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Hastanemizin ihtiyaci olan ve a^agida cinsi, miktari ve ozcllikleri yazili malzemelerin ahmi 4734
sayih Kamu Ihale Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin WsiM ile yapilacaktir. So'z Konusu
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Satmalmanm Yapilacagi Birim; TUTAK DEVLET HASTANESi

• Malzemeler sipari§ten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatlerj igerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin s.artnameye uygunluQunun degerlendirilmesi i?in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden deQerlendinlecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T C.lla? ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onayiantni§ urun numarasi (barkod) olmahdir
• Teklif edilen urunlerin onaylanmis. urun numarasi (barkodu) liste halmde verilmelidir. Aksi takditde degerlenditilmeyecektir.
• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu duzenlenmesmden itibaren ytiklenicinin yazili talebi uzerine en gee 150 gun icinde
Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Firma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En gee 3 (uc.) gun icerisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin b'demesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya cikacak olan ihtilaflarm hallinde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki rnaddeleri kabul etmis sayilir.
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HEMODIALiZ FJLTRESi (DIAUZOR) SENTETJK 1,8-1,9M2-2M2

1. Diyaliz membran yapisi sentetik yapida ( Alfa

polsulfone,Pan,Polinefron,Rexeed, ve Helixson) olmahdir.

2. Diyalizor HIGH-FLUX ve kuru tip olmahdir.

3. Almacak Diyal izb'r ler inl .O- 1.4-1.6, 1.8-1.9 ve 2.0 m2 ve uzeri

olmalidir.Aynca Unitenin istegi dogrultusunda farkl i m2ler gerektiginde

istenecektir.

4. Diyalizorun membran duvar kalmligi 35-45 mikron arasmda

olmahdir,Diyalizorun membrn capi 170-200 micron arasmda olmahdir.

5. Diyalizorun priming volumu 1.5-1.6 icin:70-95 1.7-1.8 icin: 95-115 2.0 m2

ve uzeri icin 110-135 arasmda olmahdir,

6. Diyalizor Sterilizasyon yontemi Buhar veya Gamma olmahdir.

7. Son kullarnm tarihi teslim tarihinden itibaren iki yil olmahdir.

8. Diyalizor 500 rnm/hg TMP basmcma kadar dayanikh olmahdir.Bu bilgi

diyafizorun uzerinde veya orijinal prospektuste gosterilmelidir.

9. Diyalizorlerin Ore, kreatinin, Vit B 12 ,Fosfat Klirens degerleri QB:300 en

az A^agida belirtilen degerlerde olmahdir..Ve bu degerler orijinal prospektuste

de bire bir ayni olmahdir.

HiGH-FLUX:2.0 m2 ve Uzeri icin; 1.8-1.9 m2 icin; 1.5-1.6 m2 icin

ORE: 250 ml/dk 245 ml/dk 240 ml/dk

KREATiN!N:230 mldk 225 ml/dk 223 ml/dk

FOSFAT: 228 ml/dk 220 ml/dk 218 ml/dk

VIT.B12: 168 ml/dk 160 ml/dk 145 ml/dk

INUUN: 125 ml/dk 120 ml/dk 110 ml/dk

Diyalizorun Kuf degeri:1.5-1.6 m2:50-70,1.8-1.9 m2:55-75,2.0 ve uzeri icin

58 ve uzeri ml/h/mm hg arasmda olmahdir.



10. Diyalizorlerin 500-900 ml izotonikle yikanmasi yeterli olmahdir.Aynca

heparin ve antikoagulasyonlarla yikama ihtiyaci olmamahdir.

11. Hastaya uygulanan vasati(2500-5000 ID) heparin dozu ile diyaliz sonunda

diyalizorlerde pihtila§ma olmamahdir.

12. Diyalizorler Arter ven set giri§ ve cikisjan ve ayrica diyalizat giris. ve

gkislarmda kapak bulunmahdir.Diyalizorun di§ yapisi kirilma ve gatlamalara

karsi dayanikh olmahdir.

13. Uretim hatasi bulunan veya herhangi bir nedenle kullanilmasi mumkun

olmayan diyalizorlerin satici firma taraflndan degi§tirilmesi taahhut edilecek ve

ihale dosyasinda komisyona sunulacaktir..

14. Malzemeler steril ambalajlarda teslim edilmelidir.Ambalajm uzerinde

sterilizasyon,son kullanma tarihijot numarasi,T.C. saglik bakanhgi ulusal bilgi

bankasi kodu ve teknik ozellikleri belirtilmelidir.

15. Diyalizorler Unitenin istegi dogrultusunda gerektiginde Farkh M2

istenecektir.

16. ihale Esnasinda Istendigi Miktarda Numune Verilmelidir(her m2 icin 3

adetJ.Numuneler kullanici tarafmdan degerlendirilecektir.Kullanici numuneyi

kullanim amacma uygun bulmadigi veya kullanimda herhangi bir olumsuzluk

gordugu taktirde teklif edilen malzemeyi reddetme hakkma sahiptir.

17. Kullamlan numuneler igin ( Ihale o firmada kalmasa dahi) ucret talebinde

bulunulmayacak ve ihalede istenen miktarlardan du§ulmeyecektir.


