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Doğrudan Temin Mail : doerudantemin@harran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalııa63(dhotmail.com

Tanlmlaylcl Firma ve UBB

:

LiTRE

30

Adaes: Araşİrma ve Uygulama Hastaİıesi osmaİıbey Kampüsü

Toplam
Fiyat

ŞANLIURFA

0 (4l4) 344 40 00
: Tel.: 0 (414) 344 44 44 Faks
Doğrudan Temin il9tişim : 0 (414) 344 4l 78
ihale iletişim:0 (4l4) 344 41 65-5810
lrtibat telefon

34
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ADET
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39

VALFu sErsiz

sErİ

40

TERMAL KAĞIT

41

AFEREZ TROMBOSIT SETI

Genel

Toplam(KDV
HariÇ):

.Tanım|ayıÇı firma bilgisi olmalı ve teklifile bi.likte sGK sorgulama sisteminin çlktlsı teklifile birlikte verilmelidir

Adres: Ara§tıİma ve Uygulama Ha§tanesi osmanb€y

Kampo§il

Doğrudan Temin Mail : doqrudantemin@harran.edu.tr
ihaüe Maiı Ad.esi : satinalına63aa)hoımail.com

ŞANLlURFA

lnlbal ıe|efon : Tel.: 0

(4l4) 344 44

Doğrudan Temin iletişim:0 (4l4)
ihale iletişim

:

0 (414) 344

44 l aks

:

344 41 78

4l 65-58l0

0 (4l4) 344 40 00

İdrarda Kantitatif Organik Asit Kit Şartnamesi

1.

2.
3,

Kit, slvl Kromatografi/Ardışık Kütle Spektrometre (Lc-Ms/Ms)
cihazlyla kantitatif olarak idrar

numunelerinden 54 adet organik asidin anaIizini gerçekleştirebilmelidir.
Kit, CE-IVD sertifkalı olmalıdır.

Kitler teslim alındığında direkt çalışılmaya hazır olmalıdır. Mobil fazların ve reaktiflerin
kullanım için ön hazırlığı olmamalıdır.

4.
5.

Kitler orijinal ambalajlarlnda Ve orijinal etiketleri iİe teslim edilmelidir.

Numuneler, katı faz ekstraksiyon (sPE) yöntemi gibi kartuşla temızleme,

ekstraksiyon

'lvl-slvl
(LLE) yöntemi Veya azot altında uçurma yoluyla konstantre
etme gibi numune hazır|ık
işlemlerine ihtiyaç duyulmadan ve kimyasal modifikasyon (türevlendirme)
uygulanmaksızın

sadece seyreltme yoluyla analize hazır hale getirilmelidir.

6.
7.

Numune hazlrlık aşaması her bir numune için 5 dakikayı geçmemelidir.
cihaz analiz süresi toplamda 24 dakikayl geçmemelidir ve her bir enjeksiyon için en
fazla 10
mikrolıtre ciha2a enjekte edilmelidir.

8.
9.

Kit, izomerik Ve izobarik organik asitlerin kromatografik ayrımına olanak sağlamalıdır.
Bunun
için birden fazla enjeksiyon yapılabiImelid ir. Toplam anaIiz süresi 24 dakikayı geçmemelidir.

Kit ile analiz edilecek organik asitler; 2-Methyl citrate, 2-oH-Pheny|acetic acid, 2-oH-Butyric
acid, 2-oH-Butyric acid, 2-oxoadipic acid, 3-Methylglutaconic acid, 3-oH-2-Methylbutanoic

acid, 3-oH-Butyric acid, 3-oH-lsobutyrate, 3-Phenyllactic acid, 4-oH-Phenylacetic acid,
Fumaric acid, Glycolic acid, Hexanoylglycine, Homogentisic acid, Malic acid, Malonic acid, N-

(3-phenylpropionyl} glycine, N-Acetylaspa rtic acid, N-Acetyltyrosine, N-lsovalerylglycine,

oxoproline, 4-oH-Phenyllactic acid, propionylglycine, 5ebacic acid, Suberic

acid,

Suberylglycine, succinylacetone, 2-oH-Glutaric acid, 2-oH-3-Methylpentanoic acid, 2-oH-

lsocaproic acid, 2-oH-lsova|eric acid, 3-oH_Glutaric acid, 3_oH-Propanoic acid, 3Methylcrotonyl glycine, 3-Methylglutaric acid, 3-Methy1-2-oxovaleric acid, 3-oH-lsovaleric
acid, 3-oH-pentanoic acid, 4-Methy1-2-oxovaleric acid, 4-oH-Phenylpyruvic acid, Adipic acid,
2-Ketoglutaric acid, citric acid, Ethylmalonic acid, Glutaconıc acid, Glutaric acid, Lactic acid,

Methylmalonic acid, Orotic acid, Phenylpyruvic acid, PyruvIc acid,5uccinic acid, Tiglylglycine.
10. kit, analızi gerçekleştirmek içln izotop işaretli internal (iç) standart karışımı içermelidir.
Karışım içerisinde en az 3 adet lzotop işaretli organik asit bulunmalldlr.

11. Kit içinde yer alan analitik kolon 10000 testi garanti etmelidir.
12. Tüm analizler elektr osprey iyonlaşma (ESl) iyon kaynağı kullanılarak

gerçekleştirilmelidir.

egatif mod ile
9
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(antitatif Amİno Asit Kit
Şartnamesi

1,

Kit, Slvl Kromatografi/Ardışık Kütle Spektrometre (Lc-Ms/Ms)
cihazıyla kantitatif olarak
serum, plazma, idrar, Bos numunelerinden 43 adet
amino asidin analizini

gerçekleştirebilmelidir.

2.
3,

4.
5,

Kit, CEJVD sertifkalı olmalıdır.

Kitler teslim alındığında direkt çalışılmaya hazır olmalıdır.
Mobil fazların ve reaktiflerin
kullanım için ön hazırlığl olmamalıdır.
Kitler orijinal ambalajlarında ve orijinal etiketleri ile
teslim edilmelidir.

Numuneler, katı faz ekstraksiyon (sPE} yöntemi gibi kartuş|a
temızleme, sıvı-sıvı ekstraksiyon

(LLE} yöntemi veya

azot altında uçurma yoluyla konstantre etme gibi numune hazırlık
işlemlerine ihtiyaç duyulmadan ve kimyasal modifikasyon (türevlendirme)
uygulanmaksızın

6.
7,
8,

sadece protein çöktürme ve seyreltme yoluyla analaze hazlr
hale 8etirilmelidir.
Numune hazlrlık aşaması her bir numune için 5 dakikayl geçmemelidir.
cihaz ana|iz süresi toplamda 10 dakikayı geçmemelıdir ve en
fazla 3 mıkrolitre cihaza enjekte
edilmelidir.

kit, akçaağaç şurubu hastalığı tanısı için gerekli allo-izolösin
amino asidinin analizine de
olanak sağ|amalıdır.

9, Kit ile

analiz edilecek amino asit|er; triptofan, taurin, fenilalanin, tirozin,
metiyonin,
4-aminobutirik asit, 3-aminoizobütirik asit, valin, norvalin, 2-aminoadapik
asit, beta-alanin,
alanin, etanolamin, aspartik asit, 2-aminobütirik asit, treonine, serin, glisin,
asparajin, 4-

hidroksiprolin, prolin, glutamin, sarkozin, sitrulin, homositrulin, sistin,
homosistin,
sistatyonin, arjinin, histidin, ornitin, hidroksalizin, lizin, karnozin, 3-metilhistidin,

1-

metilhistidin, anserin, glutamık asit, fosfoserin, fosforiletanolamin, arjinino
süksinik asit,
lösin, izolösin, al|o-izolösin.

10. kit, analizi gerçekleştirmek için izotop işaretli internal (iç) standart karışımı
içermelidir.
Karışım içerisinde en az 25 adet ızotop işaretli amİno asit bulunmalıdır.

11. Kit içinde yer alan analitik kolon 1oo0o testigaranti etmelidir.
12.

Tüm analizler elektrosprey iyonlaşma (Esl) iyon kaynağı kullanılarak po2itif mod ıle
gerçekleştirilmelidir.
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Homosistein Kit Şartnamesi
Kit, slvl Kromatografi/ Ardışlk Kütle spektrometre (|-c-Ms/Ms)
cihazlyla kantitatıf olarak total
homosistein amino asidinin analizini gerçekleştirebiImelidir.
izotop etiketli d8-homosistein
iç

standart olacak şekilde kullanllarak analiz gerçekleştirilmelidir.
serum/plazma ve kuru kan spotu
numuneleri, katı faz ekstraksiyon (5PE) yöntemi
8iba kartuşla temizleme, slvFslvl ekstraksayon (LLE}

yöntemi gibi numune hazırlık işlemlerine ihtiyaç duyulmadan

ve

kimyasal modifikasyon

(türevlendirme) uygulanmaksızın analize hazır hale getirilmelidir,
serum/plazma türü bir numune ana|ize en
çok 20 dakikada, kuru kan spotu türü bir numune ise en
çok 15 dakikada analize hazırlanmahdır. kantıtatif tayin, serum/plazma için en
çok 10 mikrolitre,
kuru kan spotu için en çok 3 mikrolıtre enjeksiyon hacmi
ile gerçekleştiriımelidir.

