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Harran Ünivenitesi Araştırma ye UygulAma Hestanesi

HARRAN
TEKLiF FoR}rU
İşin Adı

: 32

Konu

Son

Teklif Mekıubu

:

00l30

:

İstem No
Ahm No

KALEM TıBBi SARF MALZEME ALIMI

:

00230

YAKLAŞİK MALiYET

TeklifTarihi: lJ.02.20l9 SAAT l2;00

S.No

Mal / Hizmet Adl

Miktarı

Birimi

1

EEG PAsIAsl

2

FOLEY SONDA

YoLLU No:6

3

FOLEY SONDA

YoLLu No.8

4

FOLEY SONDA KI YoLLU No:10

300

ADET

5

FOLEY SONDA

YoLLU No:14

750

ADET

6

FOLEY SONDA

YoLLu No:18

1000

ADET

7

FotfY soNDA İKI YoLLU No:20

300

ADET

8

Fo[fY soNDA

150

ADET

Fo[fY soNDA 3 YOLLU No:18

300

ADET

Fol.fY soNDA 3 YoLLu No:20

150

ADET

9
10

YoLLU

No:22

350

ADET

250

ADET

300

ADET

11

FoIEY soNDA 3 YoLLU No:2'

75

ADET

12

FOLEY SONDA

Yotlu

50

ADET

FOLEY SONDA

YoLLU No:8

50

ADET

FOLEY SONDA

YoLLu

50

ADET

2500

ADET

3500

ADET

50000

ADET

5

ADET

3000

2000

KG

ADET

1000

ADET

50

ADET

7500

ADET

10000

ADET

1500

ADEI

100000

ADET

13
14

siüKoNLU No:6
üKoN

sIuKoNLU No:10
15
16

PoM PA

ENTERAI- BES["ENI,4E PoMPA

sErİ

17

NoN

18

LAPAROSKOPIK

19

PAt4UK

SPANÇ

PAToLoJ KA8I 500 M L

20

2t
22

?3

24
25Y

xR(ı2

PtAsTİK PA

KA8I

KON REZFRVUARU DREN
5MM 200cc
8A DREN
SARGI BEzİ 10 cM
S,ARGı

8uİ

15

o!|

E

MAsKE

76

27

ALçI 15

28

KULAK

29

KULAK SPEKÜLÜ

cı!4

30

4MM

7500

ADET

5000

ADET

5000

ADET

Birim
Fi

Toplam

Tanımlayıcı Firma ve uBB

5

31

UV VIAsPAN

32

FLASTER (5cı4X5M)

15

ADEr

2500

ADET
Genel
Toplam((DV

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifilc
birlikte sGK sorgulama sisteminin çıkıısı tekIifile birlikt verilmelidir
AdtE§: Araştıama v€ Uygulaırıa Hast nesi osmelbe} Karnpüs0
ŞANI.IURFA

Doğrudan Temin Mail : drıenı
ıcınin.. ha.r .cdu.ır
ihale Mail Adresi : saıinal n]36 ] .i h
il,coın

nibat telefoo

:

Tel.: 0

(4l4r34/

uu

Faks : 0 (4l4) 344 40 o0

Doğfudan Temin iletişiın : o (4l4) 3,1.1 4! 78
Ihale Iletişim : 0 (414) 3.ı4 4ı 65_5810

I

EEG Pastası Teknik Sartnamesi

l.

Hipoallerjik ve kokusuz olmalıdır.

2. EEG

pastası yfüsek oranda iletkenliği sağlamalı, artefaktlara sebebiyet vermemeli ve
cilt iizerine elekEotlann iyi yapışmasınr sağlamalıdır. (yiiksek ateşi olan hastalarda da
en iyi şekilde yapışma özelliği olmahdır)

3. EEG

pastas yi.iksek oda sıcakhğmü özelliği bozulmadan saklanabilmelidir.

(Eletroensefelografı) hem de
kullanrlabilir özellikte olmalıdır

4. Hem EEG

EP

@vokedpotantial) uygulamalarında

5. EEG

pastası kullanımdan sonra aynca temizleyici maddenin kullarulmasına ihtiyaç
göstermemelidir. Suda kolay çözülebilmeli ve kullafumdan sonıa su ile
temizlenebilmelidir.

6.
7

Pastalar orijinal ambalajında olacak ve bir adedi 220 (+10) gıam olmalıdır.
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FotEY soNDA

2

YotLU No 6_8_10_12 TEKNlK şARTNAMEsl

1.Ürün sarı renkli Silikolatexden üretilmiş olmalıdIr,
2.Ürün 2 yollu olmalıdır,
3.Bükülmeye dlrençla, kolay yer|eştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır.
4.Ürünün balon hacmi 3G50 ml olmalıdır,(KoNTRoL EDiLEcEK)Pediatrik olanların balon hacmi 3 ml
olmalıdır,
5.Ürünün ucu silindirik ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır,
6.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir,
7.Ürünün -belirtilen numaralara göre kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 4O|+/-2l, cm olmah, pediatrik olanların uu unluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,
10.Ürünün üzerinde markasl kalınlığı ve şişirme hacmi belirtilmi§ o|mahdlr,
11. Ambalajların üzerinde;
a} Üretim tarihi
b} son kullanma tarihi
c) Ebadı
d) Lot numarası
e) Sahip olduğu kalite Ve güvenIik işareti

