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Sayı z 29.07.2022
Konu:Fiyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 6 Kalem Mütelif Tıbbi Sarf Alımı işi satın alınaçaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlrica ederim

irıriye LİSTESİ
'oplam Tutar

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Süresi: 02.08.2022 Saat 10:00
l. 'Ieklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktr.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir,
4. Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli tizerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi iırma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - UTS kayıtlannm esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kaytları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafindan tedarikçi firmaya riicu edileçektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazı|ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur,
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Karyola Ayak Sabitleme Kemeri Teknik Şartııamesi

l-Sabitleyici kemer esnek, yumuşak ve bilekleri sarabilen bir yapıda olmalıdır.

2_Kemerin cilde temas eden alt kısmı, teri emebilen pamuklu ve alerjik olmayan dokuya sahip

olmalıdır.Esnek olmalı, velkro nun rahat ve sağlam tutabilmesi için tüylendirilmiş malzenıeden

yapılmış olmalıdır.

3_Kemerin bileği saran kısmının boyu her kol ve ayak bileğine uygulanabilir cılmalıdır.

4_Bileğin karyola ve sedye ye bağlanabilmesi için kemerin üzerine dikili en az 80 cm uzunluğunda

pamuklu malzemeden üretilmiş bir çift bağlantısı olmalıdır.

5-Kemerin bir ucunda hastanın her tiirlü zorlamasına karşın açılmasını engelleyen cirt cırtlı

malzemeden yapılmış sabitleme kilit parçası kemerin üzerine dikili olarak da bu parçaııın

iliştirileceği dişi velkro (tüylü) parça olmalıdır.

6-Kurdeleter sabitleyici bandın üzerindeki dişi velkroya sağlam şekilde tutturularak ani kuvvet

uygulamaların ı karşılayacak mukavemette olmalıdir.

7-Kemernon sterilpolietilen şeffaf ambalaj poşetin içiııde almalı, poşetin üzerinde resim ve yazıile

Türkçe olarak kullanma talimatı olmalıdır.

8_Firma, miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış malzemeyi değiştirmelidir.

9-Satın alinan yetişkin el ve ayak sabitleme kemeri şartnameye göre muayeıre edilip, kullanılabilirlik

açısından komisyon tarafından değerlendirildikten sonra uygunluk kararı veriIecektir.

10- Ürüne bir (1) adet numune kontrolünden sonra karar verilecektir.

11- Firma UBB kaydını teklifle birlikte sunmalıdır.

12- Firmanın ÜTS kaydı bulurımalıdır.

Yüreğir Devlet Hastiınesi
HaCİ KANDIRMAZ

Makine Teknisyeıri



sMT3750 EKG ELEKTRODU

SMT Temel
İşleviı

1. Yüksek iletken yaplsı ve yapışkan yüzeyi ile kirli çiltlerde bile E}l"G

(Elektrokardiyografi) çekilebilmesine olanak sağlayacak şekikle medil<al

malzemeden dizayn edilmiş i.irün olmalıdır.

sMT
Mılzeme
Tanımlana
Bilgileri:

2. ürtın tullanım yeri veya hasta tipine göre farklı boy ve ebatlarda seÇenekleri

olmalıdır.

Tekııik
Özel]likleri:

1. Ürtınun Jel kısmı elektriği çabuk iletebilen, süper iletken, sıvı veya katı jelli

olmalıdır.

2. Sırt materyali Polietilen (PE) köpilk olmalıdır.

3. Jel cilt tızerinde atık bırakmamalı ve non-irritan olmalıdır.

4. Jelin korumatabakası PVC den imal edilmiş olmalıdır.

5. Ürtııı yapışkan kısmı hipoallerjik yapıda olmalı ve hasta cildinde tatıriŞ

yapmamalıdır. (Bu özelliği belgelendirilebilmelidir)

6. EKG kablosuna bağlanması için çıt_çıt uca salıip olmalıdır,

7. Elektrot kolay yapışabilmeli yapışkanı suya dirençli olmalı terlerne İle kolaY

çıkmamalıdır.

8. Ürllıtln yeni doğan tipleri kendinden kablolu olmalıdır,

g. Ambalajın iç ytızeyi malzemeyi dış etkenlerden korumak için alüminyumdan

dizayn edilmiş poşetler halinde olmalıdır.

10. Sağlık kuruluşunda kullanılan her marka EKG cihazlanna ve ttım

monitörlere uyumlu olmalıdır.

Genel
Hükümler:
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EI.{DOSKOPİK ORTA-BtMJKBOYKLiP ATICI 10MM

1. Disposableolmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik klip atıcı 1-0 mm trokardan geçebilmelidir.
4, Endoskopik klip atıcı içinde 20 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Klibin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4.3 +/-0.5 mm , kapandıktan

sonraki uzunluğu 9.0 +/-0.5 mm olmalıdır.
6. Endoskopik klip atıcısının şaft uzunluğu en az 28cm olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcısının çenesigörüş kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiş

olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcısında bulunan kliplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için

üzerinde girinti ve çıkıntılar bulunmalıdır.
9. KliPs dıŞ yüzeyinde ve çene iç yüzeyinde klipsin düşmemesini sağlayan çentikler olmalıdır.
10. Endoskopik klip atıcısındaki klip, dokuyu tümüyle içine alabilmesi için ön uçtan başlayarak

arkaya doğru kapanmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcısı 360o rotasyon özelliğine sahip olmalıdır.
12. Endoskopik klip atıcısında buiunan klipler bittiğinde, boş çenenin doku etrafınısıkarak

travma yaratmasını önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.
13. Steril paketli malzeme en az 2 yı| miyadlı olmalıdır.
14. Firmalar teklifler birlikte 1 adet numune vermelidir.
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rrinno.rnN pnRoxsir G AZ pLlzıuı srnniı,izarönü r 00Nx KAsET şenrNavrrsi

l. Kaset 15-30oC arasında saklanabilmeli ve depolanabilmelidir Kaset, her biri en fazla 5500 ?L

( mikro litre) lik l0 hücrecikten oluşan, 58Vo-59,5o/o konsantrasyonlu Hidrojen peroksit sıvısı

içermelidir.