Analiz süresi 5

dakikayı aşmamalıdlr. Analiz elektrosprey iyonlaşma (Esl) iyon
kaynağı kullanılarak pozitif mod ile
gerçekleştirilmelidlr. Kitler orijlnal ambalajında olmalıdır.
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'l-lmmünsüpresifler Kit Şartnamesl

1,

2.
3,
4.
5,

Kit, slvl Kromatografi/ Ardlşlk Kütle spektrometre (tc-Ms/Ms)
cihazlyla immünsüpresif
ilaçlar olan Takrolimus, sirolimus, Everolimus,
siklosporin A'nln eş zamanll analizini kantitatif
olarak gerçekleştirebilmelidir.
Kit, cE-lVD sertifkalı olmalıdır.

kitler teslim alındığında direkt
çallşllmaya hazır olmalıdır. cahaz üzerinde optimizasyona
gerek duyulmamalıdır. Mobilfazların
ve reaktiflerin kul|anım için ön
hazırlığı olmamalıdır.
kitler orijinaı ambala.ilarında ve orijinal etiketlera
ile teslim edilmelidir.

Tam kan numuneleri, katl faz ekstraksiyon (sPE) yöntemi
gibi kartuşla temizleme, slvl-slvı
ekstraksiyon (LLE} yöntemi veya azot altında
uçurma yoluy|a konstantre etme gıbi numune

hazırlık işlemlerine ihtiyaç duyuImadan

ve

uygulanmaksızın sadece protein
çöktürme

ve

getirilmelidir.

6.
7,

kimyasal modifikasyon (türevlendirme)
seyreltme yoluyla analize hazır hale

Numune hazırlık aşaması her bir numune için
5 dakikayl geçmemelidir.

Analiz süresi 7,5 dakikayı aşmama|ıdır ve bu
süreçte immünsüpresiflerin kromatografik

ayrımı başarıyla sağlanmalıdır.

8,

Tüm immünsüpresiflerin kantitatif tayini, enjeksiyon
hacmi 20 mikrolitreyi geçmeyecek
şekilde aynı analitik kolon ile 8erçekIeştirilme|i ve 1oooo testi garanti
etmelidir.

9,

ilaç düzeyi belirleme amacıy|a kullanılacak HpLc
veya upLc sistemi tek pompa sistemi ile
on{ine
çal,şmalı,
sPE saflaştırmaya gerek duyulmamalldlr.

10.

Tüm analizler elektrosprey iyonlaşma (Esl) iyon kaynağı
kullanılarak pozitif mod ile

gerçekleştirilmelidir.
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METABoLizMA LAB. içiN ALlNACAK oLAN MALZEMELERiN TEKNiK ŞARTNAMEsi
FAZL| HPLC KOLONU ŞARTNAMESi

12-

Kolon, LC-MS-MS cihazında

ku

llanılabilecek özellikte olmalıdır.

Kolon dolgu maddesi Solid Core, Superficially Porous Particle (Core-Shell} özelliğinde
olmahdır.

3456789-

Kolon dolgu maddesi Biphenyl (Bifenil) organik fonksiyonel grubuna sahip olmalıdır.
Kolon dolgu maddesi Silika materyalinin partikül boyutu 2.7 um (2.7 mikrometre),

partikül şekli küresel olmalıdır.
Kolonun uzunluğu 5cm (50mm), iç çapı 2.1mm olmalıdır.
Kolon dolgu maddesinin spesifik yüzey alanı 15O m2/g olma|ıdır.
Kolon dolgu maddesinin por boyutu 90 Ao olmalıdır,
Kolon dolgu maddesinin Karbon yükü %7 olmalıdır.

Kolonun çalışabileceği pH ara|ığı 1,5 - 8 arasında olmalıdır.
10- Kolonun maksimum çalışma basıncı 600 bar olmalıdır.
11- Kolonun maksimum çalışma sıcaklığı 80

oC

olmalıdır.

12- Kolon özellikle ilaç ve metaloit gibi bioanalitik analizlere ideal uygunlukta üretilmiş

olacaktır.
13- Yukarıda

belirtilen Kolon özellikleri kolon ile beraber verilecek katalogda

be lirtilm elid ir.

14- Kolonun satışını yapacak firmanın, Kolon üreticisinin ülkedeki yetkili distribütörü

olduğuna dair belgeye sahip olması gerekir.
15- Kolon ile beraber Kalite kontrol belgesi ve kullanım kılavuzu da verilmelidir.

edilen ürünler ünitemizde kurulu SHlMADZU marka HPLCtLSMS 8040-8045
Cihazına uyumlu oimalıdır. İhaleye teklif verecek firmalar teklif ettiği ürünler için
Ünitemizden KOLON lar için uygunluk belgesi alacaktır ve bu belgeyi ihale dosyasına

16- Teklif

sunacaktır.
D

ViTAMiNi KoNTot VE KAt|BRATöR şARTNAMES|

17-Teklif edilen ürünler ünitemizde kurulu SHlMADZU marka HPLC*LSMS 8040-8045
cihazına uyumlu olmalıdır. ihaleye teklif verecek firmalar teklif ettiği ürünler için
Ünitemizden için uygunluk belgesi alacaktır ve bu belgeyi ihale dosyasına sunacaktır
18- Teklif edilen ürünün üzerinde markası son kullanma tarihi ve LoT numarası
yazmalıdır.Ürü ne ait CE belgesi olmalı ve ihale dosyasına sunulmalıdır,

AcEToNiTRitE VE METHANoL HPtc GRADE
19_Teklif edilen ürünler ünitemizde kurulu sHlMADZU marka HPLC*LSMs 8040_8045
ihazına uyumlu olmalıdlr. ihaleye teklif verecek firmalar teklif ettiği ürünler için
nitemizden için uygunluk belgesi alacaktır ve bu belgeyi ihale dosyasına sunacaktır.
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20-Teklif edilen ürünün üzerinde markası son kullanma tarihi ve LoT numarası
yazmalıdır. Ürüne ait CE belgesi olmalıve ihale dosyasına sunulmalıdır.

BioTiDiNAzE ŞARTNAMEsı
21- Teklif edilen ürünler ünitemizde kurulu SHlMADZU marka 8040-8045 HPLC+LSMS
Cihazına uyumlu olmalıdır. İhaleye teklif verecek farmalar teklif ettiği ürünler için

Ünitemizden için uygunluk belgesi alacaktır ve bu belgeyi ihale dosyasına sunacaktır.
22-Teklif edilen ürünün üzerinde markası son kullanma tarlhi ve LoT numarası
yazmalıdır. Ürüne ait CE belgesi olmalı ve ihale dosyasına sunulmalıdır.
23-Teklif edilen bu ürünler için (METANAOL} hariç iha|e öncesi ünitemizden teklif
edeceği ürünler için uygunluk be|gesi alarak ihale dosyasında sunulacaktır. Uygunluk
belgesi sunmayanların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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EDTALl HEMOGRAM TÜPÜ TEKNiK ŞARTNAMESi

1.1. Tüpler,

PET plastik

olmalıdır.

malzemeden imal edilmiş

ve 5000 rpm'e kadar santrifiije dayanıklı

1,2. Tüplerin alt ucu kapalı, yarım küre biçiminde olmalı, düz olmamalıdır.
1.3. Ttim tiipler, steril ve vakumlu olmahdır. Tüplerin boyutları kan merkezlerinde faal olarak
kullanılmakta ve kullanılacak olan tüm cihaz ve sistemlere uyumlu olmalıdır. uymaması
durumunda tiiplerin, cihaz ve sistemlerin birlikte kullanllabilmesi için gerekli tüm aparatlar
firma tarafindan ücretsiz sağlanacaktır. Bu özellik ayrıca firma tarafından taahhüt edilmelidir.
1.4. Ttıp kapakları, üniversal kan toplama sistemlerinde bulunan numune alma portuna uyumlu
olmalıdır (kan torbalarında bulunan, numune tüpünün içine yerleştirildiği, holder benzeyen
aParata rüatlıkla girmeli, kapak burada sıkışmamah ve kan dolum işleminden sonra tiiplerin
geri çekilme aşamasında kapak tüp gövdesinden ayrılmamalıdır) .
1.5. Tüplerin açık ucunda, açıldığı sırada kanın sıçramasını engelleyen, koruyucu kapak
(hemogard) olmalı ve kapak içerisindeki malzeme vakumu koruyacak şekilde yapılmış
olmalıdır.
1.6. Kauçuk kapak iğnenin girebileceği ve iğnenin kendiliğinden geri atmayacağı sertlikte
olmalıdır. Kan alımından sonra koruyucu kapağın kauçuğu üzerinde kan damlası kalmamalıdır.
1.7. Tüpler 50 veya l00'lük paketlerde, altı kapalı spor içerisine yerleştirilmiş, orijinal ambalajında
olmalıdır. Paket üzerinde en az şu bilgiler yer almalıdır;

ı
.
o
ı
o
o
.
ı
o
ı

üretici firma adı veya logosu,
ürünün markası ya da logosu,

CE (Conformity of Europe) işareti,
sterilite işareti,
tek kullanımlık olduğunu gösteren ifade (ya da sembol),
referans numarası,
lot numarası,
son kullanma tarihi,
paketteki tüp adedi
saklama koşullarına yönelik yazılı ya da sembolik uyarılar.

1.8. Tüplerin üzerinde bulunan etikette

.
.
o
.

en az şu bilgiler yer almalıdır;

üretici firma adı veya logosu,
ürünün markası ya da logosu,

CE (Conformiğ ofEurope) işareti,
sterilite

işaİeti,

,

tek kullanımlık olduğunu gösteren ifade (ya da sembol),
a

referans numarası,

a

lot numarası,

{aran üniveısitşi
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1.
2.

