşonlarln hasta koluna / bacağlna sabitleme yapan yaplşkan klsımlarl dikişli olmall Ve çok Slkl
tutmalldlr.

7,Tanslyon manşonlarlnln kumaşı hasta cildini tahriş etmemeli Ve terleme yapmamalldlr.
8.Tansiyon manşonlarl slVl geçirmemeli Ve deforme olmamalldlr.
9,Tansiyon manşonu tekli olmalldlr.
10,Tansiyon manşonu renk değiştirmemelidir.
11.Manşon üzerinde arter noktasl lşaret ile gösterilmelidir.
12.Tansiyon manşonu şişirildiğinde hava ile şişen iç klsml çiftli olmall hava kaçtrmamalldlr.
13,Manşon boylarl
24-32

,l4,Manşon üzerinde hangi hasta grubu için olduğu belirtilmelidir. Manşon üzerinde
yazl ile hasta caldine değecek klslm, indesk çizgilera mutlaka bulunmalıdır.
15.Manşon dlş yüzeti yıkanabilir yapıda olmalldlr.
16.Ürün en az beş numune ile değerlendirilmelidlr.
17. Ürünün UBB kaydı olmalldlr
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pı-asrix pAToLoJi KABı
1.Plastik malzemeden imal edilmiş olmalldlr.
2,Şeffaf olmalldlr.
3,Kapakll olmalldlr, kapağl emniyetli olmalıdır
4.spesmen taşln ırken kapağü açılmamalldIr
5.Formal içeriğine karşl dayanıkIl olmalldlr.
6,500ml,ebatlarlnda olmalldlr.
7,Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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1.ürün sarı renkli latexden üretilmlş ohalldlr,
Ürün 3 yollu olmalldlr,
3.Buktilmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakllkta olmalldlr,
4-ÜrüniJn balon hacmi 30-5O ml olmalıdır,(KoNTRoL EDlLEcEK)
5.Ürünün ucu silindirik Ve karşllıkll 2 adet drenaj deliği bulunmalldlr,
6,Ürünun balonu göVdenin içinde entegre olup 9övde içinde şişmelidir,
7. Ürunun -16-FR kallnllkta olmaIldlr,
8,Ürün uzunluğu 401+1-21cm olmall, pediatrik olanlarln uzunluğu 30 cm olmalldlr,
9.Ürün plastik luef lock Valfl Ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalldlr,
10.Ürünün üzerinde markasl kallnlığl Ve şişirme hacmi belirtllmiş olmalldır,
,l2. Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlarl ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
13.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
2.

14

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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%3'lük a/h hldrojen peroksit içermelidir.

?.Yara ve yanık yüzeylerde seyreltilmeden kullanıma uygun olmall, allerjik reaksiyon Ve cilt
irritasyonuna neden oImamalldlr.

3, 1.000 cc?lik kapağl iyi oturan, kilitli kapak sisteminde(yukarl çekilerek aklşln sağlandlğı geri itince
aklşln sonlandığl)veya özel Püskürtme (pompall) başllkll cam/ plastik şişelerde ambalajlanmlş
olmalldlr.

4.Üzerinde etken madde miktarlarl, hacmi, kullanlm şekli, lmaıat seri numarasl, saklama koşullarl, son
kullanma tarihi yazlll olmall, üzerlndeki etiket kolay düşmeyecek, kalkmayacak şekilde yaplştlrllmlş
olmalldlr.

5.Ürünün SSYB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri alınıp, toplanılan seri
numaralllar dlşlndaki serilerle fiyat farkl aranmadan aynl miktarda firma değiştirmelidir.
6.Firma tüketilmemiŞ ürünü fiyat artlşl gözetmekslzin son kullanılma sürelennin dolmaslna 3 ay kala
yüklenici firmaya bildirmek kaydl ile bu solusyonun şartnameye uygun yeni miatlllarl ile en geç 15 gün
içinde değiştirmeIidir.

7.Siparişi Verilen antiseptik solüsyonun teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmaslna 2/3
kadar süre olmall, teslim edilen urünler son kullanma tanhi karlşlk olmamalldlr,
8.Muayene Komisyonun gerek duymasl halinde H.Ü, Eczaclllk Fakültesi başta olmak uzere antiseptik
solüsyonu her seri için yeterli sayıda numune alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satlcl
flrmaya ait olacaktlr. Analiz nedeni ile eksilen stok firma taraflndan tamamlanacaktlr.
9.

Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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1.Tek kullanımlık ve non toksit tlbbi PVC den yapılmlş olmalıdır.
2.Enjektör %6 eğimli çam ağacl (4cm +- 2 uzunluğUnda 4+-2 mm çapında) uçlu olmall , çam ağacl ucu
enjektörün orta klsmlnda olmalldlr.
3.Enjektör ucu her çeşit foley , neleton , N/G V.b kateterlere uyumlu olmalıdır.
4 Enjektör üzerlnde cc dizyem çizgileri olmalldlr.
5.cc Ve dizyem çizgisi 0 dan başlamalldlr.
6.Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı ve lslandlğünda silinmemelidir.
7 pistonu kauçuk / lastik başll olmalı , pistonu kolay hareket edebilir olmalldlr
8 steril tekli paketlerde olmall Ve kolay açllabilir olmalldlr.
9. Negatif baslnç uygUlandlğlnda hava kaçlrganllğl olmamalldlr.
1o.Ambalaj üzerinde üretim ve son kUllanma tarihi olmalıdlr. En az 3 yll miyatll olmalldlr.
11 Ürünün cE belgesi olmall ve CE ye uygun|uğu belgelendirilmedir,
12. Numune getirmeyen firmalarln ürünleri değerlendirilmeyecektlr.
13, Urünler Sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalldlr. Uygun olmayan ürün|er ihale üzerlerinde kalsa blle teslim allnmayacak Ve gerekli ı}lemler

yaplIac€ktlr,
14, Malzeme stenl orjinal ambalajlnda tesllm edilmelidir, Birim ambalajln uzerinde baskllı olarak, okunakll
Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi

d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi
fl Stenlizasyon tarihi
g)cE işafeti
h) Markasl
l) Türkçe etiketi
j) T,c Sağllk Bakanlığl taraflndan onaylanmlş orJlnal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik
özellikleri
okUnakll olarak yazllmlş olmalldlr.
15, Teklif edilen malzeme, T,C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış fırma tanımlayıcı koda sahip
olmalıdır.
16, Sağlık Uygulama Tebliği gereği, ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktlr.
17 isteklilerin Ve/ veya teklif edilen malln, ilaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklannl
tastik edici belgeler olmalldlr
18. Enjektörler idarenin lsteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
19, Yüklenici firma bozuk ve hatall ğrünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi MUayene Kabul
Komisyonuna Vermelldir.
20, İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az s'er adet
bnumuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
2'l. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniclye aittir,
22 reklili oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanla( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanIar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayllacaktlr,
l-{,,., ,.
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1.Kanül klsml Virgin teflon (p.t.f.e.) olmalldlr.
2.Kan..l x-ray ışınlarına karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalldlr.
3.serum infüzyonu slraslnda dlşarldan ilaç verilebilmesinı sağlayan musluk port yer almalldIr.
4,port klsmlnda ilacln geri kaçmaslna izin vermeyecek şekilde, bir valf sistemi yer almalldlr.
5 lv kanülün luer-lock kapağl bulunmall ve uygulama sırasında kan ile temaslnl engelleylci bir
konumda olmalldlr.
6.1V kanülun tespitinl kolaylaştlrmak için yanlarında kanatlar yer almalldlr.
7.|V kanül birim blister-tyvex ambalajlarlnda yer almalı Ve her bjrim ambalajln üstunde ts-5542_5(steril
Ve tek kullanlmllk) ibaresi bulunmalldlr.
8.|V kanülun damara girişi kolay olmalldlr.
9.|V kanül, ijretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında en az 2 yıllık bir raf ömrüne sahip olmalı ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmalldlr.
10,Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,
11.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir. 12 Ürunün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken rahat girllmeli ve

bokülmemeli, damara girerken Ucu bozulmamalldlr,
13,yüklenici firma son kullanım tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
'l4. Anjioketler etilen oksit veya gama ışını ile steril edilmiş olmalıdır,
Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajln üzennde belirtilmiş olmalldlr.
15 urünler sağllk uygulama Tebliğinde yer alan barkod(uBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan urünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gerekli işiemler
yapllacaktlr,

16, Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir, Birim ambalajln üzerinde basklll olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde,
a) Lot numarasl
b üretim tarihi

c son kullanma tarihi
d Ebadı,

e sterihzasyon yöntemi

0

Sterillzasyon tarihi

g) CE iŞareti
h) Markasl

i) Türkçe etiketi

Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlŞ orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakll olarak yazllmlş olmalldlr
17. Teklif edilen malzeme, T C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istek firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmı§ firma tanımlayıcı koda sahip
olmalldlr,
18. sağllk uygulama Tebliği gereği, ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
bıraklIacaktlr.
19 jsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edlci belgeler oImalldlr.
20. Anjioketler ldarenan isteğa doğrultusunda partiler halinde veya tamaml teslim edllecektir.
21. Yüklenici flrma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi i|e değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komasyonuna Vermelidir.
22, istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 10'ar
adet numuneyi ihale slraSlnda komisyona tesllm edecektir.
23. l\iluayene Ve KabUl KomisyonU tarafındanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tum masraflar
yükleniciye aittir.
24, Teklifi oluştUran belgeler Ve ekleri ile ilgih diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır. Başka
dilde sunulan belgeler yeminh tercüm anlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçerli sayllacaktlr.
25,Urün hastanemizde kullanllan serum setleri ile uyumlu olmalldlr
j) T,C
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1, Ürün havayolu açlkl|ğlnl sağlamak için trakea içerisine yerIeştirilmek üzere tasarlanmlş olmalıdlr.

2,Tüpler tek kullanlm|lk steril tekli paketlerde olmalldlr.
3.Tgp nontoksik Ve Apirojen özellikte olmalldlr.
4.Ürun latex içermeyen şeffaf Poljvinilklorür (PVC) den üretilmiŞ olup tek kullanlmllk olmalldlr,
5,Tüp iç klsml görüIecek derecede şeffaf olmalldlr. Tüp iç Ve dlş yüzeyi pürüzsüz olmalldır,
6 Konnektör boyutları15 mm (22 F) olmal'dır.
7.Tüp uzuniuğu gövde ozerinde arallkll olarak ölçeklendirilmiş Ve rakamlarla belirtilmiş olmalldır.
8 İşaret boyaları ele bulaşmamalıdır. Ürün kokusuz olmalıdır
9 Tüp radyoopak olmalldlr.
10.Tüpün numarasl, markasl, iç Ve dlş çapl ile CE numarası gövdesi üzerinde yazlll olmalldlr.
1 1,Balonlu tüplerde pilot balonun plastik Valfi,luer Ve luer lock şlrlnga uçlarlyla uyumlu olmalldlr,
,12,Ürünün
CE (class ll a )belgesi Ve UBB kaydl olmall ve onaylı bir barkod numaraslnln ambalajl
üzerjnde bulunmasl gerekmektedir,
,1
3,Ürün entübasyon işlemini 9erçekleştirecek eğimi olmalldlr
14.Vucut lslslndan etkilenmemeli, hemen yUmuşamamalldlr
1 5.Tüpün arkaslnda konnektör olmalldlr.
16.Tüpün uç klsml travma oIuşturmayan biçimde yuvarlattlmlş olmall Ve lateral yerleşimlı Murphy eye
(oval göz) bulunmalıdür.
17,Tüp ucunda düşuk baslnçll balon bulunmalldlr.
18.oral Ve nazal kullanlma uygun olmalldlr.
19.Teklif edilen malzemenin behrtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amaclyla teklif Verdikleri her
kalemin numUneslnl Ve Varsa ayrlntlll teknik bilgilerinin yer aldlğl kataloğlarl Ve benzeri tanltlm
materyalleri ile her kalem için en az'l adet ürun numunesi Verilecektir. Numunesiz ürünler
değerlendirilmeyecektir,
20. Tüpler Ulusal Veya Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr.
Hatall ürün ile karşllaşlld lğ ında firma tarafından yenileri lle değiştirilecektir.
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FLASTER ELAsTiK HYPoALLERJENix ıo cııı X1o M TEKNiK şARTNAMEsi
1.cilde iyi yaplŞmalı, Çlkarlllrken cilde zarar vermemeli Ve cilt üzerinde yaplşkan kallntl blrakmamall,
? ylcutta uzun süre kaldlğlnda tahriş etmemeli, istemsiz ciltten ayrılmamalı,
3.Flasterin yaplşkanl sentetik poIimenk akrilattan olmall,
4,Mjkro gÖzenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli ve suyla temasında
sıvıyı alta

geçirmemeli,
5.Vücut klVnmlanna uyum sağlama|l, flasterin enine esnekliği 1-2 mm yi geçmemeli,
6.Flaster arkasındaki koruyucu kağüt ortadan kesilmiş olmali
7.Hypoallerjik alanlarda her 10 cm de bir kesme ışareti olmal, ve
çekince makasa gerek duyulmadan
kopabilmeIi,

