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HASTANEMİZ ACİL BİRİMİ İÇİN 18 (ONSEKİZ) KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İŞİ 08.03.2019

Hastanemizin ihtiyacı oian aşağıda özeilikieri yaziiı malzemeier 4734 sayiiı Kamu İhaie Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usuiü iie satın aimacaktır.

Tekiif verecek firmaiarın aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

Başhekim V. f

TEK L İF  M EKTU BU

SIRA NO M ALZEM EN İN  ADI MİKTARI BİRİM
BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TO PLAM  FİYATI (KDV 
HARİÇ)

1 DİKİŞ SETİ (CERRAHİ ALET) 10 AD ET
2 DOĞUM  TAKIM I (CERRAHİ ALET) 2 A D ET

3 TO RO KO TO M İ SETİ (CERRAHİ ALET) 1 A D ET

4 KÜÇÜK M Ü D A H ELE SETİ (CERRAHİ SET) 2 A D ET

5 TRA KEO TO M İ SETİ (CERRAHİ SET) 1 AD ET

6 PLASTİK CERRAHİ SET 1 AD ET

7 PERIKORDIYOSEN TEZ SETİ 2 AD ET
8 PERKUTAN TRA KEO STO M I SETİ 1 AD ET
9 ACİL D OĞUM  SETİ 2 AD ET
10 ASPIRASYON SETİ 1 AD ET
11 VİDEO  LARINGOSKOP 1 A D ET
12 INFUZYON POM PASI 3 AD ET
13 BOY -KİLO Ö LÇER TARTI 1 AD ET
14 İĞNEİNTRAOSSEOZSET 1 A D ET
15 HASTA ISITMA BATTANİYESİ 5 AD ET
16 HASTA KOL BANDI 10.000 AD ET
17 ACİL KRİKOTİROTOMİ SETİ 1 A D ET
18 DUVARA MONTELİ OTOSKOP -OFTALMOSKOP 2 A D ET

TOPLAM

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTM E YAPILAN TEKLİFLER D EĞ ERLEN DİRİLM EYE ALINMAYACAKTIR.

2 TEKLİFLERİN EN G EÇ 11.03.2019 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 15:30'A k a d a r  SATIN ALM A M Ü DÜ RLÜĞ Ü'N E VE GÖ REVLİLERİN E VERİLM ESİ

GEREKM EKTEDİR.
3 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLM AYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUM ARASI VE TESLİM AT SÜRESİ BELİRTİLM EYEN TEKLİF M EKTUPLARI 
D EĞERLEN DİRM EYE ALINM AYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN  BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞM AYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN G EÇERLİLİĞ İ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATINALM A BİRİMİ 
TELEFO N : 0472 616 1556 -1 1 8 4  

FAK: 0472 616 1168  
E-M AİL: p atno sd h@ h otm ail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


1. Üst solunum yollarına acil girişim için kullanılacaktır.
2. Ürün PVC'den üretilm iş olmalıdır.
3. Kanül erişkinler için 4mm kaflı,çocuk için 2mm kafsız, bebek için 1.5 mm kafsız olmalıdır.
4. Kanül içinde madeni madren olmalıdır.
5. Resüsitatör için silikondan yapılmış bağlantı tüpü ( catheter mount tubing ) olmalıdır.
6. Aspirasyon için luer lock enjektör olmalıdır.
7. Hastanın boynuna sabitlenmesi için süngerden yapılmış tespit (sabitleme) bantı olmalıdır.
8. Ürünün tamamı kullanıma hazır steril tekli ambalajda olmalıdır.
9. Ürün 3 farklı boy ve 2 farklı modelden oluşmalıdır.
10. Erişkin boyu kaflı ve stoper renk kodlu (y e ş il) ;  çocuk ve bebek boyu kafsız ve stoperleri renk 

kodlu (k ırm ız ı) olmalıdır.
11. Ürün , miadının bitmesinden en az 3 ay önce firma tarafından ücretsiz olarak değiştirilmelidir.

PERKÜTAN KRİKOTİROTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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SET PERÎKARDİYOSENTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Perikard'da oluşan sıvıyı drenaj etmeye uygun olmalıdır.

2. Kateter 6 adet drenaj deliğine sahip olmalıdır.

3. Set içerisinde;

a. 1 adet 8.3 F kalınlıkta 40 cm uzunluğunda perikardiyosentez kateteri,

b. 1 adet katetere uyumlu 3mm J uçlu 70cm guide wire, 

e. 1 adet giriş için kılıfı 18 G, 15 cm iğne,

d. 1 adet drenaj torbasına bağlantı için ara bağlantı,

e. 1 adet 3'İÜ musluk,

f. 1 adet drenaj torbası,

g. 1 adet multipurpose tubing adaptör,

h. 1 adet alligator clip cable bulunmalıdır.

4. Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

5. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

olmalıdır.

6. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
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FORSEPS YÖNTEMLİ PERKÜTAN TRAKEOSTOMİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Set, trakeostomi komplikasyonlarını en aza indiren forseps yöntemli perkütan trakeostomi 
yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

2- Forsepsli veya forsepssiz set seçenekleri mevcut olmalıdır. Belirtilmediği taktirde standart teslimat 
(1 adeti forsepsli olmak üzere) forsepssiz set olarak yapılmalıdır.Setlerin hepsinin veya bir kısmının 
forsepsli isteniyor olması durumunda ihale listesinde veya idari şartnamede veya teknik şartnamede 
bu durum belirtilmelidir.

3- Set içinde; forsepsli teknikle kullanılan özellikli trakeostomi kanülü ile bağı, trakeostomi kanülü 
obtüratörü, bistürü,enjektör, 14G intravenöz kanül, j uçlu rehber tel, tek dilatatör, (forsepsli setlerde 
özel forseps) bulunmalıdır.

4- Setin içinde, özel bu teknik için tasarlanmış olan ve tekniğin kullanımının bir gerekliliği olan 
obturatorunun ortası tüm hat boyunca delik olan ve azotprotoksit geçirgenliği çok düşük olan Kaflı 
trakeostomi kanülü bulunmalıdır. Trakeostomi kanülünün obtüratörü bulunmalıdır.

5- Perkütan trakeostomi kitinin içindeki özel üretim olan guide w ire forsepsin kullanımı sırasında 
forsepsin ucuna ve kapatıldığında forseps ayaklarına sıkışmayacak ve bu sürede de rahat 
ilerletilebilmesine imkan verecek şekilde olmalı ve çapı l,30m m , J uç ile birlikte uzunluğu 45 cm ve 
telin üzeri PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

6- Set tek parçadan oluşmalı, tüm malzemeler tek blister pakette olmalıdır.

7- Forsepsli setleri bulunan ünitelerin kullanacağı forsepssiz setlerde bu teknikle kullanılan setlerle 
aynı malzeme (forseps hariç) ve paketlemeye sahip olmalıdır.

8- Bu teknik için geliştirilm iş olan özel forsepsin üzerinde sterilizasyon veya uygulama alanlarında 
diğer cerrahi aletlerle karıştırılmaması için setin markası ile aynı olan marka yazılı olmalıdır. Set ile 
forseps aynı marka olmalıdır.

9- Tek dilatatörün ucu forsepsin ucuyla aynı kalınlıkta olmalıdır.

10- Set üzerindeki etikette setin 7,8 veya 9 numara setlerden hangisine ait olduğu ve forseps (griggs) 
yöntemiyle ilgili olduğunu gösteren ibare belirtilmelidir.

11- Forseps tekrar kullanılabilmelidir.

12- Forsepsin atravm atik forseps ayakları ve forsepssin ucu, içinden guide-vvire geçmesine izin 
verecek şekilde tasarlanm ış olmalıdır. Forsepssin ucu atravmatik olmaması için yuvarlatılm ış, künt 
uçlu olmalıdır.

13- Forsepsli veya forsepssiz setlerdeki trakeostomi kanülleri 7,0-8,0 ve 9,0 numaralardan bir tanesini 
içermeli ve hangi numaradan bulunacağı idare şartnamede veya alım listesinde belirtilm iş olmalıdır.

14- Setler sert blister ambalajlarda olmalıdır. Kutu ve set üzerinde son kullanım tarihi, streilizasyon 
şe k li, trakeostomi kanülünün boyu, çapı yazılı olmalıdır.



15- Kutu içinde Türkçe kullanım kılavuzu ve ürününün kullanımını, paket içindeki parçaları gösteren 
kılavuz bulunmalıdır.

16-TİTUBB ve medulla kaydı bulunmalıdır.SGK ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış olmalıdır.

17-Kullanıcı bölümler tarafından tespit edilen uygunsuzlukların (Ürünle ilgili üretim hatası, eksik parça 
veya malzeme hataları vs.) firmaya iletilmesi durumunda yenisiyle değişim yapmayı taahhüt 
etmelidir.

18-Miyadı dolması yaklaşan ürünlerde firma yenisiyle değişim yapmayı taahhüt etmelidir.

