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A|kol BazL El Antiseptiği Teknik Şartnamesi
El antiseptiği olarak n-propanol, izopropanol ve etanol den biri veya bunlann kombinasyonunuiçeren %6G-95 oranında alkol olmalıdır.

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

Üriın aıdehit, kuartemer amonyum bileşiği, klorheksidirı, fenol, klor ve tiirevlerini içemıemelidir.

y#,Hl*,"'azr formda olmalıdır. Temas siİresi losa olmalı ve çabuk kuruma özelliğine sahip

ürtın ellerde alerjik reaksiyona neden olınamalı, derrnatolojik test raporlan sunulmalıdır.

,l

6 Kullanıcıya toksik olmamalıdır.
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Firma ,cilde zarar vermedigini belgeleyen dermatolojik raporlan sunmalıdır.

üriin hijyenik el antisepsisi ve cenahi el antisepsisi için uygun olmahdır. Bu uygunluk EN 1500(hijyenik el ovalama testi) ve EN 12791 (cerrüi el ovalarni testi; ile raporlanmış olmalıdır.
Ürtın kullanma baŞlandıktan sonra tiiketilene kadar havadan kaynaklı kontaminasyona karşı dirençliolmalı ve firma bunu bilimsel çalışmalarla belgelendirmelidir.

ıo' Kullanrm öncesi herhangi bir katkr maddesi eklenmesine, kullanımdan sorıra su ile durulamaya vekurulamaya gerek olmamalıdır.

ı ı. Ürtlntin prl değeri cilt pH değeri (5,5) ile uyumlu olmalıür.

ız, Hastanedeki yiizeyler iizerine dökiildüğiinde leke bırakmamalı<lır ve zarar vermemelidir.
ıı, Üriınler 0,5 litrelik veYa 1 titrelik tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdr. Manüel kullanıma uygunher kullanımda 3-5 ml antisePtik veren, üstten basmalı valfli dozaj pompalı ,"yu roto."ııı özellikteolmalıdır. Her l lt için bir tane cep tipi( l00cc) orijinal tirtin vermelidir.

ı+, Firma tarafindan talep eden birimler için her 10 adet ambalaj için l adet duvar montaj aparatı ya dahastanenin yatak saylsına göre yatak başı aparatı verilmeli ve krnlan aparatlar |.n-ç n"trı.değiştirilrnelidir.

ıs. Ürtin kokusu rahatsız edici özellikıe olınamalıdır .

ıo, Hijyenik amaÇlı kullanrmda etki stiresi <l dakika olmalıdır. Bunıınla ilgili klinik raporlar ihaledosyasrnda sunulmalıdır.

ız, Ürtın, orilinaı ambalajında kilitli kapaklı olmalıdır. üzerinde soliisyonun içeriği, iiriin kul]anrmı,iiretim tarihi, son kullanma tarihi, kullanrm ile ilgili açıklamalar, yun ., ,"İokİik etkilerine ilişkinuyanlar bulunmalıdır. Etiketi Tiirkçe olmahdır.

ı8. Etiketlerinde risk ve güv olmalıdrr.

o



ı9, Ürün dePoYa teslim edildikten sonra raf ömfiı e n az2 yılolmalıdır. Son kullanım taıihine kadar
stabil kaldığı laborafuvar çalışması ile belgeleımelidir.

zo, Her l0lihe iİriin iÇin kontaminasyonu engelleyen ambalajd4 <iermatalojik testlerden geçmiş 500 mlkorulucu krem verilmelidir.

2ı, Teslim edilen seriYe ait iıretici firmanın orijinal sertifikası teslim sırasında iiriin ile birlikte
verilınelidir.

22, Geıek duyuİnası durumunda teklif eden firma kullanrm öncesi gerekti eğitimi vermelidir.

23, Enfeksiyon Kontrol komitesi tarafindan gerek görüldüğİi takdirde numune Sağlık Bakanlığınca
Yetkilendirilen ve kurum tarafından tercih edilen bir laboratuaıda mikrobiyal etkinlik, toksikolojilq
kimYasal iÇerik, korozifetki vb. açısından test edilecektir ve masraflar ilgİli firma tarafından
ka§llanacakİır. Üriınde uygunsuzluk tespit edildiği durumıında, farklı seri numaralı İiriinler aynı
miktarda ücretsiz değştirilecektir.

