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Teklife Davet
İı.GiLi FiRMALARA

Hastaıreırıizin ihıiyaçlarından aşağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler, işler, 4734 sayıJı Kaınrı ilıal'.' Klıııtııı ııl'ıı

Doğrudan Tenrin 22ld (parasal limitler kapsamında) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır , KDV HariÇ en geÇ ()7.08,20 l9üari]ı \ .j sı-t

]6:00'a kadar Baştabipliğimize elden veya 04l43189423 nolu fax'ımıza fiyat verilmesini İicaederim.
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SAĞLIK BAKANLlĞl

Şanhurfa il Sağltk Müdürlüğü

Akçakale llçe Devlet HastaneSi

ihtiyaç Listesi
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Şanlıurfa Akçakale Devlet Hastanesü

Hastanemiz ilgiIi Birimi
Teklif Birim Fiyat - İşin Tamamı

nK: Teknik şaftnanrc
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DiKKAT EDiLECEK HUSUSLAR vf, ALIM ŞARTLARI
l. Teklifedilecek ürün (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz olacaktır,

,I,eklife<lilen malzemeler kesin sip-iş turit inİ* itiuaren ..... gün içinde teslim edilecektir,(firına tarafııdan yazılacak)

Tektif cdilccek malzemeler en aZ l yıl yüklenici lirma garantisi altında olacaktır,

ödeme MaIiye 2 numaralı Döner sermaye sal. nanlığrnca Nakit durumuna göre yapılacaktır

Fatura bedeli üzerinden kanuni kesintiler yapılacaktır,

1'cslinr yeri muayene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolarıdır,

İlul"yl" ilgili ç,l.rUilecek anlaşmazlıklarda Akçakale mahkemeleri yetkilidir,

ürüne aiı garanti belgeleri malın teslimi sırasında Hastanemiz Dayanıklı Taşınlr kayıt kontrol Birimine tesliın edilcccktiı

Malzenıeİerin montaj ve onarımı yüklenici tirma tarafından yapılacaktır,

Teklifini verdiğiniz ürünün barkod numarasını teklif kağıdını yaı,ınız,

Toplam liyaı üzerinden değerlendirileceklir,
Tckllil'ini verdi |l||z üriinün nıarkasını belirtiniz.

ÇG R ŞLKoTER KAl-EM EL EL KOMANDALI
NON NO:2/0 30 MM YUV 75 CMPoL L) OKsA

KARMI,N KA L ENJEKT R TEKL
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No:26L (BRANI.V KAN Ll NTRAKET/ANJioKE
ASP RASYON SoNDASl No:8
ASPiRASYON SONDASl No:l0
AsP R"ASYON SONDAS[ NO:l2
ASP RASYON SoNDASI No:l4
AsP RAsYoN SoNDASI No:l6
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FIRMı\ lSMl
TEt]LiGAl- ADRESI
V I--RGi DAiRESi VE
TELEI,ON VE FAX

Dr.Şcyhmu5 (iÖz-

llastane yiincticisi

,Tılta r

'[ekliI Başvuru Yeri
TeSlil]1at Yeri
Teklil Türü

l]iririiAdtMalın /Sıra Ntı

Nol: TekliJlerde Karulama ve D(lkşil Kesinlikle Olmoyacafuır



STERİ, KAYGANLAşTIRICI ( LUBRİKANT ) JEL LİDoKAiNLİ
TEKNtK ŞARTiIAME§İ

1. Anestezi ve katater kayganlaştıncı Ozelliğ olmalıdır.

2. lçerisinde 0.2 gı lidokain HCL olmalıdır.
3. Benak ve jel kıvammda olınalıdır.
4. Sistoskopi, reiioskopi, katater uygulamalannda kullanlııalıdır.
5. Steril orijinal kutusunda olmalı son kullaorm tarihi paket il,zerinde yaalmalıür.

6. Ürtıırı, ııbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olduğu için Ttıırkiye İlaç ve Tıbbi Cibaz

Ulusal Bilgi Bankası,na (TİTUBB) veya Üriı,ıı Takip Sistemine (UTS) kayıtlı olnak

mrundadır,
7. Raf ömriı depo teslirıinden itibaren en az2 yıl olmahdır.

