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KArALI DEvRE AspiRATÖR ciRazı pısnır,r rnxxix şnnrNnıırsi
l. Cihaz toraks drenaj aspirasyon işlemIerinde kullarulmak amacıyla tasarlanmalıdır.
2. Cihaz düşiiık vakumlu, kesintili yüklemeli ve sürekti çalışmalıdır
3. Cihazın açık akımda, akım oranı dakikı da en az2,3 lilre olarak çalışmalıdır
4. Cihaztn çalışması açma-kapama anahttıı ile yapılmalıdır.
5. Cihazın vak-um değeri 0 ile -25 cm H2O (0 ile _lS.a mm Hg) olmalıdır
6. Vakum değerinin ayan 5 cm'lik kademe|i derecelendirilmiş bir cam silindir manometre

yardımıyla yapıImalıdır.
7. Sıvının pompaya kaçmasını ön|eyen bir emniyet kavanozu bulunmalıdır.
g. Cihaz en az 2,8 litrelik mL cinsinden taksimatlı şeffaf ve içi görülebilir poli karbonat atık

toplama kavanozu ile donatılmalıdır.
9. Aük toplama kavanozunda pompaya sıvının kaçmaması için meıal kapaklı emniyet

sistemi olmalıdır.
lO. Atık toplama kavanozu ve cam mancmetrel2l "C (santigraı deıece) de l5 dakika sureli

sterilizasyona dayanıklı olmahdır.
rl. Cihazın termotik tip pompası rezistans sistemi ile çalışmalıdır ve rezistans teli hava

sızdırmaz silindirin içinde olmalıdır. Pompa silindiri ise en az 136 a (Ohms) +/- 5 a
(Ohms) olmalıdır.

12. Cihazın pompası ve fanı yağlamayı gerektirmeyen yapıda olmalıdır
t3. Cihaz fan soğutmalı olmalıdır ve cihazın pompastnın çalışma prensibi; selenoid valfve

katı hal zamanlayıcısı tarafından konırol ediliyor olmaIıdır.
14. Cihaz dakikada yaklaşık 8 defa aralıkiı vakum yapmalıdır.
r5. Cihaz mobil olmalıdır ve kolay dewilmemesi için, cihazın alt kısmında toplama

kavanozunun da sabitlenebildiği bir ıabIası olmalıdır
l6. Cihazın arka kısmında taşıma kulbu olmalıdır.
l7. Beslenme kablosu cihazın gövdesine sanlabilmelidir.
l8. Cihazın çalışması çok gürültülü olmaııalıdır ve en fazla 47 dBA ses seviyesi olmalıdr
19. Cihazın 4 adet tekerleğinden 2 tanesi frenli olmalıdır.
20. Cihaz ile birlikte ı set tek L,ullanınılık hortum ( biri en az 45 cm & biri en l80 cm

uzunlukta) verilmelidir.
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T.c.
sAĞt,IK BAKAI§LIĞI

ŞANLIUR_FA AKÇAKALE DEVLET HASTANESi
HASTA NAKiL ciHAZLARl, TEI(ERLEKLi SANDAL}T, YETİşKiN MEKAMK

TEKNIK ŞARTNAl}ıESI

TEK}iıK ÖZELLil(LER

l. YükIenici Firma nakliye montaj ücretlerini öd€yecektir.
2. Faturada mkys ismi i|e ubb kodu belirtilecektir.
3. Muayenetlen geçmeyen malzemclcrin alım durumu sonlandırıIacaktır.

Cihazlann bakımı ve kullanımı ile ilgili eğer orijinal dilinde kullanım kılavuzu varsa

bu kıIavuz ve Türkçe kullanım kılavuzu cihazın L-urulduğu birimde sorumlu kişiye

teslim edilrnelidir.

Cihazların servis kıIavuzları (cihazın mekanik, eleklrik ve elektronik dewe

şemalannt içeren servis manueli) Klinik Mühendislik Hizmet|eri birimine teslim

edilmelidir.

Cihazlar en az2 yıl garantili olmalıdır ve en az l0 yıl yedek parça teknik servis hizmet

garantisi bulunmalıdır. Garanti, süresi boyunca periyodik bakımlan kullanım

kılavuzunda belirtildiği gibi yapılacaklır. (2 ayda bir)

Yükleniciye anza bildirimi günde 24 (yirmi dört) saat, haftada 7 (yedi) gün ve tüm

bayram, resmi tatil günteri esL§ına göre resmi y.ızı, telefon veya faks yoluyla

yapıIabilmelidir. Arıza bildirimi ıelefon ile 24 saat boyunca yapılabilir olmalıdır.