24, Teklifveren firmalar uzman üyenin belirlediğ sayıda numuneyi ihale öncesi teslim edecektiı.
Numuneler uzırıan üYenin uYgun gördüğii tinitelerde sağlık personeline kullarıdınlacaktn Sağlık
Personelinin iiriin hakkmda görüŞleri, o iinitenin sorumlu hemşiresi velveya hekiminden uzmarr üye
tarafmdan Yazılı belge ile alrnacaktır. Üriin seçiminde sağlık personelinin, iiriine uyumu ve iirtin
hakkındaki göriişleri dikkate alınacakır.

25, Muayene komisyonu gerek duynasl halinde Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere heı
seri için yeterli sayıda numune alarak masraflan firmaya ait olmak iizere anıız için
gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafindan tamamlanacaktır.

2o. Firmadan istenecek belgeler :

a- Ürtın sağlık Bakarılığ biyosidal tiriin listesinde bulunmalı ve bunu dosyasında
belgelemelidir.

b, Ümn 30 saniYede bakterilere (Pseudomonas aeruginos4 metisiline dirençli stafilokoklar,
enterokoklar, ve acinetobacter dahi), mikobakterilere (Mycobacterium tenae dahil),
maııtarlara (Candida albicans dahil) ve viriislere (HIVI-HIV2, HBV, HCV, HDV, HEV,
HAV, Polio Virils, Adeno Virüs, Rota Viriis, Nörovirüs, Corona Viıüs (SARS ) in{luenza
Virils (HlNl, H5N1 ) ve Herpes Viriis Tip l Ve Tip 2 düit ) karşı etkiİi oımaııdo. Firma bu
özellikleri taŞıdığna dair Uluslar arası akıedite laborafuaılardan veya sağlık bakanlığ
tarafından Yetkilendirilmiş laborafuaılaıdan alınmrş mikrobiyolojik çalışma raporıannı
sunmalı ve EN l500 testini geçtiğine dair raporlan teslim etmelidir.

c. Firma MSDS Belgesini ( Üriin Güvenlik Bilgi Formu ) dosyasında bulunmalıdır.

a. Tiim belgeler orijinal ve Tiiıkçe yazıh olmalıdır.

e. Üriine ait Güvenlik Veri Fişi verilmelidiı.

f. Üı'ünün ambaıaj iizerinde kimyasal içerik, üretim ve son kullanma tarihi ve lot numarasl
bulunmalıdır.
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KAN VERME SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l- Setler orijina| amba|ajında olınalı, ambalajlar hava geçirmemeli ve steril olmalıdır. Bozuk, hava
alan, delinmiş olan setler yenisi ile değiştirilmelidir.

2- Son kullanım süresi teslimat esasında en az 2 yıl olmalıdır.

3- Setin kan torbasına giren kanülü tek oluklu, standart kan torbalarına uyumlu ve torbayı delmeyecek
sivrilikte olmalıdır.

4- Hazııe bölümü elastik olmalıdır.

5- Hazııenin içindeki filtrenin dışından, hortrıma kan veya komponent akmamalıdır.

6- Damara girmek için iğne ve standart anjio setler ile uyumlu kanülü olmalıdır.

7- Numuneler, Kan Merkezi tarafindan görülüp, değerlendirildikten sonıa alımına kanır verilecektir.

8- Teklifedilen malzeme yerli veya ithal ise;
a) Teklif edilen malzemelerin tıbbı cih^z yönetmelikleri sınıflarına göre CE işıetli ile ilgili olarak;
- Onaylanmış kuruluş tarafından verilmiş tam kalite güvence sistemi ile ilgili EC sertifikası.
- CE işreti uygunluk beyanı

}lıhmLESEt|



CERRAHİ KATLAMA SPANÇ
TEKNiK ŞARTNAMESi (uzun)

1. 8 cm x 18 cm ebatlarındaGaz Kompres 12katGaz Hidrofilden imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe katlanımlı (Cerrahi Makine Katlama) olacakır.

2.imal edildiği Gaz Hidrofil tek kat üzerinden sayıldığında 1 cm'2 de toplam net 20 tel
olup, % 100 pamuk ipliğinden dokunmuş olacaktır.