8. İhale saatinden Once 2 Adet numune verilecettiı.
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A§PRİnAsYoN soNDA§I TEKNÜ( şARTNAME§İ

l. Sondı soffaf ve PVC'den yapılmış olmalıdır,

;: İ;ffi;*ı renkli PİC'den vaoılmı§ olmalıdır,

3. Sondanın ucu oç* r" t"ı,rışı oİ"ı"v§İ, ,"Üİİ" İ* 
", 

,e kesilerck yumuşatılmış veYa YııvarlatılmıŞ

olnalıdır.
4. ;;d-; r^,luğu konnektö,ıden itibaıen en az 50_cm olmahdır,

;: ffi;r; il'§;, baricindc di§ey olarak 2 detiği bulunmılldır,

İ: §Jjİİ,Tll**'-"İİlt'-1lr*." oımaııdır, Bu husus iııaıe komisyonu tarafindan isrcndiğinde

belcplenmelidir,
l. Ş"IJJ- "r"lve 

nazıl kullanıma ,yryn o].,"]ldl:_,.,._

İİ rjroggıT,İl-ff,ş1"*i?tlf*1İ1T,li.",ıdır 
ürün biıgiıeri ambaıaj iızerinııe

bulunoılıdır. __ı_ı._ i#r,ıi ilrıınleıi miaönın dolmısına 3 (üç) ay

lt..Testimeililenmalzemelerenaz2yılmiadlıolmalıdıı'ıstokliürintefimiadınındotnıısına3(üç)
kıla ycnileri ile değiştirecektir,

f-ı rn m l €dıan
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KANüL GRANÜLANJİoKET-iIüTRAKET) TEKNIK şARTNAMESi

l. Musluklu olup, tek tek steril içeri nem geçinneyen ve yırilmayan kaplı glite aınbalajlarda
olrnalıdır.

2. Her kaniiıl iiaerinde çap ve boyutl-rı, yanında 911,1 akış hızlannda bilgi içiı yazı|mış olmalıdıı.
3. Kanül iizerinde, üzeri kapalı ikinci bir yol (poft) bulıınınah, kelebekli olınal1 kullaııldığ

zaınan kanül iç€risinde geriye sıvı ve kan gelmesini oıgelleyici bir sist€rı olrnalıdır.
4. Üzerinde imal vç §on kullanım tarihleri olmalıdır,
5. İhale taIihinden illbr.en en az 2 yıllık miad siiresi olınahdıı. İstekli iirtimllm miadrnın dolınasına

3 ay kala yenisi ile değiştirecektiı.
6. Kanilıl tek elle kutlanıtabiliı dizıynda olmalıdır.
7. Kanül kdater ( üş kısını ) insan damar ve dokulanna on uyumlu matoryallerden FEP veya

PTFE 'den yapılrıuş (teflon) olınalıdu,. Radyoopak olmalıdır.
8. İgıe plastik kılıfi dımra girerkeıı çelik iğne ile uyuınlu olmalıdır. Plastik &ş krlı{ sıynlma

riskine kaışı konik forrnda olrnalr ve kanül ucrınun başlama noktasına kadar uzaışıalr ve kaıiiıl
kullanma esnasında plastik krsım ciltten kolayca girebilınelidir.

9. Kateter ddn6 içine girişte ve donara g,irdiktoı sonra kink (kınlma) yapmamalıdır.

10. Kateter dama, içine giıoken s direnç göstermemeli ginnelidir
11. Rerrk ko<lu ile beliılenmiş 1

6lmalıd6.
18G,20G, 22G.24G değişik boylaıa sahip

12. Yilklenici firma bozuk ve hatalı iiıriinteri yenisi ile değştiıocektir ",+Cı

13. istekli, teslim ettiğ iırtiolori miadının dolmaqına 3 (ııç) ay kala yeıd§i ile değştirecektir.

ı4. Ürütl' Tlbbi Cihaz Yönetnelikteri kapsamında olduğu için Ttirkiye iİaç ve Tıbbi Cihaz tİusal
Biği Banka5l'an 1TİTUBB) vğya Ürtı,n Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı o|ırıalıdıı.

-ln,m l- ç ırv »/\ FE-t C\.lf.
$ca,
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TEKLIKARMEN KANÜLENJEKTÖR vEÇfo"rl,İ

TEKNiKŞARTNAMESi

1. Ürün çift ve tek valf seçenekli olrnah ve valflerin alt kısmında kabartrnah valf yaası
bulunmalıüı.

2. Ürtı,ıı her kullaırm ardından süekli dezenfeksiyon edileceğnden iirii,ıı 60 ml kapasiteli ve

enjeiiör uzerindeki öiçüerin silinmemesi için karakterleri ori.linal kabartma yöntemle

yazılı olmalıdır.
3. Ürun içerisinde 2 ml lik şetraf ambalajda yağlama silikonu olmalı bu silikonunda 5 yıl

ku'llanı|abilme ömrii olmalıdır. l paket adaptör seti bu|unmalıdır.