0 Markasl
g}

Türkçe etiketi

h) Sterilizasyon şekli

ı}T.C.Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Bakanhğı tarafından onay|anmış Ulusal Bilgi
Bankası kodu belirtilmelidir,
12. Ürıinler sağhk Uygulama Tebliğinde yer alan barkot (UBB kodu) Ve etiket hükümlerine uygun
olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler
yapılacaktır.
13. ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankaslndan alınmış firma/ bayi
tanlmlaylcl koda sahip olmalıdır. isteklilerin veya teklif edilen mahn, ilaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bi18i
Bankasına kayıtlı oIduklarını tasdik edici belgeleri olmahdır.
14. 2008 sağllk Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
blrakllacaktlr.
15. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve bu tarih kutulann üzerinde basılı olmalıdır.
Yüklenici firma son kullanlm tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahhütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Verecektir.
16Ürünler idarenin asteğa doğrultusunda partiler halinde veya tamamI teslim edilecektir.
17.Muayene Kabul Komisyonu tarafından laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
18. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Verecektir.
].9. istekli firmalar, teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunu değerlendİrmek üzere en az 3
adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komasyona teslim edecektir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgili diğer dokümanlar( katalog dahil} Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noter tarafından onaylanmış olması
durumunda geçerli sayılacaktIr.
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Yottu No l4-L6-18-2o-22TEKNlK şARTNAME§ı

1.Urün sarı renkli Siliko|atexden üretilmiş olmahdır,
2.Ürün 2 yollu olmalıdır,
3.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır.
4.Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır,(KoNTRoL EDiLECEK)Pediatrik olanlarln balon hacmi 3 m|
olmalıdır,
5.Ürünün ucu silindirik ve karşıhklı 2 adet drena.i deliği bulunmalıdır,
6.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre oıup gövde içinde şişmelidir,
7.Ürünün -belirtilen numaralara göre kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 40(+/- 2 )cm olmah, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır,
10.Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalıdır,
11. Ambalajların üzerinde;
a) Üretim tarihi
b) Son kullanma tarihi
c} Ebadl

d) Lot numarası
e) 5ahip olduğu kalite Ve güvenlik işareti

0 Markası
g) Türkçe

etiketi

h) sterilizasyon şekli

T.c. sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş ve T.C. Bakanhğ| taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi
Bankası kodu belirtilmelidir.
12. Ürünler Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan barkot (UBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
l)

olmalıdır. Uygun olmayan ürünler, ihale üzerlerinde kalsa bile teslim alınmayacak ve gerekli işlemler
yapı|acaktır.
13. Ihaleye katllan firmalar teklif ettikleri malzemeye aat Ulusal Bilgi Bankaslndan alınmış firma/ bayi
tanlmIaylcı koda sahip olmalıdır. isteklilerin veya teklif edilen mahn, İlaç Ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına kayıtlı olduklarını tasdik edici be|geleri olmalıdır.
14. 2008 sağ|lk Uygulama Tebliği gereği ; ürünlere ait UBB kodu olmayan firmalar değerlendirme dışı
bırakılacaktır.
15. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basıh olmalıdır.
Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 ay kala kullanılmayan ürünleri yeni tarihlileriyle değiştireceğine
dair taahhütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna verecektir.
16Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamaml teslim edilecektir.
17.Muayene Kabul Komisyonu tarafından laboratuar ince|enmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yükleniciye aittir.
18. Yüklenici firma bozuk ve hatah ürünleri yenisi ile değİ§tireceğine dair taahhütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna verecektir.
19. istekli firmalar, teklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmek üzere en az 3
adet numuneyi ihale sırasında veya 1gün sonra komisyona teslim edecektir.
20. Teklifi oluşturan belgeler ve ekleri ile ilgiIi diğer dokümanlar( katalog dahil) Türkçe olacaktır. Başka bir
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar taraflndan yapllmlş ve noter taraflndan onaylanmış olması
durumunda geçerli sayılacaktır.
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FotEY soNDA No: 18 -20-22 FR

3

YoLtu TEKN|K şARTNAMESi

1. Ürün sarı renkli Silikolatexden üretilmiş olmalıdIr,
2.Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkta olmalıdır,
3.Ürün 3 yollu olmalıdır,
4.Ürünün balon hacmi 30-50 ml olmalıdır,(KoNTRoL EDiLECEK)Pediatrik olanlann balon hacmi 3 ml
olmalıdır,
5.Ürünün ucu silindirik Ve karşılıklı 2 adet drenaj deliği bulunmalıdır,
6.Ürünün balonu gövdenin içinde entegre olup gövde içinde şişmelidir,
7.Ürünün 18 -2O -22 FR kalınlıkları olmalıdır,
8.Ürün uzunluğu 4O(+l- 2l cm olmalı, pediatrik olanların uzunluğu 30 cm olmalıdır,
9.Ürün plastik luer lock valfi ve luer lock konnektörlü enjektör|ere uyumlu olmalıdır,
10. Ürünün üzerinde markası kalınlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalıdır,
11. Malzemenin tüketimi slraslnda hatall ürünle karşılaşıldığında, sağlamları ile ücretsiz olarak
değiştirilmelidir,
12. Ulusal ya da Uluslar arası standart belgelerinden birine sahip olmahdır,
13. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
14. Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatlan ile en 8eç 15 gün
içerisinde değiştirilmelidir
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2

YoL[u No:6,8,ıo TEKNiK şARTNAMEsi

1.
2.
3.

