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: 00832

_İ:i}aıırr KDV Hariç olarali verilmelidir. Malzemelerin Markası ve.ya ÖzelIiği mutlaka belirtilmelidir.
_uba sorguıumasınu göre en düşük 3 teklifbaz alınacakıır. SGK Ödcnir/Ödenmez tcklifte belinilecekti..
_İuİ ı.oa-, u.ııniır"|en teklifler degerlendirme dışı brakılaca}ıır. Pakete dahil olup olmadığ teklifte belinilecektir.

_İur nyuun, uşn ,ailifler değcrlenJirme dışı bırakülacakttr. Ödemeler muayenc kabul sonıası 1,3 Ay arasındadır.

_ğĞi T;;f;- UBB,den- kaynaklaİ;-kJ;İ;, durumunda yoklenlciye ödcme yapılmayacak vc yüklcniçi hiçbir hak talebinde

butunmayacakttr.
-SGK ödenir/ödenmez
-Pakğte dahildir/dahil değiIdir
_ratl,.l^ii", pır.u uılgi-§ olmatı ve teklifbirlikte SGK Sorgulam8m sistcminin çıkttst teklifile birlikte vcrilmelidir_

-'İ .İİİl rir.munOu Uelln'İlmiş olan SUT Kodlaıı vc UBB Firma Tanımlayıcı No cşleşmelidir,

-Teklifveren istekliter yukaıdaki tüm maddcleri şaİtstz kabul etmiş sayı|acaktır,

-idare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

-İlap «ayOı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yüarıda bildirilniştir,

son Teklif Tarihi: o y,\\,2--o\y-

ALKOLSÜZ BAKIMY 2000 ADET

MENDiü

+Tiınlmlaytcl firma bilgisi olmalı ve teklifi|e birliKe sGK sorgularna sisteminin çıkılsı teklifile birlikte verilmelidir

Adrcs: Aaaşılnİa ve U)-gulama Haslanesi o§manbey Kampüso ŞANLlURFA iniba! telefon : Te|.: 0 (4l 4) 344 44 44 Faİs

Mai| : &)!.rudaırıenlin,d-b4!Ia].Edu!!
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HASTA :rANıTlM 8ıLEıG|Ğı TEKNıK şARTI{AMESı (ERışKıN)

LBilekliğin rengi hastalarda beyaz olmalıdır, . .. . . ..

2.ÖzelliUıhastahklariçin(aıerjıvu.)a,rumlarındakllibirmiKarlidaretarafindanbelirtilen.
renke olacaktır' _soyadı,doğum tarihi gün/ay/yl
İ.rİl-.nÜl" Ur*"de üzerinde hastanın protokol numarası adı

,. 16li İOltl.tln adı üt.bilgileri kayıt edilebilen etiketi olmalıdır,

l.Ürİn oda ıcatlığında saklanabilme özelliğine sahip olmalı

s.İullanıo bünyesine tahriş, kaşıntı, alerji v,s, türü zarar|t reak,iyon vermemell

O.Xllltlenebllr İistemi olup, kilit makasla kesilmedikçe kesinlikle açılmamalı

i.iiiiı"." işlemi için kullanllan detik saylsl yeterli miktarda olmalı, delikler arasında uygun

mesafu olmalı
8.Bilekliksürtünmeveaşlnmayakarşıdayanıklıolmah,su,vücutsıvlsı,kan,amonyak,çamaşır
suyu gibi malzemelerden etkilenmemelidir,
g.Bileklik rengı nastanın aıer;i,ouiri"irinot.ı,ı ourumlarına töre idare tarafından beirtilerek

verilmeli,
10.UBB barkodu olmahdır.

;İ. 
'.;;"" 

personeline vö hastaya solunum sistemine, göz, cilt v,s yan etkisi olmayan

materyalden imal edilmiş olmalı

İZ. İoİ U.g, uzun zaman kullanıldığında akut ve kronik herhangi bir etki yaratmamah 
.

