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SAĞLIK BAKANLIĞI 

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 

Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos ilçe Devlet Hastanesi

HASTANEM İZ YEN İDO ĞAN  BİRİM İNİN İHTİYACI OLAN 3(ÜÇ) KALEM  TIBBİ SARF M ALZEM E 

KONU ALIM  İŞİ 10.11.2017

SAYIN ...................................

Hastanem izin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzem eler 4734 sayılı Kamu ihale 
Kanunu'nun 22/D m addesi gereğince doğrudan tem in usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firm aların  aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerin i idarem izin satın alma bölüm üne 
getirm eleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 HAVA VE OKSİJEN KARIŞTIRICI 1 ADET
2 SICAKLIK VE NEM OLCER CİHAZI 2 ADET
3 INFUZYON POMPASI 5 ADET

TOPLAM (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLEN DİRİLM EYE ALINM AYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN GEÇ 13.11.2017 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00'A KADAR SATIN ALM A M ÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE 
VERİLM ESİ G EREKM EKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER G İDERLERİ DAHİLDİR.

4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

5 EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM A T SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRM EYE ALINM AYACAKTIR.

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SON RA ULAŞM AYAN TEKLİFLER 
GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (O PSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

8 TEKLİF EDİLEN M ALZEM ELER EN GEÇ BİR HAFTA İÇERİSİNDE HASTAN EM İZ SARF DEPOSUNA TESLİM  EDİLECEKTİR.
9 DOĞRUDAN TEHM İN LİM İTİNİ GEÇERN FİYATLAR KABUL EDİLM İYECEKTİR.

PATNO S İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALM A BİRİMİ 

TELEFON: 0472 616 1556 - 1184 
FAX: 0472 616 1168 

E-M AİL: patnosdh@ hotm all.com

mailto:patnosdh@hotmall.com


1) Cihaz intra venöz, enteral ilaç uygulamalarına, torba ve cam şişelerle uygulamaya uygun 
olacak şekilde kullanılabllirolmalıdır.

2) Cihazın değerlerinin iyi anlaşılabilmesi İçin 4" inç renkli LCD ekran olmalıdır.

3) Cihazın dili Türkçe, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
4) Kolay ve pratik kullanım İçin Infüzyon modları arasında geçiş en fazla İki tuş kombinasyonuyla 

sağlanmalıdır.
5) Cihaz 120xl20x215mm ölçülerinde (± 5mm) Class I, CF tipte olmalıdır.
6) Cihaz, firma bağımsız uluslararası standartlara uygun infüzyon pompa setleri ile 

kullanılabilmelidir.
7) Cihazın taşınmayı kolaylaştırmak adına taşıma kulpu olmalıdır.
8) Cihazın infüzyon standına sabltlenmesinl sağlayacak holder sistemi olmalı, istenildiğinde 

sökülebllmelldir.
9) İnfüzyon pompası 220V-50 Hz. şebeke gerilimi Ileçalışabllmelidlr.
10) Cihazın şarj özelliği olmalı ve dahili bataryası İle 30 ml/saat hızla en az 5 saat çalışabllmelidlr.
11) Cihazda, elektrik kesildiğinde batarya otomatik olarak devreyegirmelidlr.
12) Cihaz batarya doluluk durumunu LCD ekranında gösterebilmelidir.
13) Cihazın kullanım ömrünü arttırmak amacıyla kapağının açma kapama kolu metalolmalıdır.
14) Cihaz kompakt olmalı ve tüm sensörlerl cihaz içerisinde bulunmalıdır.
15) Cihazda Infüzyona ara verilmeden ml/saat modunda infüzyon hızı değlştirllebilmelldir.
16) Cihazda, 1 -  9999 mİ arası giden hacim (volüm) ayarlanabllmelldlr.
17) Cihazda bolus ve purge 100-1500 ml/saat arası ayarlanabllmeli, artırımlar 1 ml/saat 

olarak yapılabilmeli, istenilen miktar tek tuşla verilebilmelidir.
18) Cihazda bolus hacmi 1-20 mİ aralığında 1 ml kademelerleayarlanabilmelidir.
19) Cihazda 1 mİ İçin damla sayısı 10-30 damla arasında ayarlanabilmelidir.
20) Cihazda otomatik olarak devreye giren KVO özelliği olmalıdır ve KVO için akış hızı aralığı 5 mİ 

saat aralığında olmalı ve artırımlar 0.1 er ml/saat cinsinden ayarlanabilmelidir.
21) Cihazda akış hızı, damla dk, zamansal olarak üç adet mod bulunmalıdır.

a) Akış hızı: 0.1 -  1500 ml/saat olmalı ve akış hızında artırımlar 0.1 -  999.9 ml/saat 
arasında 0.1 ml/saat olurken 1000 -  1500 ml/saat arasında 1 ml/saatolmalıdır.

b) Damla dk: 1-500 damla/dk arasında ayarlanabilir olmalı ve damla dakika bölümünde 

artırımlar 1 damla/dakika olarakayarlanabilmelidir.
c) Zamansal mod: 1 dk ile 99 saat 59 dk arası zaman ayarlanabilmelidir, artırımlar 1 

dakika olarakayarlanabilmelidir
22) Cihaza gönderilmek istenen zaman değeri ve toplam volüm girildiğinde cihaz akrş hızını 

otomatik olarak, küsuratını aşağı veya yukarı yuvarlamadan tam değerini gösterebilmelidir.
23) Cihazda, üçüncü şahısların müdahalesini engellemek amacıyla tuş kilidi bulunmalıdır.

