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Hastanemizin ihtiyacı olan Ventilatör Devresi Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifi
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini arzJr\ca ederim

iHriya
S.No

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:08.02.2023 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yükleııici 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 yazı|acak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde 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 firma bunlann Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleşı:irilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

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

9. Yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazllı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
TemIiknamelerin noterlikçe düzenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.
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1, Hasta devresi ısıtıcılı inspirasyon hattı, ekspirasyon hattı, ara hortum, kuvöz uzatma hattı, basınç

ölçüm hattı ve chamber'dan oluşmalıdır.
2, Ventilatör chamber ara hortumu en az 0.5 metre olmalıdır. Ara hortum devre ile aynı çapta (1Omm)

olmalıdır.

3. Setler ünitemizde bulunan Carescape
olmalıdır.

R860 marka ve SLE 2000 marka ventilatörler ile uyumlu

4, Hasta devresinin inspirasyon hattl içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik
saYesinde devre iÇindeki hava honıojen bir şekildle hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içeırisirıde
su yoğunlaşması önlenebilmelidir.

5, Hasta solunum seti eksPirasYon hattı su tutuculu olmalı veya oluşabilcekyoğunlaşrrıa problemi ctizify,on
ile dıŞarı atabilecek özellikte olmalı ve inspirasyorı hattı ısıtıcılı ve inspirasyon hattı üzerinde ısı kııntrrılü
iki noktadan yapı|abilmelidir.

6. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hatları farklı renkte olmalıdır.
7, Hasta devresi Pediatrik/yenidoğan hastalarda kullanıma u,ygun olmalıdır. tlasta devres;inin hortum ve

tüm bağlantı kısımları aYnı Çapta (10 mm) olmalıdır. Aynı çapta olmayan setler akış sıııırlayacağından
kesinlikle kabul edilmeyecektir,

8, Hasta devresinin'Y'konnektör kısmı hastaya görtı 360" dönebilen yapıya sahip olmalıdır. Devre orijinal
Paketi iÇerisinde devre üzerinde takılı olmalıdır. Bu özellik sayesinde lıastanın hava yolunda
oluşabilecek doku hasarı ve kanaınaların önüne gı:çilebilmelidir.

9, Hasta devresinin basınÇ ö|Çüm hattı ekspirasyon hattının 'y' konnektör kısmına yakın tarafında
olınalıdır ve bu sayede hastanın solunum bilgisi en iyi şekilde hesaplanabilmelidir.,,Y, l<onnektör
üzerinde olan basınç ölçüm portları kesinlikle kabııl edilme),ecekt|r.

10, lsı ve akıŞ probunun giriŞleri, sadece ısıtıcı telin buIunduğu hatIarın uç kısımlarlna takllabilrnelidir.
Kuvöz uzatma hattında portu olan setler kabul edilmeyecektir.

11, Hasta devresi Paketi iÇesinde düşük ve yüksek akı:; oksijen uygulamaları için adaptör kit lcı,ılunmalıdır,
12, Hasta devresi Paket| iÇerisinde bir adet çift şam;ındıralı otomatik beslemeli chamtıer bulunmalıdır ve

aşağıdaki özellikleri içermelidir:
ı Metal taban altlığı olmalı ve cihaza rahat,ça oturabiImeli ve ayrılabilmelidir.
ı Hazne dolum hattı fabrikadan monte edilmiş şekilde devre ile birlikte paketlenmiş olrr.ıalıdır.

Haznenin dolum ağzında ve serum koneltöründe ayrı ayrı iki bakteri filtresi oln.ıalı, su dolunru
esnasında oluŞabilcek kontaminasyonlar önlenmelidir. Bu özellik enfeksiyon açısınd;ın
vazgeçilmezdir ve broşür üzerinden gösterilebilmelidir.

o Çift şamandıra ve valf sistemI ile güven|iği artırılmış olmalı,
ı Su seviYesi uzaktan rahat görebilmek için çember şeklinde su seviye göstergesi bulunınalıdır,
ı Hazne Po|Ycarbonate materyalden üretilmiş ve dayanıklı o|malıdır. Hazne y,üze,yi :şet1af olmalı,

su seviyesi indikatörü rahatça görülebilmelidir.
ı Maximum su kapasitesi 395 ml olmalıdır.
ı Maksimum hava akışı 180 lt/min olmalıdır.
ı Metal taban altlığının dlŞ Çevresi hazneyi ısıtıcıdan ayırırken yanma riskini ortaıdıın kalciıraciık

Şekilde Plastikle kaPlanmıŞ olmalı, bu sa,yede kullanıcı güvenliği ve doku yanrna riski ortadan
kaldırılmalıdır.

13, Her hasta devresi ile birlikte 2 adet çift cidarlı yaıpıya sahip bakter|-virüs filtresi verilrnelidir. Filtrenin
özellikleri orijinal broŞüründe gösterilebilmelidir. F:iltre hasta clevresi ile aynı marka clmalıdır.

14. Hasta devresi CE Belgeli olmalıdır.
15, Tekliflerin değerlendirilmesi sırasında numuneıler denenecektir. Numunelerin dı:ğerlendirilmesi

Yenidoğan Yoğun bakım sorumlu hemŞiresi ve yenidoğaıı yoğunbakım uzmanı tarafınclan yapılacaktır.
Denenen numunelerin iadesi istenmeyecektir. Nurnune
değerlendirilmeyecektir.
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