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Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/.....
Fiyat Teklifi
STERİLİZASYON BÎRİMİ İÇİN 2 KALEM SARF MALZEME ALİM İŞİ 
1824

İLGİLİ FİRM ALARA

13.02.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden ^17.02.2020 saat; 
10:30'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr SARSU

Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1
BUHAR STERİLİZASYON 
İNDİKATÖRÜ KİMYASAL 
KİMYASAL İNDİKATÖR CLASS 6

20.000 Adet

2
BUHAR STERİLİZASYON 
MARUZİYET BANDİ SINİF 1 
MARUZİYET BANDI

200 Adet

KDV iariç  Genel Toplam

AdresıSansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

İlgili K iş i: Mehmet Sena ULAŞ - 
memet_.ulas@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
mailto:memet_.ulas@hotmail.com
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Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

E k; Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin T.C.Ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

Adres:Sansu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km ilgili K iş i: Mehmet Sena ULAŞ -
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 memet_.ulas@hotmail.com
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

mailto:memet_.ulas@hotmail.com
mailto:patnosdh@hotmail.com


BUHAR KİMYASAL İNDİKATÖR ŞARTNAMESİ

1. Buhar sterilizasyon sürecinin seçilen sterilizasyon çevrimi için 
kurulum değerleri baz alındığında spesifikleştirilen bu değerlerin 
üzerinde tüm kritik parametrelere reakte edebilecek nitelikte 
üretim dizaynı olmalıdır.

2. Indikatörde kullanılan film sterilizasyon sürecinde çekme, 
buruşma, yapışma vb. defektlere izin vermemelidir.

3. Class 6 indikatör stribin indikatör baskılı tarafı filmle kaplanmış 
olacaktır.Arka yüzünde buhar geçişini sağlamak için film 
kaplaması kesinlikle olmayacaktır.

4. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.
5. Stripin üzerinde bir indikatör, sterilizasyon sonrası okunabilen 

renk değişimi gösterecektir.
6. Stripin üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk 

bölgesi bulunacaktır.
7. Sterilizasyon parametrelerinde bir sorun varsa renk değişimi 

“referans renk" ten farklı tonlarda olacaktır.
8. Paketin üzerinde son kullanma tarihi olacaktır.
9. İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
10. Indikatörün sunduğu sonuç objektif olup yoruma

dayanmamalı objektif bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır.
11. Indikatörün ölçebileceği sterilizasyon çevrimleri her strip

üzerinde olmalıdır.
12. Ürün lot numarası her Indikatörün stripinin üzerinde yer 

almalıdır.
13. Indikatörün CE belgesi olmalıdır.
14. İndigatör basılı yüzey lamine kaplı olmalıdır.
15. Ürün kullanıcıya numune bırakılıp test edilmelidir.
16. 250 striplik kutularda kullanıma hazır olacaktır.

GIYASElTtN  GÜy LKÜŞ



BuBar Serilizasyonu Maruziyet Bandı Teknik Şartnamesi

Steril edilmiş paketleri diğerlerinden ayırt etmek için kullanılmalıdır,

Kumaş, plastik, kağıt, metal ve cam üzerine kolayca yapışabilmeli ve üzerine yazı 
yazılabilmelidir.
Maruziyet sonrasında banttaki renk değişikliği ne olmalı, yoruma açık olmamalıdır.
Krep sırt yapısıyla esnek ve kopma direnci yüksek olmalı, sterilizatör içindeki basınç değişikliği 
sırasında oluşan genleşmeye toleranslı olmalı, yırtılmamalı, yerinden çıkmamalıdır.
Yapıştığı yüzeyde kalıntı bırakmamalıdır.
Bant halkasının içinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalı ve buhar için 
kullanılacağını belirten ibare bulunmalıdır.
Normal oda koşullarında (15-30°C, %35-60 nem) saklanabilmelidir,
ISO 11140 standartlarına göre Sınıf l 'e  uygunluğu bulunmalıdır.
Teslim tarihi itibari ile en az 2 yıl miadii olmalıdır.

GIYASETTİN GüfELKUŞ


