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Sayı :

Konu:Fiyat Teklifi
,|6.10.2022

Hastanemizin ihtiyacı olan İnftlzyıon Pompa Ve Perfiizör Eqiekttlr Seti işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V. hariç fiyal
teklifi göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arz/rica ederim

iıırivıç LisTEsi
Toplam TutarMALZEME ADİ LI B B KODÜJ

iNrüzyoN poMpA sETi ciFT yollu
PERF[JZ()R ENJEKTOR VE SE

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:2Ç .10,2022 Saat: 10ı00
l, Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaN<tır.

2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerfkli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtileh kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
4. Bu mektupla birden fazla malzem{ için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirm| tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacakiır.
5. Verilen süre içerisinde teslim edilmlven teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Ödeme Zamanı:Fatura muhasebe Pirimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak füzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. Tedarikçi firma bunların Sut hükürri|eri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasndan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilğili olarak TITUBB - ÜlS kayıtlartnın esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun $erhangi bir surette malzeıne barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan z|rar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilecekiir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hake{iş ve alacakların idareniıı yazıl.ı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzen|efımesi ve idare tarafından iıstenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur..
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çipr yoLLU iNnüzyoN poMııA srcri rnrNir şanrNaıvınsi
l. PomPaseti kasçt mekanizmalı olmalı ve bu kaset mekanizması bir pompalanıa

odasına sahip olmalıdır. setin kaset nıekanizması 2 m|'ye kadar havayı
haPsedebilmeli ve bu sayede hastaya hava gönderme riski oluşturmamalıdır.

2. Kaset mekanizması sayesinde set gönderim esnasında kesinlikle ezilmemeli ,ye bu
saYede hijyen koşullar altında, göndeırim doğruluğundan sapmadan, stabil ve
sorunsuz olarak 48 saat kullanıma uyigun olmalıdır.

3. Kasetliset Çift kanallı/yollu olmalı, tek setle iki farkh sıvıyı alıp, kullanıcının
infi.izyon pompasında girdiği bilgilere göre farklı hızlardave dozlarda; aynı
kanaldaıı aynı anda ve ardışık olarak ıCağıtabilme özelliğine sahip olmalıdır.Setin
sekonder hattı (2.Sıvı giriş yeri) diğer setlerle mayi vermeye ve enjektörlerle
kullanıma uyumlu olmalıdır.

4. Setin sekonder hattı (2.sıvı giriş yeri) gerektiğinde needle-free (iğnesiz) aparat ve
konnektörlerin girişlerine uygun olmdıdır.

5. Set hava kapanında hapsedilen havayıhastadan seti ayırmadan çıkarabilme
özelliğine sahip olmalıdır;bu sayede sıistem enfeksiyondan,ortam da
kontaminasyondan korunmalıdır.

6. Kasetliset infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan
Yüksekliğine bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olıırak
sıvı göndermelidir.

7. Kaset üzerinde proksimal veya distal yol hava sensörlerine, distal basınç ölçüm
sensörlerine uygun parçalar bulunmalıdır.

8. Set pompadan çıkarıldığında otomatil,ı olarak kilitlenmeli ve serbest akışa
geÇmemelidir. Set, pompıısız kullanınıa da uygun olmalı ve bunun için kaset
üzerinde sıvı akış düzenleyicisi bulunmalıdır. Set steril ve nonprojenik olmalıdır.

9. Ürtlntln ambala.!ı üzerinde Sosyal Güııenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlıgı Ulusal
Bilgi Bankası'na kayıtlı ve onaylanmış ürün numarast (barkod) bulunmalıdır.

l0. Kasetliset ezilrrıediğinden hacimsel d,oğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır,
gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamalıdır.(MaksimumYo 3 sapma
oranı)

11. Malzemeler orijinal steril ambalajınduı teslim edilmelidir.
12. PomPa seti yoğnın bakımdaki pompaya uyumlu olmalıdır. Alım aşamasında teklif

veren firma bir numuneyi geri iade alııamak üzere servise vermelidir. Numu.ne
uYgunluğu numune denendikten soffiı yoğun bakım sorumlu hemşiresi ve so.rumlu
hekim tarafindan verilmelidir.