8.Koruyucu kağlt, flaster uzerlnden kendiliğjnden kalkmamall,
9.Malzemenin tüketlmi slraslnda hatall ürünle karşllaşlld lğ lnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
10,Raf ömrü en az ikl yll olacaktlr,
11
ya da Uluslar arasl standart belgelerinden bırine sahip olmalldlr,
.Ulusal
12. Urün numUneye göre değerlendirilecekair.
13. 'l0'10 cM boyutlarl olmalldlr.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ENJEıCÖR (2 cc)

Enjektörlerin steril, apirojen Ve nontoksik olmalldlr.
Enjektör ile iğne tek bir ambalajda olacak ve iğne numaralarİ ambalaj üzerinde belirtilecektir
Ambalaj kısmının bir tarafı kağlttan bir tarafl naylon kaplamalı olmalıdır.
EnJektör her 0.1 ml'den derecelendirilmiş ve her 0.5 ml'de numaralandırılmış olmalıdır.
Enjektörlerde ilacl akltma, kırılma, vb. problemler olursa firma tamamlnl d eğiştirece ktir,

Disposableolmalldlr.
Ürün en az on adet numune ile değerlendirilecektir,
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DlSPosABLE 3 PARÇAL| ENJEKTÖR 50 ML

(2o G

sARl UÇ) TEKN|K ŞARTNAMES|

1. Enjektör 3 parçaIl Ve plstonu siyah contall olmalldlr.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana göVde Ve siyah contall pistonu olmalldlr.
3. iğnelerin enjektöre takılacak kısmı polypropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımı ve paslanmaz
çelik ucu plastk bir kıllf içerisinde bulunmalldlr.

4, Enjektör iğnesi pütürsüz olmall, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takllma olmamalldlr
5. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayı engelleyecek, gövde içinde rahat kayabiecek ve ana gövdeden
kolay ç|kmayacak nitelikte olmalldır,
6. Enjektör içine çekilecek slvllara dayanlkll olmalldlr.
7. Çok yavaş aspirasyona Ve enjeksiyona uygun olmalı, enjeksiyon sonrasl kalan hacim minimum

olmalldlr

8, Enjektör göVdesi transparan o|malı ve kullanlm slraslndaki baslnca dayanlkll olma|ıdır
9, EnJektörlerin üzerinde okunakll birimlendirme işaretleri(çizgi) Ve numaralandlrma (hangi ml,ye denk
geldiğini gösteren numaralar) olmalldlr Asgari olarak her 0,5 ml' de bır birmlemdirme iŞareti ile birlikte

numaralandlrma da olmalldlr.
10 Enjektörlerin ambalaJları sterllizasyonU korumak için iyi yaplşmlş Ve bir kenarl açma kolayllğı
sağlayacak şekilde olmalldlr.
1 1, Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yll olmall Ve bu tarih kutularln uzerinde baslll olmatldlr
Yüklenlci f]rma son kullanüm tarihine 4 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihllleriyle değiştireceğine
dair taahutnameyi MUayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
12. Enjektörler etilen oksit Veya 9ama lşlnl ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajln üzerinde belirtilmiŞ olmalldlr.
13. Urün|er Sağllk Uygulama Tebliğlnde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olma]ıdır. UygUn olmayan ürünler lhale üzerlerinde kalsa bale teslim alınmayacak Ve gerekli işaemler
yapllacaktlr.
14. Mdzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Binm ambalajln üzerinde basklll olarak,
okunakll Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numaras|
b) Üretlm tarihi
c) Son kullanma tarihı
d)Ebadı,
e)Sterilizasyon yöntemi

f) Sterilizasyon tarihi

g)CE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal Ulusal Bik|gi Bankasl kodu Ve teknik özelllkleri
okunakll olarak yazllmlş olmalldlr.
15, Teklif edilen malzeme, T.C. Sağllk Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli flrma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayıcı koda sahıp
olmalldIr.
16, Sağllk Uygulama Tebliği gereğl, ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlŞı

blrakllacaktlr.
17. jsteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malln, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll oldUklarınl
tastik edici belgeler olmalldlr,
18, Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir
20. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendlrilmek üzere her kalemden, en az 10'ar
adet bnumuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
21, Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittlr.
22. reklti oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllm|ş Ve noter taraflndan onaylanmış olmasl
durumunda geçerli sayllacaktlr.
23. EnektörIer 50 ml ve ucu : 20 G sarl uç olmalldır.
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No:6 TEKNiK şanrı.ıauesi

1 Sonda şeffaf Ve PVc den yapl|mlş olmalldlr, bükülme Ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmall,
2 Bükülmeye dirençIi, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakllkta olmalldlr,
3.6 FR olmalıdır,
4.Konnektör klsmı renkIi PVc den yapllmlş olmalıdır,
5,Sondanın uzunluğu -6 -numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+/_1) cm olmalldlr,
6.Uç klsmlna yakln çapraz yedeştirilmiş doku emilimini önleyen iki yan delik bulunmall,
7 Uç kısmı kapalı, yuvarlatllmlş, esnek Ve atravmatik olmall,
8. Konnektör dişi olmall,
9.sondalar tek kullanlmllk Ve tekli steril ambalajlarda olmall,
10.Sondalar oral Ve nazal kullanlma uygun olmall,
'l'l.Sondalar nontoksik Ve apirojen özellikte olmall,
12.Firma yeterli miktarda numune getirecek, 9elen numuneler test edilecek, değerIendirilecek, sonucuna
göre uygun olmadlğl takdirde ihale dlşl blrakllabilecektir,
13,Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az2 (1k|' yn raf ömrü bulunmalldlr,
14.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlarl ile ücretsiz olarak

değiştirilmeli,
15 Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalldlr,
'16. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir

}M

5o

cERRAHi işınrrı-rrvıı xaı-rrvıi

l.Cilt

işaretleme kalemi ile birlikte tekli, steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır.

2. Her türlü cilt üzerine uygulanabilir özellikte olmalı, toksik madde içermemelidir.
3. Kalemin boyası kolay kurumalı, fırçalama ve aşınmaya dayanıklı olmalı, uç kalınlığı l

mm' den fazla olmamalıdır.
4. Boya rengi siyah veya mavi-mor tonlarında olmalıdır.
5. Paket üzerinde ürün ve sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.
6. Malzemenin depo teslimi sırasında en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
7. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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UZATMA L|NE 145 cM şARTNAMES|
1 . Malzeme PVc olup, 250 Psl baslnca dayanlkll olmalldlr.
2 - Hortum uçlarlnda luer lock konnektörler bulunmalldlr.
3. Luerlock uçlarda kapak bulunmalıdır
4 . Urün istenilen ölçülerde Ve luer uçlarla ( M/F ) yapllabilmelidir.
5. Urün tekli stenl ambalajda olmall, ürun miadl en az 3 yll olmalldlr,
6 Urün ambalajı üzerlnde üretim tarihi, son kullanma lot numaras| firma bilgileri

bulunmalıdır,

7, Ürün CE belgeli olmalüdır.
8. Line en az 145 cm olmalldlr

9

10.

