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1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

l0.

Urün tedavi altında yetişkinlerin ajite olduğu durumlarda, kendilerine zarar vermelerini

engelleyecek tarzda, el bileklerini soft bir şekilde kavramalıdır.
Ürünün yapısı cilde uyumlu olmalıdır, Terleme, masaraysan ve cilde bası gibi etkileri
meydana getirmemesi için; cilde gelen tarafı pamuklu kumaş, orla kısmı soft kavrama için 8
mm sünger, üst kısım sabitleme işleminin güvenliği için şardonlu (üylendirilmiş) polyamid
kumaş olmalıdır.
Uygulanması güvenli, pratik ve şık olmalıdır.
sabitleyicinin gövde genişliği 60 mm ve gövde uzunluğu her türlü bileğe uygulanacak ölçüde
olabilmesi için 250 mm olmalıdır. Uygulayıcı ayakları uygun mesatbde sabitleyebilmesi için
sabitleyicinin velkro bağlanıısının altına yerleştirilmiş 75O mm'lik iki kuşak olmalıdır.
KuŞaklar 20 mm.eninde ve dayanıklılığı yüksek olması için sentetik malzemeden üretilmiş
olmalıdır. Uygulamanın hiçbir evresinde uçları kesinlikle açılmamalıdır, dokuması
aralanmayacak tarzda sık ve güçlü o[malıdır.

Kilitleme işleminin güvenli ve pratik olması için; sabitleyicinin bir ucuna zarf dikişi ile
tutturulmuş olmalıdır.50 mm. Eninde ve l00 mm.uzunluğunda velkro parça olmalıdır.

Sabitleme işlemi ürünün üst katını oluşturan tüylü kunıaşa uygun mesafede yapılmalıdır.
Sabitleyici için verilen ölçülerde (+) 5 oranında opsiyon olmalıdır.
Ürtln. şeflhlpoşet içinde TEKLİ olmalıdır,
Raf ömni depo tesliminden itibaren en az2 yıl olmalıdır.
Numune, teknik şartnanıeye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değer|endirmeye tabi

tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyoııunun onayı ile
verilecektir.
ll. Herhangi bir nedeırle tüketilmeyen ürünler sözleşnıe süresince soıı kulIaııına tarilıinden 3 ay
önce haber ı,erıne koşulu ile firma tarafından yeni ıarihli ürünle değiştirilmelidir.
l2. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dışındaki
serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
13. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir
14. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma larafindan ücretsiz yenisi
ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzemenin alındığı hastanede tirünü teslim eden firma
ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tuıanak tutuiup firmaya sözlü bildirilmesi ile
lırma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı ınalzemede üretim hatası
ilgili branş hekinıi tarafından tespiı edilirse firma geri kalan tüm malzeme|eri 24_48 saatte
değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez. Değişim için aynı ihaiede teklif
verilen ürünler arasından mevcut firmadan daha yüksek teklil veren ürunlerden birisi
olmalıdır,
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Hastane demirbaşında bulunan C Kollu
GENORAY marka skopi cihazına uygun
olmalıdır.
Bir ucu- açık, bir ucu kapalı olmalıdır. Açık olan uç lastikli
ve lastikleri skopiyi sıkı
sarmalıdır
Lastik iIe poşet arasında delik ve yırtık olmamalıdır,
Önli polietilen malzemeden imal edilmiş ve kalın olmalıdır.
Tekli steril paketlerde olnıalıdıı.
kılıfı gerektiğinde skopiye sabitlemek için en az 60 cm uzunluğunda
yapışkan bantları (2
adet.)