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

Aminoasitler, açilkarnitin gruplarl Ve süksinilaseton içeren insan tam kanlna dayanan metaryel
olmalldlr.
Açil karnitin Ve 5erbest karnitin,Alanin, Amino asitler,Arjinin, aspartik asit, cO-Karnitin, c1O-Karnitin,
cl2_Karnitin, C14_Karnitin, c16-Karnitin, c18_Karnitin, c2_Karnitin, c3-Karnitin, c4-Karnitin, c5Karnitin, c5Dc_Karnitin, c6-Karnitin, c8-Karnitin, sitrülin, glutamik asit, Gıisin, Lösin, Metionin,
ornitin, fenilalanin, Pirolin,5üksinilaseton, Tirozin, Valin metabolitlerini içermelidir.
Ürün LCMSMS analizlerinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
Ürün hem türevlendirme hem de türevlendirmeden kullanıma uygun olmalıdır. (sükinilaseton hariç)
Ürün hem türevlendirme hem de türevlendirmeden kullanıma uygun hedef değerler içermelidir.
(sükinilaseton hariç)
Semikantitatif raporlamaya uygun konsantrasyon değerleri içermelidir.
Hedef konsantrasyon değerleri lota özgü olmalıdır.
Kontrol ile birlikte Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS )teslim edilmelidir.
Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

10. Üretici firma ürün ıçin bir dlş kalite kontrol pro8ramlna sahip olmalıdır.
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TEL BoyU 3<ı MM

1. Kateter 200 cm uzunluğunda teflon, 7.0 FR çapında olmalıdır.
2. kesici tel monofilament ve 30 mm uzunluğunda olmalıdır (miktarı sonra
belirlenecek).
3. kateter üç lümenli (kesici tel, kılavuz tel ve enjeksiyon lümeni) olmalıdır ve
0.035 inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.
4. Skopi altında rahatça görülebilmelidir.
5. sfinkterotomun üç parmakla kontrolünü sağlayan plastik handle üzerinde

olma lıd ır.
6 . plastik handle üzerinde active cord bağlantısı ve sfinkterotomun distal uç
k ısmının ne kadar büküldüğünü gösteren ö|çü skalası olmalıdır.
7 . kullanılmadığı zamanlarda kılavuz tel kanalının ya da enjeksiyon kanalının
k apatllmaslnl sağlayan kilitleme parçası olmalldır.
8 - Uç kısmı incelerek sonlanmalıdır ( tapered)

9. Firmalar orijinal ambalajlnda 1adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
10-Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.
11-Paket üzerinde sterilizasyon tarıhi Ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve içerik
acıkca belirtilmelidir.
12. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır

13.Firma, ambalaj açıldığında kullanmaya uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu
tespit edılen ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirmelidir.
2.SFİNKTEROTOM İĞNE UÇLU

t-5-7 F çapında olacak

2-İğne ucu 5 mm'den fazla çıkmayacak
3-Hendle bölgesi olacak
4-Fleksibiltesi uygun olacak
5-kataterin ucu incelerek sonlanacak
6-Kılavuz tel geçecek
7. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
8-Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.

9-Paket üzerinde sterilizasyon tarıhi ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve içerik
acıkca belirtilmelidir.
10. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
11.Firma , ambalaj açıldığında kullanmaya uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu
tespit edllen ürün leri yenil e ri ile ücretsiz değişt irecek
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3.sFtNKTERoToM DöNDüRüLEBİLİR
1. Enjeksiyon, kesme teli ve kılavuz tel için 3 ayrı lümenli olmalıdır.
2. Kateterin uç kalınlığı 4.4Fr, uç uzunluğu 5mm olmalıdır.
3. Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 5.5Fr'e doğru lncelmeli, önceden yuvar|atılmış
(tapered) olmalıdır.

4.Kesme teli uzunluğu 20 mm olmalıdır.
5. 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
6. Tutaç kısmından çevrildiğinde, kateterin ucu tutaçın çevrildiği yönde
dönebilmelidir.

7. Kılavuz tel değişim kanalı kateterin distal kısmında ve 5 cm olmalıdır.

8. Dış çapı 2.8 mm çalışma kanal|ı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
9. Güvenli işlem için izole edilmiş olmalı.
10. Ürün tekli paketlerde muhafaza edilmiş olmalıdır.
11. Papillanın kontrolü sağlayan plast!k Handle ve Handle üzerinde Aktif Kord
bağlantısı bulunmalıdır.
12. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
13.Malzeme teslim tanhınden en az bir (1) yı| miadlı olmalıdır.
14. Paket üzerinde sterilizasyon tarlhi Ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve
içerik acıkca belirtilmelid ir.
15. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
16. Firma , ambalaj acıldığında kullanmaya uygun olmayan,hatalı bozuk o|duğu
tespit edı|en ürünleri yeni|eri ile ücretsiz değiştirmelidir.

4.ERCP KATATERİ
1-Ucunda radyoopak marker o|acak
2-Içinden 0.035 "kılavuz tel geçecek
3-5 F (French) dış çapında olacak
4-İç teli yeterli uzuntukta otacak (endoskopun içinden geçecek)
5-Renkli uç markerleri olacak
6-Çift girişli olacak
7- Fleksibilitesi yeterli olacak
8-Disposible olacak
g-Bir miktarlnln ucu (daha s onra belirlen ecek) ln lenerek şonlanacak (tapered)
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10- Kılavuz tel adaptör kullanmadan geçebilecek
11- Ucu atravmatik olacak
12. Firmalar orijinal ambalajında 1adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
13-Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.
14-Paket üzerinde ster!lizasyon tarıhi ve son kuilanma tarihleri yazılmalı ve içerik
acıkca be lirtilmelid ir.
15. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
16.Firma , amba|aj acıldığında kullanmaya uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu
tespit edılen ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirme|id ir.

5.GuIDE wİRE, DÜz

uçLu,

o,o35 İNcH

1-Uç kısımları düz olacak
2-Uç kısımları fleksible olacak
3- 0.035 iNcH genişlikte olacak
4-Üzerinden rahatça, ERCP kateteri, NBD, taş ekstraksiyon balonu, biliyer dilatör
kayacak
5-opak madde tutmayacak, ardışık gelen 2 renkten oluşacak
6-En az 4 metre uzunlukta olacak, disposible ve kılıf içinde olacak.
7-Skopi altında rahatça görülebilecek
B-Uç kısmı atravmatik olacak

9. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
10-Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.
11-Paket üzerinde sterilizasyon tarıhi ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve içerik
acıkca belirtilmelidir.
12. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
13.Firma , ambalaj acıldığında kullanmaya uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu
tespit edılen ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirecek.

6.TAş EKSTRAKSIYoN BALoNu ı5-16 MM
1-Uç kısmı incelenerek sonlanacak, ucunda radyoopak markır olacak
2-15-16 mm balon çaplı olacak
3-Kılavuz tel üzerinden kolay ilerleyebilecek
4-Kılavuz tel kanall 0.035 inch'lik kllavuz tel geçmeye elverişli olacak
5-5-7 F çapında olacak
6-steril, şişirme enjek rü ile birlikte olacak
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7-koledok kanülasyonunu kolaylaştırmak için ucuna şekil verilebilecek, bu sırada
kırılmayacak
8- Şaftı ekstraksiyon sırasında bozulmayacak kadar yeterli dayanıklıkta olacak
9. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
1O-Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.

11-Paket üzerinde sterilizasyon tarıhi ve son kullanma tarihleri yazılmaIı ve içerik
acıkca belirtilmelidir.
12. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
13.Firma , ambalaj acıldığında kuIlanmaya uygun olmayan, hatalı bozuk olduğu
tespit edılen ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirmelid ir.

7.BİLiYER PLASTİK STENT

1. Percuflex materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Amsterdam tip olmalıdır.
3. Stent dış çapı 7Fr veya 1OFr olmalıdır.

4.

Barb'lar (sabitleyici çentik) arasında kalan, kullanım uzunluğu 5, 7 , 10, |2,
15 cm olmalıdır.
5. kılavuz kateterin distal uç kısmı incelen ve önceden yuvarlatılmış olmalıdır.
6. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir, Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
7. Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.
B. Paket üzerinde sterilizasyon tarıhi ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve
içerik acıkca belirtilmelid ir.
9. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
10.Firma, ambalaj acıldığında kullanmaya uygun olmayan, hatalı bozuk
olduğu tespit edılen ürünleri yeniIeri ile ücretsiz değ iştirmelidir.

8.PANKREATİr

srrıır oÜz

1.Stent pankreasa yerleşecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2.stent pankreatit Ve düz tip olmalıdır.
3.Stent üzerinde Flap ve drenaj deliği olmalıdır.

4.stent radyopak olmalıdlr.
5.Stent'in çapı kullanıclnln tercihine göre s-7F,uzunlu kları ise iki flap

cm

arasl

5-7

olma lıd ır.

6.Stent set halinde olmalıdır.

7.setin içinde Guiding kateter(S veya 6 F- 320cm),Pusherlİtıcı z-B.5-ro-11.5F,22O veya 160 cm)ve
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olmalıdır. t*

teflon kaplı kılavuz tel(0.035",450cm)

8.stent disposible olmalıdır.
9. Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.

lO-Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.
11-Paket üzerinde sterilizasyon tarıhi ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve içerik
acıkca belirtilmelidir.
12. Her bir ürünün Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB kaydı olmalıdır
13.Fjrma , ambalaj acıldığında kullanmaya uygun olmayan,hatalı bozuk olduğu
tespit edılen ürünleri yenileri ile ücretsiz değiştirecek.

g.BİLİYER DİLATASYON BALON SETİ 6 MM
I-5-7

F dış çapında olmalı, balon çapı 6 mm, uzunluğu 2-4 cm olmalıdır.

2-0.035 inch dış kılavuz tel geçebilecek kanalı olmalıdır.
3-Uygun tonus'da olmalı, ucu incelerek sonlanmalıdır.

4-Kılavuz tel üzerinden kolay kaymalıdır.
5- Malzeme teslim tarıhınden en az bir (1) yıl miad|ı olmalıdır.
6-Firmalar orijinal ambalajında 1 adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.