3.8 cm x 18 cm 12 kat Gaz Kompres açılımı; 29 cm * 63 cm (+- 2 cm)
olmalıdır.Radyoopak iplikli ve düşmesine izin vermeyecek yapıda o|malıdır.

4.Gaz Kompres ipliği ince olmayıp, beyaz, temiz, kokusuz ve tam hidrofil olacakttr.

5.Yırtık ve kaçık olmayacak, kenar|arından hiçbir şekilde iplik sarkmayacaktır.

7.Ambalajlarda non steril olarak teslim edilecektir.

8.Dış ambalajlarda üzerinde Gaz Kompres tipi, miktan, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MAL|DlR." ibaresi yazılı olmalıdır.

9.|malafta kullanılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.

'lO.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaKır.

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
kaçılanacaktır.

14.Firma 20telyazıh olduğuna dair belge vermelidir.

'l5.En az 2 adet numune getirilecektir. Verilen numuneler Yoğun Bakımda denenerek
değerlend irilecektir.

16.Sıvı emişi iyi olmalı,spancın yapısı sert ve dokuyu tahriş etmemelidir.

17.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

,18.Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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ELDiVEN NoNSTERit sMAtL_ MiDiuM- LARGE TEKNiK şARTNAMEsi

1.Eldivenler vinil hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
2.100' er adet|ik kullanımı kolay paketlerde;Small, Medium Ve Large boylarda ve anatomik yaplda
olmalıdır.
3.Eldivenlerin yüzeyinde çatlaklar, kabarcıklar, lekeler ve kullanımı kötü yönde etkileyecek yüzey kusurları
bulunmamalıdır. Yü2eye cerrahi aletlerin kolay tutulmasını sağlayacak özellikte olmalıdır.
4.Eldivenler yırtılmaya dayanıkh yekpare üretilmiş ve pudrasız olmalıdır.
5 .Eldivenler non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.
6. Geçirgen olmamahdlr.
7.Eldiven ambalajı yırtık ve delik olmamalıdır.
8.ihaleye girebilmek için üreticiden veya itha|atçldan YETKiti sATlcl belgesi gerekmektedir.
9.Eldiven birim ambalajı üzerinde;
a.Muayene eldiven olduğu,
b.Tek kullanımlık olduğu, steril olmadığı,
c.Muhafaza şekli,
d.Ambala.jın açılma yönü,
e.Beden , Lot no,
f.son kullanlm tarihleri,
g.AQL Seviyesi,(Kabul edilen kalite limiti)
10.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşılaşlldığında, sağlamlar ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir.
11.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu} ve etiket hükümlerine uygun olmalıdır.
UYgun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapılacaktır.
l2. T.C Sağhk Bakanhğı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankası kodu ve teknik özellikleri
okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
13. Teklif edilen malzeme, T.c. sağllk Bakanllğl tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna, istekli
firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilga Bankasından a|ınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
14. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakılacaktır.
15. isteklilerin Ve/ veya teklif edilen maİın, ilaç ve Tıbbi cahaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tasdik edici belgeler olmalıdır.
16. Eldivenler idarenin asteği doğrultusunda partiler halande Veya tamaml teslim edilecektir.
17. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleriyenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidi r.

18. istekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1'er paket
numuneyi ihale sırasında komisyona teslim edecektir.
19. Muayene ve KabuI Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayılacaktır.

4"t - Ünün 
^\^,v\,,\^ıdı- 

.cıare* "J,a<_^U-- CL\\eez-L,\)r.v \_,, J
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HASTA TAN|TİM B|LEKLIK TEKN|K ŞARTNAMES|

1.8ilekliğin rengi erişkin hastalarda b€yaz olmalldlr.
2 Öze|liklı hastaİklaf için (a|erji vb.)duiumlarlnda yetişkin eballarlnln be,li bir miktan idare tarafındanbeliriilen renkte olacakhr.
3.Bilekliğin üzerinde üzerinde hastanın protokol numaras| adFsoyadı,doğum tarihi gün/ ay / yıl ve ilgilibölümün adl vb.bilgileri kaylt edilebilen etikeli olmalldlr.
4.Urün oda sıcakhğlnda saklanabilme özelliğine sahip olmall
5.Kullanlcl bün_yesine tahriş. kaşıntı, alerji v.-s, tün! zjrarlı reaksiyon Vermemeli
6.Bebek bilekliği bebek bileğlne uygun boyda olmall
7. Kilitlenebilir sislemi olup, kilit makasla kesilmedikÇe kesinlikle acllmamall
8 Kilitleme işlemi için kullanllan delık sayısı yeterli ;iktarda oımali Jejitte, arasInda uygun mesafe olmall
9, Bileklik.sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su. vücut sıv;ı. lan, amonyai,iam"ş,,. ,ry, 9ioımalzemelerden etkiIenmemelidir_