7.
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oImalıdır,

son kullanma ve steri] durumunu gösteren etiketleri 3 parçall
ve

stickerlerden
oluşmalıdır.
8.
Ölçüleri 85x150 cm olma]ıdır,
9.
Raf ömni depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır,
l0 Numune. ıeknik şannanıeye uygunluk ve kulIanıIabilirlik açısından
değerlendirmeye tabi
tutulacaktır. uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene
komislonunun onayı ile
verilecektir
ll Herhangi bir nedenle tüketilmeyen üninler sözleşme süresince son kullanma tarihinden
3
ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli
ürünle değiştirilmelidir.
l2 Bakanlıkça toplanmasına karar verilen üninler geri ahnıp toplanılan
seri numaralılar
dışındaki serilerle tiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
lj Firma bozuk hatah çıkan üninleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
l4 kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan maLemeıer firma tarafindan
ücretsiz
Yenisi ile değiŞtirilecektir. Flatalı üretim malzemenin alındığı hastanede ünınü teslim eden
firma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup
firmaya sözlü
bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder.'itincl
ke, uyn,
malzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafindan tespit edilirse
firma geri kalan tıım
malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ıicret
ialep edemez,
Değişim için aynı ihalede teklif verilen ürünler arasından mevcut firınadan
daha vüksek
teklif veren üninlerden birisi olmalıdır.
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Tiirn EkG ve ultrason cihazlarında kullanılabilir olmalıdrr.
Hipoallerjenikolmahdır.
Formaldehit ve fuz içermcırrclıdir.
AntiaIlerjenikolmalıdır.
Toksik tesiri olmamahdır.
Kokusuz olmalıdır.
Yağ ve yağh nıadde içermemclidir.
Suda çözüIür ve ko[aı, temizlçnebilir olmalıdır,
9. Sorı kullaııını tarihi en az l (bir) 1ıl olmalıdır. İsteküi. ürun|cri miadının dolıııasına 3 (üç) a.r-. kala
ı,enisi ilc dcğıştireccktir.
l0. Rüat kullanılabilir llt lik plastik şişe lerdc olmalıdır,
ll. Fazla akışkan olnıaınahdır.
12. Malzemcnin tüketimi sırasında hatalı ürüııle karşılaşıldığında, ycni ürüılor ile ücretsiz olarai
değiştirilmelidir.
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Topcon KR-800, HLIVITZ HRK-7000a, NIDEK.
SH]N-NIPPON RM-A7O00B. TopconPorver
j0-70VA/75
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s1-203

2- KaİNt 56mm x 30m termal ve rulo şeklinde olmalıdır
3- siyah bevaz baskı yapabilınelidir
4- Kağıt orıjinal ambalajıııda ve ambalaj üzerinde son kı.ıllannıa tarilri.
5- Malzeme teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miadlı olmalıdır
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l.

2.

Şeffaf ve sterii paketlerde olacaktır,

kamera optik ve kablolarının steril olarak muhafazasını sağlama amacına yönelik
olacaktır.

3. Kılıf uzunluğu 25O cm (+20cm)
4. PE materyalden imal edilmiş
olacaktır,

boyunda olacaktır.

olup, yeterli miktarda yapışkan bantlar ve klipsler

5. Yapışkan bantın rahat açılıp yapışma özelliği olmalıdır.
6. Tek kullanım|ık olmalıdır
7. EO ile steril edilmiş olmalıdır,
8. Etiket üzerinde imal tarihi, son kullanım tarihi ve seri numaraları belirtilmelidir,
9. kullanılırken kullanılacak malzeme içinden geçerken rahat geçmeli ve katlantılara

tablmanıalıdır.
l0. İstekliler ve teklif ettikleri ürünler T c sağlık Bakanlığının 20l0/l l sayılı genelgesi
gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (Tİ'[LüBB) ueya Ühn
Takip Sistemi'ne(ÜTS) kayıtlı olmak zorundadırIl. Raf ömnl depo teslinıinden itibaren en az2yıl olmalıdır,
12. Numune, teknik şannaıneye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye
tabi tutulacaktır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı
ile verilecektir_
13. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma
tarihinden 3 ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ürünle
değiştirilııelidir.
l4. Bakanlıkça toplanmastna karar verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri nrın,ıaralılar
dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar oiarak değiştirilecektir.
l5. Firma bozuk hatalı çıkan ürünleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
l6. kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma taralından ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı üretim malzenıenin alındığı hastanede ürunü teslim
eden flrma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya
sözltl bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder, lkinci kez
aynı ınalzemede üretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri
kalan tuıı malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişinı için ücret talep
edenıez. Değişim için aynı ihalede teklif verilen üninler arasından nıevcut lirnıadan
daha yüksek teklif veren üruıılerden birisi olmalıdır.
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