Üretici firmalar numune getirecektir. Değerlendirme numuneye göre yapllacaktlr
Urün en az iki yll miadll olmalldlr
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UZATMA L|NE 80 cM şARTNAMES|
1 , Malzeme Pvc olup, 250 PSl basınca dayanlkll olmalldlr,
2 - Hortum uçlarlnda luer lock konnektörler bulunmalldlr.
3. _Luerlock uçlarda kapak bulunmalldlr.
4. Urün istenilen ölçülerde Ve luer uçlarla ( M/F ) yapllabilmehdir
5, Ürün tekli steri| ambalajda olmall, urun miadl en az 3 yll olmalldlr.
6 . Urün ambalajl üzerinde üretim tarlhi, son kullanma lot numarasl firma bilgileri

bulunmalıdır.

7 . Ürün CE belgeli olmalldlr
8- Line en az 80 cm oImalıdır
9 Üretici firmalar numune getirecektlr. Değerlendirme numuneye göre yapllacakt|r
10.Urün en az iki yll miadIl olmalldlr.
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UZATMA LiNE 40 cM ŞARTNAMES|

'l . Malzeme PVc olup, 250 Psl baslnca dayanlkll olmalldlr
2 . Hortum uçlannda luer lock konnektörler bulunmalldlr.

3 - Luerlock uçlarda kapak bulunmalldlr.
Urün istenilen ölçülerde ve luer uçlarla ( M/F ) yapllabilmelidir
5. Urün tekli steril ambalajda olmall, urun miadl en az 3 yll olmalldlr.
6, Ürün ambalajl üzerinde üretim tarihi, son kullanma lot numarasl firma bilgileri

4.

bulunmalldlr.
7 . Ürün cE belgeli olmalldlr.
8. Line en az 40 cm olmalldlr
9 , Üretici firma|ar numune getirecektir. Değerlendirme numUneye göre yapllacaktlr
10.Urün en az iki yll mladll olmalldür,
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3 PARçAL| ENJEKTöR 5

ML

( 2,1-2z

G) TEKNiK şARTNAMESI

1. Enjektör 3 parçall ve pistonu siyah contall olmalıdlr.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kıllfl, ana göVde Ve siyah contall pistonu olmalldlr.
3. iğnelerin enjektöre takllacak klsml poIypropilenden, metaı klsml krom- nikel karlş|ml Ve paslanmaz çeİik
ucu plastik bir kühf içerisinde bulunmalıdır.
4. Enjektör iğnesi pütürsüz olmall, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takılma olmamalıdır.
5. Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayl engelleyecek, göVde içinde rahat kayabilecek Ve ana göVdeden
kolay çlkmayacak nitelikte olmalldlr.
6- Enjektör içine çekilecek slVtlara dayanlkll olmalldır,
7. Çok yavaş aspirasyona Ve enleksiyona uygun olmalt, enjeksiyon sonrasl kalan hacim minimum
olmalldlr.
8. Enjektör göVdesi transparan olmalı ve kullanlm slraslndaki baslnca dayanıklı olmalıdır,
9. Enjektörlerin üzerinde okunakll birimlendirme işaretleri(çzgi) ve numaraİandırma ( hangi ml'ye denk
geldiğini gösteren nUmaralar) olmalldlr. Asgari olarak her 0,5 ml' de blr birimlendirme işareti lle birlikte
numaralandırma da olmalldlr.ve silinmemelidir.
10. Enjektörlerin ambalaj|arl sterilizasyonu korUmak için iyi yaplşmlş Ve bir kenarl açma kolaylığl
sağlayacak şekilde olmalldIr,
1 1, Raf ömrü teslim tarihlnden itibaren en az 3 y|l olmall ve bu tarih kutularln uzerinde baslll olmalldlr.
Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kaIa kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine dair
taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
12, Enjektörler etilen oksit Veya 9ama lşlnl ile steril edilmiş o|malıdır. Sterilizasyon yöntemi birim ambalajln
üzerinde belirtilmiş olmalldlr.
13. Urünler sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine Uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gereklı işlemler
yapllacaktlr.
14, Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmeljdir. Birim ambalajın üzerinde basklll olarak, okunakll
ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi

d)Ebadı,
e)sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tarihi

g)cE işareti
h) Markasl

i) Türkçe etiketi

j) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjinal uIusal Biklgi Bankası kodu ve teknik özellikleri

okunakll olarak yazılmış olmalıdır.
15, Teklif edilen malzeme, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından allnmlş firma tanlmlayıcı koda sahıp
olmalıdır
16. Sağlık Uygulama Tebliği gereğl, ürünlere alt UBB kodu olmayan firmalar değerlendlrme dlşl
blrakllacaktır.
'17, isteklilerin Ve/ Veya teklif edilen malln, ilaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltlı
olduklannl
tastik edici belgeler olmalldlr.
18. Eniektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir
20, istekli firmalar Teknik Şartnameye uygUnluğu değerlendirilmek uzere her kalemden, en az 1o'ar adet
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir

b|",1

21. Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tum masraflar
yükleniciye aittir.
22. rekifı oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dökümanla( katalog dahil) Türkçe olacaktlr, Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmış Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl
durumunda geçerll sayllacaktIr
23 Ürün hastanemizde kullanllan infuzyon cihazlanna uyumlu olmalldlr.
24 Enjektörler 5 ml ve ucu . 21-22 G olma|ıdır
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PARçALI ENJEKTöR 1o ML (21 G) TEKNiK şARTNAMES|

1. Enjektör 3 parçah Ve pistonu siyah contalı olmalldlr.
2, Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana gövde Ve siyah contall pistonu olmalıdlr
3. iğnelerin enjektöre takllacak kısmı polypropilenden, metal klsml krom- nikel kanşlml ve paslanmaz çelik
ucu plastik bir klIlf içensinde bulunmalıdır
4. Enjektör iğnesi potürsüz olmall, lğne ucu cilde rahatça girmeh, takllma olmamalldlr
5. Enjektör pistonu ilacl geri slzdlrmayl engelleyecek gövde içinde rahat kayabiecek Ve ana göVdeden
kolay çlkmayacak nitelikte olmalldlr
6. Enjektör içine çekilecek slVllara dayanlkll olmalldlr.
7. Çok yavaş aspirasyona Ve enjeksiyona uygun olmall, enjeksiyon sonrasl kalan hacim minimum
olmalldlr.
8. Enjektör göVdesi transparan olmall Ve kullanlm slraslndaki baslnca dayanlkll olmalldlr.
9. Enjektörlerin üzerinde okunakll birimlendirme işaretleri(çizgi) Ve numaralandlrma ( hangi ml'ye denk
geldlğlni gösteren numaralar) olmalldlr Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme lşaretl ile blrlikte
numaralandlrma da olmalldlr.ve silınmemelidir.
10. Enjektörlerin ambaIajlarl sterilizasyonu korumak için iyi yaplşmlş Ve bir kenarl açma kolayllğl
sağlayacak şekilde olmalldlr.
1 1. Raf omrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yll olmall Ve bu tarih kulularln üzerinde baslll olmalldlr,
Yüklenici flrma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine dair
taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
12, Enjektörler etilen oksjt veya gama lşlnI ile stenl edilmiş olmalldlr. Sterllizasyon yöntemi birim ambalajln
üzerinde belirtjlmiş olmalldlr.
13, Ürünler Sağllk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etlket hüküm'Jerine uygun
olmalldtr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve gerekli lşlemler
yapllacaktlr,
'14. Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajln uzerinde baskllı olarak, okunakll
Ve bozulmayacak biçimde,
a) Lot numarasl

