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iLGiLi FİRMALARA

Hastaıemizio ihtiyıçlanndın aşağıdA cinsi ve miılan yszılı o|an malz€meler, işler, 4734 sayılı Ksmu lhale Kaıununun Doğudan

Temin22/d(paıasallimitlerkıpsamııda)Bendiyöntemiilesaturalınacaktır.KDvHıriçengeç19/02202ıtaİihvesaat15:00.8
kada. fiyat veİilmesini rica ederim.

ULDr.Emrc ALTlNTAŞ
Hıstın€ Yönctici§i

DİKXAT EDİLECEK HUSUSLAR vE ALIM şARTLARJ
t. Teklifedi|ec€k ü.tln (TSE,ISo,CE vs) belgelerine haiz olacaktır,

2. Tek|ifedilen malzemeler ıesin sipariş Jiinden itibaıen 7 gün içinde teslim edilecektiı.(firm. taraftndatı yazılacak)

3. Fatuıa bedeli ilzerinden kanuıi kesintileı yapllıcaktıı,

ıl. Teslim yeri muayene komisyonıı nezaİ€tinde H8stı,]emiz depolarıdı,,

5. Üriine ait gaıanti belgeleri malOı test;i sıİasında Hastanemiz Dayanlklı Taşnır Kayıt Kont 0l Birimine teslim edilecektif,

6. Teklifini verdiğiniz Urtlnün UBB kodunu teklifkağıdına yazınız,

7. Tekltiİini verdiğiniz ürunün maıkasını belininiz,

EK: T'knikş'rtnım" Tekllfvercn Firmı
KAŞEJMzA

Not: Teklilerde Karolama ve Daksil KesinliHe olmoyacakır

Tutrr
BıRiı| t,i\ A tl
liD\'ll^RBirimNliktarn Adıslra No

I-000BİKARBONATLI KONSANTRE ASİDIK HEMODIYALZ
sollsYONU 5 LT

1.000BİXARBONATLI KONSANTRE BAZIK HEMODIYALIZ
SOLİSYONU 6 LT2

ToPLAM

T.C.
sAĞL|K BAKANLlĞl

şınlıurfı ll sığhk Müdürlüğü
Akçıkıle Devıet Hısııİcsi

Malın /



98.2.KALEM

BİI(ARBONATLI KONSANTR-E BAZİK EEMO DtY ALLZSOLÜSYONU 6 LT
TEKNİK ŞARTNAMESİ

t, Bazik konsantre solüsYon (6 L), asidik konsantre solüsyonla (5 L) bir takım oluşturma]ıdır.
Asidik soltısYonla kullanıldığnda aşağdaki değerlerin elde edilmesini sağlamalı ve teknik veya
bİyolojik uyumsuzluk göstermemelidİr.

2, DiYaliz cihazlannda l hacim asidik konsantre ile 1,225 hacim bazik konsantre 32.775 hacim
reverse osmozis sistemrlen elde edilen su ile seyreltildiğnde elektrolit konsantrasyonlart
aŞağıdaki gibi olmalıdır. Özellikle HCO3(Bikarbonat) 32_35mmol,ıL arasında olmaiıdır.
a. Na*: l38 veya l4O mmol/L
b. K+ : l, 2,3 veya 4 mmol/L
c. Ca*' ı.25_ı,75 mmol/L
d. Mg*:0.5-t mmol/L
e Cl-l07veya 1ll mmol/L
f. HC03 - :32-35 mmollL
g. Asetat: <3 mmol{L
h. Glukoz veya Dekstroz : 1.0 g,ıL

ı, Ambalaj Şekli bazik olarak 6 Litre olmalıdır. Solüsyonlar polietilen bidonlar<ia ve kilitli kapaklı
olmalıdır.

4, Etiketlerin tizerinde ruhsat tarihi, imal yeri, imal tarihi, son kullanım tarihi bulunmalıdır. Son
kullanrm tarihleri teslim tarihinden itibaren e n az l yıl sonrası için olmalıdır.

5, SolüsYonlan iÇeren bidonlar ihaleyi kazanan firma tarafindan hastaneye ücretsiz getirilecek ve
hastane idaresinin gÖstereceği depolanma yerine ücretsiz nakledilecektir. Soltısy*onlan içeren
bidonlann taŞınması ve dePolanması sırasında meydana gelecek hasaılarda ücretsiz venisi ile
ihaleyi kazanan firma tarafi ndan değştirilecektir.

6, Her ne surette olursa olsun son kullanma tarihinden önce kullanılan diyalizatlann ambalajları
üzerinde yazılı değerler yapılan biyokimyasal analizlerde doğulanamaüğı takdirde solüsyonlar
kurumu mağdur etmeyecek şekilde yenisi ile değştirilecektir.