Tek kullanımlık olmalıdır.

4.

Balon homojen olarak şişmelidir ve bu esnada patlamamahdır.

5.
5.
7.
8.
9.

%10O silikondan yapılmış

olmaidır.

30-50 ml balona sahip olmalıdır.

silindirik tip uca sahip olmalıdlr,
Karşlhkh 2 açlk göze sahip olmalıdır.
40 (+5,-5)cm uzunluğunda olmalıdır.

Ürolojik ameliyatlar sonrası sonda uzun süre takıh kaldığında balon rahat olarak indirilebilmelidir.
ihaleye yeterla miktarda Ve adette numune getirmelidir.

10. Satın alınan ürün şartnameye göre muayene edilip kul|anılabilirlik açısından değerlendirildikten
sonra uygunluk karan veri|ecektir.
11. Hastanemizin ihtiyaclna göre periyotlar halinde kabul edilecektir.
12. . Teslim edİlen ürünler, fiyat art|şl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmaslna üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miatları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelidir
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1.Pompa seti, hijyen koşulları altında, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabilve sorunsuz olarak en
az 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.
2.set, lşıktan etkilenen, duyarlı ilaçlarl korumak için renkli opak malzemeden üretilmiş olmahdlr.
3.Pompa seti çift kanallı/yollu olmall, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kullanıcının infüzyon pompasında girdiği
bilgilere göre farklı hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya ardışık o|arak dağıtabilme
özelliğine sahip olmalıdır. Setin 2. sıvı giriş yeri diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle ku|lanıma
uyumlu olmalıdır.
4.setin 2. sıvı giriş yeri gerektiğinde iğnesiz aparat Ve konnektörlerin girişlerine uygun olmalıdır.
5.Pompa seti set ile aktarım yapılırken hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır, gönderimde sıvı
miktarlnda değişken sapma olmamalıdır. (Maksimum %3 sapma oranı)
6.Set havayı hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalıdır; bu sayede sistem
enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.
7.Pompa seta infüzyon pompaslna bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine bağımlı
olmadan her türl0 konumda ve yükseklikte hacimsel olarak 5|vl göndermelidir.
8.cihazlarl sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalı ve bu teknik servis l5o 9OO1:2000
Belgesi, TSE Hi2met Yeri Yeterlilik Belgesive Sanayi ve Ticaret Bakanhğından Satış Sonrası Hizmetleri
Yeterlilk Be|gesine sahip olmalıdır.
9.İhaleye iştirak eden firma ürünü ile ilgili Uluslar arası platformda yapılmış klinik değerlendirme ve klinik
çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.
10.Ürünün ambalajı üzerinde SGK ve Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıth ve onaylanmış ürün
numarası (barkod) bulunmalıdır.
ll.İhaleyl alan firma 1O0 adet sete karşı 1adet infüzyon pompa cihazı vermeli ve setleran kullanım
süresi boyunca hastaneye kurmalldır.ihtiyaç halinde cihaz sayısı hastane idaresinin uygun gördüğü sayıda
arttlrllacaktlr.Firma istenilen cihazı en geç 10 gün içinde temin etmelidir.
12.Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu firmanın sorumluluğu altında olacaktır. Firma, bir cihazın
arızalanması durumunda en geç 48 saat içinde başka bir cihaz temin edecektir.
13.Pompa cihazların kalibrasyonunda kullanılan cihazlar ve yapılan işlemler azlenebilir olmalı. Kalibrasyon
sertifikaIarının bir nüshası hastaneye verilmelidir.
14.Pompa setleri miat|annın do|masına en fazla 4 ay kala, önceden bildirilmek kaydıyla firma tarafından
yenileri ile değiştirilecektir.
15.Ürünler numuneye göre değerlendirilecektir.(en az 10 numune ile değerlendirilecektir)
16.Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartlarını sağlamalıdır.
].7.Cihazlara en az yılda bir kezveya üretici firmanın be|irlemiş olduğu biryıldan daha
sürede
kalibrasyonları hastanemiz Başhemşireliğinin 2 ay önceden belirleyeceği tarihte yap||malıdır. Ayrıca
cihazların herarıza vetekn|k hizmetinden sonra da kalibrasyonları firma tarafından yapılacaktır. Bu
koşullara uyulmadığı takdirde kalibrasyonu gerçekleştiri|memiş her cihaz için, her gün için 10 adet set
firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak verilecek;
18.Cihazların arızalanması durumunda; arıza firma tarafından 48 saat içande giderilmeli, arıza
giderilemiyorsa kalibrasyon ayarı Ve ölçümü yapılmış yeni cihaz firma tarafından 48 saat içinde
getirilme|idir. Bu sürelerin başlamasında firmaya Başhemşireliğin arıza bildirimi için firmayı aradığı
tarih ve saat dikkate allnacaktlr. Bu koşullara uyulmadlğl takdirde arlzall her cihaz için, her saat için
5 adet set firma taraflndan hastaneye ücretsiz olarak Verilecek.
19.setleri Verecek firmanın gerektiğinde temini için lşlğa dirençli pompa seta, standart infüzyon pompa
seti gibi setleri de mevcut olmalıdır.
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20.Cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazın markası, modeli, seri numarası ve hangi bölümlerde buIunduğu
liste şeklinde Başhemşireliğe verilmelidir. Anza durumunda bölümden alınan cihaz arıza gideriIdikten
sonra alındığı bölüme teslam edilmelidir. Yeni cihaz getirilmesi durumunda yukarıda astenen cihaz bilgileri
tekrar Başhemşareliğe yazlh olarak bildirilmeIidir.
21.Setleri sağlayacak o|an firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan infüzyon
pompalarınI temin etmelidir.

