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Hastanemizin ihtiyacı olan İ.V Kann|22g(mavi) Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K,D.V.
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzlrica ederim
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ENJEKSiYON PORTLU 22G - MAVi

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları
Son Teklif Verme Tarihi:08.02.2023 Saat: 10:00
l. 'I'eklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizınet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
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 y,azılacak, eksik teklifler

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

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

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemjiz idaresi de bu kayıtları
esas almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surefte malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri
ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya riicu edilecektir.

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya teınlik edemez.
Temliknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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SMT Ternel
İşlevi:

1. Ürün,intravenöz uygulamalarda kullanılmak için dizayn eıdilmiş olrnalıdır.

SM Malzeme
Tanımlaına
Bilgilcri:

2. Üriinün, kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) veya poliiiretan olmalıdır,

paslanmaz çelikten üretilmişolmahdır. NonToksik ve Nonpirojenik

özellikte olmalıdır.

3. Üritnün, portlu ve korumalı portlu olmak üzere iki çeşidi olmalıdır.

4. Ürtlntln korumalı portlu olan çeşidi kullanıpı yaralanmalannı önlemek

amacıYla iğne ucu kullanıcı müdahalesi gerektirrnedeıı otomatik olarak

plastik bir koruyucu aparat ile kendiliğinden kilitlenmelid.ir.

5. Ürüni.in farklı ebat ve boyları olmalıdır.

Teknik
özellikleri:

6. Ürünün,port kapağı veya kanül kanatlan uluslararası renk kodlu olrnalıdır.

7. Ürtln kanülününucu atravmatik olmalı, kanül ciltten ıre damar içinden
geÇerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve kıvnlnnayacak özellikte
olmalıdır.

8. Ürtln X-ray rşınlarına karşı radyoopak özelliği taşımalıdır,

9. Ürunde geri kaçışı engelleyen özellikte bir enjeksiyon valf/kapak

bulunmalıdır.

10, Ürünün korumalı portlu cılan çeşidinde, kilitlçnme mekanizmasr kanülün

iÇerisinde olmalı, kanülün dış göriinüştinü ve ebadını değiştirmemelidir.

l1. Üriintln korumalı portlu çeşidinde, plastik dış kılıf kolııy fonksiyon için
özel formd,a ince çeperli ve ytiksek akım hızlı PUR'dan yapılmış olmalıdır. 

]

12. Ürtlntln enjeksiyon port kapağı yerine iyi oturmalı, kaıi sızdırmamalı ve 
I

kullanılmadığı zamanlarda da kontaminasyonu önleye«ık şekilde dizayn 
l

edilmiş olmalıdır. 
l

13. Ürtintln, iğne koruyucu kapağının ucu kapalı olmalıdır. 
l

14. Ürtınun, tespitini kolaylaştırmak için yanlannda yumuşak ve ra}ıat 
l

açılabilen kanatlar olmalıdır. 
l

l5. Ürtın de kan gelişini görmeyi engelleyici ek aparat olmamalıdır. 
l

16. Ürtlntln luor-lock kapağı bulunmalı ve uygulama sırasrndıı kan ile temasını 
l

engelleyici bir konumda olmalıdır. l

17. Ürıintin arkasında, hidrofobik kan tutucu veya kan tuıtucu aparatolmalıdır. 
I
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