]9 P'l"jljk rengi hastanln alerji,bu|aşlcl vs.hastal|k durumlarına göre idare taraflndan beirlilerek Verilmeli.
1 1,UBB barkodu olmalıdlr_
12-, Hastane personeline ve hastaya solunum sistemine. 9öz, cilt V.s yan etkisi olmayan materyalden imaledilmiş olmall

]9 , [9.|?rğ]. "lY" :aman.kullanlldlğlnda akut Ve kronik herhangi bir etki yaratmamall
]_4 Yl!İün (kol bağlnln)bileŞimlef i kjmyasal olarak antialerJik po-|ietalen m;lzemeden imal edilmiş olmall15. Urün numune ile değerlendirilecektir.
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|NTRAKET sARl No:24 TEKNiK şARTNAuEsi

1.Kanül klsml Virgin teflon (p.t.f.e.) olmalldlr.
2.Kanül x-ray ışlnlarlna karşl gömülü radioopak özelliği taşlmalldlr.
3.Serum infüzyonu slrasInda dlşarldan i|aç Verilebilmesini sağlayan musluk port yer almahdlr.
4.Port klsmlnda ilacln geri kaçmaslna izin vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalIdIr.
5.|V kanülün luer-lock kapağl bulunmalı Ve uygulama sıraslnda kan ile temaslnı engelleyica bir
konumda olmahdlr.
6.1V kanülün tespatini kolaylaştlrmak için yanlarlnda kanatlar yer almalldlr.
7.|V kanül birim blister-§vex ambalajlarlnda yer almalı Ve her birim ambalajln üstünde ts_5542_5(steril
Ve tek kullanlmllk) ibaresi bulunmalldlr,
8.|V kanülün damara girişi kolay olmalldlr.
9.lV kanül, üretim tarihi Ve son kullanma tarihi afas|nda en az2 yıllık bir raf ömrüne sahip olmall ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmahdlr.
10. Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değedendirme yapllacaktlr,
'l1.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall üninle karşllaşıldlğında, sağlamlar ale ücretsiz olarak
değiştirilmelidir. ,l2 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmall, dokudan girerken rahat girilmeli ve
bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmamalldır.
13.Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanIlmayan ürünleri yeni tarihlileriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidır.
14. Anjioketler etilen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi birim
amb_alajln üzerinde belirtilmiş olmalldlr.
15. Urünler sağl|k Uygulama Tebİiğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmahdlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler
yapllacaktlr.
16. Malzeme steril orjinal ambala.ilnda teslim ediımeladir. Birim ambalailn üzerinde basklh olarak,
okunaklI Ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d) Ebadı,
e) Sterilizasyon yöntemi
0 slerilizasyon tarihi
g) cE aşareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanllğl taraflndan onaylanmlş orijinal Ulusal Bilgi Bankasl kodu ve teknik özellikleri
okunak|ı olarak yazılmış olmalıdır.
17. Teklif edilen malzeme, T,C, Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istek|i firma teklif ettiğa malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanım|ayıcı koda sahip
olmalldlr.
18. Sağlık Uygulama Teblİği gereği; üri]nlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşı
bırakılacaktır.
'l9. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen mahn, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olduklarını
tastik edici belgeler olmalıdır.
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektar.
21. Yüklenici firma bozuk ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
22, lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1o'ar
adet numuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
23. Muayene Ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir_
24, Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraf|ndan yapllmlş ve noter taraflndan onaylanm|ş olması
durumunda geçerla sayllacaktlr.
25.Ürün hastanemazde kulla ms ile uyumlu olmahdlr
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iNrRıxeı pEirBE No:2o TEKN|K şARTNAMES|

