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İlgiiendiginiz talidirde K.D.V. hariç fiyat teklifiHastanemizin ihtiyacı olan 3 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alımı işi satın alınacaktır,
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arlıiça ederim
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iHTiyAç LisTEsi
S.No Tcıplam Tuteır

Dikkat Edilecek Husııslar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:08.02.2023 Saat: 10:00
l. 'leklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yuklenici fiıma tarafından karşılanacaktu,.
3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alnacak, 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 üzerinde veya ayrİ ayrıyapılacaktıİ.
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. 'IedarikÇi firma alıma iliŞkin olarak düzenleyeceği faturada nralzenıenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
8. 'I'edarikÇi firma bunlann Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur, Geıri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarınln eŞleştirilmesi ile ilgili olarakTITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastaneıniz idaresi de bu kayıtları
esas almaYacaktır, anılan_ kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşnıediğini tesbit ederet geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rücu edilğcektİr. 

-

9. Yüklenici YaPılan iŞe iliŞkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafindan istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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SMTI 104 oKsİJIrN MASKESİ, HAZNELİ

Sağlık tesisinde merkezi sistem, oksijen tüpü ve ambu

medikal oksijen gazı verirk,en aynı zamarıda inhaller ilaç

dizayn edilmiş olmalıdır.

gibi cihazlarla hastaya

verilebilmek amacı ile

Ürtin tullanılan hasta tiplerine göre yetişkin veya pe<liatrik veyayeni doğaıı

modelleri olmalıdır,

Set maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır

Karıallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, btikülnıe ve kırılnıa durumunda müdahale

edilince eski formunu almalıdır (king yapmayan), yumuşak en az l8ocm bağlantı

hortumu olmalıdır.

Solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olma].ıdır.

Maske hastanın anatomik yapısma uygun ve hastanın buruıı bölgesi tizerine rüat
oturacak Şekilde dizaynedilmiş olmalıdır. (Maskenin burun böltimünç denk gelen

kısmında kendinden aerodinamik maske ile birleşik yapıda çılastik esneklik

sağlaYan bir bölüm) ya dabu bölümü yoksa istençn özeliği sıağlayacak metal klipsi
olmalıdır. (Bu klips emniyetli olmalı kullanım esnasında sağ,lık personeli ve hastaya

zatar yerrneyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.)

7. Maske Pediatrik ve yetişkin boylarda, şeffaf olmalı ve koku yapmamalı ve yiıze tam

oturmalı ve antialerjik olmahdır.

8. Burun ve yüz yapısna anatomik olarak uygun olmalıdır. Ağzı ve burnu içine
almalıdır.

9. Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC'den yapılmış olnıalıdır.

10. İlaç haznesi şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır.

1 1. Buhar ÇıkıŞ aparatı huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde
püskiirtmelidir.

12.Ilaç verilme sonrası haznede partikül ve ilaç kalmamalıdır.

13. Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolal,ca yerinden çıkmayan
lastiği bulunmalıdır.
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REZERVUARLI OKSİJEN MASKESİ YETiŞKİN

l- Maske yüksek konsantrasyonlarda oksi|en vermeye uygun olmalıdır.

2- Set iÇinde fize tam uyum sağlayacak yumuşak vinil (poly-vinly-chloricte) maske
az l litre rezervuar ve 2 metre oksijen hortumu olmalıdır.

3- Rezervuarla maske arasındaki konektörde oksijen tüptinün takılabileceği adaptör
olmalıdır.
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4- Maske üzerinde dıŞarıdan inhalasyonu önleyecek ve ekshalasyonu sağlayacak iki adet
Nonrepreathing valf olmahdır.

5- Maskenin yüzde rahat durmasını sağlayacak ince burun mandlalı olmalıclır.

6- Maske üzerindeki baş laştiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olma|ıdır.
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