pERFüzön nN;Bxrön vu srcri rrrNir şARTNAıvınsi

1. Line ilaÇ etkileşİmlerini önlemek iç,in medikal PVC( DEHP ve LATI]X içermez)
materyalden üretilmiş olmalıdır.

2. Line, l50* 5cm, en az 4 barbasınctı kadar dayanıklı olmalıdır.
3. Line, IVI/F yapıda olmalı ve hastıınede kullanılan Perftizör enjektöre uyumlu

olmalıdır.
4. Line çapl en faz|a 1.5 mm, dış çapı ise 3.0 mm olmalıdır.
5. Linedistal ve proksimal ucunun koruyucu kapağı olmalıdır.
6. Enjektör kapasitesi 50m1, Transparan yapıda şeffaf olmalıdır.
7. Enjektör; luerloak kilit mekanizmalı olmalıdır.
8. Enjektörün arkası çift bariyerli perfiizör enjektörü olmalıdır.
9. Enjektör 14_15 G iğneli olmalıdır.
lO.İstendiği takdirde 5Oml'lik enjektör 2/5l|0/20ml'lik şeffaf luerlock özellikle

cihaza kalibre eğilmi ş enj ektör ile değiştirilebilmelidir.
l1.Teklif veren fi.ına teknik şartnameye uygunluk belgelerini ve ürünün denenmesi

iÇin birer adet numuneyi tekliflclosyasl ile beraber ihale Komisyonuna
Sunmalıdır.

l2.Setleri veren firürıa her 1SOsete karşılık aşağıdaki özelliklerdeki cihazı bir yıl
boyunca kullanıryı için hastaneye bırakacaktır.

13.Cihaz, enfaz|a 2.0 kg ağırlığında, olmalıdır.Cihazınkolay taşınmasını sağlayacak
bir taşıma kulpu olmalıdır.

|4.Cihazın kolay kullanımı ve güvenli bir şekilde kontrol edilmesi için, Akış hızı
dozajı, ağırlığı, rnenü içerisinde aşağı yukarı öğelerin seçimi, arttıı.ma aza|tma
aral ığını ay arlay 4n döner buton bulunmal ı dır.

l5.Cihazın, infiizyPn standına sabitlenmesini sağlayacak ve cihazc?an kolayca
Çıkabilecek klerrlpi olmalıdır, bu klemp cihazı hem yatay hem de dikey biçimde
infiizyon standınp sabitleyebilmelidi.r.

|6.Cihaz üzerinde, Bkran dışında cihazın çalışma durumunu gösteren en az bir adet
ÇalıŞma göstergesi (Led ışık vb) bulunmalıdır.Bu ışık çihazın çalışma
PozisYonuna göre (çalışırken yeşil, hata durumunda kırmızı. stand-bye
konumunda iken sıralı olarak yanan) kullanıcıyı uyarmalıdır.

17.Ekran ışığı ve al4rm ses seviyeleri kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
18.Cihaz, 100-240 V, 50/60 Hz akımla çalışabilmelidir.
19.Cihaz, akü ( Lithİumionbattery ) ile 5 ml/saat hız|a |2 saatçalışabilmelidir.
2O.Elektrik kesildiği]nde, batarya otomatik olarak devreye girmelidir.
21.Cihazın sapma payı

,§:T,fj,,l*ilİJr*şiffn*'22.Cihaz, enjektör lrnelidir.



23.Cihazın tüm bilgileri aynı anda en az 4.3 inch büyüklüğünde LCD renkli
ekranında gör{ilebilmelidir.(Ciha:zın elektrik bağlantısında bulunduğunu,
infüzyonun devam ettiğini, bolus, ıekü kapasitesi, total volüm, zaman sınırlama,
giden mayi miktarı, cihazın alarm nedeni v.b.)