1.Kanül klsml Virgin teflon (p.t.f.e.) olmahdlr.
2.Kanül x-ray |şlnlarlna ka§l gömülü radioopak özelliği taşlmalldlr.
3,Serum infüzyonu slraslnda dlşandan ilaç Verilebilmesini sağıayan musluk port yer almalldlr.
4.Port klsmında ilacın geri kaçmaslna izin vermeyecek şekilde, bir Valf sistemi yer almalIdlr.
5.|V kanülün luer-lock kapağl bulunmall ve uygulama slraslnda kan ile temaslnl engelleyaci bir
konumda olmahdır.
6.|V kanülün tespitini koıaylaştırmak için yanlarlnda kanatlar yer aımahdlr,
7,1V kanül birim blister-tyvex ambalajlarında yer almall Ve her birim ambalajln üstünde ts-5542_5(steril
Ve tek kullanlmllk) ibaresi bulunmalldlr.
8.|V kanülün damara girişi ko|ay olmahdIr.
9.|V kanül, üretim tarihi ve son kullanma tarihi arasında en az 2 yıllık bar raf ömrüne sahip olmaıı ve bu
bilgiler ambalaj üzerinde bulunmahdlr,
10.Her üründen en az 10 adet olmak üzere numuneye göre değerlendirme yapllacakt|r,
'l'1.Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karş|laşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsaz olarak
değiştirilmelidir. 12 Ürünün ucu yeterli sertlikte olmah, dokudan girerken rahat girilmeli Ve
bükülmemeli, damara girerken ucu bozulmama|ıdır.
13.Yüklenici firma son kullanlm tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihli|eriyle
değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
14. Anjioketler etilen oksit Veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalldlr, sterilizasyon yöntemi birim
ambaİajın üzerinde belirtilmiş olmalldır.
15. Ürün|er Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekli i§iemler
yapllacaktlr.
'l6. Malzeme steril orjinal ambalaiInda teslim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde baskllı olarak,
okunakll Ve bozulmayağak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) son kullanma tarihi
d) Ebadl,
e) sterilizasyon yöntemi
0 sterilizasyon tarihi
g) CE işareti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.c sağllk Bakanlığı taraflndan onaylanmlş ori.ianal Ulusal Bilgi 8ankasl kodu ve teknik özellikleri
okunaklI olarak yazllmlş olma|ldlr.
'l7. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif ettiği ma|zemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmlş firma tanlmlaylcl koda sahip
o|mahdır.
18. Sağlık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakllacaktlr.
19. lsteklilerin ve/ Veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal 8ilgi Bankasına kayltll olduklartnl
tastik edici belgeler olmahdlr.
20. Anjioketler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
21. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değaştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
22. lstekli flrmalar Teknik şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1o'ar
adet numuneyi ihale slrasInda komisyona teslim edecektir.
23. Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
24, Teklafi oluşturan belgeler Ve ekleri ile ilgili diğer dokümanıar( katalog dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayılacaktlr.
25.urün hastanemizde kullanllan seru ile uyumlu olmahdlr
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ENTÜBAsYoN TÜPÜ KAFslz No:3,5 TEKNiK şARTNAMESı

1-Ürün havayolu açıklığını 5ağ|amak için trakea içerisine yerleştirilmek üzere tasarlanmlş
olmalıdır.
2.Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
3.Tüp nontoksik ve Aparojen özellikte olmalıdır.
4.Ürün latex içermeyen şeffaf Po|ivinilklorür (PVC) den üretilmiş olup tek kullanımIık olmalıdır.
5.Tüp iç kısmü görülecek derecede şeffaf olmalıdır. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6.Konektör boyutlarl15 mm (22 F) olmalıdır.
7.Tüp uzunluğu gövde üzerinde aralıklı olarak ölçeklendirilmiş ve rakamlarla belirtilmiş olmalıdır.
8.İşaret boyaları ele bulaşmamalıdır. Ü rün kokusuz o|malıdır.
9.Tüp radyoopak olmalıdır.
10.Tüpün numarası, markası, iç ve dı çapı ile CE numarası gövdesi üzerinde yazılı olmalıdır.
11.Balonlu tüplerde pilot balonun plastik valfi,luer ve luer lock şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
12.Ürünün CE (class ll a ) belgesi ve UBB kaydı olmalı ve onaylı bir barkod numarasının ambalajı
üzerinde bulunması gerekmektedir.
13.Ürün entübasyon işlemini gerçekleştirecek eğimi olmalıdır.
14.Vücut ısısından etkilenmemeli, hemen yum uşa ma malıdır.
15,Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
16.Tüpün uç kısmı travma oluşturmayan biçimde yuvarlatılmış olmalı ve lateral yerleşimli
Murphy eye (oval göz} bulunmalıdır.
17.Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.
18.0ral ve nazal kullanıma uygun o|malıdır.
19,Teklif edilen malzemenin belirtilen şartlara uygunluğunu teyat etmek amacıyla teklif verdikleri
her kalemin numunesini ve varsa ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri
tanltlm materyal|eri ile her kalem için en az 1adet ürün numunesi verilecektir numuneye göre
değerlendirilecektir.Numunesiz ürünler değerlendirilmeyecektir.
20. Tüpler Ulusal veya Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır.
21.Hatalı ürün ile karşılaşıldığında firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.