7. Denenmek tizere en az 2 adet numune getirilmelidir.
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BiKARBoNATLI KoNsANTRE ASiDiK HEMoDiyALiz soı,üsyoNu 5 LT
rı;rNix şınrxıırpsi

Asidik ve Bazii solüsyonlar birbirine qvunılu kimyasal yapıda olup, takım haliıde ve ayıı marka
olmalı, iiıııitemizde kullanrtacak diyaliz makineleri ile uyurılu olınalıdrr.
Bazik konsantre solüsyon (6 L), asidü konsantre solüsyonla (5 L) bir takım oluşturmalıdıı.Asidik
solüsYonla kullanıldığıld6 aŞağıdaki değerIerin elde edilmesini sağlamalı ve teknik veya biyolojik
uyumsuduk göstermenıelidir.
DiYaliz cihazlannda l hacim asidik konsantre |le 1.225 hacirn bazik konsaırtre 32.775 hacim reverse
osmozis sistemden elde edilen su ile seyreltildiğinde elektrolit konsantrasyonları aşağıdaki gibi
olrnahdır.

a. Nat: l38 veya l40 mmol{L
b. K-: l, 2,3 veya 4 mmo|/l,
c. Ca- '' 1.25_ı.75 mmol/L
d. Mg--:0.5-1 mmoVl
e. Cl- l07 veya l1t mmoVl
f. HC03' :32-35 mmol/L
g. Asetat: <3 mmoVl
h. Glukoz veya Dekstoz : 1.0 gill-

Asidik toPlam solüsyon saytsının %70'i formutasyondaki diğer elektrolitler aynı kalmak üzere sadece
Ca 1.5 mmoVl olaıak imal edilrniş otmalıdır,
Asidik toplam solüsyon saylsının %olS'i fomıutasyondaki diğer elektolitler aynı kalma|ç üzere sadece
Ca l .75 mmol/L olarak irnal edilıniş olrnatıdır. Asidik toplam solüsyon sayrsnın o/o l5'i
formulasYondaki diğo elekroliüer aynı kalmak iıeere sadçce Ca 1.25 rnmol,/L o|arak imal edilmiş
olmalıdır.
Asidik toPlarn solüsyon sayrsrııın 7o20'si formulasyondaki diğer elektrolitler aynı miktarlaıda kalmak
iizere sadece Glukoz v€ya Dekstroz bulunmayacak şkilde imal edilmiş olmalıdır.
Ambalaj Şekli asidik olarak 5 Litre olmalıür. Solüsyonlar polietilerı bidonlarda ve kilitli kapaklı
olrnalıdır.

8. Etiket|erin tlızerinde ruhsat taıihi, imal yeri, imal tadhi, son kullanım tarihi bulunmalıdır. Son kullaııım
tarilıleri teslim tarihindeıı itibaren eıı az l yıl sonıası için olmalıdır.

9. Solüsyonlan içeren bidonlaı ihaleyi kazanan firma tarafiıdan hastaneye ücretsiz getirilecek ve hastane
idaıesinin gösteıeceğ depolanma yerine ücfetsiz nakledilecektir. Solüsyonlan içeren bidonlann
taŞınması ve depolanınası sırasrnda meydaıa gelecek hasarlarda ücretsiz yenisi ile ihaleyi kazanan
firma tarafından değ ştirilecektir

l0. H9r ne surette olursa olsun son kullaııma tarihiıdeıı önce kullanrlan diyalizatlann ambalajlan tızerinde
Yazılı değerler yapılan biyokimyasal analizlerde doğulanamadığ takdirde solüsyonlaı kıırumu
mağdıır etın€yecek şkilde yenisi ile değiştirilecektir.

ll. Solüsyonlann kimyasal içerikloi merkedmizrn degişirirmek istenildiğnde bu değişime göre
solüsyon ücretsiz temin edilmeli ve gerekli kimyasal maddeler (Poasyum klorüriir veya diğ9r
kimyasallar) merkezimizin istediğ miktar ve aınbalajda temin edilrnelidfu. Bu maddelerin kullanımı
için gerekli teknik destek ve altyapı ihaleyi kazanan firma tarafindan taahhüt edilneli ve merkezimizin
istekleri doğrultusunda oluşturulmalıdır.

12. Deııenmek iizere en az 2 adet numune getirilmelidir.
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GEREKÇE

Hastanemiz Diyal:z servisinde kullanılmak iıaere BİKARBONATLI
KONSANTRE BAZİK HEMODİYALZ SOLÜSYONU 6 LT Ve
BİKARBONATLI KONSANTRE ASIDİK HEMODİYALZ SOLÜSYONU 5
LT temini gerekmekıedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.
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