24) Cihazda infüzyon devam ederken akış hızı, kalan zaman ve toplam verilen volüm takip 

edilebilmelidir.
25) Cihazın LCD display ekranında akış hızı bölümü ve hedeflenen miktar bölümü kullanıcının 

rahatlıkla ayırt edebilmesi için farklı renkte çerçevelendirilmişolmalıdır.
26) Cihazın üzerinde kullanım kolaylığı açısından kısa kullanım talimatıbulunmalıdır.
27) Cihazın hafızası 6 ayrı IV setin kalibrasyon değerlerinin girilmesine uygunolmalıdır.

•28) Kullanılmak istenen IV set cihaz üzerinde bulunan 6 adet switch anahtar yardımı ile

seçilebilmelidir.



29) Cihazda Türkiye'de sıkça kullanılan IV set markaları kalibre edilmiş olmalı ve kurum kullandığı 
setleri değiştirirse, bunlarında kalibrasyonu yapılmalıdır.

30) Cihazın ekranında hangi kayıtlı IV setle çalıştığı görsel olarak yer almalıdır.
31) Pompada serbest akımı engelleyici mekanizmalarbulunmalıdır.
32) Cihazda infüzyon devam ederken işlemin sorunsuz devam ettiğini belirten led ışıklar 

senkronize halde yanıp sönmelldir.
33) Cihazda infüzyon yönü dikey olmalıdır.
34) Cihazda akustik alarmların yanında, cihaz ekranında yazılı alarm mesajları yeralmalıdır.
35) Cihazda oklüzyon alarmı, hava alarmı, kapı alarmı, infüzyon bitti alarmı, düşük batarya alarmı, 

uyarı alarmı ve teknik alarmlar bulunmalıdır.

36) Cihazda opsiyonel olarak wireless yönetim sistemi olmalıdır.
37) Cihazın alarm sesi 65dB den düşük olmamalıdır.
38) Tıkanıklık sensörü 3 kademe (yüksek, orta, düşük) hassasiyetinde olmalıdır.
39) Cihazın ekranında akış hızı, elektrik bağlantı durumu veya batarya durumu ve alarm nedeni 

(alarm olduğu durumda), cihazın aktif olduğunu gösteren damla akış indikatörü, seçili olan IV 
set numarası, IV setteki basınç durumu basamaklı indikatör ile aynı anda izlenebilmelidir.

40) Cihaz standart serum setleri ve silikon setler ile çalışmaya uygun olmalıdır.
41) Cihaz set kalibrasyonu için ayrı bir menüye sahip olmalıdır.
42) Cihaz açılışta self testi otomatik yapmalıdır.
43) Cihaz ekranında gönderilen miktar, hedeflenen miktar ve akış hızı izlenebilmelidir.
44) Cihaz şebeke cereyanına takılı değil iken batarya seviye göstergesine sahip olmalıdır.
45) Cihazda düşük batarya, sistem arızası gibi ön alarmlar mevcut olmalıdır.
46) Cihazın AC şebeke voltaj bağlantısını kesmek İçin cihazın arka tarafında mekanik power on/off 

anahtarı bulunmalıdır.
47) Cihaz dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı ve kolay sıvı geçirmemelidir.

48) Cihaz kolay taşınabilmesi açısından hafif en fazla 2.5 kg olmalıdır.
49) Cihaz, CE belgesine sahip olmalı, etiket bilgileri cihaz üzerinde silinmeyecek şekilde yer 

almalıdır.
50) Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça için 

8 yıl süreyle garantili olmalıdır.
51) ithalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.
52) Teklif veren firmanın tıbbi cihaz yönetmeliği, vücuda yerleştirilebilir aktif cihaz yönetmeliği, 

vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetmeliği kapsamında tıbbi cihaz satış, reklam ve 

tanıtım yönetmeliği gereğince satış merkezi yetki belgesine sahip olmalıdır. Bu yetki belgesi 
ihale dosyasında sunulmalıdır.

53) Cihazlar tek yollu olup pompa standart serum setlerine ve diğer bağımsız setlere uyumlu 
olmalı ve bu uyumluluk fiili olarak teslimattan öncegösterilmelidir.