b) Üretlm tarihi
c) Son kUl|anma tarihi

d)Ebadl,
e)sterilizasyon yöntemi

f) sterilizasyon tanhi

g)CE işareti
h) Markasl
i)

Türkçe etiketi

T,c Sağllk Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orjlnal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik dzellikleri
okunakll olarak yazllmlş olmalldlr.
15. Teklif edilen malzeme, T,C. Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl koduna,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bi19i Bankaslndan allnmlş firma tanımlayıcl koda sahip
olmalldlr,
16. Sağllk Uygulama Tebliğa gereği' ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl

j)

blrakıIacaktlr.
17. lSteklilerin Ve/ Veya leklif edilen malın, ilaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklarlnl
tastik edici belgeler olmalldlr,
,18.
Enjektörler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürunleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene KabuI
KomisyonUna Vermelidir.
20. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1o'ar adet
numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
21. MUayene Ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi lstenmesi halinde tüm masraflar

yükleniciye aittir.

JF
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22. Tekl ioluşturan belgeler Ve ekleri lle ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmlş olmasl

durumunda geçerli sayllacaktlr.
23Ürün hastanemizde kullanllan lnfüzyon cihazlarlna uyumlu olmalldlr
24. Enjektörler 10 ml ve ucu :21 G olmalldlr

5L
GERRAH| sTERiL ELDiVEN şARTNAMEsi
(

No: 7,5)

1.1So 000'l;2000, lSo 1 3485:2003 Ve cE belgeli olmall
2.Eldivenler en iyi kalite latex malzemeden üretilmiş olmalı, kolayca ylrtllmamall ve hemen elin şeklini
alarak kullanlclnln rahat çallşabilmesini sağlayacak özelhkte üretilmiş olmalldlr,
3,Ambalaj üzerinde etılen oksit Veya gamma ile sterilEasyonun yaplldlğl yazlll olmall
4. Eldivenin kullanlm süresi imal tarihinden itibaren en az 3 ylI olmalldlr.
5. Eldiven ambalajl yırtlk Ve delik olmamalldlr..
6.ihaleye girebilmek için üretlclden veya lthalatçldan YETKiLi sATlcl BELGESi gerekmektedir
7.Eldivenin steril olduğuna dair ihale dosyaslnda tesl raporu bulunmalldlr.
8.Eldivenler yeni üretim Ve yeni steril edilmlş olmalldlr.
9,Eldivenin dlş ambalajlnda sterilizasyon tarihi, sterilizasyon şekli Ve sterilizasyon yapllma yeli yaAll
olmaltdlr.
10.1haleye girebilmek için dreticiden Veya ithalatçıdan kurum adına allnmlş yetkili satlcl belgesi
gerekmektedir.
1

1.Eldiven ambalajl ylrtlk Ve delik olmamalldır. cerrahi katlama tekniğine UygUn katlanmlş olmall. Ele

rahatllkla giyilebilmeli Ve eli rahat kavrayabllmelidir

12.Dlş ambalajı steril kullanlma sunuImaya kolayllk sağlayacak şekilde arnbalajlanmlş olmahdır.
13.Teknik şartnameye uymayan ve teknik komisyon raporuna gore kullanlmda beğenilmeyen uygunluk
alamayan ürünler ihale dlşl blrakllacaktlr.
,14.
Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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NAzoGAsTRiK soNDA No

14 TEKNiK

şARTNAMEsi

1.katater medikal dereceli pvc,den mamul olmalldlr,
Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşakllkta olmalldlr,
3.14, F olmalıdır,
4.Kateterin efektif uzunluğu yaklaşlk 1000 mm o|malldlr,
5.sondanln aÇlk uÇ klsml artravmatik olmasl için yuvarlalllmlş Ve en Uygun aspirasyon için kenarlarlnda iki
adet slmerik delikli olmalıdır,
6,Kateterin aspiratöre bağlanan ucu (konnektörü numaraslnl belirten farkh renklerden oluşmall, bu renkler
dünya standartlanndaki renk kodu sistemine uymalldlr,
7 Katater giriş kolayllğı sağiaması amacı ile buzlandlrllmlş bir yüzeye sahip olmalldlr,
8.sondalar tek tek paketlenmlş etilen oksit ile steril edilmiş olmalldlr.
9. Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahıp olmalldlr,
10. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
1 1. Malzemenin tüketimi slraslnda hatalı ürunle karşllaşlldlğlnda sağlam|arl ile ücretsiz
olarak
değiştiriheIidir,
2,
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DiL BAsAcAĞl (TEKLi PAKETLERDE) TEKNiK şARTNAMEsi
1.Tahtadan imal edilmiş olmall Ve ağlz içi mukozayl tahriş etmeyecek şekilde tasarlanmlş olmalıdlr
2.Tahtanln yüzeyi tlrtlkslz olmall ve yanlarl tornadan geçmiş olmalldlr.
3. Kokusuz Ve temiz olmalldlr.
4 Esnek olmamalldlr.
5 Dil üzerine konup bastlnldlğlnda klrllmamaltdlr,
6.15 cm uzunluğunda, ? cm t 2 mm genişliğinde olmalıdlr.
7.Tekli temiz paketlerde ve ,l00 lük kutu içinde olmalldlr.
8. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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MAyi ETiKETi rBxNix

şınrxaursi

l .Kağıt esaslı malzemeden olmalıdır.
2.Altı yapışkan|ı ,kağıt çıkartma olarak üretilmelidir.

