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

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı malzemeler 4734 sayılı Kamu ihale 
Kanunu'nun 22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firmaların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO M A L Z E M E N İN  ADI M İKTARI BİR İM
B İR İM  FİYATI (KDV 

HARİÇ)

T O P LA M  FİYATI 

(KDV HARİÇ)

1 EKSTERNALVENTRİKÜLLER DRENAJ KİTİ 3 ADET

TOPLAM (KDV HARİÇ)

NOTLAR

1 EKSİK D O LD U R U LAN , ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE D ÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLM EYE ALIN M A Y A C A K TIR .

TEKLİFLERİN EN GEÇ 28.02.2018 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 16:00'A KADAR SATIN A L M A  M Ü D Ü R LÜ Ğ Ü 'N E  VE GÖREVLİLERİNE 

VERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLD İR .

4  TEKLİFLER ( R A K A M  VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK O LAN, TAR İH İ O L M A Y A N , İSTENİLEN Ü RÜNLERİN  KATALOG N U M A R A S I VE TE S LİM A T SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF M EKTUPLARI 

DEĞERLENDİRMEYE A L IN M A Y A C A K T IR .

FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE EN GEÇ 1 AY SO N R A U LA Ş M A Y A N  TEKLİFLER GEÇERSİZ

6 SAYILACAKTIR.

7  N U M U N E  İSTENİLDİĞ İ TAKDİRDE TEKLİF M E K TU B U  İLE BİRLİKTE N U M U N E  GETİRİLECEKTİR.

8  TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TA R İH İN D E N  İTİBAREN EN AZ 3 0  G Ü N  ALACAKTIR.



EKSTERNAL VENTRİKÜLER DRENAJ KİTİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ventrikü ler Drenaj Kiti nde en az 120 mİ derece lendirilm iş büret olmalıdır.
İstenilen zam an aralığında büret içine dolan BOS miktarı kolaylıkla 
ölçülebilm elid ir.

2. Ventrikü ler Drenaj K iti’nde Büret ve torba arasında klips olm alı, hazneye dolan 
BOS miktarı ö lçü ldükten sonra, klips açılarak büret içeris indeki sıvının torbaya 
aktarım ı yapılabilm eli ve boş kalan büret ile sonraki ö lçüm ler doğru olarak 
yapılabilm elid ir.

3. Ventrikü ler Drenaj Kiti nde Büret ve torba arasında bürete dolan BOS'tan 
örnek almaya o lanak sağlayan bir adet latekssız enjeksiyon portu 
bulunmalıdır.

4. Ventrikü ler Drenaj K iti’nde hasta hattı üzerinde bir adet üç yollu musluk ve 
musluk üzerinde BOS örnek a lim im  ve in traventrikü ler ilaç gönderim ini 
sağlayan la tekssiz enjeksiyon portu bulunm alıdır.

5. Ventrikü ler Drenaj K iti’nde hasta hattının bürete giden bölüm ünde sıvı geri 
kaçışını engelleyici 1 adet tek yönlü va lf bulunm alıdır.

6. Ventrikü ler Drenaj Kiti’nde büretin üst kısm ında bakteri geçişini engelleyen, sıvıdan 
etkilenm eyen h idrofob ik filtre bulunm alıdır. Büret ve filtre arasında klips olmalıdır.

7. Ventrikü ler Drenaj Kiti’nde Drenaj Torbası üzerinde bakteri geçişini 
engelleyen, sıvıdan etkilenm eyen hidrofobik filtre bulunm alıdır.

8. Ventrikü ler Drenaj K iti’nde drenaj torbasındaki ve büretin üzerindeki h idrofobik 
filtre, akış sistem i ile drenaj torbası gidiş yolu negatif açık hava basıncı etkisini 
düşürm eli ve sistem i bakteriye kapamalıdır.

9. Ventrikü ler Drenaj K iti’nde değiştirilebilir boşa ltılab ilir ve 700 mİ.’ lik drenaj torbası 
olmalıdır.

10. Ventrikü ler Drenaj K iti’ndeki kateter MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

11 .V entrikü le r Drenaj Kiti’nde hem mmHg hem cm H 2 0  olarak derecelendirilm iş 
basınç ö lçek bandı bulunmalıdır.

12. Ventrikü ler Drenaj K iti’nde drenaj torbası bağlam a ipi bulunm alıdır.
13. Ventrikü ler kateter radyoopasite sağlam ası için beyaz baryum  sülfat emili 

silikon elastom el tüpten yapılm ış olmalıdır.
14 .Ventrikü ler kateter bükülm e ve kom presyona karşı d irenç sağlam ak üzere 

nispeten sert olmalıdır.
15. Ventrikü ler kateterin iç çapı 1,5 uzunluğu ise 35 cm olm alıdır.
16 .Ventrikü ler kateterin tantalum  emili, yuvarlatılm ış ucuna 2.4cm  mesafe 

içerisinde, kateter çevresi boyunca, 16 adet giriş deliği bulunm alıdır.
17 .Ventrikü ler ka te te r’in üzerinde 5 cm aralıklarla 3 adet grafit emili silikon 

elastom erden yapılı siyah uzunluk işareti bulunm alıdır.
18. Ventrikü ler kateterl yerleştirm eye yardım cı o lacak paslanm az çelikten kılavuz 

teli ve 15 cm ’lik açılı uçlu bir trokarı bulunm alıdır.
19.Ventrikü ler kateterin kırmızı uç sonu tıkacı luerlock bağlantı konnektörü ve 

sıkıştırm a kolları olmalıdır.
20. Ürün etilen oksit ile steril edilm iş ve çift paketli o lm alıdır.
21. Ürünün CE sertifikası o lm alıdır.-
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