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Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı l Kalem
Malzeme Alımı işinin 4734 sayıl.ı ihale Kanunun 22/d mad,d,esi kapsamında alrnacak
olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının 2610712018 tarih ve saat
12:00'e kadar 0472 215 3422 numaralı belgegeçere veya satinalma004@gmailcom
adresine bildirmenizi rica ederim.
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F'irma Yetkilisi
İmzalKaşe

NoTLAR
l-Tekliflelin en geç son teklif verme tadhi ve saatine kadal satünalma Biriminc veya göreYlilerc verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yaz ile) KDV hariç TL o|arak dlİz€nleneceldir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belililmeyen tektifler değeılendirme dışı ka|acaktır.
+Ödemeler l8o giın içerisinde yapıtaEakt[.
iFiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonİasında be|li o|acağından ameliyatta kullanlan malzeme ve adedi kada. fatura
kesilecektir.
GDökme olaIak getirilen ve arneliyattan sonıa kullanıldığ belli olan malzçmçlçrin baıkodlan azami 5 gtln içinde testim
edilmediği takdirde hasta dosyalaİı kapatlacağündan heİhangi biİ öderne yaprlmayacaktır.
7-Alımlır http://ıırww.ıgriihale.gov.t./ ıdresli Ağrı valiliği ihale Yönetim sisacminden de ilan edilmektedir.
E-Alım konusu cihaz ise eğİtimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktlr.
g-E-posta a&esiniz satnalmaya velilirs€, titİn alımlaİ eşzamanlı olarak eposta it€rinden de itan edilmektedir.
l0- Baklm onanm allmlarında firmalann ye&i belgeleri olmak zorundadır.
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1 FETAL MEMBRAN YlRTĞl TEsPiT KiTi ADET 50o

ToPLAM



FETAL MEMBRAN YIRTIĞI TESPiT KiTi ŞARTNAMESi

1. Test hamile bayanda fetal membran yırhğının tespit edilmesinde kullanılmahdır.

2. immunkromatografik yöntemle IGFBP- l (insulin like growth factor binding protein-l)

tespiti ile yaparak bayanda amniyon sıvı sızıntısı olduğunu tespit edebilmelidir.

3. Yaklaşık olarak minimum 25 pğl IGFBP-l'i tespit edebilmelidir.

4. Test insan IGFBP- l'e karşı oluşmuş en az 2 adet monoklonal antikor içermelidir.

5. Numune olarak spekulum gerektirmeden vajinadan posterior fomikse kadar olan bölgeden

alınan süruntii ömeği kullanılmalıdır.

6. Amniotik sıvı akıntrsı gelmesinden itibaren maksimum l2 saate kadar test çalışılması

durumunda test doğru sonuç verebilmelidir.

7. Alınan sürüntü ömeğinden çalışmalıdır.

8. 5 dakikada sonuç vermelidir.

9. Kit içerisinde her testin uygulanabilmesi için gerekli olan için tiiırn malzemeler (strip,

ektraksiyon solüsyonu, steril svab) tek paket içerisinde ayn ayrı ambalajlanmış olmalıdır.

10. Testin vermiş olduğu sonuçların çok daha iyi gözlemlenebilmesi ve düa doğu sonuç

sağlanması için test striplerinin genişliği en az 6 mm olmalıdır.

1l. Test stribinde test çizgisi ve kontrol çizgisinin oluştuğu farklı alanlar olmalıdır.

12. Kit ile aynı marka 2 seviye pozitifve 1 seviye negatif olmak üzere sıvı kontrolleri her

kutu ile birlikte verilebilmelidir.

13. Kitin duyarlılığnın % l00 olduğu yayın ile belgelendirilmelidir.

14. Kullanımı ve değerlendirilmesi kolay olmalıdır.

15. Kit 2-25'C'de saklanmalıdır.

16. Kit T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİruBB) kayıtlı olmalıdır ve Sağlık

Bakanh$ tarafından onaylı olduğuna dair belgeler, geçerli UBB barkod numaraları

buIunmalıdır.
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