ciHAzıN TEKNiK özELtiKLERi
a.Cihaz 220 volt ! %10, 50Hz. Şehir ceryanı ile çalışabi|ir olmalıdır.
b.Cihazda elektirik kesilmelerine karşı şarz edebilen bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu batarya en az 5
saat ÇalıŞabilmelidir. Tüm cihazların bataryalarınIn bu koşulu sağlayabilmesi için cihaz|ar firma taraf|ndan
en az 6 ayda bir batarya kontrolünden geçirilmelidir.
c.Cihaz damlama sayısına bağlı olmaksızın, sıvının viskositesinden etkilenmeksizin sıv|nın hastaya hacim

olarak verilmesi prensibiyle çalışmalıdır, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği önemli
olmamalldır.
d.Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli, sesli ve görüntülü alarm
5istemine sahip olmalldlr.
e.infeksiyon gelişme riskini en aza indirmek için sette biriken havayl kapalı sistemin (anfüzyon seti pompa sistemi}bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmalıdır.
f.Cihazın kullanımıyla ilgili kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli; Başhemşirelik tarafından
talep edildağinde bu eğitim tekrarlanmalldlr.
ı. Cihaz üzerinde askı klempa olmalıdır.
j. cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doz limitine erişilmesi, setin alt Ve üst yollanndaka t|kanma
ve sıkışma olması, elektronik ve mekanik arıza, kapağın pompalama sırasında açılmasl ve diğer hata
durumlarında cihaz sesli ve Börüntülü alarm verebilmelidir.
k. AkıŞ ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarı açık tutma hızı olan saatte sml. veya
daha düşük doz hıza geçebilmelidir.
l. Cihazları sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalıdır.
m. Lipid ve kan dışında diğer slvllar için kullanlldığlnda infüzyon setleri en a2 72-96 saatte bir
değiştirilmeye uygun olmalıdır.
n.set cihazdan ayrıldığı zaman serbest akımı engelleyen mekanizması bulunmalıdır.
o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektar.
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YIKAMALI ENTERAL BESLENME POMPA SETi

l.

Verilen setIer p€ristaltik Enteral Beslenme pompası iIe uyumlu olmalıdır.
Beslenme ve ykama torbaları ayrı olup cihaza orijinal bağlannsı sayesinde
birlikte bağlanmalıdır.
3. l000ml kapasiteli beslenme torbası ve l000 ml kapasiteli yıkama solusyonu
torbası bulunmalıdır.
4. Beslenme ve yıkama setinin üzerinde l00ml aralıklı derecelendirme çizgileri
buIunmalıdır.
5. İhaleyi kazanan firma setlerle birlikte her l00 adet set'e karştltk t adet aşağıdaki
şartlara uyumlu pompa verecek, hastane eczanesinde yada deposunda setler
bulunduğu süre veya ihale süresi bitse dahi cihazlar alınmayacaktır. Hastane
ihtiyaç duyması halinde yükleniciden ekstra cihaz talepte bulunabiIir bu karşılık
firma cihaz getirmelidir.
6. Enteral Beslenme solüsyonlarının setlerle hasta bes|eme tüplerine verilmesi amacı
ile kullanılmalıdır.
7. Pompa istendiğinde yıkamalı yada yıkamasız setlerle çalışabilmelidir. Yıkamalı
setler için ayrı bir pompaya ihtiyaç olmamalıdır.
8. Besleme ayarı saatte lml - 400ml aıastnda, lml'lik aralıklarla ayarlanabilmelidir.
9. Yıkama sıvtsI ayarı lOml - 500ml arasında, lml'lik aralıklar|a ayarlanabilmelidir.
l0. Pompa kullanıcının istediği herhangi bir anda yıkama yapabiImelidir.
l l . Dahili bataryası ile l25ml/saat besleme ayarında l5 saat çalışabilmelidir
l2. Bataryanın durumu pompa ekanında görülebilmelidir.
l3. Pompa'nın kullanıcıyı yönlendiren bir ekranı olmalı ve bu ekanın Türkçe dahil
değişik dil seçenekleri olmalıdır.
l4. Pompanın ekranı gece kullanımında rahatlık sağlamak amacı ile aydınlatmalı
olmaIıdır.
l5. Pompanın yazılımının ileride yeni versiyonlarının yükIenebilmesi için uygun bir
data girişinin olması gerekmektedir.
l6. Hastaya verilmiş o|an besin ve yıkama solüsyonunun 72 saate kadar bilgisini
saklayabilmelidir.
l7. Set dolum işlemi kul|anıcının zaman kazanmasını sağlamak amacı ile otomatik
olarak yapılabilmelidir.
l8. Hastanın taşınması durumunda pompa her pozisyonda (yatık, başaşağı v.s.)
besleme yapmaya devam edebilmelidir.
l9. Biomedikal testlerin yapılabilmesine olanak sağlayan özel bir seti ve test modu
bulunmalıdır.
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CERRAHİ KATLAMA SPANÇ
TEKNıK şARTNAMEsı (uzu;)
1. 8 cm x 18 cm ebatlannda Gaz Kompres 12katGaz Hidrofilden imal edilmiş olup,
kenarları tamamen içe katlanımlı (Cerrahi Makine Katlama) olacaktır.