1O.ENDOSKOPİK HEMOKLİPS OİSPOSABLE BİPOD
1-Bırakılabilir metal klip olacak, klipleri bipod şeklinde olacak
2-Set halinde olacak, disposable o|acak
3- 2.8 mm endoskop kanalından geçecek

4-Uzunluğu en az 23O cm olacak.
S-Firmalar orijinal ambalajında 1adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktır.
6-Acılma acısı en az 135 derece olmalıdır

7-Son kullanma tarıhı en az 2 yıl olmalıdır
8-Ürün tekli steril paketlerde olmalıdır.

11.PİLoR DİLATASYoN BALoNU:

1. Balon uzunluğu minimum 5.5 cm olmalıdır.
2. Dış çapı 2.8 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olma|ıdır.
3. Kateter çapı maksimum 7.5 Fr, uzunluğu 180 cm veya üstü olmalıdır.
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4. Steril ambalajında 0.035
5.
6.
7.

8.
9.

inç kalınlıkta teflon kaplı radyopak kılavuz tel
bulunmalıdır.
kılavuz tel balon kateterinden 25 cm daha uzun olmalı, bu fazlalık balon
kateterin ucundan dışarı çıkmalıdır.
urün pilor darlıklarının kademeli olarak genişletilmesinde kullanıma uygun
olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3 aşamada şişirilebilmeli, her aşamada aynı yüzey sertliğiyle değişik
çaplarda dilatasyon sağlayabilmelidir.
Balon çapları 18-19-20 mm açılır iken balon şişirme atmosferi 3-4.5-6

olma lıd ır.

Balon pebax (balonun her noktasında aynı çap) materyalden imal edilip,
yüksek atmosfer basınçlara dayanıklı olmalıdır.
1. Urün steril ambalaj içinde olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi
bulunmalıdır. Malzeme testim tarıhınden en az bir (1) yıl miadlı olmalıdır.
10. Firmalar orijinal ambalajında 1adet numune vereceklerdir. Bölüm gerekli
görürse numuneyi kullanacaktlr.
11.Urünün "CE Belgesi" ve/veya..FDA Onayı'' olmalıdır.

12.PEG:
Kit ice sln de;
1 adet vaka için örtü

25 Ga x 1" enjeksiyon iğnesi
No.11 Cerrahi bıçak
1 adet snare

1adet anjiokat veya seldinger iğne
1 adet kılavuz te| (150 cm.lik)
1 adet Silikon 20 Fr Peg Tup, 9cm'a kadar yazı ile 9cm.den 15cm'ye kadar çizgi

ile uzun|uk belirticiler bulunmalıdır. Tüpün mide içerisinde kalan kısmı yüksek
dereceli silikon Dome şeklinde olmalıdır.

4x4Gauzeped
1 adet makas

PEG Tüp ile uyumlu ile uyum|u 2 adet external bolsters
1 adet C klamp
Peg Tüp'ün dış kısmı ile uyumlu 1 adet Y port

4 adet 2 x 2 drenaj sponge bulunmalıdır.
1- Uygulanış şekli Pull Teknik için uygun olmalıdır.
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3- yukarıda sayılan aletlerin hepsi steril ve uygun pvc kap içerisinde paketli
olmalıdır,

4- Kitin paketi üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
5- Kitin en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
6-Son kullanım tarihinden 3 ay önce yenisi ile

deg iştirilmelid ir.

7- Ürün steril tekli ambalajda bulunmalıdır.
8- Ambalaj bütünlüğü bozulmamış ve şeffaf olmalıdır.
9- Setin ucunda yer alan mantar kolay çıkmayı enge|leyeci otmalıdır
10- Ürün perkütan Endoskopik Gastrostomi girişimi için gerekli aksesuarları
içeren bir set halinde olmalıdır.
11- Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

12-Firmalar 1 adet numune vereceklerdir. Ürün numuneye göre
değerlendirilecektir. Bölüm gerekli görürse numuneyi kullanacaktır.
13 ALET DEZENFEKTAN SOLÜSYONU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün yapıları gereği otoklav veya etilen oksit ile sterilizasyonu
yapılamayan artroskop, laparoskop, endoskopi gibi tüm rijit ve fleksible

2.
3.

4.

5.

6.
7.

B.

endoskopların, anestezi a ksesuarla rının, plastik, kauçuk, metal, porselen.
cam vb medikal ekipmanların yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun
olmalıdır.
Ürün kullanıma hazır olup sadece aktive edilmiş o/o2 oranında gluteraldehit
ihtiva etmelidir.
Kullanıcı hatalarını ortadan kaldırma.k için ürünün kullanımı için herhangi
bir aktivasyona gerek olmamalıdır. Ürünün ph si üretim aşamİsında 6'ya
tamponlanarak hazır hale gelmelidir.
Urün 10 dakika da bakterisit (MRSA, Klebsiella pneumonia, Salmonella.
Helicobacter) mikobakterisit ( M.terrae, M.avium), fungusit ( Candida
albicans, AspergiIlus niger) ve virüsit ( HIV, HBV, HCV, Adenovirüs,
Poliovirüs, Herpes virüs dahil), 1 saatte sporisit (Bacillus subtilis, Bacillus
cereus Clostridium sporogenes, clostridium difficile dahil ) etkiye sahip
olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığına dair akredite laboratua rlarda n
yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarını vermelidir.
Urün kaba boşaItıldığı andan itabaren 30 gün süre ile kullanılabilecek
özellikte olmalıdır. Firma 30 9ünlük çalışma raporunu hastanemize
vermelidir.
Firma ürün beraberinde solüsyon içerisindeki gluteraldehit seviyesini
ölçmeye yarayan test striplerini litre başına 1adet olacak şekilde bedelsiz
vermeli son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
Son kullanma tarihi yaklaşan stripler yenisi ile değiştirilebilmelidir.
Test striplerini ph ölçer olmayıp solüsyona özel olmalı, test striplerinin
validasyon çalışması teklif dosyasında sunulmalıdır.
Urünün materyal uyumluluğu geniş olmalıdır ve uyumlu olduğu materyaller
listesi belgelendirilmelidir.
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9. Korozyona

neden olmadığı bilimsel çalışma ile belgelendirilmelidir.
10.Urüne ait güvenlik veri fişi verilmelidir.
11.Urün CE belgeli olup TITUBB kayıt belgesi dosyada sunulmalıdır.
12.orijinal 5 litrelik ambalajında otmalı, ambalaj üzerinde ürünün kimyasal
i_çeriği, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası yazmalıdır.
13.urün 3 yıl miada sahip olmalıdır. son kullanma tarihine kadar stabil kaldığı
laboratuar çalışması ile belgelendirilmelidir.
14.Tek|if veren firmalar uzman üyenin belirlediği sayıda numuneyi teslim
etmelidir. Numuneler uzman üyenin uygun gördüğü ünitelerde sağlık
personeline kullandırılacaktır.
15.urünün çevreye zararsız olarak bertaraf etmek için alet dezenfektanının
yanlnda her galon başlna 1 paket nötralizan madde de teslim edilmelidir.
kullanılacak nötralizan maddenin ne olduğu ve kullanım miktarı firma
tarafından belgelendirilmelidir.
16.Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarJk masrafları
firmaya ait olmak üzere analiz için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle
eksilen stok firma tarafından tamamlanaca ktır.
17.ürün teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım süreli olmalı, bu süre
içinde kullanılmayan ürünler son kullanma tarihine üç ay kala yeni ürün ile
değiştirilmelidir.
18.Alet dezenfektanına bağlı endoskop ve yıkama cihazlarında meydana
gelebilecek zararlar firma tarafından karşıla nmalıdır.
19. Urün numuneye göre d eğerlend irilecektir. Numune vermeyen firmaların
teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.

ı4 ENzİMATtK TEMİzLEYİcİ sryI

TEKNİK şARTNAMEsİ

1. Ürün amilaz, proteaz, lipaz enzimleri içeren deterja n/dezenfektan özelliğine

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

sahip bir solüsyon olmalıdır.
Konsantre ürün olmalı, çeşme suyu ile sulandırılarak kullan ılabilmelidir.
Endoskopik ve cerrahi aletIerin ön temizliğinde kullanılmalı ve aletler
üzerindeki kan, doku ve benzeri organik artıkları mekanik ovalama
yapmadan kolay lıkla tem izleyebilmelid ir.
Ultrasonik temizleyici cihazlarda ve alet yıkama makinelerinde kullanılabilir
nitelikte olmalıdır.
Ürünün teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır.
Preparatlar iyi kapatılmış hava almayan orijinal ambalajlarda olmalı,
etiketinde ürünün içeriği tam olarak belirtilmeli ayrıca üretim tarihi, seri
numarası, üretici firma ismi ve ürün kod numarası yazılı olmalıdır.
Ambalajında kullanım şekli, sulandırma oranı, kullanım alanları, son
kullanım tarihi, ürünün etkin olduğu sıcaklık ve süre, ayrıca gerekli uyarı ve
önlemler yazılı olmalıdır.
Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. ilaç Ve t|bbi cihaz
Ulusal Bilgi Bankası'na ( TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı yapılacak tıbbi
cihazların TİTUBB'DA Sağlık Bakantığı tarafından onayll olması
gerekmektedir.

,W
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C
9. Firma ürünü değerlendirmek için en az bir adet numune getirmelidir.
numuneye gore değerlendirilecektir.

1o.
__

Ürün

yüklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan,
hatalı,

b.gıy\_o|9ğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştırecektir.
ssyB tarafından toplanmasına karar verilmesi halinde; ürünün geri
alınıp, toplanılan seri numaralılar dışındaki serilerle fiyat farkı a.anmuıan
aynı miktarda ürün değiştirilmelidir.