3.Etiketin kesimlerinde kayma olmama|ı.rahatlı kla koruyucu kağıttan ayrılmalıdır.
4.Etiketin alt yapışkanları zemine tutucu olmalı. yapışkan özelliği uzun süre olmalıdır.
5.Her bir etiket çıkartı|dığında diğer etiketlere zarar vermeyecek şekilde birbirinden ayrı
dizayn edilmelidir.
6.Hazır|anan numuneler basım öncesi hastane idaresine gösteriIecek onay alındıktan sonra
bası lacaktır.
7 .Dizayn ve ima|at hatası sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasartardan firma

sorumlu olacaktır.
S.Mayi etiketi üzerinde

:

Adı Soyadı:
Mayi:
ilaç:
Takılma Tarihi /Saat

Biıiş

Saati:

Hazırlayan,.
imza,.
9. Yukarıdaki bilgiler yer almalıdır.
l0. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir
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EEG Pastası T eknik sartnamesi

l.

Hipoallet'ik ve kokusuz olmalıdır.

2. EEG

pastası yiiksek oranda iletkenliği sağlamalı, artefaktlara sebebiyet vermemeli ve
cilt üzerine elektrotlann iyi yapışmasını sağlamalıdır. (yüksek ateşi olan hastalarda da
en iyi şekilde yapışma özelliği olmahdır)

3.

EEG pastası yiüsek oda sıcak]ığında özelliği bozulmadarı saklaııabilmelidir.

4. Hem EEG

(Eletroensefelografi) hem de
kullanılabilir özellikte olmalıür

EP

(Evokedpotantial) uygulamalannda

5. EEG

pastası kullanrmdarı sonra aynca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç
göstermemelidir. Suda kolay çözülebilmeli ve kullanımdan sonra su ile
temizlenebilmelidir.

6.
7.

Pasta|ar orij ina| ambalajında olacak ve bir adedi 220 (+1O) gram olmalıdır.

Gerekli görüliirse denenmek için numunesi verilmelidir.

Yrd. Doc. Dr
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ABL 80 sENsÖR KAsET TEI(NiK ŞARTNAMEsl
Radiometer rTıarka ABL 8O BASlC moilel
1.Hastanemizin demirbaş cihazı olan
cih a za uyumIu olmalıdır,
ve HC,[ parametrelerini
2.Sensör kaset Ph,Co2,oksijen,Na,Potasyum,Ca
ır.
ça llşma lıd

İ Sensor kaset

2O0 test ve 60,0OO stabiIiteli olmalıdır,

pak
cihaza uyumlu 1adet solution
4.Yukarıda marka ve modeI olarak belirtilen
ile birlikte teslinı ediImelidir
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3

Laboratuanmızda kullaırlan Thermo shandon marka prinmate As
kaset yazıcı
cihazına uüıımlu olmalıdır.

2) Kasetler

75 adetlik hupper içersinde olmalıdır

3)

Hupperler cihaza uyumlu olmalıdır

4)

3000-5000 lik kolilerde olmalıdır

5) Kasetlerle birlikte plastik kapaklanda verilmelidir

KsiLENTEKNixşınrxeıınsi
l.

bL

Histolojik doku fiksasyonu için kullanıma uygun olmalıdır.

2. sıvı formda berrak ve renksiz olmalıdır.
3. Kimyasal formülü C64H4(CH3)2 molekiil

ağır|ıığı l06,17ğmol olmalıdır

4.

5

5.
6.

Üriın numunesi laboratuar şartlannda denenecektir
Ürtin teslim tarihinden itibaren en az bir son kullanrm tarihi olmalıdır.

litrelik ambalajlarda olmalıdır.
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1,. a)endometriyal kanser

piptı-ı-e KANuL
opsi xıru ü ı_ü rırı,ıi r şARTNAM Esı

ve

prekanseröz lezyonlarının teşhisi amaçlı

kullanılabilmelidir.
amaçlı kullanılabilmelidir,
b) hormonal değişimin tanısı
kullanılabilmelidir,
.İ p.toloji iIintilİ kısırlık tanılarü için
al'inr..tlİit. probIemlerinin tanısı için kullanılabilmelidir,
nılabilmelidir,
e) bakteri tanımı için kulla
akstraksiyonda kullanılabilmelidir,
2, Endometrial biopsi ve menstrual
3.BükÜlebilirolupinvertetveretrovertrahimlerderahat|ıklakullanılabilmelidir,
4. Ba5it ve travmasız bir uygulama sağlamalıdır,
gövde şeffaf olmalıdır.
s. J.erinae ölçüm sıkalası olma|ı ve
3 mm olmalıdır,
İ. Urrnlrğu pİstonla beraber 26i ],cm, eni
edilrnelidir ( enjektör,':"rn' *lb]]____. ,_,
7. İç içe iki parça malzemeden imal
ıçın
olmalıdır,pistonun dışarı çıkmaması
sahip
düzeneğe
Pistonla
8.
çalışan
_

riyeri olmalıdır,
yan kısmında 4 adet deliği olmalıdır,
9. Uç kısmında çantası ve yine uç
paketlerde clmalıdır,
10. Steril olmalı ayrı ayrı
11. Disposible olmalıdır,
12. Ubb kaydı olmalıdır,
olup alımına karar verilecektır,
13. Ürün numune ile değertendirilecek
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Tungsten rhenium iğneli bypass sütürü 8/0 6.Smm 7Scm yuv çift
Tungsten rhenium iğneli bypass sütürü 7/0 9,3mm 75cm yuv çift
Tungsten rhenium iğneli bypass sütürü 6/0 13mm 75cm yuv çift

1.
2,
3.

o!.

Monofilament polypropilenden imal edilmiş oIma|ıdır.
Sütürün kontrollü esneme özelliği bu]unmalıdır.
Siitürün alınnıası gerekeır durumlarda ( ciltJ sütür içeride sertieşmemeli, dikiş
alı n ırken kopmamalıdır.
4. Absorbe olmamalı, kolay düğüm tutmalü, vücutta reaksiyon göstermemelidir.
5. Tes]im edilen malların son ku|lanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.
6. Tesiim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı
özelliklerde olmalıdır.
7, İğnenin, sürekli geçişte körelmemesi, bükülmemesi, kolay görülebilmesi,
portegüye tutunmamasü, damar anastom ozIarı nda görülen kalsifiye dokuya
rahatlıkla penetre olabilmesi için Tungsten rhenium özel alaşımından üretilmiş
olmalıdır.
[i, lğnesi lşıkta parlamayan mat koyu gri renkte olmalıdır.
9. Portegüye tutunmaması için non manyetik ve kolay tespit edilebilmesi ıçin radyo
opak özelliği bulunma]ıdır.
l0. lğne Yüzeyi kayganlığı arttırmasl için çoklu silikonize yöntemi ile kaplanmış
olrna]ıdır.
1 l, Siitürlerün paketten düz bir sekilde
çıkması için relay pack paketleme veya
beırzeri sistem ile paketlenmiş olmalıdır.
t2. Sütür yüzeyi pı.irüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş
sü resiırce deforme olmamalıdır.
13. İğne dokudan geçtikten sonr:i sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru
büzüşmemeli ve ti ltiklenme yapmamalıdır.
14. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli,Dokulardan
kolaylıkla ve minumun travmayla deforme olmadan geçmelidir.
l5, Cerrahi sütürün iğnesinin gövdesi Portegüden kaymayı engelleyecek yapıda
olmalıdır.
16. Sütür ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmemeli ,
bu nedenle iğne iie sütür birleşme noktası çapı uyumlu olmalıdır.
17. Sütürler paketten çıktığında sütürün paket hafızası minumum olup sütur
paketinden çıktığında düz bir yapıda olmalıdır.
i B. Anıbalaj , sütürün kıvrılmasinı engelleyecek, su ve nem geçirmeyecek bir
narldeden imal edilmiş o]malıdır.
19 ,\.J_lIzem e ile iIgili tüm bilgiler , okunaklı ve bozulmayacak şekiIde ambalaj
ğ9'".,n d" olma'-İıd ır.
ambalaj içeriğinın sterilitesi bozulmadan açılabilecek şekilde olmalıdır.
a]zemeler Tek tek Steril poşetlerd e,nemdeıLısidan etkilenmeyecek şekild
orijinal kutularında teslım edilec
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NYLON TAPE TEKNIK ŞARTNAMESI