1. Dijital Olmalıdır.
2. LC D  ekranlı olmalıdır.
3. S ıcak lık  ölçüm aralığı -50°C + 70°C olmalıdır.
4. Ekran çözünürlüğü sıcak lık  için 0,1 °C  olmalıdır.
5. S ıcak lık  h a ssa s iy e ti: ±1°C olmalıdır.
6. Nem ölçüm aralığı 10 - 99% olmalıdır.
7. Ekran çözünürlüğü nem için %  1 olmalıdır.
8. Nem h a ssa s iy e ti: ± %  1 olmalıdır.
9. Min -  Max Değer hafızası olmalıdır. Reset tuşu İle değerler sıfırlanabilmelidir.
10. En az 11 x 10 x 2 cm boyutlarında olmalıdır.
11. Saat göstergesi olmalıdır
12. Saat özelliğinin yanı sıra tek tuşla tarih özelliği de olmalıdır.
13. Saat alarmı ve saat başı alarm özelliği olmalıdır
14. G üç kaynağı 1 X  1,5V (AAA) olmalıdır
15. Duvara asılabilmeli veya ayakları ile m asa üstü kullanılabilmelidir.
16. Rakam lar en az 3 cm boyunda rahat okunabilir olmalıdır.
17. Odanın nem durumunu gösteren bebek yüzü sayesinde D R Y , W E T, C O M F O R T  (Kuru, Nemli, 

Normal) olduğu takip edilebilmelidir.
18 Ürünlerle birlikte Türk Akreditasyon Kurumu onaylı kalibrasyon sertifikası

verilmelidir. Sertifikada alım yapacak kurumun adı yazmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.



H ava ve O ksijen K arıştırıcı T eknik Şartnam esi

1. Ünite, yoğun bakım  ve yenidoğan yoğun bakım  birim lerinde, özellikle yenidoğan ve 
prem atüre bebeklerin tedavisinde seçilen oksijen konsantrasyonundaki gaz 
karışım ının, istenilen akış hızında hastaya gönderim ini sağlam ak için kullanılm ak 
üzere tasarlanm ış olm alıdır.

2. Ünite hava-oksijen  karıştırıcı ve karıştırıcının çıkışına bağlanan ve hastaya giden 
gaz akışını ayarlayan bir flovvmetreden (akış ölçer) oluşm alıdır.

3. Kullanıcı, m ikserin üzerinde bulunan tek bir döner tuş ile istenildiği oranda 
oksijen ayarlayabilm elidir.

4. D öner tuşun etrafında oksijen konsantrasyon değerleri nüm erik olarak belirtilm elidir.

5. M ikserin oksijen  konsantrasyonu %21 ile % 100 arasında belirlenen 
değerde ayarlanabilm elidir.

6. M ikser m inim um  %  ±3 hassasiyetle çalışm alıdır.

7. M ikserin üzerinde m anüel oksijen kontrolünü sağlayan döner vana bulunm alıdır.

8. Akış ölçerde, akış hızı 0 L/dk ile 15 L/dk arasında ayarlanabilm elidir.

9. M ikserin çalışm a giriş basıncı 2,8 Bar-6 Bar arasında olm alıdır.

10. Ü nitenin arkası kullanılacağı bölgeye dikey olarak kolayca sabitlenm esini 
sağlayacak yapıda olm alıdır.

11. Ü nitenin alarm  fonksiyonu bulunm alıdır. A larm  fonksiyonu gazlar arası 
basınç farkı 1,41 B ar ‘dan büyük olduğunda devreye girm elidir.

12. M ikser hacim  olarak fazla yer kaplam am ak, boyutlar en  fazla 120x72x113mm (±10) 
olm alıdır.

13. M ikserde sinterli bakır filtre bulunm alı ve bu filtrelerin gözenekleri en  fazla 75pm  
olm alıdır.

14. Akış ölçer üzerinde bulunan cam  silindir, rahatça okunacak şekilde tasarlanm ış 
olm alıdır.

15. Akış ayarı flovvmetrenin sol tarafında bulunan vana ile yapılabilm elidir.

16. M ikserin gövdesi alüm inyum  alaşım ından imal edilm iş ve oksitlenm eye karşı 
korum alı m ateryalden olm alıdır.

17. M ikserde DISS gaz kaynağı giriş bağlantısı kullanılm alıdır.

18. C ihaz ile birlikte;
• 1 adet 5 m etre oksijen hortum u
• 1 adet hava hortum u
• 1 ader C tip m onte aparatı verilm elidir.

19.Cihaz üretim  ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek
parça için 8 yıl süreyle garantili olm alıdır.



20.İthalatçı veya satıcı firm anın TSE H izm et Y eri Y eterlilik  B elgesi olm alıdır.

21.T ek lif veren firm anın tıbbi cihaz yönetm eliği, vücuda yerleştirilebilir ak tif  cihaz 
yönetm eliği, vücut dışında kullanılan tıbbi tanı cihazları yönetm eliği kapsam ında tıbbi cihaz 
satış, reklam  ve tanıtım  yönetm eliği gereğince satış m erkezi yetki belgesine sahip olm alıdır. 
Bu yetki belgesi ihale dosyasında sunulm alıdır.


