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Teklif Mektubu Davet

Sağl* Tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktan yazıh DOĞI]MIIAIIE BİRİMİ MALZEMELERİ
ALIIUI işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 22lD maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin
KDV hariç birim ve toplam fıyatının 15.05.2020 tarih ve saat l2:00'a kadar hastanemiz satın alma birimine
elden teslim edilmesi yada diyadinü@gmail.com adresine göndermeniziricaederim.

Bilgilerinize aız ederim.

İdari ve

NOTLAR:
-Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satın alına birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
- Teklifle( rakam veyayüzı ile) KDV hariç TL olarak dtizenlenecektir.
- Eksik doldurulan tizerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır.
- Malın tiiriine göre UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Ödemeler 90 giln içerisinde yapılacaktır.
- Numune istenildiği takdirde teklif mektubu ile numune de sunulacaktır.
- - Alımlar http://www.agriihale.gov.trle-posta adresli ASı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
- Alım konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tiim alımlar e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
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Diyadin Devlet Hastanesi

SERVİKAL OLGUNLAŞTIRICI BALON (CRB) TEKNİK
ŞARTNAMESİ
l.Serviksin indüksiyon için sakıncalı olduğu zamanlarda doğuı4.sancısından önce servikal kanalın

mekanik genişlemesinde kullanılmalıdır. :

2.Serviks indfüsiyonlarında doğal ve aşanialı olara-l<, genişlemesini kolaylaştırmak için

3.100% silicon dan imal edilmiş olup, Frencl, İlrr', ldlO}]rir,.luğu 40 cm ve çift 80 mL lik

balondan oluşmalıdır. 'id.

4. Uterin içinde kalacak balonu genişletmek için U harfli Check-Flonun kırmızı işaretli kısımdan 20

ml'lik şırınga kullanarak normal salinin 40 ml'siıkullanılma[ı4ın.i .., ,.,, : ,. , ,.,,] .. j .,, 
"_

S.Uterin içerisindeki balon şişirildikten sonra cihaz çekilerek balonun iç servikal duvara oturtulması

sağlanmalldlr.. ,. ,,.;ı _.,ı.,;_|_|:. ı].... ::; ı....

6.Vajinal balon bu işlemden sonra dış servikal duvardan göriilebilmelidir.

7.Uterin dışında kalacak balonu genişletrıek için Y harfli Che,gkflonun yeşil işaretli kısımdan 20

ml'lik şınnga kullanarak norr.nal salinin 20 ml'si küllanilmalıdır.

8.Her iki balon 80 ml'lik maksimum sıvıya ulaşana kadar tler sefepinde bir balona 20 ml'lik

artınmlarla doldurulmalıdır. .i 
.

9.Kullanım süresi 12 saatten fazla olmamalıdlç işlem içi4, kolay yerleştirilebilj1, vç.çıkarılabilir

olmalıdır ,, l,! :., ı.-,..ı ,.] . ,. ı .

l0.Tekkullanımiçintasarlanmışolmalıdır. i.ıı:_ :.,.. ,]ı!ıiı. ,:,..ıı 
.

11.Orijinal paketlerde tiretici fırma ismi ve.ştel,ılızasy":-r::rrazılı olmalldır.

], i ;"ı.i.-: .:

:

i.]1i:. ,j-
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FORSEPS TEKNİK Ş,I,RTNAMESİ

1. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdn
2. Aletlerin polisajı diizgtin ve ptirüzstiz olmalıdır.
3. Aletler her tiirlü sterilizasyon şartında paslanrşıamalr ve korozyon testinde
dayanıklıolmalıdır. ı- "3,',
4. Cerrahi aletlerin kullanım stiresi içerisinde gazl.i§üru veya buharlı
sterilizasyona uygıxlluğu garanti edilınelidir.
5. Aletleİin her İrİrl"l" tlr.rira" katalog numard$tİıarkası yazılı olmalı ve
silinmesi mümktin olmamalıdır.
6. Aletlerin eklem yerleri ve
7. Aletler in ğız kısımları hassasiyet ve yapıda
olmalıdır.
8. Kilit mekanizrrıası olan aletlerde kilitlönme sorıüıu yaşanmamalıdır.
9. Aletler dayanıklı olmalı ve basit darbelerle krrılmamalıdır.
10. Teklif edilecek cerratıi aletlerin özelliklerini gösteren kalite belgesi (ISO,
CE, TÜV) iiretici tarafindan noter tasdikli olarak belgelenmelidir.
11. İhateye giren satrcı firmanııı bayilik ve yetki,belgesi vermesi gereklidir
12. Distribütörtln yetki belgesi olması gereklidir.
13. Cerratıi aletler teknik şartrıamesindç yazılı,o{an kod numaralarıkesin özellik
belirlemek içnyazı|mış olup, belirtilen özellikte ve aynı fonksiyonları görecek