l.

Malzeme polyamide 66'dan mamul olacaktır.

2.

Malzeme ( 3mm x 6 mm x 70 cm)veya (6mm x 6mm x 70cm) ebatlarında
olacaktır.

3. Bir kutuda
;l.

l2 tape (poşet) olacaktır.

Son kullanma süreleri poşetlerin üzerinde y^zıIı olacaktır.

5.

Damarların, üreterlerin ve sinirlerin askrya alınması için alerji yapmadan etkili
olacaktır.

6.

Gama ışınları i|e steril olacaktır.

7.

}Ialzenıenin UBB kodu bulunmalıdır.
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HAVA çlKARMA iĞNEsi
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2.
3.
4.

Urün aorta'dan hava çıkarmak için özel olarak yapılmış olmalıdır.
Ürün aynı zamanda kardiyopleji verilmek amacı ile de kullan ılabilmelidir
Ürünün aorta içine girecek kısmı 13

1 mm

uzunluğunda olmalıdır.

Urün çapı 16 G ölçüsünde olmalıdır.

5. Tekli

6.

t

steril orjinaI ambalajında olmalıdır.

Ekli numuneye uygun olmalıdır,
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srı,ırerix ALÇl ALT| pnıvıuĞu rexııir şanrNeı,ıısi
olmolıdır,
Dokumo,olmoyon, homojen dokuyo sohip bir bondoi
olocok şekilde su ve nem
Her bondoj güvenli depolomo şorilorıno hoiz
film
geçirmez özel noylon pokeiler içerisinde ve tek tek koruyucu

a

ombolojloro sonlı olocoktır.
Bondojlor %80 esnekliğe sohip olmolıdır,
Bondojlonn ortolomo oğırlıklon 80gr/m2 olmolıdır,

a

a

Beyoz renkte, kir, yoğ vb. leke içermemelidir,

a

CE belgeslne sohip olocok,

a

Eboilorı

:

5cmx2,7m
7,5cmx2,7m
]0cm x 2,7m

l5cm

x 2,/m

2ocm

x 2,7m

olocoktır,

a

Ekli numune evsofıno uygun olocokiır,

a

Teklif veren
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rmaların UBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdı
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MASKE 5otUNuM (P2 KoRUMAtl) N95 MAsKE TEKNiK şARTNAMEsi
1.Maskeler EH 149 standardlna uygun Ve FFP2S slnlflnda olmalıdır.

2.Maskeler üzerine nefes verme sübabı bulunmamalıdır.
3, Maskelerin kafa bantları poliizopren, burun mandalı aliminyum, filtresi polipropilen ve burun
yastığı poliüreta n o|malıdır.
4.Her bölümde aynı gerginliğe sahip kafa bantları sayesinde, maskeler her türlü kafa yapısına
uyumlu olmalıdır.

5.Maskeler nefes almayı kolaylaştırıcı ve çökmeden kaynaklanan form bozukluklarının önüne
geçici 3 panelli tasarıma sahip olmalıdır.

6.Maskeler kafa er8onomisine uyumlu, ağız ve burnu içine alacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır
7.Maskeler depolama sırasında, kirlenmeyi önlemek için tek tek paketlenmiş olmall Ve paketlerin
üzerinde maskenin resimli takma talimatlarl, maskenin standardl ve kategorisi okunabilir
olmalıdır.
8.Üretici firma taraflnda maskelerle beraber maskelerin takllmaslnıgösteren ''Maske takma
talimatları posteri" de beraberinde verilmelidir.
9. Maskeler Avrupa topluluğu Direktifi 89/686?nln 10 Ve 1].A maddelerinde belirtilen temeI
Güvenlik gereklerine uygun olmalıdır.
10. Maskeler çapl 0.02 mikrona kadar olan tüm ince toz Ve su bazlı aerosollere karşı koruma

sağlamalıdır.
11. Maskeler katı zerrecik ya da su bazlı aerosollere karşı "Avrupa GüVenlik Ve Sağllk idaresi''nin

EH40 başlıklı rehberinde tanımlanmış olan Eşik sınır değerin 12 katına kadar olan
konsantrasyonlarda kullanılabilmelidir.
12. Maskeler Latex içermemelidir,Tbc da kullanıldığına dair belgesi bulunmalldir.

13.Ürün en az üç adet numune ile değerlendiri|ecektir.
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'7l'HAsTA DosyAsı ,DosyA içiııoe euı-uı,ııvıAsı GEREKEN FoRMlAR
HASTA DOSYAS|

.
.
.
.
o
o
.
.

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 dosyası hastane idaresinin belirlediği örnek dosyaya göre düzenlenecektir.
Formları yerleştirmek için dosyanın iç kısmında tellı olmalıdır.
klinik adının olduğu yer boş bırakıtmalıd ır.Gerektiğinde elle yazılabilmelidir.
Hasta dosyası hastane idaresinin belirttiği sayıda ve öze|likte olmalıdır.Hastane idaresi
ihtiyaca göre dosya ve içindeki formların miktarını arttırabilmelidir.
Ürün numuneye göre değerlend irilecektir.

DosYA içiNDEKi FoRMLAR VE FoRMtARlN YERLEşTıRitMEsi

o
ı
.
ı
ı
o
.