FLASTER ELASİK HYPoALLER]ENİK 5cm*10 M TEKNİK ŞARTNAMESi

1.Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan
kalıntı bırakmamalı,
2.Vücutta uzun süre kaldığında tahriş etmemeli, istemsiz ciltten ayrılmama|ı,
3. Flasterin yapışkanı sentetik polimerik akrilattan olmalı,
4.Mikro gözenekleri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su geçirmemeli ve suyla
temasında sıvıyı alta geçirmemeli,
S.Vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, flasterin enine esnekliği 1-2 mmyi geçmemeli,
6.Flaster arkasındaki koruyucu kağıt ortadan kesilmiş olmalı,
7.Hypoallerjik alanlarda her 10 cmde bir kesme işareti olmah ve çekince makasa
gerek duyulmadan kopabilmeli,
8.Koruyucu kağıt, flaster üzerinden kendiliğinden kalkmamalı,
9,Malzemenin tüketimi sırasında hatalı ürünle karşılaşıldığında, sağlamlar ile ücretsiz
olarak değiştirilmelidir,
10.Raf ömrü en az iki yıl olacaKır,
11. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmalıdır,
12.Urün numuneye göre değerlendirileceKir.
13.5cm*lOm - ebatları mevcut olmalıdır.
13. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket
hükümlerine uygun olmalıdır. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile
teslim alınmayacak ve gerekli işlemler yapllacaKır.
14. Malzeme orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde baskılı
olarak, okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarası
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
g)CE işreti
h) Markası
i) Türkçe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış orjinal Ulusal Bilgi Bankası kodu ve
teknik özellikleri okunaklı olarak yazılmış olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağhk Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi
Bankası koduna, istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından
alınmış firma tanımlayıcı koda sahip olmahdır.
16. Sağ|ık Uygulama Teb|iği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar
değerlendirme dışı bırakılacaKır.
17. İsteklilerin ve/ veya teklif edilen malın, İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
kayıtlı olduklarını tastik ed|ci belgeler olmahdır.
18. Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim
edilecektir.
19. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair
taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna vermelidir.
20. İstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her
kalemden, en az l'er a eyi iha|e sırasında komisyona teslim edecektir.
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CERRAHİ İşARmEME xAtEMl

l.cilt işarctleme kılemi ile birlikte tekli, steril ve kola;- açılır pakeılerde olmalıdır.
2, Her tiirlü cilt üzerine uygulanabi|ir özellikıe olmalı, tokik madde içermemelidir.
3. Ka|emin boyası kolay kurumalı. fırçalama ve aşınmaya dayanıklı olmalı, uç kalınlığı l
mm' den fazia olmamalıdır.
4. Boya rengi siyaiı veya mavi-mor ıonlarında olma|ıdır.
5. Paket üzerinde ürün ve sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.
6. Malzemoıin depo teslimi sırasında en az2 yıl raf ömrü olmalıdır.
7.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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UZATüA LiNE r45 c şARTNAMESi