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 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, miktan, üretici firma ismi açık olarak
belirtilmeli ve "HASTANESi MAL|DlR." ibaresi yazılı olmalıdır.
9.|malatta kul|anılan Gaz Hidrofilin Sağlık Bakanlığı Ruhsat Belgesi ibraz edilecektir.
1O.Teklif edilen ürünün TSE ve CE belgesi olacaktır.

1'l.Teklif veren firmanın üretici firmadan alınmış Yetki Belgesi olacaktır.
12.Tek|if veren firma ürünler ile i|gili üretici tarafından taahhütname verecektir.

13.Teslim edilmiş olan ürün ile ilgili gerekli görüldüğü takdarde TSE ve
R.S.HıfzısıhhaEns.'ne numune gönderilip, muayene ücretleri teklif veren firma
tarafından karşılanacaktır.
14.Firma 20 tel yaziı olduğuna dair belge vermelidir.
15.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.
14.Ürünün UBB kaydı olmalıdır.
15.Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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1. Prob 5 mm.lik trokarla minimal invazif ameİiyatbreta kullanıbğİıııelidir..
2..Probun çenesinin aktif kısmı 19,5mm ,ve şaftı ise en az 37 crıı uzunluğunda
olmalıdır.
3. Prob dısposable olmah ve cahaz bağlantısı için ger€ken kabİo probun üzerınde
bulunmalıdır.
4. Prob ve proba bağlı kablosu steİl orjinal pakette bulunmahdır.
5. Prob dokuların diseksiyonunu, yakalanmasını, vasküler yapılann
mühürlenmesini ve k€sme işıemıerİni yapablmelldir.İstendiğınde her bir işlemi
bağımsız yapabilmelidir.
6. Probun tutaclndaki eıcik ile çene aglarak ligasyonu yapıİacak dokunun çeneye
yerleştirilmesi sağlandlktan sonra elcik kilidenip damar mühürleınesi yaplmalt ve
takiben tutaçtaki düğmeyle probtaki blçak aktive edllerek kesme ışlema
yapılmalıdır.
7.Tutarlt basınç ve mühürleme işıemini yapabilmek için k'ııt mekanizmasl
olmayan probıar dikkate alınmayacaktır.
8. cihazln elden kumanda edi|ebilmesi iÇn üstünde bı. aktavasyon dtiğmesi
bulunmahdlr.Cihaz istenildiğinde elden,istenilctiğiade ayaktan kumanda
edilebilmelidir.
9. Prob mühürleme ve kesme işlemini 7 mm dahil vasküler dokular üzerinde
yapabılmeladir.
10. Prob, damar mühürleme prensaba ale çahşan cihazn dokudan aldığı geri
bildirim sayesinde, dokunun direncini ölçmeli ve bu işlemi yapabildiğini
belgeleyebilmelidir.
11. Prob ne kadar eneı:ii Vereceğini, ne kadar sürede vereceğini otomauk olarak
hesaplayarak dokunun elastin Ve kolejen yapısını denaturize ederek kalıcl
c|arak mühürleyebiımeli Ve enerjiyi mühürleme işlemi bittikten sonra otomatik
olarak kesme işlemi için hasta ve cihaz arasındaki iletişimi kurdbilmelidir
,mühürleme aşlemi bittiğinde Veya bıtmdağinde uyarı vermelidir.
12. ?rob, damar mühür|eme prensibi i|e ça|ışan cihazın dokudan a|dığı geri
bildirim sayesande, mühürleme işleminin gerçekı§tığl ve gerçekıeşmediğa
durumlarda kullanıoya sesli ve göİseı olarak uyan verebilmesi için hasta ile dhaz
araslnda iletişim kurabilmeli ve bu sayede gerek sesli gerek görsel uyan
sağlanmalıdır.Görsel uyarı , ameliyathane ekibinin anlayabi|mesi agsından Türkçe
olmalıdır.
l3.Probun çenelerindeki mühürleme hattı uzunluğu en fazla ı9.5crn olmalıdır.
14.Probun çene açıkhğı 13.5 mm, çenesi içerisinden aktave olarak kesme işıemini
vapan bıçğın kesi uzunluğu en az 17.8mm olmahdır.
i 5 Çene yapısl düz Ve künt uÇu olmalldır.
i 5 p:obun çene|erindeki mühürleme hattlnın genişliği Smm olmalldır.
17,Çenenln iç klsml dışli olup aynı zamanda grasping görevini görmeııdir.
l6.iinazın elden kumanda edilebitmesi için üstünde bar aktivasyon düğmesi
tJulunmaıldlı-.cIhaz istenildiğinde elden ,istenildiğinde ayaktan kumanda
edilebiımelıdir.
19.Cihaz üzerindeki bir kumanda ile en fazla 159 derece rotasyon yapabilmelidir.
2o.Cerrahi müdaha|eıer esnasında probun tutaç klsmlnınln ıslak eldivenler içinde
kaymaslnl engeİleyebiımek için tutaç özelıikıi bir malzeme ile kap|anmış olmalıdlr.
,
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21. Probun elcik kısmı arkaya çekilerek kitlendikten sonra güvenlik agsından
rotasyon
mekanizmasıda kitlenmelidir. Mühürleme yapılacak doku ve damarın sabidenmesi
hasta güVenliği açısından önemli olduğu içın §abitlenmeyen problar dıkkate
alınmayacaktır.
22. Prab doku ve damar mühür|eme işlemini maksimum 10 saniye açinde bitirip
sesli ve Türkçe görse| uyanyla belirtmelidir.Hastanın damar ve dokusuna 10
saniyeden fazla enerji veren problar dikkate al|nmayacaktır.
23.Probun çeneıerlnin ucu atravmatlk olmaİı ve cerrahın kör disseksiyon
yapıimasına o|anak sağlamalıdır.
24.Pfob tüm laparoskopik cerrahi ameliyaüannda kullanılmalıdır.
2 5. Problar ameıiyathanede ku l|anıldı ktan sonra karar veriıecektır.
26. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
27. Yurt dışında imal edilen problann CE belgesi ve imalatgnın Türkiye'de ki
kuruluşuna veralen apostil kaşeli saüş yetki belgesi teklifle birlikte hastane
idaresine verilmelidir.
28. Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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PAMuK
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HiDRoFiL) TEKNiK şARTNAMEsi