13.ürünün (kol bağının}bileşıJJ rıiv"*ı otarakıantialerjik polieti}en malzemeden imal edilmiş
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14. Ürün numune ile değerlendirilecektir,
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iNrnıxEr peueE No: 20 TEKNIK şARTNAtEsi

1.|(anğl klsml ürgin teflon (p,Lf,e,) olmahdır,

İ.İÖ;İ ;Ö,;;;Ünna kağı gomuıu raoloopat ozeuiği taşırnahdır,

3.Serum infozyonu .,rauna" o,ş,İLİİİİ-J"n"Uiİ,İ,i"İ*Enyı musluk port yer alma|ıdIr,

4_Port kısmında iıacın geri xaçmi'ıil"ii","]il"i"oi şekildö, ür vatf sistemi yer almahdlr,

5.|V kanülün luer_lock ı,rp"g, orıu-nni"ii;;;i;]h; a,,."ında kan ile temasinl erEelleyİİ bir

konumda olmalıdır._ .. almalıdır.
;.rv"k;;ldİ;;piüni kolayhştrmak için yanlannda kanaüar yer ı

7 lV kanül birim blister_wex rr;;jü;;d; r"r almalı ve heibirim ambala,i|n ğstünde b_5il2_5

t"r"İİ.lst",ll r" reÇruİıanımlık) bulunmahdır,

b]İÜ Ğnb-lon oamard girişi kday olmalıdır,
g.IV kanül, üfetim tarihi ve son *iii"i#u Lını 

"rasında 
en az 2 yıllık bir raf öİnftine sahip olmall ve bu

uiıqiıer ambaıaj tızerinde bulunmalldlr,
10: Her oründen en az lo aoet oİmİİ üzere numuneye göfe değeflendirme yapılacaktır,

1.1. Malzemenin toxetimi sırasınj];;öffi;,i;;ilaşiıaığ,nai, sağlamlar ile (rcretsız olarak

İ ör$l'il"l]İll,r","r|i sertliKe olmah, dokudan girerken bükülmemeıi, damara,girerken ucu

n'.ŞİXeffil'İh" son kuııanım tarihine 4 aykaıa kuııanılmayaı_tifünleri.yeni tarihlileriVle

if tr'#ffi"ffiki*W"J:*:",r.şSe*,şlll",lw;x,Ji3iiHil"""öntemibirim
,rnaıij,n ğzerinde belirtilmiş olmalıdır,
ii-üJiii"is"g,ruys,ıama_T;iÜi;İıxı:l..*:lrg|fl',§,:)"]ff.'HlXlTl§J:İ,'§;',ln,
olmaldlr. uygun olmayan tırunk

vaoılacaktı r.

ıs.Maızemesterilorjinalambalajındateslimeditmelidir.Birimambalajınüzerindebaskthohrak'
oİunakh ve bozulmayacak biçimde;

a) Lot numarasl
bi Üreüm tarihi
cj son kullanma tarihi
d}Ebadı,
eİSterilizasyon yOntemi

o steril2asyon Erihi
g)CE 'şareti

h) Markasl

l|Trsfffiex"nhğı tarafından onaylanmış orjinal ulu§al Biklgi Bankasl kodu ve teknik özellikleri

ifıq#ffi;ffi nşİ"*:şgr,Tsııil,";:l*,'fi ;#Ir*,*ş"****;trii:ı5T"*i
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._ ,_:_ +_ııaa ic€fislne yerleştinlmek ü'ere tasarla

} r-ürün haıayolu agklığını sağlamak için trakea içerisl

2.Tüpler tek kullanımhk steri l tekli paketlerde olmahdır,-.? olmahdır,

3.Tüp hontoksik ve Apirojen özel likte olmahdır,

t
F

4.Ürün
5.

5. Kon
Tüp iç kısmü

ektör boyutl

latex içermeyen
görülecek

şeffaf Polivi nilklorür (PVC)

olmahdır. Tğp iç
derecede şeffaf

den üretılmiş olup tek kullanımhk olmahdır,

ve dış yüzeyi pürOzsüz olmalıdır,

arı15 mm(22 F) olmalıdı
;ak ölçeklendlrihiş ve rakamlarla bellrtilmiş olmalıdır

8.işa ret boyaları ele bulaşmamalıdır,Ürün kokusuz olmahdır,

l
9.Tüp
10.Tüp

radyoopak olmal

ün numarasl, markası, iç ve dı çapı ile CE numarası gövdesi üzerinde yazı lı olmahdır,ıdır.