1 . Mafufn€ hrc olup, 25o F§l baslnca dayanıkıı olr7laüör.
2 . Hortum uçlannda lue, lock konneKoder bulunmalldlr.
3 . Luertock uçlarda kapak bulunmahd|r.
4 . Urün isterüilen öhol€rde ye luer uçlarla ( IürF ) yaplabilmelidir.
5, urün ıekli §teral amba|ajda olmall. orün miadl e; az 3 yll o|malldır.
6 . urün ambaiail üzerinde üretim tarihi, son kullanma lot numarasl flrma bilgilen

bulunmaıdlr.
7 . Ürğn cE belgoli olrns|ldlr.
8. Line €n az lıı5 crn olİnahdır
9 . Ürelici firmabr numune
1o.Ürün en az iki yll miadh

güetifecektir- Değerl€ndime numuneye göre yapllacaktlr
dlr



DisPosABLE 3 PARçAL| ENJEKTöR stl (21G YEşiL uç) TEKN|K şARTNAuES|

1. Enjektör 3 parçah ve pistonu siyah contall olmalldlr.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne kılıfı, ana göVde Ve siyah contall pistonu olmahdlr-
3, lğnelerin enjektöre takılacak kısmı polypropilenden, metal kısmı krom- nikel karışımı ve paslanmaz
çelik ucu plastk bir kılıf içerisinde bulunma|ıdır.
4. Enjektör iğnesi pütürsüz olmall, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takı|ma olmamalldlr.
5. Enjektör pistonu ilacl geri slzdlrmayl engeıleyecek, göVde içinde rahat kayabiecek Ve ana göVdeden
kolay çıkmayacak nitelikte olmalldrr.
6. Enjektör içine çekilecek slVllara dayanıklı olmalıdır.
7. Çok yavaş aspirasyona Ve enieksiyona uygun olmall, enieksiyon sonrası kalan hacim minimum
olmalldlr.
8. Enjektör göVdesi transparan olmall Ve kullanlm sİraslndaka basınca dayanlklı olmalıdır.
9. Enjektörlerin üzerinde okunakll birimlendirme işaretleri(çizgi) Ve numaralandlrma ( hangi ml'ye denk
geldiğini gösteren numaralar) olmalldIr- Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birmlemdirme işareti ile birlikte
numaralandIrma da olmalıdIr.
10. Enjektörlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yaplşmlş Ve bir kenarı açma kolayllğl
sağlayacak şekilde olmalldlr.
'l1. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az2 yll olma'l Ve bu tarih kutularln üzerinde baslll olmahdlr.
Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarahlileriyle değiştireceğine
dair taahütnameyi Muayene Kabul Komlsyonuna Vermelidir.
'l2. Enjektörler etilen oksit Veya gama |şlnl ile steril edilmiş olmalldlr. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajIn üzerinde belirtilmiş olmahdlr.
13. Ürünler sağhk Uygulama Tebliğinde yer alan barkod(UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmahdlr. Uygun olmayan ürünler ihale üzer|erinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve gerekli işlemler
yapllacaktlr.
'l4, Malzeme steril orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajln üzerinde basklh olarak,
okunakll ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarihi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)sterilizasyon yöntemi
f) Sterilizasyon tıarihi
g)cE işareti
h) Markası
i) TürkÇe etiketi
j) T.C Sağlık Bakanlığı taraflndan onaylanmış orjinal Ulusal Biklgi Bankasl kodu Ve teknik özellikleri
okunakh olarak yazılmış o|malıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.C. Sağlık 8akanhğı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası koduna,
istekli firma teklif etliği malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından alınmış firma tanımlayığı koda sahip
olmalldlr

16. Sağ|ık Uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşl
blrakllacaktır.
'l7. lsteklilerin Ve/ Veya teklif edalen malln, llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi 8ankaslna kayıtll olduklarlnl
tastik edici belgeler olmalldlr.
18. Eniektörler ida[enin isteğa doğrultusunda partiler halinde Veya tamamı teslim edilecektir.
'!9. Yüklenici firma bozuk Ve hatall ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Vermelidir.
20. lstekli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1O'ar
adet bnumuneyi ihale slraslnda komisyona teslim edecektir.
21- Muayene ve Kabul Komisyonu taraflndanlaboratuar incelenmesi istenmesa halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
22. Teklifl oluşturan ile ili diğer dökümanla( katalo9 dahil) Türkçe olacaktIr- Başka
dalde sunulan be rcu ma r taraflndan yapllmlş Ve noter taraflndan onaylanmış olmasl
durumund lr.
23 ml cu:21 G uç olmalıdır