19-Gerektiğinde numune istenecektir.
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I .  Bir kullanımlık ve steril Özel çantasının içinde

2 .1  adet alüminyum bebek battaniyesi,

3. 3 adet üçgen bandaj,

4. 2 adet 6 cm.X2 m. Sargı bezi,

5 .1  adet bebek yüz maskesi,

6 .1  adet eldiven,

7 .1  adet kompres,

8 .1  adet bebek bezi,

9. 3 adet göbek bağlama mandalı,

10 .1  adet ipek flaster,

I I .  2 adet doğum bezi havlusu,

12 .1  adet eğri uçlu makas bulundurmalıdır.

ACİL DOĞUM SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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Aspirasyon Cihazı Teknik Şartnam esi
* *

1. Cihaz, aspirasyon gerektiren tüm cerrahi işlemlerde, yoğun bakım ve acil ünitelerinde 
kullanılmaya uygun olmalıdır.

2. Cihaz, dört tekerlekli ve mobil olmalıdır.

3. Cihaz, 134 ec'de steril edilebilen iki adet 2,5 litre kapasiteli cam kavanoza sahip olmalıdır.

4. Cihazdaki kavanozlar cihaz gövdesi üzerine rahatça takılıp çıkarılabilir özellikte olmalıdır.

5. Cihazdaki kavanozlar klinik alanı dışına kadar açılmadan taşınabilm elidir. Ayrıca istendiği 
takdirde plastik kavanoz ya da tek kullanımlık kavanoz takılabilir özellikte olmalıdır.

6. Cihaz, dolu kavanozun boşaltılması esnasında diğer kavanozun kullanılmasına imkân 
vermelidir.

7. Cihazın kavanoz kapaklarında, toplanan atıkların pompaya kaçmasını önleyen şamandıra 
sistemi bulunmalıdır.

8. Cihaz ayrıca şamandıralı, yedek kavanozlu emniyet sistemine sahip olmalıdır.

9. Cihazın metal akşamları korozyona karşı korumalı alüminyum malzemeden imal edilmiş 
olmalıdır.

10. Cihaz; yüksek vakum ve yüksek hava akışı üretmeli, kesintili yük ile sürekli çalışmaya uygun 
olmalıdır.

11. Cihaz üzerinde O ile 800 mmHg (deniz seviyesinde) aralığında, uygulanan vakum değerini 
izlemeyi sağlayan bir basınç ölçer olmalıdır.

12. Cihaz üzerinde hava kaçak sistemi ile çalışan ve vakum değerini ayarlamaya yarayan vakum 
ayar düğmesi bulunmalıdır.

13. Cihaz yağsız tip (yağ gerektirmeyen ve bakıma ihtiyaç duymayan) vakum pompasına sahip 
olmalıdır.

14. Cihazın gürültü seviyesi maksimum 65 dBA olmalıdır.

15. Cihazın vakum pompası en az 20 It/dk hava akışı sağlayacak güçte olmalıdır.

16. Cihazın üzerinde bir adet açma-kapama anahtarı ve cihazın çalışır durumda olduğunu 
gösteren bir adet sinyal lambası bulunmalıdır.

17. Cihazın çalışmasını ayak ile kontrol etmek amacıyla ayak pedalı takılabilmelidir ve bu pedal 
cihaz ile birlikte verilm elidir.

18. Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır.
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1. Cihaz, direkt laringoskopinin zor olacağı öngörülen entübasyon olgularında veya zor olacağı 

öngörülen durumlarda, kısa ve elde kolay kavranabilir tipte tasarlanmış olmalıdır.

2. Cihaz, tüm zor entübasyon sınıflandırmalarını karşılayabilmek için bladeleri ile bütünleşik 

yapıda 66 derecelik görüş alanı sağlayabilen bir kamera sistemine sahip olmalıdır.

3. Blade kamerasının görüntü çözünürlüğü en az 2.OM piksel olmalıdır.

4. Bladelerin ışık kaynağı en az 6 LED olmalı ve 800 lüks şiddetinde ışık vermelidir.

5. Cihazın üzerinde, gövdesi ile bir bütün olan yapıda, bütün açılarda dönebilen ve en az 3,5 inç 

genişliğinde, tam görüntü verebilen renkli LCD tip bir ekran olmalıdır.

6. Blade kamerasından gelen görüntüyü, kaliteli olarak izleyebilmek için ekran çözünürlüğü en 

az 640 X 480 piksel olmalı ve ekran görüntüsü saniyede 30 kez yenilenmelidir

7. Cihaz ile entübasyon sırasında, ekranda buğulanmayı önlemek için önceden ısıtmayı 

gerektirmeyen, buğulanmayı giderici bir sistem olmalıdır.

8. Cihaz monitörü kolayca açılmalı ve 10 saniye içerisinde kullanıma hazır hale gelmelidir.

9. Cihazın el tutamağı üzerinde yerleşik tek bir tuş olmalı ve kullanıcı sadece tek tuşa basarak 

hem video kaydı hem de anlık fotoğraf çekimi yapabilmelidir.