4, Ürğn iyı cins ve sağlam medikal plastikten iiıretilmiş olmalıdır.

5. Her kullaııımdan sonra enjetiörün rahat temizlenebilmesi için 5 parçaya aynlabilmeli ve

büar otoklavında steril edilebilınelidiı
6. Ürlintln hazrıç kısmında nötr polipropilen kullanılmış olmalıdır.

7. Üriin orijinal ambalajrnd4 ana ambalaj haricinde ikinci bir kapaklı fabrikasyon kapatııa
yöntemi ile herhangi bir kilitli veya zmbalı ambalajda olmamah taııüımen orijinal hava

almayaıı ambalaj ında olmalıdır.

8. Ürı:ırı çok iyı derecede vakumlama özelliğine sahip olmah bu özelliğ getirilen numune ile

test edilecelıiir.
9. Ürtirı ambalajı üaerinde fabrika çıkışh orijinal etiketi olmalı bu ğiket iizerinde üretim

yeri, tarihi, lot numarası yazılı olmalıür.
10. Üriııııleı, Ttıırhye ilaç ve Tıbbi Cihaz ljlusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya iirtlırı

Takip Sistemi (rlS) taıılı olmalıdır.

1 1. Raf omrtl depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır
. -,".iL

E.ı - /l4, /r7 ,^l /'ı/oz- f.B*: 9L.
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por,yDioxAıioNr süTtIR TEKNir şlnrxııvresi

t.sent9tikabsoıbeolancerrahianeüyatipliği%100polydiox:ıonepo}imerindenveyapolyglycoıate'' 
den iıııaiiniş olınüdır. Bu durum kaialog iizeriıde_görülebilrnelidir,

Z. S*t"tl. ,l*rU" olaıı cerralıi ameliyat ipüği monofilament yapıda otnalıdır, 
1

3. Seıtetik absoıbç olaı monofilmenlt cdaİ aırıeliya iplig,i uzuı dOıem doku desteği sğlamalıdır,

4; Viicut içi kullaıınlııda ;,d",y;,, o"g"til aİ,n reüsiyonu ve sütuı mderyaline bağlı

komplikasyon riski minimum olmahdır,

5. Sorıtgtik absoıbe olm --.şı*r- Lahi ipliiloiı vücırtta tmamgn sEilim (absofbsiyon) sirrelori

180-210 gün ."r-au olrrul, * ,lt"n tensil ku,,v*l başlangıç olarak 7ol00 
9l.aıa\. 

aüın*qnda doku

d*t s j: hrftrd, * u oi i;,--4. hrftrd. a az o,650 oIınalıdır. Yaklşık doku desteği 42_60 giın

olııalıdır. Bu stiıpler ürü" k,ıi; a,ir"r"_aa data sheeth iiaçriıdç, veya katalogda belirtilrniş

olmalrdır.
6.Ameüyatesnaşnda.tüğümüıkaydınlınasındat.ıftiklenmeyivekilitlenıneyiönleyecekşekildeimal

edilııelidir. Sııtur dokudi- ;;;;-.;y"hr.ü, tiiük1enme,ııgtidir, dokuyu yırtmarnalıdır,

(sütiirasvonun belli aşamasutaİıi-roskop veya büytitçle baklacaktıd

?. İ;;;-.y, pnruzsliz olınahdıı, (mikosİop ya da biyüteçle bakıtacaktr),

8. Sent*ik absoöe olm -ooona .. .*uni u-"ıivnt ipüği sütur ahldrktan sonra gerilıneYo ve

çekilmeye maksimum dfuenç göstermelidif ,

9. Sentetik absoıte olm -;fi;;-;ahi ameliyat ipliği sütuı atıldıktm soma sütunm kalıılığna
-' 

;;;;;""l-;ye ve çekilıneye maksimum direnç göstermelidir ve kopmamalıdıı,

10. Sentetik absorbe olan ."o;;ı-;-;; aın-eıiyat ipııgıin çup a"gğ{u.i (kdınlığl), mukaverneti

(ten§il kuweti), iene ipıik u;aant, dğoı".ı ," o,ığn uıro" perro..rıs, EP (Avnıpa Farmakopesi) ve

ÜSP'ye (lmerltİ Famukopisi) uyguı olmalıür, 
.