şekildedengio,landiğermarkaaletleri.detekli.fverebjlir.
14. Cerrahi Aletler fabrikasyon ve işçilikve malznme,hatalarına karşı, j,j

Tüketicinin Korurıması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetrıelik ve
mevzuatlarda zorunlu olduğu.şekilde ea)az 5 yıl;gaıantili olacaktır. Garanti
tiretici fabrika,ve ithalatçı,ve satıcı firrha tarafuıdan,ayn ayn noter tasdikli
verilecektir. .,j ,iı,iİ},i.lj .;-,, ;:ii,... .:,,., i . .:, , ."... ,

.,i,] ..'' 
".;]*

, 1-, ,,ı, ;i, " " _

,.lİ'"' | ı ., ., ı; ..,..,..;
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rUDRALI CERRAHİ srrniı nr.,nivgN pinsrr ua,Hir-,
oLACAx güyüı<ı,trxrE ) TEKNir ş,l,nrNAMESi
l.Eldiven doğal kauçuktan imal edilmiş olmalı

2.Gammasterilizasyonlu olmalı ve aırıbalaj tizerinde gaıııma ile sterilizasyonun yapıldığı
belirtilmeli.

3.Kolayca görüüp açılabilen açılış yerine süİp u*tulaİrJa}ıip olmalı.

4.Eldiven aırıbalajı yırtık ve delik olmamalı. -,ili,

S.Eldiven giydirilirken kontaminas;onu önlemek için koncu kolay açılmalı,esneme özelliği
olmalıdır, açarken yırtılmamalıdır.

6. Sıvılara geçirgen olmalıdır.

7.Eldiveniçytlz.upudraııolmalıdır. 
' 'i;,,:!ı, , ı':'"'''}:"'ıİl, "i," ii:,,|,,ıi,,,,

8.iç ytızeydeki pudra miktarı eldiveni ra}ıat ğly-"v" f'}j#İİ.ta- ollnahür.Pudra miktan

9.İçyıızeyde özellikle parmak uçlannda topaklanmış pudra.yada kauçuk partikül,leri ' -

bulıırımamalıdır 
] .

10.Eldiven giyilirken el ratıat bir biçimde eldivenin içinÖe kayabilmelidir.Takılma
olmamalıdır.

ll.Eldiven nımarasl ile uyumlu olmalıdu. ,.3 b. ,....._i ı:: ı ., ,, ]ı..

l2.Eldiven giyildiğinde ele tarn ofurmalıdır.Dirsekler datıil kol içine girmelidir.

l 3,Eldiven eller kısmen nemliyken bile giyilebilmelidir.

1 4.Giyilirken eldiven yırtılmamalı veya delinmemeli.

1S.Eldivenler giyildikten sonra parmak uçlafliıda ve elde'doktınma hissi engellenmemelidir.

1 6.Hipoalerjik olmalı,elde kıınıluğa neden oİmamalıdır.

l7.Eldivenler ıızun konçlu dirsek datıil olmalıdır. 
il-'t'l' i: :'i ' ' ı: 

'" 
':'

l8.Paketiçindeki eldivenler birbirinden farkh dokuda olmamalıdır.Eldiven dokusu ince-
kalın dalgalı,pütiirlü veya delik olmamalıdır. "':''

19.Eldiven uzun stire kullanıldığında ve ıslandğında yapış yaplş olamamalıdır.

20.Paket tizerinde imalat ve son kullanma taritu, sterilizasyon yöntemi ve tarihi,eldiven
özelliğini ve numaralııru belirten yazı|ar olma[ıdır.Paketin açılma yöntinü göstren işaretler
olmalıdır. \ 'i. , -'i ,'..

?ilÇ§.$T;,'Eth,i:

ıi,ii.



Zl.İlnlesonrasl alımı yapılan eldivenlerde sehhata çıkrnasi'.halinde ait olan nıımiıranın tiim
eldivenleri yeni tirtinle değiştirilmelidir. 

, i. 
"

22.IJrctici firma teklif edilen malzemey e yau:ılı olarak garanti vermelidir.

23.Eldivenin kullanım siiresi imal tarihinden itibareıı enaz3_yı|olmalıdır.

z4.İlgilihekim tarafından malzeme ile ilgili hdrhangi bir sorun belirtilmesi halinde iirtin
yenisi ile değiştirilmelidir.

2s.Ürllntlm Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayü olmalıdır.

İdari
;i. j ._.!i. ;iji,_,
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BAKRİ POSTPARTI]M BALON TEKNİK ŞARTNAMESİ
l -Doğum ve düşiik sonrası rahim içi kanamalannın azaltılmasını ve durdurulmasını sağlamak

amacıyla tasarlanmış olmahdır.