11. urünün

15 DoKu YAPIşTIRIGIsI

rexııİr

şARTNAMEsİ

1. Cerrahi doku yapıştırıcısı dahili ve harici cerrahi kullanım için uygun
olma lıd ır.

2. Uygulandığı alanda antiseptik bariyer oluşturmalıdır.
3. kullanım talimatı içerisinde internal (vücut içi dokularda)
endikasyon|arı yer alma|ıdır.

kullanım

4. Polimerizasyon reaksiyonu esnasında ve sonrasında 45oC.den fazla ısı
meydana gelmemeli dolayısı ile kullanılan doku sathı ve derinliklerinde
yanmaya sebebiyet vermemelidir.
5. Cerrahi doku yapıştırıcısı ıslak ortamda etkin olmalıdır.
6. Polimerizasyon 1-2 saniye sonra başlamalı ve yaklaşık 60-90 saniye sonra
reaksiyon tamamlanmalıdır.
7. Polimerizasyon sonrası yüksek gerilime dirençli elastik film tabakası
oluşturmalıdır.
8. Çok iyi hemostat ve yapıştırıcı özellikte olmalıdır.
9. Komonomer yapıda siyanoakrilik cerrahi yapıştırıcı olmalıdır. N-Butil (2)
syanoakrilat (monomer) ve meta kriloksisü lfola n (monomer) içerme|idir.
10. Kullanıma h azır olmalıdır.
11.CE Belgesi olmalıdır.
12.

Firmalar teklif ettikleri malzemelerin örneklerini orijinal kutularl Ve
ambalajları i|e birlikte (1 adet) numune olarak getireceklerd ir. Numune

getirmeyenler firmalar değerlendirme dışı kalacaktır.
13.Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihleri yazılmalı ve
içerik açıkça belirtilmelidir.
14.Urünün raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
15.Teslim edilen malzemeler son kullanma tarihi yaklaşınca firma taraflndan
uzun miadlılarla değiştirilmelidir.
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9.

oToMATi K KAN KüLTü
Cihaz veya cihazlar masa üstü olmalı ve en

az
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80 şişe yükleme kapasitesine sahip olup, gerektiğinde kapasite

arttırılabilmelidir.
cihaz tam otomatik üreme kontrollü sistem olmalıdır.
Aerob, anaerop, anaerop litik, pediatrik, mantar besiyeri çeşitliliği olmalıdır. Şişeler set olarak sağlanmahdır.
Intrasellüler yerleşimli mikoorganizmaların da kültürüne ortam hazırlamak için lizis özellikli anaerop besiyeri
bulunmalıdır.
Şişelere steril vücut sıvılarının ekilmesi durumunda kan kültür şişelerinde Neıjserıa ve Heamofilus gibi
bakterilerin üremesini artırmak için kan kültür sistemi ile aynı üretici tarafından üretilmiş ek zenginleştiricisi
verilmelidir.
Cihaz üremenin tespiti için en az l0 -l6 arası besiyerlerine göre farklı algoritınada değerlendirme yapabilmelidir.
Cihaa kullanımı sırasında kalibrasyon gerektirmemelidir.
Şişeler kanı damardan direkt olarak alabilmesi için vakumlu olup, kan alma adaptörü hastanemizde kullanılan
adaptör ile uyumlu olmalıdır. Farklı kan alma adaptörüne ihtiyaç duyulması durumunda firma kendi şişelerine
uygun vakumlu kan alma adaptörünü vermelidir.
Şişelerin vakumu gerekli kan miktarını direkt damardan veya zorunlu durumalarda enjektörden en geç l dk içinde
çekebilmeIidir.

l0. Pozitifolarak yorumlanan kan kültür şişelerinden acil değerlendirme amacıyla gram boyalı preparat

hazırlanabilmeli ve şişeler boyamayı etkileyecek materyal içermemeIidir.
l l. Aerob, anaerob, pediatrik şişelerin hepsi antibiyotik bağlayan; iyonik olmayan tutucu ve kağonik değişim yapan
iki farklı reçine içermelidir. İnhibe edilebilen antimikobiyallerden özellikle yaygın olarak kullanılması sebebiyle
penisillin, beta laktamaz grubu, sefalosporin, vankomisini %100 nötralize edebildiğinin, yapılmış bilimsel
yayınlarla veya FDA onayı sırasında yapılan çalışma ile beyan edilmelidir.
l2. Pediatrik şişeler, 0.5-3 ml arasındaki kan miktarında çalışabilmelidir.
l3. Zorunlu hallerde, acil değerlendirme amacıyla kan kültür şişelerinden alınan örnek ile herhangi bir besiyerine
ekim yapılmadan, direkt identifikasyon ve antibiyogram yapı|abilmelidir. Üstiin performans ile identifikasyon ve
antibiyogram yapabildiğini bağımsız kuruluşlarca yapılmış (SCI veya SCI-E dergilerde yayınlanmış) çalışmalarla
beyan edebilmelidir.
l4. Kan Kütür şişelerinin saptama seviyesinin <l0 ileCFU/ şişe arasında olduğunu belgelenmelidir.
l5. Yatan hastalarda sepsise bağlı saatlik mortalite oranları yüksek olduğundan etkenin en kısa sürede saptanması
önemli olduğundan sistemin en az iki kan kültiirü sistemiyle kıyaslamalı olarak bağımsız kuruluşlarca yapılmış
(SCI veya SCl-E dergilerde yayınlanmış) gram negatifnon fermentatif, gİam negatif fermentatifve gram pozitif
bakterilerle ilgili çalışmaları yapllmlş olmalıdtr.
16. Aerop besiyerinde üretilebilmesine rağmen, maya ve mantar €tkenlerinin daha hızlı sürede ve daha fazla t[lr ve
cinsde izolasyonu için kloramfenikol ve tobramisin katkılı özel besiyeri sağlanabilmelidir.
l7. şişeler sensör yardımıyla florojenik prensibe göre ölçülmeli ve cihaz İstasyonundan her l0dk. dabir okuma ve

değerlendirme yapılmalıdır.
18. Şişe kayıt edildikten sonra istenilen istasyona konulabilmelidir. Beraberinde sisteme şişe kaydı yapllmamış olsa
bile şişeler okuma ve değerlendirme için cihaza yerleştirilebilmelidir.
19. Aerobİk 30 ml, anaerobik 25 ml, pediatrik, mantar, aııaerobik litik ,tüberküloz besiyerteri 40 ml'lik besiyerleri
içeriğine sahip olmaldır. Eklenmesi gereken kan miktarları ise ; aerobik, anaerobik, anaerobik litik ve mantar 8l0 ml, pediatrik 1-3 ml kan eklenebilmelidir.
20. şişe ytikleme işlemi sırasında veya inkübasyon devam ederken, bu süre sürenİn değİştirİlmesİne İzİn veren bİr

sistem olmalıdır.
2l . Her şişe için üreme grafiği, hasta laboratuvar sonuç ve hasta numarası ekrandan takip edİlebİlmeli ve yazıcıdan
çıktısı alınabilmelidir.
22. Pediatrik şişe miktarında emniyetli içine çekme me kanizmah 25G çapında iğneli kelebek set (push button), şişeler
ile aynı marka olacak şekilde temin edilmelidir
pedler verilmelidir.
23. Şişe miktarı kadar cilt dezenfektanı (klorheksi ln )iç e
il
lümün
talebi üzerine peyderpey yapılmalıdır. Son kullanma
Teslimatı
miadlı
olacaktır.
6
ay
asgari
24. Şişeler
ne olursa olsun firma tarafindan uzun miatlılar
nriktarı
ıyla
firmava
haber
verm
tarihinden l av öncesinde
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25. ŞiŞeler bitinceye kadar firma laboratuvar tarafindan kabul edilen bir "Dış Kalite Kontrol Programını" Ücretsiz
olarak sağlamalıdır.
26. Teklifveren firmalar Şişeler bitinceye kadar laboratuvarm tercih ettiği 'İç kalite Kontrol programını' ücretsiz
olarak karşılayacaktır.
27. ŞiŞelerin hatalı üretimi veya laboratuvara getirilmesine kadar olan süreçte bozulmasl sonucu harcanan kitler
firmaya aittir. Şişeler laboratuvara geldikten sonra uygun şartlarda saklanmasına rağmen bozulması, niteliğini
kaybetmesi durumunda firmaya bildirilecek ve 2glg1 firma tarafından karşılanacaktır. Yine, cihazın hatalı
çalışması ve hatalı okumaları nedeniyle
, hatalı sonuç verenler yenileriyle değiştirilecektir.

.,..

?rot,Df,!'

c\Q

"TE

VORTEKS TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cihaz dokunma ile veya otomatik olarak karıştırma yapabilme|idir.
Cihazın kanştrrma h,z 0-3300 rpm arasında olmahdır.
Cihazm karıştrrma hızı ayarlanabilir olmalıdır..
Cihazın kanştrrna kapasitesi 2-50 ml arasında olmahdıı.
Cihazın gücü en az 30 W olmahdr.
Cihaz220 /l10 V,50/60 Hz ile çalışabilmelidir.
Teklif edilen cihazlar iiretim ve
kaışı ücretsiz 2 yıl servis
gararıtisi verilecektir.
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l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
l0.

Sistem sürekli okuma sistemine dayanan tam otomatik en az 900 tiıp kapasiteli cihaz olmalıdlr.
Teklifedilen sisteme ait kitler Dünya Sağlık Örgütüniin önerdiğine uygun olarak sıvı bazh olmahdır. Tüberküloz
basilinin üremesini katı besiyerine göre daha küsa si,irede sağlamahdır. Bu özellikler kantlanmalıdır.
Pozitif negatit devam eden tüplerin yer ve sayılan kullanıcı ekrarıından görülebilir olmalıdır. Test tilpleri oda
sıcaklığında saklanmaya elverişli olmalüdüI.
Cihaz, test ve hasta kaydını barkod ile yapmaya elverişli olmalıdır. Cihaz kalibrasyonunu ek bir işlem gerektirmeden

siirekli yapabilmelidir.