10. Cihaz, en az 4Gb büyüklüğünde dahili belleğinde alınan görüntüleri saklayabilmelidir.

11. Cihazın üzerinde bellekte saklı verinin dışarıya transferi ve bataryanın şarj edilebilmesi için 

mikro USB tipinde giriş bulunmalıdır.

12. Cihazda, her ikisi en az 3 çeşit boyda çok kullanımlık ve tek kullanımlık Macintosh tip bladeler 

ile kullanılmalıdır.

13. Çok kullanımlı bladeler, 316 tıbbi kalitede, cerrahi sınıf, biyo-uyumlu paslanmaz çelikten imal 

edilmiş olmalı ve en az 1000 kez sterilize edilebilmelidir.

14. Cihaz, hasta güvenliği ve değişken şebeke gerilimlerine karşı 100-250VAC arası gerilim ile 50- 

60Hz frekanslarında çalışan 5V-1000mAh elektrik adaptörü birlikte verilmelidir.

15. Cihazın dahili bataryası 3.7V-3200mAh kapasiteye sahip olmalı ve tam şarj edilmiş bataryası 

ile de en az 200 dakika süre boyunca çalışabilmelidir.

16. Çok kullanımlık tipte ağırlık en fazla 376gr ve tek kullanımlıkta ise en fazla 321gr olmalıdır.

17. Cihaz üretim ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl, garanti sonrası ücreti karşılığında yedek parça 

için 8 yıl süreyle garantili olmalıdır.

18. İthalatçı veya satıcı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

19. 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 beigesine sahip olmalıdır. Bu yetki 

belgesi ihale dosyasında sunulmalıdır .
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İN FÜZYON POMPASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Cihaz intra venöz, enteral ilaç uygulamalarına, torba ve cam şişelerle uygulamaya uygun 

olacak şekilde kullanılabilirolmalıdır.
2) Cihazın değerlerinin iyi anlaşılabilmesi için 4" inç renkliLCD ekran olmalıdır.
3) Cihazın dili Türkçe, kullanımı pratik ve kolay olmalıdır.
4) Kolay ve pratik kullanım için infüzyon modları arasında geçiş en fazla iki tuş kombinasyonuyla 

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

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

sökülebilmelidir.
9) İnfüzyon pompası 220V-50 Hz. şebeke gerilimi ileçalışabilmelidir.
10) Cihazın şarj özelliği olmalı ve dahili bataryası ile 30 ml/saat hızla en az 5 saat çalışabilmelidir.
11) Cihazda, elektrik kesildiğinde batarya otomatik olarak devreye girmelidir.
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 sensörleri cihaz içerisinde bulunmalıdır.
15) Cihazda infüzyona ara verilmeden ml/saat modunda infüzyon hızı değiştirilebilmelidir.
16) Cihazda, 1 -9 9 9 9  mİ arası giden hacim (volüm) ayarlanabilmelidir.
17) Cihazda bolus ve purge 100-1500 ml/saat arası ayarlanabilmeli, artırımlar 1 ml/saat 

olarak yapılabilmeli, istenilen miktar tek tuşla verilebilmelidir.
18) Cihazda bolus hacmi 1-20 mİ aralığında 1 mİ kademelerleayarlanabilmelidir.
19) Cihazda 1 mİ için 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 cinsindenayarlanabilmelidir.
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 -1 500  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 olarak ayarlanabilmelidir

22) Cihaza gönderilmek istenen zaman değeri ve toplam volüm girildiğinde cihaz akış 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 uygun olmalıdır.
28) Kullanılmak istenen IV set cihaz üzerinde bulunan 6 adet svvitch anahtar yardımı ile 

seçilebilmelidir.

{m.Dr.Yasemin DELİCE
) .T e s .N o :131809

j  Devlet Hastanesi 
Acil Sarvis



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 yeralmalıdır.
31) Pompada serbest akımı engelleyici mekanizmalarbulunmalıdır.
32) Cihazda infüzyon devam ederken işlemin sorunsuz devam ettiğini belirten led ışıklar 

senkronize halde yanıp sönmelidir.
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 vvireless 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 andaizlenebilmelidir.

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 otomatikyapmalıdır.
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 için cihazın arka tarafında mekanik power on/off 

anahtarı bulunmalıdır.
47) Cihaz dezenfekte edilebilen bir yüzeye sahip olmalı ve kolay sıvıgeçirmemelidir.
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) İthalatçı 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.

U m n  DELİCE 
î o : W 809 

vlet Hastanesi 
S e r v i s



BOY-KİLO ÖLÇER TARTI TEKNİK ŞARTNAMESİ
.

