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iLGir,i FiRMALARA

Hnstan€mizin ibtiyaÇlarmdan aŞağlda cinsi ve miktan yazıIı olan malzemeler, işleİ, 47]4 sayılı Kaınu İhale Kanununurı Dotsudan
Temin 2zd (para§al limitler kapsamındı) Bendi yöntemi ile satın allnacahıİ . KDV Hıİiç en geç 0l0ıD02l tarih ve saat l5|0o.a
kadaİ fiyat verilmesini rica ederim.

T.l.fon Numırısı :0414 3l8 94 65
Fıİ Nuınırısl :0414 3l8 94 23
E-mıil : satinalmıakcd@gmail.com

UzDr.Emrc ALTINTAŞ
Hısıınc Y6n.ticisi

İhtiyaç Listesi

DiKtGT EDtt ECEK IIUSUSLAR vE ALIM şARTLARIl. Teklifedilec€k iıİiin (TSE,|So,CE vs) belgelerine haiz olacaktır.
2. Tcklifeiilcn malzemeleı kesiı sipariş laıihinden itibaıen 7 giln içindc teslim editec.ektir.(firma tarafından yazllacak)3. Fatuo bedc|i üzeıinden kaouni kesintile. yapılacalııı.
ı|. Teslim yeri muayenc komi§yonu neza.etinde Ha§anemiz depo|andır.
5. Ürüne aii gafaıti belgeleri malın teslimi sııasındı Hıstanemt Dayaııklı T§ınır Kayıı Kont ol Biİimiı€ teslim edilecektir.
6. Teklifini verdi§niz ürtınün UBB kodunu tcklif k4ğrdna yazınız.
7. TeklIifini verdiğniz llriınıın maİkasını b€lirtiniz.
EK: TGknik ş.rtn.m.

TeklifVcren Firmı
KAşE_iMzA

Noı: TeHiJlerde Karalonm ve Daksil Kesinlikle olmovacokıır

Mahn / şin Adt Tutar

GÖZ İÇİ DENGELI TUZ ÇÖZELTİSI

FAKO İNFÜZYON KrLIFI

FAKO TUBİNG SETI DİSPOSABLE

FAKO TİP VE TİP SIKACAĞI

,? soDY[JM KoNDRorrh.ı sÜLFAT-"/o3 soDYUM
HYALURONAT VlSKOELASTK

ToPLAN,l

PEEEEE

ryPE@E@E@EıEEE

WI
ı
ır

I



GEREKÇE

Hastanemiz göz ameliyatlarında kullarıılmak tlaere Fako Tubing Seti,

Fako inftizyon kılıfi, Fako tip ve Tip Sıkacağı ve Göz içi Dengeli Tuz çözeltisi
temini gerekmektedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.
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eöz içinnxcnıi ruz çöznırisi sooı,ıı
rrxıix şanrırıruesi

l. Ürun cam şişe içerisinde ve berrak olmalıdır. Şişesi sağlam malzemeden yapılmış

olmahdır.
2. Bikarbonat içeriğ, PH'ı ve diğer iyonik içeriği ile retinaya toksik olmamalı ve korneayı

korumalıdır.
3. Ürün, komea inigasyonunda, fakoemülsifikasyon ve vitreklomi gibi cerrahi

müdahalelerde doku ve hücreleri koruyucu, aynı zamanda korneal ödem ve endotel

hasannı önleyici olan dengeli tuz çözeltisi-irigasyon solüsyonu olmalıdr.
4. Üriln osmoalitesi 300-325 arası mosmoVl olmalıdır.
5. İçenğinde CaCL %0.048, MgCl %0.03, sod}um acetate % 0.39 NaCl %o0.64, Na citrate

%0.17, Potasyum klorid %0.075, Sodyum Hidroksid ve/veya Hidroklorik asit (PH

dengeleyici) olmahdır.
6. Şişe etiketi iizerinde iiretim yeri, son kullarıma tarihi, CE işareti, lot numarası ve barkodu,

maksimum saklama sıcakhğ ve çözeltinin içeriğ belirtilmiş olmalıür.
1. Ürtiırıler T.C. Sağlık Bakan_lığnın 2010/1 1 sayılı genelgesi gereği Türkiye llaç ve Tıbbi

Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)ruriiürı Takip Sistemi (ÜTS) kayltlı olmak

zorundadır.