2. Kaset ile 5 döngü gerçekleştirebilmelidir.

3. Kaset CE belgesine ve sınıf IIA? ya uygun UTS kaydı zorunlu olup, UBB sinin kaydı yapılmalıdır

4. Kaset kırılmalara karşı dayanıklı özel plastikten mamul olmalıdır.

5. Kaset kapalı bir naylon torba içirıde bulunmalı ve bir kimyasal indikatöre sahip olmalıdır.

6. Kasetie tanımlı bir RFID çip bulunmal1 böylece kasetin kullarulmış olup olmadığı ve en son hangi

hücrede kaldığını hatırlamalıdır. Çip içerisinde son kullanım tarihi ve Lot numarası kayıtlı

olmalıdır.

7. kasetin üstilnde son kullanma tarihi belirtilmelidir.

8. Ürtlnlerin son kullanma tarihi tiretim tarihinden itibaren en az l yıl olmalıdır. Son kullanma

tarihinin dolmasına yakın bir zaman kala firmaya bildirilmesi durumunda yeni miadlı ürünle

değişimi sağ|anınalıdır

9-Ürune bir (l) adet numune kontrolünden sonra karar verilecektir.

10- F'irma UBB kaydını teklifle birlikte sunmalıdır.

1l- Firmanın ÜlS kaydı bulunmalıdır.

yiireğir Devüı
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pRoLEN MEsH 15 x 15 cM TEKNir şenrıunıvırsi

7, Mesh tıbbi kullanıma uygun polipropilenden imal edilmelidir.
2. Mesh ProPilen Iiflerden oluşan ipliklerin elektronik örme tekniği kullanılarak

örüimesiy|e multifiament veya monoflament yapıda olmalıdır.
3. Yırtılmaya karşı dirençli çok yönlü mekanik dayanma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Geçirgen, transparan ve esnek olma|ıdır.
5. 15 X 15 cm ebadında olmalıdır.
6. Son kullanma tarihi en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
7. Kesildiğinde parçalanıp çözülmemelidir.
8. Mukavemeti 20 KPA/cm' den fazla olmalıdır. Teklif edilen meshe ait test raporlarıyla

belgelenebilmelidir.
9. Meshin ağırlığı 70 g/m2 den fazla olmamalıdır. Hafif meshler tercih sebebi olacaktır.
10. Meshin kalınlığı 400 mikrondan fazla olmamalıdır. ince meshler tercih sebebi

olacaktır.
11. Mesh hasta ergonomisi için yumuşak ince ve güçlü olmalıdır,
12. Mesh YumuŞak yapıda olmalı, hastaya uygulandığında sert madde etkisi

oluşturmamalıd ır.

13. Mesh bükülebilir ve sabitleme sırasında kolay şekil verilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
14. çift steril ambalaj içerisinde kullanıma hazır durumda bulunma|ıdır.
15. Absorbe olmamalıdır.
16. Endoskopik ve konversiyonel kullanıma uygun olmalıdır.
17. Teklif verecek firmalar 1 adet numune getirmelidir. Numuneler uygunluk ve

kullanılabilirlik açısından değerlendirilmeye tabi tutulacak, uygun bulunnıayan
numuneler alınmayacaktır.
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EFORLU EKG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1, Sırt yapısı örgüsüz polyester ve gözenekli olmalı ve cilt nefes almalıdır.
2. Yapışkanlı hipoallerjik akri]at olmalı, cildi tahriş etmemelidir.
3. Dış çıt çıtı paslanmaz çelik, iç çıt çıtı gümüşle kaplanmış sert plastik olmalıdır.
4. Jel süngeri polyester, jeli % 3 oranında gümüş k|orür içermeli, jeli katı (solit) olmalı,

sızıntı yapmamalı, jeli non-iritan olmalı, jelin kurumasını önleyen özel haznesi
bulunmalıdır.

5. Yüksek voltajı defibrilasyondan 1-2 saniye sonra net trase verebilmelidir.
6. Esnek olmalı vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, kullanımı rahat olmalıdır.
7, Yapışkanı suya dirençli olmalı, terlemeye kolayca çıkmamalıdır.
8. Yapışkanlığını uzun süre muhafaza etmeli, uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.
9. Yapışkanlığı bozulmamalı çıkarıldığında cilt üzerinde atık bırakmamalıdır.
10. Paketin dışında cilt impedansı önlemede kullanılan zımpara olmalıdır.
11. Paket hava temasını önleyecek özel dizaynda olmalı, üzerinde son kullanma tarihi

olmalıdır.
12, Ürün doğal kauçuk lateks içermemelidir.
13, Raf ömrü üretimden itibaren açılmamış paketlerde iki yıl olmalıdır.
14. Elektrot ölçüleriyetişkin hastada kullanılacak ebatta (en az 55 mm ve üzeri) olmalıdır.
15. Ürün uygunluğuna en az 10 hasta üzerinde kullanılarak karar verilecektir,
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