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(earasd limitIer kapsammda) Bendi yöntemi ile satın alınacaktır . xÖv H.riç en geç 0?/05/202l tarih ve sast ı 5100 
.a

keda, fiyıt verilm€sini rica ed€.im.

T 
elefon Numın§ı

Fax Numırı§l
E-meil

:0414 318 94 55
:04l4 3l8 94 23
:satinalrnaakcd@gnıail.com

UzDr.Emr. ALTINTAŞ
Hestıne yöneıici§ı

ihtiyaç Listesi

Noı: TeHiJlerde Karalama ve Daksil Kesinliüe olmayocakıır
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DEFIBRiLATÖR BÜTÜNLEŞK APIKAL VE STERNUM
KAsIÖl.PEDl DAI{İ-l _EXTERNA ı -
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DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ALIM ŞARTLARİl. Teklifedilecek iıİiın (TsE,Iso,cE v§) b€tgelerine hsiz olacakttİ.
2, Teklifedilen mılzemele. kesin sipa.iş tarihinden itibarcn 7 gih içinde teslim edilecektir.(firmı taraftndan yazllacak)
3. Fatura bedeli iizerinden kanuni kesintileİ yapllacaktır.
ıl. Teslim yeri muoyene komisyonu nezaretinde Hastanemiz depolandı,.
5, Ürüne ait ga.anti belgeleri malın teslimi sırasında Hastaıemiz Dayan*ll Taştnı. Kayrt Kontro| Biıimine teslim edilecekıir.6. Teklifini verdiğiniz ürtınün UBB kodunu teklif kağıdına yaanız.
7. Tekllifini verdiğiniz 0rilnün markasını belirtiniz.
EK: T.koıİ şırınımc

TekllfVeren Firmı
KAŞE-İMzA



DEFiBRiLAToR ciHAzl ExTERNAL KAşlK
TEKNiK şARTNAMEsi

l- Nihon Kohden Marka TEC-5500 serisi model Defibrilatör cihazında kullanıma
uygun olmalıdır.

2- Defibrilatör kaşıkları üzerinde kaşlk temas indikatörü bulunmalıdır.indikatörler
kaşığın temas durumuna göre sarı, yeşil ve kırmızı renkte görsel o|arak
kullanıcıyı uyarabilme öze|liğine sahip olmalıdır.

3- Defibrilatör kaşıkları üzerinde şarj ve deşarj düğmeleri bulunmalıdır.

4- Defibirlatör kaşıkları üzerinde kızaklı takılabilen sürgülü yetişkin kaşıklar
bulunmalı,sürgü kaşıkların altında ise pediatrik kaşıklar bulunmalıdır.

5- Kaşıklar kullanılacak cihazın Orijinal firması üretimi olacaktır.

6- Malzemeyi temin eden firma cihazın üretici firmasına ait yetki ve temsilcilik
belgesine sahip olmalıdır.
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GEREKçE

AcilservisteResüsitasyonalanlndakullanmaktaolduğumuzNihonKohdenmarka|ldefibrilatör
cihazının kaşık elektrodunun mekanik yapısı bozulduğu için aktif olarak kullanamamaktayız, yeni kaşık

elektrodlara ihtiyacımız vardır. Gereğinin yapılmasını arz ederim,
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