8. Raf Omru depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

9. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

tufulacaktır. Uygunluk karan kullanımdan soffa ve muayen€ komisyonunun onayı ile

verilecekıir. Ürünler için "Numune Listesinde" a},nca numune sayısı belirtilmemiş ise

ikiadet numune bırakılacaktır.

10. Herhangi bir nedenle ttiketilmeyen ii,riiııler sözleşme sii,resince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli tiriiırıle değŞtirilmelidir.

11. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen iiırii.ııler geri alınrp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değştirilecektir.

12. Muayene komisyonu gerek duyduğu iiırünlerden her seri için yeterli sayıda numune

alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi

ile eksilen stok firma tarafindan tamamlanacakıır.

l3, Firma bozuk hatalı çıkan ürün'|eri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.

14. Kullanım sırasında iiıretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsİz

yenisi ile değiştirilecektir. Değiştirilen malzeme en geç 5 iş giııııü içinde kuruma teslim

edecektir
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FAKo TF vE TiP SIKACAĞI (siGNATrjRE MARKA UYIJMLU)
TEKNiK ŞARTNAMf,sİ

1. AMO marka Signatirufako cihazlanna uyumlu olmalıür.
2. Laminar akış (low) özelliğine sahip fako tipi olmalıdır ve bunu ambalajında belirtmelidir.
3. Tip ucu 30" eğimli olmalıdır.
4. 20 Gauge kalınlığa sahip olmalıür.
5. Çift paket steril ambalajda olmalıdır. Gamma ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş olup

ambalajda S "Sterile R" olarak belirtilmiş olmalıdır.
6. Ambalaj tizerinde riraici firma bilgisi, son krıllanm tarihi ve barkod bulunmalıdır.
7. Titanyum malzemeden yapılmış olup; l35o'de steril olmahdır.
E. Ürti,ııler T.C. Sağlık Bakanlığnın 2010/1 1 sayılı genelgesi gereğ Ttikiye İlaç ve Tıbbi

Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)rurtım Takip Sistemi (ÜTS) kayltlı olmak

zorundadıı.
9. Raf tımru depo tesliminden itlbeİ.en en az2 yıl olmalıdır.
10. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

futulacaktır. Uygunluk karan kullanımdan sonra ve mrıiıyene komisyonunun onayı ile
verilecektir. Ürtınler için "Numune Listesinde" aynca nrımune sayısı belirtilmemiş ise iki
adet numune bırakılacaktır,

ll. Herhangi bir nedenle tiiketilmeyen iiriirİer sözleşme süesince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli üriiırıle değiştirilmelidir.

12. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen üriimler geri alınrp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.

13. Mııayene komisyonu gerek fuyduğu ürtlıılerdtn her seri için yeterli sayıda numurıe

alarak analiz için gonderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacakiır. Analiz sebebi

ile eksilen stok firma tarafindan tamamlanacaktır.

14. Firma bozuk hatalı çıkan üriiırıleri yenisi ile bedelsiz değştirmelidir.
15. Kullanım sırasında iiıretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir. Değştirilen malzeme en geç 5 iş giiınü içinde kuruma teslim

edecektir.