1. Özel tasarım boy ve kilo ölçer insan tartar baskülü, kilo dijital ekranda ağırlığı gösterir, boy 60-200 
cm arası manüel ölçüm yapan teleskopik boy çubuklu olmalıdır.

2. Elektrikli, dahili şarj edilebilir akülü ve pilli olmalıdır pilleri verilm elidir

3. Arkadan ışıklandırılmalı Dijital LCD ekran olmalıdır. En az 100 gr, en fazla 200  kg tartna özelliği 
olmalıdır.

4. Gösterge yerine montajlı çıkmaz. Sağa-solo ve yukarı-aşağı dönebilen gösterge aparatına sahip 
olmalıdır.

5. Dara, sıfır ,üst üste toplama tuş fonksiyonları olmalıdır.

6. Analog butonlu tuş takımı tozlu ortamda kullanıma uygun; kesilse, delinse bile çalışmalıdır.

7. Baskül pas ve çizilmelere karşı dayanıklı beyaz elektrostatik fırın boyalı platform olmalıdır.

8. Baskül için özel üretilm iş 300 kg kapasiteli OIML Sertifikalı yük hücresinden yapılm ıştır. Çift şaseden 
üretilmiş olmalıdır.

9. İstenilen yöne doğru göstergeyi çevirebilme özelliğine sahip olmalıdır.

10. Otomatik sıfırlama, harici kalibrasyonlu olmalıdır.

11. Kauçuk lastik ayak sayesinde cihaz stabil çalışır ve zeminden kaymaz olmalıdır.

12. Doğru ve hassas tartma yeteneği olmalıdır.

13. Aşırı yük koruması, darbeye dayanıklı sistem olmalıdır.

14. Limit fonksiyonu ile tartı kontrolü imkânı sağlamalıdır.

15. Üst üste toplama özelliği (adeti ve ağırlığı) görebilmelidir.

16. Baskül darbeye dayanıklı sistem olarak çift şaseden üretilmelidir.

17. Baskül kaliteli ve tok malzemeden üretilmelidir.

18. 35X40 cm Ebatlarında üretilmelidir.

19. Boy çubuğu özel üretim doğru ve hassas ölçüm yapmalıdır.

20. Boy çubuğu 1.sınıf teleskopik profesyonel alüminyum metalden üretilm iş hassas olmalıdır. Boy 
Ölçme Çubuğu İç İçe Geçme özelliğinde olmalı. Çubuk ölçüm sonrasında kendiliğinden inmemeli.

21. Tartı işleminden sonra görüntü ekranda bir süre kalmalı. Kullanılmadığı zaman kendi kendine 
kapatma özelliği olmalıdır. Boy ölçer ana gövdeye monte olmalıdır. Kg biriminde ölçüm yapabilmeli.

,'atnoş I



İĞNE İNTRAOSSEOZ 15 G 15 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Intraseoz uygulama seti, şok ya da bilinç kaybı nedeniyle damar yolu bulunamayan 
hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2. intraseoz uygulama seti, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, sıvı, ilaç infüzyonlarında 
kullanılabilir olmalıdır.

3. intraseoz uygulama seti, tibia ve humerus için kullanıma uygun olmalıdır.
4. İntraseoz uygulama seti iğne, iğne ile uyumlu serum seti bağlantı parçası ve özel

driverdan oluşmalıdır.
5. intraseoz uygulama setinin yetişkin ve pediatrik uygulamada hızlı sıvı ve kan

uygulamaya uygun boyutlardaki (15 G) iğnesi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
6. intraseoz uygulama seti iğnesinin uzunluğu 40 kg üstünde için 25 mm, 40 kg altındaki 

hastalar için 15 mm olmalıdır.
7. intraseoz uygulama setinin iğneleri steril koruyucu kabı ile birlikte ve tek kullanımlık 

olmalıdır.
8. intraseoz uygulama setinin iğnesi yerleştirildikten sonra basınçlı torba ile infüzyona 

olanak sağlamalıdır.
9. intraseoz uygulama setinin Driver’ı pille çalışmalıdır.
10. İntraseoz uygulama setinin iğnesi 90 derece dik açıda driver yardımı ile hızla 

döndürülerek kemik iliğine sabitlenmelidir. Sabitlemeden sonra pansuman, sargı vb. 
gerektirmemelidir.

11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teklif veren firma her 50 adet İntraseoz iğne için 1 adet İntraseoz uygulama Driver'ı 

verilmelidir.



Hasta Isıtma Battaniyesi Teknik Şartnamesi

1. Yetişkin battaniye boyutları ,en az 200(ikiyüz)cm boyu ve en az 120(yüzyirmi)cm eni olmalıdır.

2. İki katmandan oluşmalıdır.İç katman dokunmamış kumaştan iç katman polipropilen olmalı ve
54gr/m2(ellidört) emici özelliği bulunmalıdır.