DisPosABLE 3 PARçAL| ENJEKTöR 1o ML (21 G} TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Enjektör 3 parçall Ve pistonu siyah contall olmalldır.
2. Enjektör paketi içinde iğnesi, iğne klllfl, ana gövde Ve siyah contall pistonu olmalldlr.
3, lğnelerin enjektöre takllacak kIsml polypropalenden, metal klsml krom- nikel karlşlml Ve paslanmaz
çelik ucu plastik bir klllf içerisinde bulunmalldlr.
4. Enjektör iğnesi pütürsüz olmall, iğne ucu cilde rahatça girmeli, takılma o|mamalıdır,
5, Enjektör pistonu ilacı geri sızdırmayl engelleyecek, göVde içinde rahat kayabiecek Ve ana göVdeden
kolay ç|kmayacak nitelikte olmalldlr.
6. Enjektör içine çekilecek sıVllara dayanıklı olmalıdır.
7- Çok yavaş aspirasyona Ve enjeksiyona uy9un olmal|, enjeksiyon sonrasl kalan hacim minimum
olmalldlr,
8. Enjektör göVdesi transparan olmah ve kullanlm slraslndaki baslnca dayanıklı olmalldır.
9. Eniektörleran üzerinde okunakh biramlendirme işaretleri(çizgi) Ve numaralandlrma ( hangi ml'ye denk
geldiğini gösteren numara|ar) olmahdlr. Asgari olarak her 0,5 ml'de bir birimlendirme işareti ile birlikte
numaralandlrma da olma|ıdlr.ve silinmemeıidar.
10. Enjektörlerin ambalajları sterilizasyonu korumak için iyi yapışm!ş Ve bir kenarl açma kolaylığ|
sağlayacak şekilde olmalldlr.
1 1. Raf ömrü teslim tarıhinden itibaren en az yll olmah ve bu tarih kutularln üzerinde basIll olmalldlr.
Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Vermelidir.
12_ Enjektörler etilen oksit veya gama lşlnl ile steril edilmiş olmalldlr. Sterilizasyon yöntemi birim
ambalajln üzerinde belirtilmiş olmahdlr.
13. Ürünler sağılk Uygulama Tebliğande yer alan barkod(UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmahdIr. Uygun olmayan ürünler ihale üzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak Ve 9erekli işlemler
yapllacaktlr.
,l4. Malzeme steril orjinal ambalajlnda tesıim edilmeladir. Birim ambalajln üzerinde baskllt olarak,
okunaklı ve bozulmayacak biçimde;
a) Lot numarasl
b) Üretim tarİhi
c) Son kullanma tarihi
d)Ebadı,
e)sterilizasyon yöntemi
f) sterilizasyon tarihi
g)cE işareti
h) Markasl
i) Türkçe etiketi
j) T.C §ağlık Bakanllğl tarafündan onaylanmlş or.iinal Utusal Biklgi Bankasl kodu ve teknik özellik|eri
okunakll olarak yazılmış olmalıdır.
15. Teklif edilen malzeme, T.c. sağllk Bakanhğ| taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankas| koduna,

istekli firma teklif ettiği malzemeye ait Ulusal Balgi Bankaslndan altnmlş firma tanlmlaylcI koda sahip
olmalldlr.
16. sağllk uygulama Tebliği gereği; ürünlere ait uBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dlşt

blrakllacaktır.
17. lsteklilerin Ve/ veya teklif edilen malın, llaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna kayltll olduklannı
tastik edici belgeler olmalldır.
18, Enjektöne1idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde veya tamamı teslim edilecektir.

19. Yü'klenici firma bozuk ve hatjlı ürünleri yenisi ile değiştıreceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul

Komisyonuna Vermelidir.
2o. lst;kli firmalar Teknik Şartnameye uygunluğu değerlendirilmek üzere her kalemden, en az 1O'ar

adet numuneyi ihale sIraslnda komisyona teslim edecektir.
2.1. Muayene ve Kabul Komisyonu taiafından laboratuar incelenmesi istenmesi ha|inde tüm masraflar
yükleniciye aittir
22. rekifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dökümanlar( katalo9 dahil) Türkçe olacaktlr. Başka
dilde sunulan belgeler yeminli te
durumunda geçerli sayı lacaktlr.

rcüman ından yapılmış Ve note. tarafından onaylanmlş olmasl

23Ürün hasta nemizde kullan
24. Enjektörler 10 ml alld lr

azlarlna uyumlu olmalldlr

@