'l.Temiz, beyaz, yumuşak, ance lifli ve hidrofil olmahdır. Sentetik olmamalldlr.
2. Asit Ve alkali ihtiva etmemeli (pH nötr)
3. Su tutucu özelliği yüksek olmah, hidrofilliği testlere uygun olmahdlr.
4. Boya kullanllmadan beyazlat|lmtş olmall, kokusuz olmalldlr.
5,Yaklldlğl zaman külü beyaz ve çok az maktarda atlk blrakan pamuk tercih edilmelidir.
6.Pamuk kopanldığ|nda veya kesildiğinde etrafta toz bulutu oluşturmamahdlr.
7.Pamuk rulolarl düzgün kesilmiş ve ambalajlanmlş olmahdlr.
8. Rulolar paket açlldlğlnda düzgün olarak sonuna kadar açılmalı kopmalar olmamahdlr,
9. % '100 pamuk olmalı, uzun lafli olmahdır.
1 0.Mutat solvonlarda çözülmemelidir.
11. Tohum topak saylsl 6 dan fazla olmamall Ve bu durum belgelendirilmelidir.
12. Pamuk,l kg'llk paketlerde olmall, ambalaj pamuğun gramajlna uygun büyüklükte olmalı,
slklştlrllmlş olmamahdlr.
13..Ambalaj su Ve nem geçirmeyen dayanlkll materyalden olmahdIr.
'l4.|htiva ettiği su miktarl maksimum % 7.0 olmalıdır,
8.Malzemenin tüketimi slraslnda hatalı ürünle karşllaşlldlğlnda, sağlamlar ile ücretsiz olarak

değiştirilmelidir,
g.Suya batma süresi 10 cm pamuğun 10 saniye sürede olmalldlr.
15. saklamaya Ve depolamaya uygun plastik ambalajda olmahdır,
16.Teslim edilmiş olan ürün ile i|gili gerekli görüldüğü takdirde TsE Ve R.S.Hıfsısıhha Ens. Numune
gönderilap muayene ücretleri teklif Veren firma taraflndan karşllanacaktlr.
17. Malzeme orjinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Birim ambalajın üzerinde basklh olarak, okunakll
Ve bozulmayacak biçimde;
a) lot numarası,
b) Üretim tarihi,
c) son kullanma tarihi,
d) ebadl,
e) CE işareti,
f) markas|,

g)Türkçe etiketi olmalldlr.
18.Teklif edilen malzeme T.c. sağhk Bakanllğl taraflndan onaylanmlş Ulusal Bilgi Bankasl Kod'una,
istekli firma teklif ettiği malzemeye ait U.B.B. den ahnmlş firma tanlm|ayıcı kod'a sahip olmalıdlr.
19.Sağllk Uygulama Tebliği gereği; ürunlere ait UBB kodu olmayan firmalar değedendirme dlşl
blrakllacaktIr.
20- isteklilerin Ve/veya teklif edilen malln llaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankasl'na kaylth olduklarlnl
tasdik edici belgeler o|malldır.
21. Ürünler idarenin isteği doğrultusunda partiler halinde Veya tamamİ teslim edilecektir.
22. Yüklenici firma bozuk Veya hatall ürünleri yenisiyle değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene
Kabul Komsiyonuna Vermelidir.
23. lstekli firmalar teknik şartnameye uygunluğu değerlendirmek üzere her kalemden en eV 1'er adet
numuneyi ihale sIraslnda komisyona teslim edecektir.
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]..Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2.Şeffaf olmalıdır.
3.Kapaklı olmalıdır, kapağı emniyetli olmalıdır.
4.spesmen taşlnlrken kapağı açılmamamlıdır.
5.Formal içeriğine karşı dayanıklı olmalıdır.
5.500 ml ebatlarında olmalıdır.

7.Ebatlar numuneye göre taraflmızdan belirlenecektir.
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PLAsTiK PATotoJi KABl

1-Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2- Şeffaf olmalıdır
3- Kapakh olmalıdır kapağı emniyetli olmahdır
4 Spesmen taşıntrken kapağı açılmamalıdır
5- Formal içeriğine

kaşı dayanıklı olmalıdır

5- Ebattu

1000 adet 50 mlt

10ü) adet 100

mlt

olmahd|r.

7- Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir.