/\nza bililirimini izleyen 24(yirmi atört) saat içerisinde tıbbi cihaza müdahale

edilecektir. Bu süre mesai dışı zamanlarda ve resmi tatil günlerinde 48 (kırk sekiz)

saattir. Anza çözümü 36 saatlen fazla olması halinde cihazın yerine aynı görevi yapan

geçici bir cihaz bırakılacaklır.

Garanti süresi içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçümü en az Vo 95 (7o 95 up-time) olmalıdır. Buna göre her bir sistem ve cihaz, o/o

95 likuptime oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en

fazla l8.2 gun (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time) kalabilir,

Buna göre sisıemler; eğer bir yıl içerisinde 
^n7A 

veya diğer eıkiler nedeniyle l8,2

günden daha az (o/o 5 down,|ime) hizmet veremezler ise bu sürenin bakım-onanm

süresine eklenmesine gerek yolııur. Ancak, yıllık olarak l8.2 giimü aşan süre kadar

bakım_onanm zamanına iki kat siiıe eklenecektir ve bu sürede cihaz bakımlan
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başIayacal«, onarım tamamlanıp sistemln faal hılde teslim edilmesi ile sona

erecektir. İstisna parçanın hastane idaresi larafından temin edildiği hallerde yedek

parça ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek parçantn temin edilerek yükleniciye

teslim edilmesi arasında geçen süre down time olarak sayıImayacaklır. Ancak istisna

parça aIImının yüklenici firmada kaldığı durumda(resmi sipariş firmaya
ulaştıktan sonra)10 gün sonra down time başlar.

7. Cihazlann garanti süresi boyunca periyodik bakım ve onanmı orijinal kullanım

kılavuzunda be'lirtildiği şekitde ve yine belirtilen sürelerde yüklenici firma larafindan

yaptınlacaktır.

& Cihazlar ile birlikıe fabrika çıkış kalibrasyon raporları Klinik Mühendislik

Hizrrıeıleri birimine teslim edilecektir.Aynca kalibrasyon etiketleri cihazlara

yapıştırılmış olmalıdır.Bu eıiket içerisinde Kalibrasyon tarihi, son geçerlilik tarihi

bilgileri mutlaka olmalıdır.

9 Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen cihazların marka, model ve seri

numaralan yazacaktır.

l0. Teklif veren firma teknik şartnamedeki maddeleri cevaplayarak şartnameye uygunluk

belgesi hazırlayacaklır. Teknik şartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda

görülebileceği belirtiIecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanlan ile karşılaştınldığnda

herhangi bir farklıIık bulunursa firma değerlendirme dışı bırakılacakıır. Kurum istediği

taktirde cihaz demosu isteyebilecektir. Teknik özelliklerde belirtilen özelliklere firma

uymuyor ise firma değerlendirme dışı bırakı|acaktır.

l1. satıcı firma, cihadan übretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarlan

ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar

fi rma tarafi ndan kaşı lanacakiır.

l2. İhaleyi alan firma, cihazlann kullanımına ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından

idarenin belirleyeceği sayıda personele yine idarenin belirleyeceği gün veya giinlerde

ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri personeli

ıarafından kayda alınacakıır.

l3. İha'leyi a'lan firma, cihazların bakımı ve olası arıza'lann giderilmesi ile cilaz açılış

kalibrasyonuna ilişkin teknik servis eğitimini kendi eğitilmiş personeli tarafından

idarenin belirleyeceği sayıda pcrsonele yine idarenin belirleyeceği gtirı veya günlerde

ücretsiz eğitim verecektir. Bu eğitim Klinik Mühendislik Hizmetleri personeli

tarafından kayda alınacakıır.

14. Alınacak ürün, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince ıanı, te
. ve/veva tedavi amaclı kullanı|acakıır

nus DoĞAN
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l5. Yüklenici firma taraİindan tek]ifedilen cihazın Turkiye llaç ve Tıbbİ Cihaz Lllusal
Bilgi Bankasında (TİTUBB) ya da ÜTS kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale
dokiimanlan içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu
TİTUBB ve MKYS'den kontrol edilir.

16. Kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlaria llgili Mal ve Hizrnet Alımı
İşlemleri" konulu genelgenin 2.4. maddesi gereğince satın alma süreci
tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı ıarafindan TUrkiye İIaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TKHK Mali ]lizmetler Kurum
Başkanlığına bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar
ihale Öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.) AIınan
görüş yazısı satln alma dokiimanlanna eklenmelidir.
maddesinin eklenmesi gerekmektedir. Ürünün irsaliyesinde ve faturasında LIBB
kodu ibaresi belirtilmelidir.Aynca marka model ve seri numarı§t
yızılmalıdır.İstenilenler faturılarde olmadığı takdirde fotur& geri gönderilecektir.

l7. Cihazla iIgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

18. Bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda

künye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu

alan doldurulmalıdır.

19. Yüklenici firmadan satış yeri yeterlilik belgesi istenecektir. Yüklenici firma ibraz

etmediği takdirde cihaz kullanılmış olsa bile teslim edilecek ve hiçbir hak iddia

edemeyecekİir.
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SICAI(LIK ÖLÇt'rM, DİJirAL, oRTAM SICAI(LII( vE ıreıu ÖıçÜıvı ciııızı ı
T|rRMoİtıGROMETRE

rııxıix özpı,r-ixr.nn

l. Yapım işlemi ve gerekli diğerbelgeler için ıiim kargo ücreti firmaya aittir.
2. yiiklenici firma ,üretici firmadan alınan yetki belgesine ve hizmet yeri yeterlilik

belgesi sunmalıdır.
3. Parça takıIdıhan sonra gerçekleşecek herhangi bir sorunda firma sorumlu tutulup her

ıür|ü masraf fi rmaya aiııir.

4. Cihaz duvara asılabilmelidir ve masa üstünde ayakları vasıtası ile kolayca kullanılabilir
olmalıdır buzdolabı ısı öIçer olarak da kullanılabilmelidir.

5. Cihazın tepki süresi l0 sn olmalıdır.

6. Cihazlar teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl garantili olmalıdır.

7. Cihaz dijital olmalıdır.

8. Cihaz lcd ekıan olmalıdır.

9. Nem ölçüm hassasiyeti % l olmalıdır.

l0. Isı ve nem için ayn max / min alarm aralığı olmalı saat fonksiyonu olmalıdır.

l l. 8 Gtlç kaynağı 1 x 1,5 v (aaa) pillerle çalışabilir olmalıdır.

|?. Enaz 30 günlük hafiza kapasitesine sahip olmalıdır.

13. Isı ve nem için ayn max / min alarm aralığ olmalı saat fonksiyonu olmalıdır.

GARANTİ, N{ONTA.I, trĞİTİM \.li DİĞDR IIUSIISLAR

l. Alınacak ürün, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği'nin 3.madde (o) bendi gereğince tanı,

teşhis velveya tedavi amaçh kıllarulacaktır.

2. Yüklenici firma tarafından tek]if edilen cihazın Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bilgı Bankasında ya da Ürun ıakip Sistemi'nde (TİTUBBy(UTS) kaydü

bulunmalıdır ve bu durumu sattn a|ma dokiimanlan içerisinde belgelemelidir.
Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTLIBB^İIS Ve MKYs'den kontrol
edilir.

3. ÜrunUn irsaliyesinde ve faturasında UE}B kodu ibarcsi belirtilmelidir.

4. Sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve leslim sü

tedarikçiler tarafından düzenlenen irsaliye ve faturada alınan cihazı

Malzeme tanımları ile marka, model ve seri numarası bilgisinin açıkça b

gerekir. MKYS i !şşlmayan f'aturalar vecektir

reçlerinde
nMK
clirtilnıcsi oı ıy
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5. jdare tarafından UBB sj isıcnen fıkat firma tarafından Ul}l} kapsam ttışı oIarak
belirtilen cihazlar için TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu)'dan alınmış
kapsam dışı beyanı sunulmalıdır. Firmanın kendi beyanı geçerli değildir.

6. Garanti süresi boyunca bakım, onarım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan

teknik servis fbrmlannda küı,ıye numarası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan

personeI tarafından bu alan doldurulmalıdır.
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