FAKO iNFÜzYoN KILIFI (sLEEvE) 2(rc
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMO marka Signaturefako cihazlanna uygun olmahdır ve ambalajında belirtmelidir.
2. Ambalajlarü bir a,det inftizyonsleeve ve bir adet test chamber bulunmalıdır.
3. Laminar akış (low) özelliğne sahip infilzyonsleeve olmalıdır. Ambalajında belirtmelidir.
4. 20 Gauge kalınlıktaki tipe uygun olmahdr.
5. Çift paket steril ambalajda olmalıdır. Gamma ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş olup

ambalajda S "Sterile R" olarak belirtilmiş olmahdır.
6. Ambalaj iizerinde tiıretici firma bilgisi, son kullanım tarihi LOT numarası ve barkod

bulunmalıdır.
7. Ürıi,nler T.C. Sağhk Bakanlığının 20l0ll l sayılı genelgesi gereğ Til.ırkiye İlaç ve Tıbbi

Cihaz Ulusal Bilgi Bankasl'na (TİTUBB)rurun Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olmak
zorundadrr.

8. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdr.
9. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilir|ik açısından değerlendirmeye tabi

tutulacaktır. Uygunluk karan kullanımdan soffa ve muayene komisyonunun onayı ile
verilecektir. Ürıınler için "Numune Listesinde" aynca nıımune sayısı belirtilmemiş ise iki
adet numune bırakılacaktır.

10. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ii,rii,ııler sözleşme sii.resince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürti,ııle değiştirilmelidir.

11. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ilrii,rıler geri ahrup toplanılan seri numarahlar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.

12. Muayene Komisyonu gerek duyduğu iirti,ıılerden her seri için yeterli sayıda numune

alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi

ile eksilen stok firma tarafindan tamamlanacakhr.

13. Firma bozuk hatalı çıkan üriirıleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.

14. Kullanrm sıraslnda iıretim hatası olduğu saptanan malzemeler tjrma taratından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir. Değştirilen malzeme en geç 5 iş giıııü içinde kuruma teslim

edeceilir.
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FAKO TUBiNG SETi DİSPOSABLE (SİGNATURE MARKA UYUMLU)
TEKNiK ŞARTNAMf,Sİ

l. AMo SİGNATIJRE model fako cihazına uyumlu olmalıür.
2. Tubing ser hem peristaltik hem de venturi pompa sistemine uygun olmalıdır.
3. Steril edilmiş ambalajda olmahdır. Gama ışını sterili?a§yonuna tabi tutulınuş

olmalıdır ve ambalajda sterile R olarak belirtilmiş olmalıür.
4. Tubing seti paketi içerisinde mavi renkli manifold, VA tubingler, atlk torbas! ve kan

setinden oluşan fubing set, cihaz öniluıdeki tepsiyi örtmek için bir adet steril şeffaf
örtü (mayo standdrape) olmalıdır. Eğer paket içerisinde bu malzemeIer yok ise aynca
verilmelidir.

5. Orijinal ambalaj iizerinde barkod, son kullanrm tarihi, ii,retici firma bilgileri mutlaka

bulunmahdır.
o. Ürii,rıler, Ttlrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) ve_va Ürün

Takip Sistemi (ÜrS) kayıtlı olmalıdır.
7. Raf ömrü depo tesliminden itibaren enaz2 yıl olmalıdır.
8. 2 adet numune verilecekiir.
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t7. KALEM

%3.7 soDyuM KoNDRoiTiN süLFAT_ %3 soDyuM HyALuRoNAT üsxonı.ısrix
rrxxix şınrxıırrsi

l. Beher ml'de en az %2.oKondrotinsülfat + %2.0 sodyum Hyaluronat içermelidir veya sodyum
Hyaluronat içeriği en az 23mglml (%2,3} olmalıdır.

2. PH'ı 6,8- 7,6 arasında olmalıdır.
3. Steril 27 gauge, disposible, kiit kıvnk uçlu bir kaııül ve kanül kilit halkası olmahdır.
4. Operasyon esnasında görilürıtii kalitesini bozmamalıdu. Komea endotel hücrelerini mekanilq

biyoIojik, kimyasal o|arak korırma|ıdır, Ön kameraya girildiğinde ön kamera derinliğı
sağlayacak şekilde ön kamerada kalmalı, boşalmamalrdır.

5. İstekli, iiırtinleri miadınrn dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
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