Kullanıcı güvenliği için test tilpleri plastik ve burgulu kapaklı olmalı, inoktllasyon enjektör kullaıımadan yapılabilmeli
,sıvı besi yeri ele bulaşmadan açılıp kapanabilmelidiı.
4 majör ilaç SIRE'nin (Streptomisin,INH,Rifampisin,Etambutol)ve
Pirazinamid testleri FDA ye CE onayh olarak
firmanın orijinal kullanım klavuzu ile biılikte teslim edilmelidir. UBB ye kayıth olmahdır
4 majör ilaç SIRE'nin kitik Ve yüksek konsantrasyonları, Prazinamid minör ilaçlardan kritik konsantrasyonları ve test
edilecek sistem EUCAST ile uyumlu olmahdır. UBB ye kayıtlı olmalüdır
Minör ilaçlar (amikasin, kapreomisin, Ethioamid, Protionamid,ofloksasin, Rifabutin, Linezolid) ile antibiyogram testi
yapılabilir olmah ve gerekli konsantrasyonlar uluslar arası kabul görmilş yayınlarda çok merkezli çalışmalarla
belirlenmiş olmahdır.

Sistemde 4 majör (SIRE)ve PZA Antibiyogramhassasiyet testi;kayıt işıeminin kolayhğı için,her bir izolat bir barkodla
set olaİak tanımlanmalı,Hassas ve dirençli yorumu kontolün iiıeme eşik değeri ile ka§ılaştırılarak değerlendirilmeli,
Değellendirme sistem tarafından otomatik olarak yapılabilmelidir.
Üremiş kültiirlerden MTBC 'yi MoTT' dan ayrımı için MTBC antteni MPT64 'ü kalitatif tespiı eden Kromotografik bir
test beraberinde verilmelidir.Test aşağıdaki özellilklere sahip olınalıdır.
Test MTBC ttırlerinden M. bovis , M.africanum, M.microti tiirlerini tespit edebilmelidir.
Kullanıcı güvenliği açısından örnek hazırlığı gerektirmeden bir test o]malıdır.

a)
b)
c)
d)
e)

ARB pozitifsıvı besiyerinin l00 qllik miktarı

test için yetelli olmalıdr.
Testin sonuçlanma süresi 15 dakikadan fazla olmamah,inkübasyon gerektirmemelidir.
Sonuçgörselrenkdeğişimiyle değerlendirilebilmelidir.
Test için ekstra bir reaktif damlatmaya gerek kalmamalıdıı.
g) testin çalışması ve değerlendirilmesi için ek bir cihaz gerekmemelidir.
h) Test intemal negatifkontrolü içermelidir.
Katı besiyerinden de çahşmaya elverişli olmah ve ekstraksiyon tamponu labaratuvarda
hazı-rlanabilmelidir.
İhale test mikİarı kadar LöwensteinJensen katı besiyeri verilecektiı.
Firma cihazın kurulumundan itibaren , besiyerlerinin bitimine kadar kullanımıyla ilgili bölümün istediği gerekli her tıırlü
eğitim ,bilgi, belge Ve dökiimanı sağlamak ve hizmetin devamhlığınl sağlamak durumundadır.Firma, bölümün bu
yöndeki talebini takiben en geç 24 saat içinde bu hizmeti yerine getirmelidir.Aksi halde kurumumuzun zaran (eksik
kalan test saytsü x hsata sayısı --ortalama l00x gün)sağlık bakanlığı birim fiyatları üzerinden tazmin edilecektir.Firma
bunu taahhüt etmelidir.
Besiyerleri asgari l yıl miatlı olmalıdı-r. Besiyerleri son kullanma tarihinden 1 ay öncesinden firmaya haber vermek
şartıyla firma tarafindan uzun miatlılarla değiştiritebilmelidir.
Böltlmün isteği do$ultusunda alınan besiyerleri peyder pey teslim edilecektir.
ihalesi yapılan besiyerleri planlanan süreden önce bittiği takdirde kurum ikinci ihaleye kadar aynı lıyatta besiyeri

0

i)

ll

.

12.

13.
14.

l5.
l6.

l7.
l8.
l9.

talebinde bulunabilecekir.
Sistemin hatah çalışması, hatalı okumasü test soltlsyonları ve besiyerlerinin hatalı tıretimi, laborafuvara getirilmesine
kadar süreçte bozulması,labaratuvarda uygun koşullarda saklanmasına rağmen bozulması standart ile kontrollerin hatah
sonuç vermesi gibi durumlarda fazladan harcanan besiyerleri, ıeaktifler firmaya bildirilir ve bu zararlar firma tarafından

karşılanmalıdır.
ihaIeye giren firmalar kuracağl sistemler için ihale sonrası l0 gun içinde mutlaka deıno çalışması yapacaklardır.
Testler reel hasta bazında fiyatlandırılmalı
ihaleyi kazanarak laboratuvara istenen sistemi kuracak olan firma bu sistemin çalışması için geıekli ttım laborafuVar
donanımuıl ve sarflarü temin etmelidir.
a) santifiıj ciha^ soğutma sistemli Ye maksimurn kapasitesi 4x4 ml olmah, tek seferde l6 adet 50mt falkon tıipü
çevirebilmeli ve ekte verilen şartnameye uygun olmahdr.
b) Vorteks(karüştırıcı) cihazı ekte verilen şartnameye uygun olmalıdır.
c) Hasta sayısı kadar; h@11 Dekontamina;Übn Kiti ve Yıkama solüsyonu (PBS),Toz halinde gerekli kimyasal
maddeleri, Rodajlı lam, lam saklamfabı, otorrjiEjik pipet, Pipet ucu. Enjektör, steril Falkon tiıp, Dezenfelıan

Swabül/

d)
e)
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laborafuvara sağlamalıdır.
için buzdolabıtemin edilmelidir,

&
ROTA-ADENOVİRÜS
HIZLI TANI rirİ rExşİr ŞARTNAMESi
1)

Test, gaitadan alınan örneklerden Rotavirüs antijenini (A - G tiim alt gruplar
düil) ayrı ve Adeno virüs antijenini (40 ve 41 serotipler dahil olmak üzere) ayrı

tespit edebilmeli ve sonuçlan aynı test kasedi iizerinde ayırt edeıek gösterebilme
özelliğine sahip olmalıdır.

2) Kitin

membıanı monoklonal antikor ile kaplanmış olmalı, rahat ve kullanışlı
olarak uygulanabilmesi ve kontaminasyonun önlenebilmesi için kaset özelliğinde
olmahdır.

3) Çalışma, kit haricinde

4)

başka bir malzeme gerektirnremelidir.

Test prosedürü santriftij gerektirmemeli ve sonuçlar en geç 10 dakika içerisinde

alınabilmelidir.

5)

Test kasetinde beliren kontrol çizgisi ile test sonuç çizgileri, testin sonucunu
yanlıs yorumlamamak için !!ç farkh renkte veya aynı kaset üzerinde Rotavirüs
bölgesi ( test ve kontrol çizgisi ) ve Adenovirüs bölgesi ( test ve kontrol çizgisi )
ayrı pencerelerde olmalıdır.

6)

Test kasetleri, neme karşı koruma sağlamak için ayrı ayrı alüminyumla
ambalailanmış olmalı ve her kaset ambalajı üzerinde orijinal olarak ambalaj
içeriği, lot numaıası ve son kullanma tarihi ayrıca belirtilmelidir.

7)

Test kasetinin doğru çalışmasr ve nemden hiç etkilenmemesi için ali,iminyum
ambalaj içerisinde nem koruma tabletleri bulunmalıdır.

8)

Her kitin içerisinde, Laboratuar İç Kalite Kontrolünü sağlamak amacıyla kitin son
kullanma tarihine paralel, orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklanabilen
minimum biı adet pozitif kontrol swabı bulunmalıdır.

9) Seyreltici

reaktif, kontaminasyonu önlemek için gaita toplama tüpleri içerisinde
hazır bulunmalı, ayıı bir şişeden damla sayarak numune tüplerine doldurmaya
gerek dul,ulmamalıdır.

10) Testin performansrnrn değerlendirilmesinde

EIA veya PCR yöntemi ile

kıyaslanmış olmasr gerekmekte ve Rota virüs için hassasiyeti (sensitive)
o/o99,9'dan, özgüllüğü (spesifisite) %98'den, Adeno virüs için hassasiyeti
(sensitive) %;o99' dan, özgüllüğü (spesifi site) %99,9'dan küçük olmamahdır

1

1)

Kitler, reaktifleri çalışabilmek için lsıtma veya soğutma ile oda sıcakhğına
getirmeye ihtiyaç duymadan reaktifleri ve pozitif kontrolleri de dihil olmak iizere
2 30 "C 'de oda sıcakhğında saklanabilmelidir.
TAR
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bir kitin içerisinden a}.n ayn, test kasetleri, içerisinde hazır seyreltici reaktif
bulunan gaita toplama tüpleri, pozitifkontrol swabları ve kullanım talimatı
çıkmalıdır.