8-Malzeme depoya teslim edildikten sonra kırık bozuk deforme malzeme ile karşılaştığında firma
taraf ından ücretsiz değiştirilmelidir.
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IEKN|K şARTilAİtEsİ

1- Dren kısmı içi ince oluklardan oluşma. }€ssı blimli, uç ksmı perrofeli olmal|dır.
Silikon dıren kısmı beyaz ve xray çizgili olacakbr.

2- 8oyutlan isteğe göre; 5mm, 7mm., 10mm. ııeya 13mm olmalıdır. Silikon bağlantı
hortumu ile ıezefvuara bağlanabi|m€lidir.

3- Bomba Rezeıvuar en az 200 cc olmahdlr.

4- Rezervuar bomba tipi olmahdır.Üzerinde deıecelendirmeEr beliçin bir şekilde
olmalıdır.

5- Bomba tip rezervuarın en az 2 çıkışı olmalıdır.Birisi tahliye deliği olmalıdıf sıvının
rezervuara girişinin olduğu delik de geri kaçınayı önleyici valf bulunmahdır.

6-

l-{er bir

7- En az

parça sterii tek poşetbrde olacakür.

3 yıl miyatlı olacaktır,

8- UBB kaydı olmalıdır.
g- Ürün numune ile değeflendirilectktir.
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GAZLİ SARG| BEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

a

Beyaz, temiz kokusuz ve hidrofil olmalıdır.

a

Hiçbir boya maddesi içermemelidir.

a

İpiik sayısı enine, 1cm2 sinde 20 tel olmalıdır.

a

Ebatları

a

Kolay kesilebilmeIi yada elle koparıldıktan sonra, koparılan bölme|erde

; 15

cmx 4m olmalıdır.

deformite olmalıdır.
a

Parmak ile basınç uygulandığında gazlı bezin dokuması bozuImamalı,
birbirinden ayrılmamalı.

a

Koruyucu kı|ıf içinde paketli olmalıdır.

l

1m2 sinin ağırlığı 30 gr dan az olmamalıdır.

a

tse belgelerinden birine sahip olmalı veya ce ye uygunluğu
belgelendirilmelidir.

a

Ürün num uneye göre değerlendirilecektir.

İso veya
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al.ı gösıerebilmelidir.

|50cnı uzunlu!ıındı ,,ılnıalıdır,

laı uçlarının bir ıuralj dişi. diğer ıaraf ise erkek luer tipinde olmalıdır.

-l- .\lalzeıııeler ıek kullanınılık sıeril

ambalajında. non ıoksiı apirojen olmalıdır.
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miadlı olnıalıdır.

PSl basınçı dar,ınıklı tılnıalıdır. Basıncı değişıirmeden ileıebilmelidir.
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cERRAHi MAsKE TEKNiK şARTNAMEsi
1.Ylrtllmaya dayanıklı, kolay alev almayan, nonvoven materyalden yapllmış olmalı.
2.Kullanılan materyal tüysüz olmall, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli.
3.En az %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0.1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı ve bunu

firma belgelemelidir.
4.En az 3 kattan oluşmall
5.slVl ba riyeri oluşturmalI

6.Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı.
7.Hipoallerjik olmalı.
8.Maskenin üst orta klsmlnda buruna göre şekil alabilen polietilen kapll çelik şerit bulunmalı.
9.Çelik şerit uçlarl maske materyalani delip çıkarak kazalara neden olmamall.
10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı.
11.Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmah.
12.Rahatsızhk verecek kokuya sahip olmamalıdır.
13.1SO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, CE ye uygunluğunu

belgelendirmelidir.

14.Gerektiğinde analiz yaptlnlacak Ve analiz ücreti firma taraflndan ödenecektir.
].5.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
16,Her pakette ].00 adet olmalldlr.

9
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AlÇlTEKNİK şARTNAMEsl

,

Beyozlotıimış pomuk ipliğinden, keten tipi dokunmuş Leno bezt üzerine.
o|çı emdirilmiş bir bondoj olocoktır.

.
,

Yopısındo minimum %88 kolsiyum sülfoi bulunocoklır.
Her bondoj güvenli depolomo şortlonno hoiz olocok

,
.

geçirmez özel film ombolojloro iek lek sonlı olocokir.
Bondojlor polipropilenden yopılmış göbekli mokoroloro sonfu olocokür.
Bondojlor en fozlo 'l0 soniye su içerisinde koldıkion sonro l30 soniye

ı
.
.

şekilde su ve nem

içerisinde şeki| verilebilecek ko|iiede olmolıdır.
8ondojlor 2-3 dk. içerisinde kurumo süresine sohip olmohdır.

Kuruduklon 30 dk. sonroki loşımo doyonıklılığı l l0 kgt

l

cm2olmohdır.

CE belgesine sohip olocok ve bu hususo dok be|geyi onoyın|, firmo ibroz

edeceklir. CE işoreti, film omboloj üzerinde bosfu olocokiır,

Ebotlon,.

6cmx2m
lOcm x 3m

lScm x 3m
20cm x 3m olocoktır.
Ekli numune evsofıno uygun olocoktır.
a

Teklif veren firmalann UBB kaydı ve bayllik kaydı olmalıdır.

ç
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Kulak Speküliimü 2.5 mm Teknik Şartnamesi

l.

Kliniğmizde kullanılan cihazı (Heiıe Beta 200) uyıımlu olmıhdır.

2.

Çapı 2.5 mın olan spekülllıılaı sert plastikten yapılınış ve formatdehitti solusyonlaıla
steril edi lmelidiı.

