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Teklife Davet

zin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 2 Kalem Mal Alımı
le Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
ve toplam fiy atının 7-9l06/20l8 tarih ve saat l0:00'e kadar

satinalnıal0 1(d,pmail. coııı adresine bildirmenizi rica ederim.
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l_Tekliflerin en geç son teklif veame ta rihi ve saatine kadarsatnalma Birimine vera gö.evlilere verilmesi

gerekmektedir.

2-Teklifler (rdkam ve razl ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecekir.

}UBB (odu vesUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendi.me dls| kahcakt,,

4odemeler 160 tün içe.isinde yapllacaktr.

s_Fiilıolarak kull;|bcak malzemeamelirat sonfasında belliolacağ|ndan ameliyatta kullanllan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir,

ĞDiikme ola6ktetirilen ve ameliyattan sonra kullanlldlğl belli olan malzemele.in balkodlan aıami5 8ün içinde teslim edilmediği ta kdirde hasta

dosyalan kapatrlacağ|ndan he.han8i bi. ödeme yapllmaracaktr,

İ.oİİİ., tnİpYl,,r**."s.llhal..tp9.1ı/ adrcsli Ağn Valillğl |hale Yönetlm slsteminden de ilan edllınektidiı,

&Allm konusu cihaz ise eğitimihastanemizde ücretsiz yap|laca khr,

iE-posta adresiniz sahna'imara verilirse, tüm ahmlarerzama,ll olarak e-posta üze,inden de ilan edi|mektedir,

ıG Baklm onanm a|mlarlnda firmalann Yetkibelgeleri olmak zorundad|r,
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Tek Parçalı Özelikli Kolostoıni ve İleostomi Torbası

SarmalprensibinedayalıspiralyapıdabirleştirilmişenazikiyapışkanbileşimindenPolymer

ve Hidrocolloroid yapışkana sahip olmalıdır.

Birinci yapışkan (Hidrokolloroid = CMc+Pectin+Gelatin+Titanium oxid) nemlendirmeyi ve

fazla nerni absorbe etmeyi sağlamalıdır.

ikinci yaplşkan (Polymer: Polyisobutylen + Styren-Isoprene-Styrene )emniyetli yapışmayr

sağlarken,torbanınciltüzerindenherhangibiryapışkanartığıbırakmadan;stomaçevresine

zarar vermeden çıkanlmasına izin vermelidir,

Torba yapışkan bölümü kenarlan özel eğimli anatomik şekle uygun olmalıdır,

Boşaltım sistemi ; boşaltılabilir torbalarda , boşaltım çubuğu ya da klipslere ihtiyaç duymadan

kapatılabilir ve saklanabilir olınalıdır. Polyprophilene kulakçftlar sayesinde güvenle

kapatılabilmeli ve gizlenebiknelidir.

Boşaltmalı torbalarda, torba boşaltım sistemi polyethilen köpük ile desteklenmiş olmalıdır, bu

sayede torba boşaltılırken boşaltım sistemi kontrol edilebilmelidir,

Torbalar yüksek etkili filtre içermelidir,

Filtre sayesinde torba gM ile dolmamalı, filtrelenmiş gaz kokusuz dışarı çıkmalıdır, Torba

balonlaşmamahdır.

Filtre Poyurethan (PU) kOpillq gaan kokusunu önleyen kömür ve §zmtıyı önleyen gazı

likitten ayıran teflon membran tabakaya sahip olmahdır,

Teflonmembrantabakafiltrenindışkıparçalarıtarafindantrkanmasmıengellemelivefiltrede

olabilecek szıntıyı engellemelidir.

Torba anatomik şekle uygun olmalıdır,

Torba film yaprsı en az 4 tabakadan oluşmalıdır

1-EVA

2-PVDC

3-EVA

4-CPE

Torbanın yapısı sesi,kokuyu,sıcaklık ve soğukluğu minimuma indirme özelliğine sahip

olmalıdır. Torba film yapısında EVA (Ethylene-Vinylacetat) l,ve 3,tabaka torbanın özelliği,

2. yapı PVDC (PoŞvinytidenchlorid) gaz kokusuna karsı bariyer, CPE (Clorinpolyeüylene)

torba dısındaki tabaka - sesi azaltan böliimden oluşmalıdır,

Torbanrn arka ve ön yüzeyi pamuklaşma yapmayan yumuşak örtii ile kaph olmahdn,

ı I(ullanrcı tercihine göre transparan ve opak renk sçenekleri olmalıdır

o 12-70mm arası kesilebilir olmalıdır

ı 30 adetlik kufularda sunulmalıdır,
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