3. Battaniye lateks malzeme içermemelidir.

4. Battaniye röntgen filmi (x-ray transparent) çekilmesine uygun yapıda olmalıdır.

5. Isıyı homojen dağılımını sağlayan mikro delikler bulunmalıdır.

6. Isıyı battaniye içerisine yayan özel tasarım ı bulunmalıdır.

7. Battaniye üzerindeki cihaz hava bağlantı hortumunun çıkmaması için özel her türlü cihaza uygun 
bağlantı noktası olmalıdır.

üım.Dr.Yac
D i p . T . 
P a t r . r  o/



.  '
1. Bileklik sürtünme ve aşınmaya karşı dayanıklı olmalı, su ,vücut ıs ıs ı, kan amonyak ,çam aşır suyu 
gibi malzemelerden etkilenmemelidir.

2. Hasta bileğinin barkod yapışacak bölümü 3,5 cm en, 7,5 cm boyuna olmalıdır.

3. Bileklik kola takıldıktan sonra kesilerek çıkarılma dışında çıkarılmayacak özellikte olmalıdır.

4. Hasta bileklikleri hasta güvenlik standartlarına uygun olmalı, uygunluğu gösteren orijinal 
sertifikası olmalıdır.

5. Bilek genişliğine göre ayarlanabilir özellikte olmalıdır.

6. Barkod yapışacak bölümü şeffaf naylon kaplama olmalı. İçinde, hastanemizdeki barkot 
büyüklüğünde uyumlu karton olmalıdır.

7. Hasta kol bandı yumuşak PVC'den yapılmalıdır. Hastanın kollarına rahatsızlık vermeyecek şekilde 
kenarları tahriş edici olmayacaktır. Anti alerjik olmalıdır.

8. Hasta kol bandları tek kullanımlık olmalı çıt çıtları kilitlendikten sonra açılmamalıdır.

9. Anne-Bebek Kol Bandları birbirine bitişik olmalı, kullanım esnasında birbirinden kolayca 
ayrılmalıdır.

10. Anne-Bebek Kol Bandları üzerinde aynı seri numara olmalı, seri numaralar kesinlikle silinmemeli 
ve değiştirilememelidir.

(Solvent, alkol, tiner vb. gibi malzemelerle silinememelidir. Bu yüzden seri numaralar soğuk baskı 
tekniği ile yapılacaktır.)

11. Hasta kol bandının uzunluğu anne için 24,3cm yazı yazılacak kısım 2,5cm, 

bebek için 15,3cm yazı yazılacak kısım 2,2cm ( -ı-/-10mm olabilir).

12. Etiketler anne için 6,5X2,2cm , bebek için 3 ,7X l,7cm  ebadında olmalıdır (+/-3mm olabilir).

13. Hasta kol bandları hastanece istenilen renklerde imal edilmelidir.

HASTA KOL BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Uzrji:w.Yasemmi 
D iD  T e s . N o î i  3 1  o .
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DUVARA MONTELİ OTOSKOP-OFTALMOSKOP 

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Cihaz, 220 Volt, 50 Hz şehir cereyanı ile çalışan bir adet duvara monte transform atör ünitesi 
üzerinde, bir adet 3.5 Volt'luk otoskop ve bir adet 3.5 Volt'luk oftalmoskop başlıkları ve bunlara ait el 
tutamaklarından oluşmalıdır.

2-Duvar transformatörüne istenildiği takdirde opsiyonel olarak digital term om etre takılabilmelidir.

3-Duvara monte ünitesi, bünyesinde bulunan bir transform atör vasıtası ile şehir cereyanını 3.5 Volt'a 
düşürmen, böylece 3.5 Volt'luk otoskop ve oftalmoskop ile bunlara ait el tutamaklarının çalışmasına 
imkan sağlamalıdır.

4-Duvara monte ünitesi üzerinde ışık şiddetini ayarlayan bir adet reosta bulunmalıdır.

5-Duvara monte ünitesi üzerinde, tutamaklardan herhangi biri kaldırıldığı zaman sistemin otomatik 
olarak çalışmasını sağlayan bir adet mikro anahtar bulunmalıdır.

6-EI tutamakları krom kaplı pirinç olup duvara monte ünitesine spiral kordonlar ile bağlanmalıdır. Bu 
kordonlar en az iki metreye kadar açılarak uzayabilmelidir.

7-Duvar transformatörünün yanında 1 adet spekulum dispenser'ı olmalıdır.

8-EI tutamakları, arzu edildiğinde cihazın markasına ait diğer 3.5 Volt'luk başlıklarla da 
kullanılabilmelidir.