3. Teklif ile birlikte biı

adet numune

verilecekiı.

4.

Paketlerinde en az 1000 adet şekütüm bulunmalıdır

5.

Spekillilmlann iizeri mikroorganizıııa tutmayacak parlaktıkta olmalıdır.

6.

Kolay temizlenebilmelidir.

7.

yukandaki özellikler numune

,,''\

l
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.'l ._
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s

denenecek ve

kontrol edilecekıir.

L7

Kulak Speküliimü 4 mm Teknik Şartnamesi

l.

Kliniğimizde kullanılaı cihaza (Heine Beıa 200) uyumlu otınalıdu.

2.

Çapı 4 mın olan spekülifunlar sert plastikten yapılınış ve formaldehitli sotusyonlaıla
steril edilınelidir.

3.

Teklif ile birlikte bir adet numune voilecektiı.

4.

Paketlerinde en az l000 adet spekültkn bulunmalıdır.

5.

Speküllımlann üzeri mikroorganizrna tufuayacak parlaklıkts olmalıdıı.

6. Kolay temizlenebilınelidir.

7.

yukandaki özellikler numune ilzerinde deneıecek ve
uygunluğu kontol edilecektir.

Jo
BRETSCHNE1DER HTKlx

oRGAN PERFüZYoN sotlrsYoNu TExıllK şARTNAMESı

l.

2.
3.
a.
5.

Organ nakli sırasında organ perfiizyonu için kullanılmalıdır.
5O0 veya 1000 ml'lik şişe veya plastik ambalajda olmalı&r.
En az 12 ay raf ömrü olmalıdır. Teslim edilecek solüsyonun son kullanma tarihine 6-8 aydan
az olmamalıdır.

İçenği aşğdaki şekilde olmalıdır.
İhaleyi alan firma bölümümüzde kullanılmadığı takdirde solüsyonlan son kullarrma tarüine 3
(üç) ay kala yeni miadlı solüsyonlanyla değiştirilecektir.

10ü) ml solüsyon içeriği
Aktif maddeler:

0,8766g

sodyum

klorür

0,6710

g

Potasyun

Q8132

g

Magneryum

3,7733

g Histidinhidroklorür

27,9289
0,4085

g

klorür
klorür

Histidin

g Triptofan

5,4551g

Mannitol

15.0 mmo|
9.0 mmol

4.0 mmol
18.0 mmol

180.0 mmol
2.0 mmol

3o0 mmol

0,0022

g

Kalsİyum

0,1842

g

Potasyum hidrojen 2 oksopendandionat 0.1mmol

klorür

0.015 mmol

Enjeksiyonluk su
Potasyum hidroksit çözeltisi
pH 7.o?

- 7.2o

osmolalitesi 310 mosmol/kg

Y\
(,
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,JI
ORGAN KORUMA SOLÜsYONU
TEKNiK ŞARTNAME

1.

2.
3.
4.

Organ koruma solüsyonu l lt'likmediflex (Çift katlı) torbalarda en az 6 aylık miada
ve berrak olmalıdır_ Torba perfilzyon kanalı dışında gerekirse ilaç ve katkı maddeleri
için ikinci bir giriş yolu bulunmalıdır.
Organ koruma solüsyonunda gözie görülebilen pattiküller ve bulanıklık o[mamalıdır.
Solüsyonu dış ambalajında herhangi bir delik yırtık bulunmamalıdır,
llt'lik Koruma Solüsyonu içeriğinde;

Poli (o-2-hidroksimetil) nişasta 0 40_0.50 MS') (Pentafraksiyon*) 50.0gll
Labtobiyonik asit (Lakton olarak)
Potasyum hidroksit %56
Sodyum hidroksil o/a40

(

l05

mmol/l)
(

35.83 g/l

l00 mmoVl)

A.5 gn

(27mmol/l)

3,7699A

Adenosin

(5mmol/l)

|,34g/l

AllopurinoI

(lmmol/l)

0,

Potasyum dihidrojen fosfat

7tDo

l369/l

(25mmol/l)

3,48A

(5mmol/l)

1,Bgn

Rafinoz x 5tI2O

(30mmol/l)

l7,83g^

Glütathiyon

(3mmol/l)

0,922gA

Magnexyum sü|fat x

ıhtiva etmelidir.

5.

Solüsyon böbrek, karaciğer ve pankreas perftizyon ve prezarvasyonunda

kullanılabilmelidir.

FLASTER İPf,K

5

CM*s cM TEKNiK ŞARTNAMESi

l.

Cilde iyi yapışmalı, çıkanlırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı

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

Hassas ciltli hastalar için çinko oksit ve kauçuk yapışkanlı tıbbi ipek flaster olmalı.
Röntgen filminde gözükmemeli.

bırakmamalı.

Alerji yaratmamalı.

Vücutta uzun süre kaldığında tahriş ennemeli.
Kendinden yapışkan olmalı.
Sağlam olmalı, enine-boyuna kolay kesilebilmelidir.
Üzerine yazı yazılabilmeli.
Mikro gözenekIeri sayesinde havayı ve teri geçirmeli, su gçirmemeli.
l0. Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalı ve bu tarih kutuların üzerinde basılı
olmalıdır. Yüklenici firma son kullanım tarihine 3 (üç) ay kala kullanılmayan ürünleri yeni
tarihlileriyle değişıirecektir.
l l. Yüklenici firma bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir.
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