Formların örnekleri mail olarak ve örnek dosya şeklinde yüklenici firmaya verilecektir.
Belirtilen formların bazıları önlü arkalı olarak basılacaktır.
Hasta taburcu ve eğitim formu otokopili basılacaktır.
Örnek dosyalardaki gibi formların dosya içine sırasına göre ve eksiksiz yerleştirilmesi
yü klenici firma tarafından yapılacaktır.
Dosyanın ve formların hatalı,eksik ve yanlış basılması halinde yüklenici firma yenisini
basmakla yükümlüdür.
Dosyanın içindeki formlar hastane idaresinin belirttiği sayıda olmalıdır.
DosyanIn içinde bulunması gereken formlar aşağıda sırasına göre belirtilmiştir:

2)Cerrahi Klinikler Dosyası İçerisinde Bulunması Gereken Formlar

.
.
.
.
.
.

o
ı
o
ı
o
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 hazır|ama formu
cerrahi bölge tespit ve ameliyata hazırlık formu
Güvenli cerrahi kontrol listesi
İtaki düşme riski değerlendirme formu

Harizmi düşme riski değerlendirme formu
Hemşirelik bakım planı
Hasta ve hasta yaklnlarını bilgilendirme formu

Yatan hasta ve hasta yakını eğitim formu
Hasta taburcu ve eğitim formu (otokopili olacak

)

Hastanln ilaç ve malzeme teslim formu
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Hastaya ait eşya teslim tutanağl
Hasta dosyalarında bulunması gereken doküman listesi
Hasta dosyaIarı içeriği kontrol formu
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NYLATEX ELEKTORT BAĞLAMA BANDl TEKNiK ŞARTNMASi
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Bağlama bandı elektroterapi cihazlarının elektrot uygulamasında elektrotları hastaya

tutturma/bağlama da kullanımıma uygun olmalı ve bu iş için üretilmiş olmalıdır.
Bağlama bandı elastik özellikte olmalıdır.
Bağlama bandının bir ucunda, bağlanırken her noktada yapışmasınısağlayan velkro parçası
olm

a

lıd ır,

Bağlama bandıyaklaşık aşağıdaki ölçülerde olmalıdır,
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6x46cm

6x6lcm
6x9lcm
6x122cm
1Ox46cm

10x9lcm
Iox1,22cm

15x45cm

15x9lcm
15x722cm
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LASTIK ELEKTROT VE ELEKTROT SÜNGERl TEKNlK ŞARTNAMESl

Elektrotlar yüksek derecede iletken özelliğe sahip olmalldlr.
Elektrotlar karbon özellikli olmalldlr.
Elektrotlar kliniğimizde kullanılan cihazlarln kablolarlna uyumlu olmalıdır.
Elektrotlara uyumlu sponge sünger olmalldlr.
Elektrodun üzerinde elektrot kablo girişi olmalldlr.
Sponglar fizik tedavi amaç|l üretilmiş orijinal o|malldır.
Sponglann üç kenarı dikişli olmalı Ve dikişsiz olan yerden elektrot girişi olmalldır

Aşağldaki ö|çülerde olmalldlr
4x6cm sponge
6X8cm sponge
8xl2cm sponge

4X6cm karbon elektort
6x8cm karbon elektort
8Xl2cm karbon elektort
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HoTPACK KAZANl PEDLERi TEKNiK şARTNAMEsi

1.

Pedlerin içinde si|ikattan ve zehirsiz organik kimyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza
edici toz halinde kimyasal bulunmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde su ile temas edince jel
haline dönüşmelidir. Pedlerin içinde kum Vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır.

2.

Pedler, küflenmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla

kaplanmış olmalıdır,

3.

Pedlerin iç materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit o|arak dağıtılmış olmalıdır.

4.

Pedlerin en az iki kenarında ped|eri hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaşdan
dikilmiş kulpla r olmalıdır.

5.

Pedler +/- 3cm aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.

.

25x61 cm küçük bel

.

38x51 cm büyük bel

.

60 cm boyun hotpack

.

23X39 cm

.

13X30 cm

.

I7x32 cm

.

25X30 cm

.

25x50 cm diz-omuz için
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ıAMG-I pRoTEiN TEspiT
l,

Test amniyon sıvısı içinde bulunan

riri rr«Nir

şanrNarvrnsi

PAMG_l (PIasental alfa mikroglobulin_ l) proteünını tesplt

etmelidir.

2'TestKadrnDoğr.ınrbölüimr.indeErkenMenıbranRüptiirü(EMR)tanısındakı.ıllanılmalıdır,
3, Test tek tek steril ambalajın içerisinde srvab + strip + test tüpüşej(Iinde olmalıdır,

4.

5.
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Test tiipünde 3 adet monoklonal anrikor bulı.ınmalı ve bu antikorlar bulunan PAMG-l
proteinineyap ışma, sabitleme ve çizgiyi oluşrurma görevini gerçekleştirmelidır,

Testin özgüllüğii 9iıl00 ve duyaılılığı en azoh98,9 olduğu pıospektiisünde belirtilmelidir ve
teklifl e birlikte Türkçe prospektıis suı,ıulmalıdıı,.

edebilmelidiı,

Test en az 5 nıg/ml PAMG- 1 pı-oteinini ıeşhis
Test mal(simum en fazla 5 dakikada sonuç verebilmelidiı"

_

Test hamileliğin l5. haftasından itibaren kıı llanıiabılme]idiı,

Test dırek vajinadan yapılmalı, spekuluma ihtiyaç duyulmaınalıdır,
Test sonuçIarı tire, kan vajinal enfeksiyon ve Semen'den etkilenmemelidir,
Test FDA lıelgesinc vc TITUBB kavctına sahip olmah, teklif üle birlikte belgeler sunulnıalıdır
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7.5 cm x 7.5 cm ebatlarında Gaz Kompres 12kalGaz Hidrofilden imal edilmiş
olup, kenarlan tamamen içe katlanımlı (Cenahi Makine Katlama) olacaktır.
'1

.

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, o/o 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.
3.7.5 cm x 7.5 cm 12katGaz Kompres açılımı; 30 cm * 23 cm (+- 2 cm) olmalıdır
1Aradyo opak iplikli olmalı ve radyoopak iplik düşmesine izin vermeyecek şekilde
dokunmuş olmalıdır.

4.Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacaktır.
5.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.
8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miKarı, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MAL|DlR." ibaresi yazılı olmalıdır.
9.|malatta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağhk Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.
1O.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

11.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Yetki Belgesi olacaktır.
12.Teklif veren firma ürünler ile ilgili üretici tarafından taahhütname verecektir.

13.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdirde TSE ve R.S.Hıfzısıhha
Ens.'ne numune gönderilip, muayene ücretleri teklif veren firma tarafından
karşılanacaktır.
14.Firma 20 tel yazılı olduğuna dair belge vermelidir.
15.En az 2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler ameliyathanede denenerek
değerlendirilecektir.

16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancın yapıst sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.
14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
15.Ürün num

e ile değerlendirilecektir
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