11. §entetik absorbe olan _"";iiJiİ..ff"_rıivat ıpııtsrıiı isesi dokudan se9n§en sonra boşluk

y6al6aemalıdır. ln" l" iİİfr;,İ,şti,lağ, v",a" İot,a" ^ 
* tuu^,y, sğayacak minimum

İ<ı|ınlü fark qlmalıdu,. (milcometre ile ölçtiJecektır) . . 
ı iğne dibi

lZ. lŞ" -'..t- Url"şlr, (b'€tann) veri a"n q,Yry,ş,.ve doku travmasr yaşatmüıa§ ıçıx

l,azer veya nricro _r*"p ,Jı"ij.iıiJ ı" a"m_iş "ı_ııdır. 
Bu durumu göstair belge ihale dosyasnda

suııılmahdr.
13. sentetik üsorbe olan monofilamaır cerrahi ameliyan ipliği iğıe bğantı yerioden 9kmaınalr ve

kolayca kopmaınahür,
ı4. İ;;İ";J;-fid-;;;eı kolay eğilip bti&üImemeli,iırılınaınalıdır,

15. iğnel9rin vur"yl ptırur.ıı, 
"otrf-öilr"J"p ya da büyüteçle bahlasaktır) ve dolodan gçaken

tavmaya sebep o!mamaltür,
16. iplikler iğneye takıL steri ve ipıigin düğ,iim obnasmı engelleyecek şkilde, stefilizasyon t€kniğline

uygun koİay açılabiliı poş€tlefde olı]ıalıdıı
17. Sııtuı anıbalaj, uçrıorg, _ §üŞi.i ; v, t şır_ü ve iğne portegü ile rahatça alınüilınelidir.

İS. İpliğr" dolafr*; engelleyecek bir faktör olnalıdıı, 
_

19. püa tanmeı ,çılmaoq'sail distal ucu açıldıgın«la iğneye ulaşılabilnelığ,

20. Sühır iğnelerı, porteguy"';il;;;;;;;* Lg"ığr".ı. vapıda olııa'dır, l,eler portegtı ile

rahat tunılacak yaprd" 
"ırr;*d;T;;p",i"gu 

a" .aıit tj"ııı_"tat (Acil *rtlarda miıdüaleyi .'keıı

kılmak ve komplikasyonları azaltmak için),

21. sütur boyu ihaıg ıi.r.rırİ't6Jı"o oİçlıdeo o/oıo oranmda değişiHik gösterebilir. +/- o/ol0 tolerans

tınınacakbf.
22. ifoç bow l0 mm niı tizcrindekilo için +/- 2 mm tolerans ta$,ıacakür,

İİ. İİın-İİl* Otsit (EO) gaz ile steril edilmiş olınalıdır,

İl. İ.t -Ua"l 
içefi;inde üiıi,ne ait Tükçe KıılJrıım. Kılavuzu olmalıdrr,

25. istekli, teklif etnriş "ıd;;;ü_ 
rinıirie. içlo ihale dosyasında kaİalog, velv€ya broşiir sunmalıdır,

Sunulm katalog "" brj;iril;;*hö ffi._ı",; ıi, oıargu kaaIog vdvrya bT oşiiır iızerinile

beliıtilecektir.
26.Te'slimatsırasndateslimedilenıiı-nnler,teslimttrihiitibtiileelaz2(iki)yılmiadlıolınalıür.

Ecz. F. tsetüi SARii.,
,/rı-ra.l- Çııvn4
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KOTER KALEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

o Disposable olmalıdır.ElIe kontrol edilebilmelidir.
o Hem kesici(cut) hem de koagüIasyon ediciikidüğmesi

olmalıdır.
ı kesicive koagüle edici ucu, çelikten 2-3 cm olmalıdır.koter

kalemine değişik uçları da takılabilmelidir.
ı Bağlantı üç girişli standart fiş ile sağlanmaIıdır.En az 2.5 metre

uzunluğunda kab]osu olmalıdır.Elektrod uzunluğu 20-25 cm
oImalıdır.

ı Ameliyatlardaki mevcut koter cihazlarına ve koterlere uygun
olma]ıdır.

o Aktif uca kadar izolasyonlu olmaIıdır.
ı st€rilve özelambalajında bir adet bu|unmalı, ambalaj

üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi yazılı

olmalıdır.

lül/'M - }^ fu\ oT bJr^^e;I "oP,Dr, ııehma cthiEİ
.' ..1,1)t

Genel cerrahi Uzmanl
Dip. Tescil No: 128
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