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Hsstanemizin ihtiysçlanndan aşağıda cinsi ve miktan ysz|lı olan malzemeler, işlef, 4?34 sayılı Kamu lhale Kanununun Doğudan

Temin 22ld (parasa| iimitlef kaPsamında) Bendi yöntemi ile satın allnacaktır. KDV Hıriç en geç 09/08202ı ıaih ve saat l5:00,a

kadar fiyat verilmesini rica ederim.

T.l.fon Numınsı :0414 3l8 94 65

Fır Nıımııısı :Ml4 3l8 94 23

E-ı!ıeil :satinalmaakcd@gmai|.com

Iht aç Listesi

DiKKAT EDİLECEK HUSUSLAR vE AL|M ŞARTLARI
l. Teklifedilecek üriın (TsE,tso,cE vs) belgelefine h8iz olacaktır,

2. Tcklifedilen malzemeler kcsin sipoıiş toıihinden itibaıen 7 gün içinde reslim edilec€ktir.(firma tarafından yazılacık)

3. Fatura bedeli ilze.inden kanuni kesintiler yıpılacaltır.
ı|. Teslim yeri muayene komisyonu nezaıetinde Ha§tsnemiz depola.tdf,

5. Ü.un" uıt g"-nıİ t"lgeleri malın t€slimi sırasında Hastanemiz Dayıııklı Taşınır Kayf Kont .ol Birimine teslim edilecekıir,

6. Teklifini verdiğiniz ürtlnün UBB kodunu teklifkağıdına yaanız,

?. Tekllifini verdiğiniz ürlınon maİkasını belirtiniz.
EKl T'knik şırtnım" 

Teklifveren Firmı
KAŞE-IMzA

Noı: Teklilerde Karaloma ve Daksil KesinliHe olmqacaktır

TutarKDv tlAR
BlRiıt Fi,ü,ı,l lMaltn / Adı

İYoT o/.?,5 1000 ML slvt SABUN

OKSIJEN MASKESİ REZERVUARLI YETIŞKN
ToPLAl\l
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ULDr.Mchmet cÜMER
Hısııne Yön€ticisi



GEREKÇE

Hastanemiz Servisinde kullanılmakta olan POLIVİDON İYOT %7,-s

l000 ML SIVI SABUN(SCRUB) VE OKSIJEN MASKESİ REZERVUARLI
YETİŞKİN tırilrıtiüıı temin edilmesi gerekmekiedir.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.
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poı,iıriDoN iyoT y"7,51000 ML SrvI SABUN(sCRUB)
rnxxix şınrxenrısi

l. Urün Sağl* Bakanlığı tarafindan ruhsatlandınlmiş olmalıdır.
2. Üiün Bakterisid, virtisi4 fungusid ve protozoid özelliğt sahip olmalıdır. Bu durumu

gösterir belge komisyonasunulmalıdır, sunulmadığnda iiırtiııı değerlendirilmeyecektir.
3. Cilt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yanık yiDeylerde seyreltilmeden kullanrma

uygrın olmalı, alerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamahdır.
4. 1000 cc'lik, ışıktaı korumah, kapağ iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukarı çekilerek

akışın sağlandığı geri itince akışın sonlandığ) veya özel püskilırtme (pompajı) başlıktı
cam/ plastik şişelerde ambalajlanmış olmalıdır.

5. Ürtim a|kol içermemelidir.
6. Cilde sünlldüğunde su gibi akıp gitmemelidir.
7. Solüsyonu dökerken, solüsyon şişenin dışından siizülerek akmamalıdır.
8. Ürtlıntln povidon iyotlu % 10 Antiseptik Solüsyon ile kanşmasını ön_lemek için etiket

veya ambalaj renginde dikkat çekici fark olmalıdr.
9. Üzerinde etken madde miktarlan, hacmi, kullanım şekli, imalat seri numarası, saklama

koşulları, son kullanma tarihi yazıh olmah, i.iaerindeki etiket kolay düşmeyecek,
kalkmayacak şekilde yapıştınlmış olmalıdır.

10. Ürüni.in "Bıyosidal Ürtlrı Rüsat/' bulunmahdır "Biyosidal Ürilnler Yönetmeliğnde
belirtilen krıllanımı ve ithalatı yasaklanan maddeleri içermemelidir.

l l. Suda çöziıniirlüğli iyi olmalıdır.
12. En son numuneIer değerlendirilerek karar verilecektir.
13. Raf ömru depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmahdır,
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oKsiJEN MAsKESi REzERvuARı,JGETişriD rtxxix
ŞARTNAMESI

1. Maske rezervuar balonu sayesinde %l00 oksijen konsantrasyonu sağlamahdır.
2. Set içinde ytlze tam ulum sağlayacak yumuşak yinil (polivinilchloride) maske, en az

l litre rezervuar ve 2 metre oksijen hortumu olmalıdır.
3. l litelik rezervuar kısmı yumuşak bir maddeden yapılmış olup oksijenin rezenuara

dolma sırasında kolayca şekil alabilmelidir.
4. Rezervııarla maske arasındaki konektördeki oksijen ttlptlrıiin takılabileceği adaptör

olmalıdır.
5. Maske iiaerinde dışarıdan inhalasyonu önleyecek ve ekshalasyonu sağlayacak iki adet

nonrepreathing valf olmalıdır.
6. Rezervuar balonunun yiiz maskesi ile birleştiği böliimıde valf olmalı ve bu valf

inspiryumda açılabilmeli, ekspiryumda ise kapanmahdır. Büttirı valfler kolay
düşmeyecek şekilde yerleştirilmiş olmalıdır.

7. Maske tizerindeki baş lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte
olmalıdır.

8. Yüz maskesi şeffaf olmalı, hastanın tedavi sırasında ytiz rengi (dudak rengi)
gözlenebilmelidir.

9. Malzeme adında belirtilen hastaların kullanımı için uygun olmalıdır.

l0.Ürtintln raf ömrü enazT (iki) yıl olmalıdır.
l l.Üriin piyasaya arz ambalajı tizerinde ii,retim ve/veya son kullanım tarihleri, seri ve lot

numaralan, tiretici fırma ticari adı ve tiretildiği ülke, iiriiıre ait TITI-IBB ve/veya ÜTS
kayıtlı barkod numart§ı yer alacaktır. Steril teslim edilecek ürtiırıler için paketin

ıizerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullarıma tarihi yazılı olmalıdır,
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