2-Utetin boşluğu içinde hzlıca tamponlıimı sağlayabilmelidir.

3-Normal ya da sezeryan doğumu sonnsında

4-BalonVo l00 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex olnamalıdır.

5-Üriın bir pakette s€t halinde olmalı vj r aael'OO cc'lİk'taıiıbİıii şeffaf halde şınngası set içinde

hazır bulunmalıdır. l:t'!i,j ! j

6-Balon, dıima yalnızca steril sıvı ile şişirilmelidir.

7-Kanamanın durdurulmasını elverişli gözlemlemek için baİOn distal ucunda, şişirildikten sonra da

balonun dış kısmında çıkıntı halinde kalacak şekilde bir drenaj gfuişi bulunmılıdır.

8-Balon, 24 fr çapında maksimum şişirme hacmi 500 ml olmalı ve şişirildiğinde yuvarlak bir Şekil

almalıdır. .. . i'

9-Distal ucuna yakın bir konumda balonıın yerleşik olduğu t!ıle hattı 54 cm uzunluğunda olmalıdır.

lg_Kullanım siiresi 24. saatten fazla olmımalıd;r, işlem.ffi kolpJ yerIeştirilebilir ve çıkanlabilir

'',iil_,,

olmalıdır.

l !-Ürtınıın literafiirlinü bilimsel yayınlannı ve animasyoıi Video kaydını içertn bilgiler bir dosya

halinde ürlin berabçıinde kullanıcıyı teslim edilmelidir.

l2-Pee1-open paketleme ile steril edilmiş olmalıdır. j.:.

l3-Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır. 
, i. .,,, .

l4-Orijinal paketlerde üretici fırma ismi ve sterilizasyon mia{ı yazılı olmalıdu.

ls-Ürtn ; uluslar arası kabul görmüş stındartlardan CE belgesine sahip olmalıdır.

l6-Teklif veren fitma tek distribütörlük yetki bçlgçsine.ş+|p:glınglıdır. . .: , ı. .,,.., .,

| ,. .,,,"l: ,i,-,Ji_, " " 
,:! ,:
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tek steril paketler içinde olmalıdır.
2. Urtiniin vakum yapan el pompası ve çapı 5 cm plastik vakum uygulayan başlık çanı ve bu ikisini
birbirine bağlayan içi çelik 16 cm^lik çekme kordonu ve aynı zamandavakum kuweti ile başı
çekme kuwetini ayn ayfl gösteren indikatOr mekanizrrıası olmalıdır.
3.Ürtlnlln pompa kısmında sadece başa uygulanacakvakum basıncını gösteren ayn birmekanizması
olmalıdır.
4.Ürtlntln pompa kısmında sadece başı çekmenin kuwetini gösteren ayrı bir çekme kuwet indikatör
mekanizrrıasıolmalıdır. , ,ıj
5.El vakum pompası verilecek basıncı Bar/mm,Hg,Kpa,Bar cinsinde gösterir olmalıdır.
6.El vakum cihazıkullanıldığında başı uygulanadÖk basınç göstergesi basıncı doğumu yaptıran
uzman hekime bilgi verecek şekilde yeşil( uygun basınç miktan ) kırmızı (ehlikel) renklerle
gösterir olmah. ,i .ı. ç. ,. i.. i .,.,, ı,

7.El vakum pompası verilecek basıniı boşaltnÖk- Üzerevdkum bbşİkma göstergesine sahip olmalı.
g.üriln tek kullanımlık olamalıdır.
9.Latex içermemefidir.

.. j . ,... . .. ( ..

KULLAIuM YERİ vr Özrr,ıİĞİ . i; l :, .i
Doğumun uzamış ikinci evresini kısaltma ihtiyacında bebğn,çıkımına yardımcı olmak amacı ile ,

kullanılmalıdır, 
-j,. .,.: ,

ünpriıvr TARİIIİ rre ıvıiınr
Son kullanı1 üriin ambalajındayazılıolmalıdır. .

.' : ı lı;,

AMBALAJ ŞEKLİ VE MİKTARI _ . .

l.Heriirün steril Orijinal ambalajındaolmalıdıt ;' ,, ıj., :,,:;,; , .i ,.., ı: , .;:, ,. ,;

Z.Üriln ambalajında son kullanma tarihi,sterilizasyon şekli,Ce işareti ve Lot numarasır bulunmalıdır.

STANDART Öznr,r,İxr,Bn .;

1.Teklif edilecek üriin Ttirkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ulusal Bilgi Bankasına (TITUB) kayıtlı

2.Teklif veren firma ^Tıbbi Cihaz Satış Merkez^ olarak belgelenmiş ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu Ulusal Bilgi Bankasına (TITUB) kayıtlı olmalıdır.

" 1: l .. :.

1.., 1j, t., :

l. . - |. ;i:,r:, ı"::
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