11.Balonl
12.Ürünü

u tüplerde pilot

n CE (class ll a )

balonun pl

belgesi ve U
astik vaıfi,lu

BB kaydı ot

er ve luer lock şı

mah ve onaylı bi
nnga uçlanyla uyu

ının ambalaiı

7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı ola

mlu olmahdır,

r barkod numaras

1 adet ürün numunesi verllecekti r.Numunesiz

tantlm materyalleri iIe her kalem için en az

dart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
lecektir-ürünler değerlendirilmeyecektir,

rafından yenileri
anım sürele
ih değiştiri

rinin dolmasına üç ay kala

arı ile en geç 15

uluslar arast stan
20
2l

iüpler Ulusal veya

Hatalı ürün ile karş

eytcl firmaya bildi

ılaş

rmek kaydıyla

ıldığında firma ta

bu ürünl
kstzin son kull

erin şartnamey e uYgun yeni mıad|
22.Teslim edilen ürün ler, fiyat artışı gözetme

yükl

4 gün içerisinde değiştir ilmelidir

ş"*l

çİ

üzeri

13.ü
14.v

nde bulunması gere

rün entübasYon işle

ucut.ısısından etkile

mini gerçekle$i
kmeKedir.

recek eğmi olmalıdır,

nmemeıi, heme n yumuşamamalıdır,

i+ş 15.Tüpün a*asında konnekör olmahdır,
biçimde Yüvarlatllmış 

olmah ve lateral y€rleşimıi

16.Tüpün uç kısmı travm a oluşturmayan

!: 17.TÜp ucu
Murphy eye (oval göz) bu

nda düşük bası
lunmalıdır,
nçlı balon bulunmalıdır,

nu teyit etmek amacıyla teklif verdikleri

18.0nl ve nazal kullanıma uygun olmalıdır

$.Teklif.edil
her kalemin numunesini ve

en malzemeni n belirtile
varsa aYrtnt|ıl te

n şartlara uygunluğu
knik bllgilerinin ye r aldığı kata loğ,l art ve benzeri
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YEüüboĞ§i ALKotJŞ U, t,§Hiffi

561laştınlınıı su ve pamü içeroclidiı,

2. Hastaoın cildinin doğal dengesını sağlamaya yardıocı olmalı.

. Herhangi biı kızarülığa

3. Yünuşakpot€k dokusuoa sahip olmıh ve hipoalerjeıik olıııalı

deıibüünlüğünü
bomayayol açmamalıdu,

4. Alkol, parabeı parfilm s'bi cilde zarar veren
içetmemelidiı,

test edilniş yeıidoğan bebeklode kullanımı uy

ürüoü ku[anan

gun ibaresi olmalıdır,

biiınüraflodatr

1

,'.ğ
,?5 Domaiolojik olarak

6. Nııolıoeye göle değertendirme
yapılacaknı . ve nııoıınp

uyguland*tan sorıra karaı verilecektir,

?. Ürmenazikiyıl miadlı ohüdır, sorırn

çözii,o bulınüdır ve hef pakette en az 90

yaşaodlğında ilgli firna

adet oendil bulımmüdu

koby biı şekilde
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hiçbir katkı maddgsi
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TEKNIKşA|TıiİAiE

Adaptörlütoöa si§emı

t7

t,

1.AdaDtöf Bı en az 70,n n ııe ke§.ldi& oknah.
Z. rrer aaadoc xun6?Fın *ına çapna g6re ayarlanabiEnei içiı kesitsbilir

ö'zesil(b oİnah.

5. Adaotöılü toöa sisteminin rd ğnıil en az iki yıl olmak. .
s. ı,oaioııeı 1o adet \a (h 30 *t dğind laıtııhıda tdİn ediııırefi

'. 
İ;Eb. ıclıx ya'aa otlt cfiı*'ıotılada bsl*n €dürıeıidir.

8, Torba yumuşak,ltol<u glnıqpqı,\re ses yap{rıa}an mdzerIıedefr .

yapknah.
s. İüıöaüa*fı.tltreiari lernlşlçn eıııal
10.Toıba çaphıı en az 70 rrrrı'lik dp6_re ı.ry5.eı okıaiı
11.Torbalr"aitanboşdıbblliroimJı.ierioıtaiı:iıbkkleııpo@lı,.,_ ._.:,., 

,

lZ. Toöanın cilde tsm* be;öİrrd9;.#in hava İlına$n, sağb},acak 6ze*kE
astar bulımmalı.

ı s.ndaptorlretorba sışerni,çıjrtreb!ıiı ve İİrbirine qyumftJ, 98Lıah

14_cE betgpleıiotıah.
,l s- Sgİ G 

"*l*'laranloıllg_ttıı*şına 
kayıtk lııe$ ue 'ıi@r;

firnoahnnıa-onaylı rrirılerid.iiı.,&a*dlu}, oErıa*Çlı"

1 6. İhalg qncsi rnımunehr Es&a dkıditif,

ı6'