12) Her

13)Kit, Ulusal Bilgi Bankası'na (UBB) kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
Onaylı UBB kodları teklif mektubunda markalarıyla birlikte yer almalıdır. Aksi
takdirde değerlendirme dışı bırakılacaktır.
14)

15)

Testlerin kullanım süresince tüketim hrzmın yavaşlaması veya başka bir nedenle
miadının yakınlaşması halinde ilgili firmaya en geç bir ay öncesinden bildirilmesi
halinde açılmamış ambalajlan uzun miath olanlan ile ( en az 6 ay ) ile ücretsiz
olarak eşit sayıda değiştirilecektir.
Getirilen demo ömekleri laboratuvarımızda çahşılacak uygun görülürse testler
kabul edilecektir

16) Testler

laboratuvarrmızın ihtiyacı halinde peyder pey teslim edilecektir
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B. Yıkama Solüsyonu Hazrrlannrası
3. Kit içerisinde 50 ml Wash Buffer (WB) yoğunlaştırılmış (10x) mevcuttur. Çahşma
yapılmadan önce WB'yi 1/l0 sulandırın (Ömek: l00 ml WB+ 1000Ml distile su).
4. Kullanılmayan sulandırılmış WB'yi 2-8"C'de saklayn.
B. Numune Hazırlanmasr

1. Numuneler miimkiin olduğunca çabuk transfer edilmeli ve 2-8"C'de; test 48
içerisinde gerçekleştirilmeyecekse -20"C'de saklanmahdır.
2.

Çalışmaya başlamadan önce numuneleri oda sıcaklığına getirin

ve

saat

iyice

çalkalayırı,/vorteksleyin.
3. Her bir numune

için

200mg katı gaita veya 200 pl sıvı gaita + 1,0

Ml

sample diluent ile

bir dilüsyon tüpü hazırlayın

4.

Tüpleri 1O'ar dakika vorteksleyin.

C. Testin yapılması

l.

pozitif ve negatif kontroller için birer kuyucuk ve her bir hasta için de l,er kulııcuk
kullanılmahdır.

2. Pozitif kontrol

kuyucuğuna 100pl pozitif kontrol solüsyonundan negatif konhol

kuyucuğuna 1 00pl negatif kontrol solüsyonundan damlatın.

3.

sulandırılmış hasta numunelerinden 100'er pl hastalar için aynlmış test kuyucuklarına
sırasıyla damlatın.Kuyucukların iizerini kit içerisinde bulunan yapışkan plastik tabaka ile
örtiin ve karanhk bir ortamda oda sıcaklığında 1 saat inkübe edin.

4.

Test kuyulannın içeriğini özel bir tıbbi atık kabına boşaltın. Her kuyucuğu sulandırılmrş

wB ile ylkayın: Miimkiinse

püskiirtmeli bir şişe aracılığlyla kulucukları dibinden
başlayarak ve hafif basınçlı olarak doldurun; sorıra içeriği atık kabına silkeleyin. Daha
sonra kulucuklan bir kurutma kağıdılkağıt havlu iizerine tepe üstü bastırarak/vurarak sıvı
kalıntılannın uzaklaşmasrnı sağlayın. Bu işlemleri 5 kez tekarlayın.

5.

3şer damla

(l20pl)

30 dakika inkübe

her kuyucuğa

BİRİNCİ CONJUGATI damlatın. Oda sıcaklığında

/'

edin.
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6.

Test kululannın içeriğini özel bir tıbbi atık kabına boşaltın. Her kulucuğu sulandınlmış

WB ile yıkayın: Miimkünse püskiirtmeli bir şişe aracıhğıyla kuyucuklan

dibinden

başlayarak ve hafif basmçlı olarak doldurun; sonra içeriği atık kabına silkeleyin. Daha
sonra kuyucukları bir kurutma kağıd/kağıt havlu iizerine tepe üstii bastıraraUıurarak

sıvı

kalıntılannın uzaklaşmasrnı sağlayın. Bu işlemleri 5 kez tekarlayın

7.

3şer damla (120pl) her kuyucuğa

İrİNCİ CONJUGATI damlatın.

Oda sıcakhğında

30 dakika inkübe edin.

8.

Test kululannm içeriğini özel bir tıbbi atık kabına boşaltın. Her kulucuğu sulandınlmış

WB ile yıkayın: Mümkiinse

püskürtmeli

bir şişe aracılığıyla kulucuklan

dibinden

başlayarak ve hafif basınçlı olarak doldurun; sonra içeriği atık kabına silkeleyin. Daha
sonra kuyucuklan bir kurutma kağıdılkağıt havlu iizerine tepe üstü bastıraraVıurarak

kahntılaıının uzaklaşmasını sağlayın. Bu işlemleri

9.

5 kez

sıvı

tekrarlayı

3şer damia (l20pl) substratı her kulucuğa damlatın. Oda sıcaklığında 15 dakika inkübe
edin.

10.3'er damla (120pl) stop solüsyonundan her kuyucuğa damlatın. Hafifçe çalklayın.
Okumadan önce 2 dakika bekleyin.

D.Okuma ve değerlendirme

4.
5.

Mikıoplate EIA okuyucusu kullanarak kantitatif sonuç alınabilir.

stop solüsyonu kulucuklardaki mavi içeriği renksize/sarıya döndürür, Bu dönüştimün
olup olmamasrna göre değerlendirme yapılır.

6.

Pozitif kontrol kulucuğu sarı; negatif kontrol kuyucuğu ıenksiz veya çok soluk sarı
olmahdır.Negatif kontrolden daha sarı test kuyucukları pozitif olarak yorumlanır. Test
kulnrcuklan pozitif kontrolden daha kolu veya daha açık sarı olabilirler. Negatif kontrole
eşı t veya daha açık sarı/renksiz kuyucuklar negatifolarak yorumlanırlar

Pıof.Dr, iıtehııeı
Mi;obiYoüo]i

r *fRAI(TAR

veüülflK

51
Dip, Nol

jL\
EppEN DoRF
1.

rüp rErııir şnnrıııRıvırsi

Tüpler 1.5-2 ml hacminde ve kapaklı olmalıdır,

2. Her pakette 10OO adet olmalıdır
3. Tüpler şeffaf saf

polipropilenden yapılmış olmalıdır,

4. Tüplerin gövdelerinde etiket için yazım alanı bulunmalıdır,

verilecektir,
5. Numune labaratuvarımızda deneme yapıldıktan sonra uygunluk
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GEçici HEMoDiYALiz KATETER sETi TEKNiK şARTNAMEsi
],Kateter seti, bar adet çift lümenli, lümenden eğri juguler katater, iki adet dilatör, bir adet J-uçlu kllavuz tel,
bir adet V Valfli giriş iğnesi, iki adet luer-lock enjeksiyon kapağl, 5 cc.enjektör, Sapll bistüri ve steril örtü
ihtiva etmelidir.

2 Kateter poliüretan turevi tecofleX malzemeden imal edilmiş, biyo-uyumlu ve radyoopak olmalldlr. Yaplsl
damara kolayca uygulanabilmesi jçin yeterli sertlikte, aynl zamanda kink oluşturmaması, için de yeterli
yumuşakllk yapıSlna Sahip oımalldlr.
3.Kateter göVdesi 12FR kalln llğlnda Ve 15-20 cm uzunluğunda olmalldlr. Kateter göVdesi destekli sert
olmalı, distal ucu ise yumuşak yaplda olup, bu sayede hastaya kaldlğl sürece damar irritasyonuna neden
olmamalldlr. Kateterin göVdesinde her 1 cm de işaret her 5 cm'de ise rakamla belirtilen uzunluk işaretleri
bulunmaildlr.

4,Kateterin göVdesinde, aklş hlzınl artlrmak Ve plhtllaşmayl en aza indirmek için kateterin arter yolunda en
az 6 delik,Venöz yolunda ise en az 2 delik bulunmasl gerekmektedir.
5.Kateterin iç yaplsını oluşturan arter Ve Ven yollarlnda,aktş hlzlnl maksimum artlrmak, plhtilaşmayü en
aza indirip, kateter içjndeki ölü alan blrakmamasl için her kateterin her ikı yolununda D harfl şeklinde
olmasl gerekmektedir.
6.Kateter bağlantl borulan şeffaf PVC'den imal ediImış olmall ve Klempler kolay açlllp kapanabilir Ve yan
destekleri sayesinde slzdlrmaz özellikte olacaktlr.
7.Set içande kateter kalünllğlna uygun 2 adet dilatör olmallr. Dilatörler 10F Ve 12F olmalldlr, Her dilatör
üzerinde aşlrl girişi önleyici uzunluk ayarlamall bilezik olmalldlr.
8 Kllavuz teli Nitinol materyalden olup, dlş çapl 0,035" -0,038" 60-70 cm uzunlukta olmalıdür. Telin bir ucu
J tipi esnek, bir ucuda düz esnek yaplda olmaltdır, Ayrlca telin üzerinde, işlem sıraslnda kaç cm'lIk klsml
kullanldlğlnln belirlenmesi amaçlı 20 cm'den itibaren her 10cm'de uzunluk çizgileri olmalldlr. Nitinol
materyal, kllavuz tele düğüm atllıp tekrar çözüldüğünde kink yapmamall aynl ilk formu korumasl şartl
aranlp düğüm testı ile denenecektir,

9,Kılavuz telin üzerinde tek parmakla kaydırarak manipule edilmesini sağlayacak plastik mekanizmalı
sürücü klllfl olmalldlr.
10.Giriş fonksiyon iğnesi 18 Ga X 7 cm, ölçülerinde, çeşitli komplikasyonlara neden olan hava embolisi Ve
kan Slzlntlsl riskini engellemek amacıyla,giraş iğnesi çıkanlmadan kllaVuz telin ilerletilmesini olanak
sağlayan ikinci lateral girişIi V şeklinde, kılaVuz telin ılerletilmesiniolanak sağlayacak şekilde olmalldır.
11 Kitin üst küsml şeffaf ambalaj şeklinde Ve içinde kullanım ile ilgili orijinal kullanlm talimatı olmalıdlr.
Ambalaj üzerindeki etikette, ürün cinsi Ve özellikleri ile içindekilerin tanlmı, ürün kod Ve lot numarasl,
üretim tarihi Ve son kullanlm tarihi mutlaka yazlll olacaktlr.
12.Kit Etilen oksit ile steril editmiş olmall Ve kitin son kullanlm tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl

olmalıdlr.
'1

3.Uts kaydı olmalıdır.