Z4.Cihaz, l 200 ml/şaate kadar ayarlanıüilmelidir.
25.Cihaz, manuel ve otomatik olarak bolus verebilmelidir.
26.Cihaz, batarya uyarlsı, oklüzyon (tıkanıklık) alarmı, basınç alarmı, kenet yer

değiŞtirme alarrnı, şffmga haznesi tespit alarmı, şınnga yer değiştirme alarmı,
bağlantl kesme alarmı, piston yer değiştirme alarmı, tekrar alarnıı, başlangıç
hatırlatıcısı, akış hızının olmaması uyarısı, VTBI olmama uyıırısı(Toplam
Hacim), Akış hızılVTBI (Aşılacaık Hacim) hacim bildirisi uyansı ve mayi
gönderiminin bitrnesi alarmı vermelidir.

2l.Cihazda, herhangi iki giriş değeri girildiğinde, üçüncü değeri cihaz tarafından
otomatik olarak hesaplanabilmeli veı cihaz kendini ayarlayabilmelidir.

28.Cihazın, en az 10 seçenekli baııınç kontrolü olmalı, oklüzyon (tıkanıklık)
durumlarında tıkanıklığı açmayl denemeli, tıkanıklığın açılmaması durumunda,
basınç kesilmeli, cihaz durmalı ve alarm vermelidir.

29.Cihaz, total volüm (0.10-9999.00 rnıl) ve total zaman (O0:01-99:59 h) girildiğinde
hızını hesaplayabilmelidir.İstenildiği taktirde bu değerler limltsiz olarak
ayarlanabilmelidfir.

30.Cihaz, infüze ediılmiş toplam volümü gösterebilmelidir.
3 1.yuvarlatılmış köşeleri sayesinde ternizliği kolay olmalıdır.
32.Cihaz, akü kapasitesini ekranda görsel olarak vermeli, bataryagücünün aza|dığını

ekranda uyarl vererek göstermelidir.
33.Cihaz, uluslararası standartlara uygtın enjektörler ile kullanılabilmelidir.
34.Cihaz, girilen dqğerler ve bilgiler silinmeden infüzyona ara verebilnrelidir.Cihaz

aşağıdaki durumlardayazılı sesli ve görsel alarm vermelidir;
35.Batarya bitiminde, bağlantı setinde tıkanıkhk olduğunda, işlem bitirninde, işlem

yapmadan beklptildiğinde, enjekt,örün yerleştirilememesi durumunda, setin
tıkanması halindç, volüm slnın kadzır mayi verdiğinde.

36.Cihaz, bakır4 zaman|nt otornıatik bildirmeli ve ekranında kullanıcıyı
uyarlamalıdır.

37 .Cihaz,tedavi bitiminden önce kullaıııcıyı uyarmalıdır.
38.Cihaz, kullanıcı infiizyon değerleriini girdiğinde iki dakika içerisinde infiizyon

işlemini başlatmamış ise, kullanıcıyı sesli ve görsel biçimde uyarmalıdır.
39.Cihaz, tek bir tuŞla en az 2 dakika siireyle tüm alarm seslerini susturalıilmelidir.
40 .Cihaz, 0. 0 1 - 1 2 0 qmVsaat hızına kadar infiizyon yap abi lme l i dir.
4 l . Cihazda, infü zyo na ar a veri lme de n 7ıız deği şikl iği yap ı labi lme l i dir.

enjektörlervilo,,

ffi
42.Cihaz, 5- 1 0-20-30-5 0, bilmcı[idir.
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edilebilen bir yüzeye sahip olmalı, sıvı geçirmemelidir.
hinden itibaren 24 ay süreyle, garanti kapsamında olııalıdır.
yapan firma, 10 yıl süre yedek parça teınini taahhüt

alan firma, garanti sonrası ücret karşılığı, teknik servis hizmeti
it etmelidir.Cihaz., upgrade edilebilir olmalı, ilgili yeni versiyon
il durumunda, upgrade firma tarafindan ücretsiz olarak


