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Teklife Davet

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazı|ı 1 Kalen:
Malzeme Alımı işinin 4734 sayılı ihale Kanunun 22ld maddesi kapsamında alınacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 09l0712018larih.,i] sıat
|2:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satiııaima004@ıgrrıaii,c*ııı
adresine bildirmenizi rica ederim.
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gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.

3_UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.

4-Ödemeler l80 gün içeıisinde yapılacaktır.

S_Fiili olarak kutİanılacak malzçme ameliyat sonrasında belli olacağından ame'liyatta kullanılan malzeme r e adedi kadar laıur,i

kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli oian malzemelerin barkodları azami 5 gün iÇinde teslinı

edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi b_ir ödeme yapılmayacaktır,

7_Alımlaİ http://www.agriihale.gov.İrl adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.

8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır,

9_E-posta adresiniz satınal-maya verilirse, tüm aiımlar eşzamanh olarak e-posta üzerİnden de ilan edilmektedİf.

l0- Bakım onarım alımlarında firmaların yetki belgeleıi olmak zorundadır,

Fırat Mah. A. Meıik ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AĞttI
Telefon: {047212l59745 Fax: (0472) 2t5 34:2 e_po§ta:satinalma004@gmail.ccm
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URETERO_RENOSKOP SETİ TEKNİK SARTNAMESİ
A-) RİJİT URETERO-RENOSKOP sETİ (1 Adet) :

TEKNİK ÖznııixrBR:

1.) Teklif edilen uretero-renoskop diagnostik, pnömatik, ultrason, elektrohidrolik ve
laserle taş kırma tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.
2.) Teklif edilen uretro-renoskopun çalışma uzunluğu 43 cm. olmalıdır.
3.) Teklif edilen uretro-renoskop operasyon esnasında uretrayı ve ureteri daha az
travmatae etmesi ve daha iyi dilate etmesi açrcından distal uçtan proximal uca doğru
konikal olarak (kademe çıkıntıları olmadan) genişlemelidir.Sadece distal uca yakın tek
kademesi olmalıdır.
4.) 'l'eklit'edilen uretero-renoskop distal uçta 8 Fr. , proximal uçta ise 9,8 Fr olmalıdır ve
bu artış adımsız (kademe çıkıntıları olmadan) konikal olarak olmalıdır.
5.) Operasyon esnasrnda uretero-renoskopun kanalından kullanılan lithotriptör proplarının
uçlarının optimum ve tam olarak gönilebilmesi için görüş açısı l2o oimalıdır.
6.) Teklif edilen uretro-renoskopun tek enstruman kanalı olmalı ve aspirasyon_irrigasyon
için muslukları bulunmalıdır.Beraberinde bu musluklara takılan Luer-LOCK adaptörleri
de verilmelidir.
7.) Uretero-renoskobun düz kanalından rijit enstrumanlar ve pnömatik lithotriptörün
probları kullanılırken lateral kanalından ise flexible enstrumanlar ve basket forsepsler
kullanılabilmelidir.
8.) Teklif edilen uretero-renoskobun vizörü çahşmayı kolaylaştırıcı açılı şekilde dizayn
edilmiş olmalıdır.
9.) İrrigasyon kanalları 5,2 x 6,2 Fr çapında olmalıdır.
lO.)Teklif edilen uretero-renoskopun çalışma kanallarından -l 

adet 5 Fr lik enstruman tek
başına ya da 2 adet 3 Fr lik enstruman a)mı anda kullanılabilmelidir.
11.) Teklif edilen uretero-renoskop 30.000 pixellik bir imaj görüntüsü sağlayabilmelidir.
l2.) l"ıber optık ışık transmısyonu olmalıdır.
13.) Otoklavlanabilmelidir.

Uretero-renoskop ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
o l Adet büyük taş parçaları için 550 mm çalışma uzunluğunda en faz|a 5 Fr

çapında, rotasyonlu (360' dönebilen), 'oclick" sistemli, handle'ı ve uç kısmı
birbirinden ayrılabilen rigit kavrama forsepsi,

o 1 Adet küçtik taş parçaları için 5 Fr. çapında, 550 mm çalışma uzunluğunda
rotasyonlu (360'dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden
ayrılabilen alligatör dişli rijit kavrama forsepsi,

o l Adet 5 Fr. çapında, 550 mm çalışma uzunluğunda rotasyonlu (360'
dönebilen), "click" sistemli, handle'ı ve uç kısmı birbirinden ayrılabilen rijit
biyopsi forsepsi.
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