9-3.5 Volt'luk otoskop başlığında aşağıdaki teknik özellikler bulunmalıdır:

* Cihaz 3.5 Volt'luk xenon ampul ile çalışmalıdır. Ve cihaz ile birlikte 2 adet yedek ampulü 
verilmelidir.

* Cihaz fiberoptik aydınlatma sistemini içermelidir.

* Cihazda oynayabilir lens sistemi olmalıdır.

* Cihaz pneumatik otoskopiye uygun olmalıdır.

* Cihazın yanında 200 adet 3 ve 4 nolu boyda disposable spekulum verilm elidir.

* Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.

10-3.5 Volt'luk oftalmoskop başlığında aşağıdaki teknik özellikler bulunmalıdır.

* Cihaz 3.5 Volt'luk xenon ampul ile çalışmalıdır. Ve cihaz ile birlikte 2 adet yedek ampulü 
verilmelidir.

* Cihazda 5 adet aperatür (küçük, büyük, çizgi, fiksasyon ve kobalt filtre) bulunmalıdır.



* Cihazda coaxial optik sistem olmalıdır.

* Cihazda red-free filtre olmalıdır.

* Cihaz 15 adet aperatür kombinasyonu yapabilmelidir.

* Cihazda lineer polarize filtresi olmalıdır.

* Cihazda, her diopteride 28 lens olmak üzere -25'den +40'a kadar diopteri ayarı olmalıdır.

* Cihaz fabrikasyon hatalarına karşı bir yıl garantili olmalıdır.

11-Sistemin duvara monte edilebilmesi için gerekli olan tüm aparatlar cihaz ile birlikte verilmeli ve 
cihaz idarenin göstermiş olduğu yere firma elemanlarınca ücretsiz olarak monte edilmelidir.

12-Sistem fabrikasyon hatalarına karşı iki yıl boyunca satıcı firma garantisine sahip olmalıdır.



CERRAHİ ALET SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
c ' •

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER;
01 . Cerrahi A le tle r, paslanmaz çelikten imal edilmiş o lacaktır. İmalat veya tıbbi nedenler ile tamamı veya bir 
kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletlerin " teknik şartnameye cevap " 
metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin teklifi değerlendirme dışı kalacaktır.
02 . Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
03 . Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden 
yapılmış olmamalıdır.
04 . Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar 
bulunmamalıdır.
05 .Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet 
azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan "elastiki yapıya" sahip olmalıdır.
06 . Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.
07 . Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan aletler olmalıdır.
08 .Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler 
olmalıdır.
09 .Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında 
elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.
10 .Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma 
olmamalıdır.
1 1 . Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.
12 .Pensetlerin sabit eklemlerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık 
bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.
13 . Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.
14 . Portegüler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızlan 
birbirine aralıksız oturmalıdır.
15 . Pensler tutukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının 
ağızları birbirlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.
16 . Cerrahi Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 1 3 4  derecede buharlı otoklavda 
sterilizasyona dayanıklı o la cak tır . Ayrıca listeler içerisinde yer alan siyah renkli malzemeler ameliyat 
esnasında parlamayı tamamen engelleyen , aletlerin kullanım ömrünü ve performansını arttıran, 
yüzey sertleştirilmesi uygulanmış olan aletlerdir. Bu özellikteki aletlerde yüzey sertleştirilmesi ve 
siyahlaştırma işlemi titanyum alüminyum nitrit veya ceramic coated tekniklerinden biri ile yapılmış 
olabilecektir. Kurum dilediği takdirde, ihale sonrası bu tür ürünler için birinci avantajlı tekliften 
başlayarak firmalardan sırası ile bu özelliklerini belgelendirmelerini isteyebilecektir.
17 . İstekliler bir veya birden fazla sete teklif verebilecekleri gibi setlerin tamamına da teklif 
verebilirler. Ancak set bütünlüğünün korunması ve aletlerde standardizasyonun sağlanması için teklif 
verecekleri set veya setlerin içerisindeki tüm ürünlerin tamamına teklif verm eleri zorunludur.Teklif 
edilen cerrahi aletler aynı marka olmalıdır.Konteynır ve aparatları farklı marka olabilir. İstekli firmalar 
ürünlerine ait katalog numaralarını " teknik şartnameye cevap " metninde yazmak zorundadır.
18 . T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01/05/2008 tarih ve 15167 sayılı 
genelge hükümlerince , teklif edilen ürünlerin ihale tarihi itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi 
Bankası'nda kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin (konteynerler, ta s la r , kü ve tle r , silikon çimleri 
v.benz. hariç) TİTUBB ' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir . Sağlık 
Bakanlığından onaylanmış barkod numaralarının " teknik şartnameye cevap " belgesinde belirtilmesi 
zorunludur . İlgili Sete teklif edilen ürünlerden bir veya daha fazlasının onaylı barkod numarasının 
olmaması durumunda set bütünlüğü bozulacağından isteklinin teklifi o sette değerlendirme dışı 
ka lacaktır.
19 . İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi Aletler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı 
gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup , istekli Cerrahi Alet teknik



şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi 
diğer marka aletleri de tek lif e d e b ilir . Teklif edilen aletlerin ölçüleri istenilenden 20 cm altı aletlerde 
+/- 1 cm , 20 cm ve üstü aletlerde +/- 2 cm uzunluklarda olabilecektir. Ancak bu fark aletin ana 
işlevini gören eğim, kavis, ağız metal yapısı, ağız diş yapısı, kıvrım , serasyon gibi işlevsel 
özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır.Teklif edilecek aletlerin  uç kısım larında farklılık 
bulunması durumunda ise bu farklılığın kabul edilebilir seviyede olduğuna veya reddine ilgili 
kullanıcı hekim görüşü alınarak karar verilecektir.
20 . İstekli firm alar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerin verimliliğini 
arttırmak amacı ile idaremizin muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği en az beş personele 
iki gün süre ile kullanım öncesi ve sonrası bakım hakkında eğitim verecektir.

21. İstekli firm alar ihale uhdelerinde kalması durumunda teslim edecekleri ürünlerden idaremizin 
muayene ve kabul işlemleri sırasında belirleyeceği 2 adet cerrahi aleti TS 140 EN ISO 6508-1 
Standartlarına uygun olarak TSE den alınmış cerrahi sertlik ölçüm testine gönderecek ücreti firma 
tarafından karşılanacaktır. Ölçüm sonucunda uygunsuz olan firmaların teklifi red edilecektir.
22 .Cihaz numune üzerinden değerlendirilecektir.



DİKİŞ SETİ (10 set) TRAKEOTOMİ SETİ (1 s e t )
• ■, T- •

1. Düz penset 1 adet 1. Bistüri sapı no :3 1 adet
2. Makas 1 adet 2. Boyama pensi 1 adet
3. Portegü 1 adet 3. Dişli penset 2 adet

4. Dekalatör 1 adet
DOĞUM TAKIM I (2 set) 5. Diseksiyon makası (küçük) 1 adet

1. Makas 1 adet 6. Faraböf ekartör 2 adet

2. Klemp 2 adet 7. Eğri hemostat 2 adet
8. Portegü 1 adet

TORAKOTOMİ SETİ (1 s e t ) 9. Raythangle 1 adet
10. Trakeostomi iç kanül 1 adet

1. Bistüri sapı no:3 1 adet 11. Çamaşırpensi 2 adet
2. Bistüri sapı no :4 1 adet 12. Kısa mikuliç 2 adet
3. Düz penset(bir tanesi kısa) 2 adet 13. Lengenberg ekartör 1 adet
4. Dişli penset 1 adet 14. Trakeostomi dış kanül 1 adet
5. Över pensi 1 adet
6. Diseksiyon makası (1 tanesi uzun ) 3 PLASTİK CERRAHİ SETİ (1  set)

adet
7. Faraböf ekartör 2 adet 1. Bistüri sapı no:3 1 adet

8. Boyama pensi 1 adet 2. Bistüri sapı no:4 1 adet

9. Portegü (1 tanesi uzun ) 3 adet 3. Düz penset (ince uçlu) 1 adet

10. Satinsky 1 adet 4. Dişli penset 1 adet

11. Eğri hemostat 6 adet 5. Diseksiyon makası 1 adet

12. Çamaşır pensi 4 adet 6. Faraböf ekartör 2 adet

13. Toraks ekartörü 1 adet 7. Düz hemostat 2 adet

14. Delta klemp 1 adet 8. Portegü 1 adet

15. Raythangle 2 adet 9. Över pensi 1 adet

16. Kelly 2 adet 10. Eğri mosküto 2 adet

17. Düz hemostat 2 adet 11. Çamaşır pensi 1 adet

KÜÇÜK MÜDAHALE SETİ (2 s e t )

1. Bistüri sapı no :3 1 adet
2. Bistüri sapı no :4 1 adet
3. Düz penset 1 adet
4. Dişli penset 1 adet
5. Düz makas 1 adet
6. Diseksiyon makası 1 adet
7. Faraböf ekartör 2 adet
8. Boyama pensi 1 adet
9. Portegü 1 adet
10. Allis pensi 2 adet
11. Eğri hemostat 2 adet
12. Çamaşır pensi 2 adet
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