14.Ürün numune ile değerlendirilecek olup alımIna öyle karar Verilecektir
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KSİLEN TEIo{İK ŞARTNAMESİ
1. Histolojik

2.

doku fiksasyonu için kullanıma uygun olmahdır.

sıvı formda berrak ve renksiz olmalıdır.

3. Kimyasal formülü C64H4(CH3)2 molekül ağulığı 106,17glmol olmahdır.
4. 5 litrelik ambalajlarda olmahdr.
5. Üriin numunesi laboratuar şartlannda denenecektir
6. Ürün teslim taıihinden itibaren en azbir yi son kullanım tarihi olmalıdır.
7. Ambalajlar kimyasal kokusunu srzdırmayacak özellikte olmalıdır.
8. Firma orijinal ambalajda numune getirmelidir.
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KARMEN KANÜL ENJEKTÖRÜTEK VALFLi TEKNiK ŞARTNAMESi

yapabi|ecek aspirasyon enjektörü Şeklinde olmalldlr,
1. sert plastik malzemeden şeffaf elle Vakum

2.1adet60cchacmindetekkapatmavalvlienjektörpistonkoluvedurdurucuhalkaİçermelidir,
arasında bulunan adaptör contasl silikon dan imal
3.Karman enjektörünün tekli kapatma VaIVi ile
edilmiş olmalıdır.
slikon 4 mm, smm Ve 6 mm çaplı 3 adet esnek
4. set halindeki ambalajında kayganlaştlrlc| 10 çc
karman kanülleri olmalıdır.
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PERKÜTAN PLEVRAL DRENAJ SETi TEKNiK ŞARTNAMESi
1. Tüm set içeriği

steril olmahdlr.

2. setin içerisinde perkütan katater, iğne, neşter,6occ,lik drenaj enjektörü, 2000m1,1ik

boşaltllabilir drenaj torbası, uzatma hattl, sabitleme bant kiti, klemp, drena.i adaptörü
bulunmalıdır.
3. Perkütan kateter en az 8 cH en çok 12 cH aralığında olmalıdlr.

4, Perkütan kateter %1oo radyoopak poliüretan olmalıdır. X-ray'de net bir şekilde

görünmelidir.
5. perkütan kateterin üzerinde kolaylık sağlaması açısından metrik bir cetvel olmalıdlr.

geçen Ve
6. Perkütan kateterin ucundaki delik dışında uç klsmında tlkanmalarln önüne
sIVl aklşlnı

kolaylaştıran üçlü delik sistemi bulunmalıdır.

7. Aynı prensip sayesinde arzu edildiğinde vücut içerisine dışarıdan

sıu enjekte

edilebilm elidir.

kateter araslna
8. Valf arzu edildiğine perkütan kateterden ayrılabilmeli ve VaIf ile
uzatma hattl bağla nabilm elidir.
yere düşme riski
9. Set kase şeklinde çukurlu paketlerde olmalı, paket açılırken

taşımalıdır.
Ulusal Bilgi
10. Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 18 ay olmahdlr.
Bankasl'na firma Ve ürünleri kayıtlı olmalıdır,

firma ve
IL.zoLollr_sayılı genelgeye göre tüm belgeleri olmalıdır, Ulusal Bilgi Bankası'na

}

ürünleri kayltlı olmalıdır.
yayınlanıp yürürlükte bulunup tıbbi cihaz
12. Teklif edilen malzeme Sağhk Bakanlığınca

olmahdlr, UBB
yönetmeliği hükümlerine uygun olma|l Ve ürünün uBB kod numarasl
kapsaml dlş ında olan malzemenin
13. İhale sürecinde uygu n

m dışı otduğu belgelendirilmelidir,

Ve rilecektir
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Harran UniversitesiAraştırma ve Uygulama Hastanesi tarafından kullanılmak üzere;
Termal Rulo Kağıt alım işlerinj içermektedir.

AMAÇ
Harran UniversitesiAraştırma ve Uygulama Hastanesj gereksinimlerin giderilmesi;
Harran Universitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
: İşi yüklenecek olan gerçek veya tüzel kişi

lDARE

:

YüKtENici
GENEL ŞARTLAR

I

Bu teknik şartname

2

Tüm malzemeler yeni ve hiç kuIlanılmamış o|acak ve malzemelerin hiçbir bölümünde kırık,

iDARE'nın teknik özellikleri belirtilen ihtiyaçlarını kapsamaktadlr.

çatlak, deformasyon ve malzeme hataları bulunmayacaktır.
3

Tüm malzemeler İOnRE tarafından belirlenen yerlere teslim edilecek ve bu yerlere
teslimat esnasında meydana gelebilecek her türlü hasar ve arızalardan YÜKLENİCİ sorumlu
olup böyle bir durumun oluşması halinde YÜKLENİCİ hasara uğrayan veya arızalanan
donanımıVenisi ile d eğişt irece ktir.

4

Genet ve Bakım şartlarından birinin yerine getirilmemesi durumunda kurumun lehine
işleyecek şekilde iş ve işlemler devam ettirilecek olup; kurumun iş akışının sekteye
uğraması e nge lle nece ktir. YÜKLENİCİ bu süre zarfında herhangi bir ücret talep
etmeyecektir,

5

Malzeme sayılarında; iDARE gerek gördüğünde iş artışl Veya iş eksilişi hakkını kendinde
saklı t uta r.

MALzEME LisTEsi

Malzeme

SlRA

I

Termal Rulo KAğıt

Birim
Adet

M

iktar

1000

BODlR
Ye tjygulama

Ha$ane]i,

\a,4
i.ı

I.2

_TermaI Rulo K6ğıt

I.I.I

KAğ ıt

Genişliği: 80mm olmalıdır.

I.I.2

Uz

luk: 40mt olmalıd ır.

1.1.3

Yazı Rengi: Siya h olmalıdır.

LL4

KAğ ıt

1.1.5

TSE standartına uvgun olmalıd ır.

1.1.b

1O'lu ışık geçirmez ambalajlar halinde olmalıdır.

un

Gramajı:48gr-55gr Arası olmalıdır.

Garanti ve Bakım Şartları

],,2.1 Alınan malzemeler fabrıkasyon ya da imalat hatasına karşı 1(Bir) yıl YÜKLENİCİ
garantili olacaktır. YÜKLENiCi firma bu ürünleri yenisiyle değiştirecek ve hiçbir ek
ücret ta

le p.e

dilmeyece ktir.

ve

tt
T.c.
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isrnNnx
1-

MALzEME

Aferez seti trombosit toplama

isrnıırx ıvrixran
için

(tek damar

çalışabilen)

300 adet

TRoMBoSiT İÇix ernnrz SETi TEKNİK ŞARTNAMESi

.

Firma taıafından 1 adet cihaz aferez iinitesine kurulmahdır.
2. Cihaz|ar tek kol seti ile trombosit ve p|azma toplayabilmeli ve cihazlar sürekli akım
yöntemi ile çahşmalıdır.
3. Cihaz üzerine monte edilmiş portatif hortum kapama klempi olmahdır.
4. Cihaz|a elde edilen trombosit süspansiyonundaki lökosit sayısı 1x1O6'dan az
olmalıdır.Aferez iinitesinde kit kullanım siiresince firma tarafından kurulacak olan
cihazla elde edilen trombosit süspansiyonun da en az 3.0x10ll trombosit hücresi
faz|a
dakikada
toplayabilmelidir. Teklif edilen cihazlar işlemleri
tamamlayabilen, kolay taşınmaya uygun cihazlar olmalıdır.
5. Cihaz arızalarında 12 saat içerisinde teknik servis cihazın anzaslna müdahale edecek
ve en geç 24 saat içerisinde anz^y| giderecektir. Anza giderilemediği durumlaıda ilgili
firma ilgili işlemleri yapabilecek başka bir cihaz ya da set temin edilecektir.
6. Cihaz, depolama ve set arızasından kaynaklanan set kayıplan teklif veren firma
tarafından ücretsiz olarak karşılanacaktır. Bunun için firma taahütname vermelidir.
7. Teklif veren firma aferez seti içindeki tiim solüsyonları (ACDA, %0.09 Nacl, Ca
Ampul v.b.) eksiksiz teslim edecektir.
8. Cihaz vericinin güvenliği için aşağıdaki dedektör ve göstergelere süip olmalıdır.
9. Setler steril ve orijinal ambalajları içerisinde olmalıdırlar. Ambalajı bozuk olan setler
firma tarafından sağlam setle ücretsiz olarak değiştirilecektir.
10. setler en az 2 yıl miadlı olmalıdır. son kullanım tarihine 3 ay kalan setler firma
l

en

80

tarafindan yenisi ile değiştirilmelidir.

1

1.

Ürtln saklama torbalan trombositlerin 5 gün optimum PH'da yaşamasına uygun

yapıda olmalıdır.
12. ihaleyi alan firma sarf malzemesi teslimatında en son nesil cihaz|ara uyan setlerden
teslim edeceğini ancak gerektiği durumlarda aferez ünitesinin ihtiyacına göre setlerden
istenilen tip ve sayıda ücretsiz olarak değiştirecektir.
13.

ihaleyi alan firma Aferez Ünitesi çalışanlanna teslim edilen cihazlann kullanlmıyla
ilgili gerekli eğitimleri verecektir.

