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Sayın ............................................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 14 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K DV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 03.09.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos D evlet Hastanesi Satın Alm a Birimine 
gönderilm esi/teslim  edilm esi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lz e m e  A d ı M ik ta r B irim i B irim  F iy a tı T o p la m T u ta r

1 SPİNAL İĞNE TU RUNCU 25G 1000 Adet
2 GÖZ İÇİ DENGELİ TU Z SOLÜSYONU 60 Adet
3 ASPİRASYON SONDASI NO:06 500 Adet
4 ASPİRASYON SONDASI NO:08 500 Adet
5 ASPİRASYON SONDASI NO: 12 500 Adet
6 ASPİRASYON SONDASI NO: 14 1000 Adet
7 ASPİRASYON SONDASI NO: 16 1000 Adet
8 BESLENM E SONDASI NO: 4 300 Adet
9 NAZOGASTRİK  SONDA NO: 10 300 Adet
10 NAZOGA STRİK SONDA NO: 12 300 Adet
11 ALÇI SARGI 10 2000 Adet
12 ALÇI SARGI 15 2000 Adet

13
POLİGLİKOLİK A SİT( %  90 ) LAKTİK ASİT( % 
10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 1 50 (±5) 
MM 1/2 YUVARLAK 75 CM

500 Adet

14
POLİGLİKOLİK ASİT( %  90 ) LAKTİK ASİT( % 
10 ) (POLİGLAKTİN 910) (PGLA) NO: 0 40 (±5) 
MM 5/8 Y U VARLAK 75 CM

1000 Adet

Son T eklif Verme Tarihi: 03.09.2021 gü n ü  sa a t 10:00’e T eklif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları

elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilmelidir. ( patnO Sdh@ hotm ai l .C O m )
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ H izmet ve Yapım  işlerinde gerekli tüm  nakliye işlemleri yüklenici firm a tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilm esi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
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5- Bu m ektupla birden fazla m alzem e için te lif gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm  m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm  şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödem e kurum u barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurum un herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapm aması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafm dan tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-İdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartnam e uygun olm ayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.

N o t:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birim i dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA
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SPİNAL İĞNE ŞARTNAMESİ

ı. Spinal iğne tek kullanımlık, orijinal ambalajda olmalıdır.

2. Özel bileylenm iş keskin uçlu (Quincke) olmalıdır.
3. Ponksiyon kontrolü için şeffaf Lock bağlantı olmalıdır.
4. Renk kodlu m andreni olmalıdır.
5. Spinal iğne 25G, 90mm uzunluğunda olmalıdır.
6. Orijinal ambalaj üzerinde lot no, sterilizasyon tarihi ve son kullanm a tarihi 

kayıtlı olmalıdır.
7. Orijinal ambalaj üzerinde firma ve model (ürün) adı olmalıdır.
8. Kom ple set, steril, orijinal am balajda olmalıdır.

10. M alzem elerin faturalarının üzerinde UBB kodları yazılacaktır.





GÖZ İÇ İ DENGELİ TUZ SOLÜSYONLARI
GLÜTATYONSUZ

SMT Temel 

İşlevi:

1. ürün  ekstraoküler ve intraoküler kullanım amaçlı yıkama solüsyonu özelliğinde 

olmalıdır ve göz cerrahisinde kullanılabilmelidir.

SM Malzeme

Tanım lam a

Bilgileri:

2. Beher ml’de Sodyum klorür (NaCl) %0,64. Potasyum klorür (KC1) %0,075, 

kalsiyum klorür dihidrat (CaC12»2H20) %0.048. magnezyum klorür 

heksahidrat (MgC12*6H20) %0,03, sodyum asetat trihidıat (C2H3Na02*3H20) 

%0,39, Sodyum sitratdihidrat (C6H5Na307*2H20) % 0,17, Sodyum hidroksit 

ve/veya Hidroklorik asit (pH'yi ayarlamak için) ve enjeksiyonluk su içeren steril 

fizyolojik tuz içermelidir.

3. Sterilize edilmiş 500 m flik  cam bir ambalaj içinde bulunmalıdır.

Teknik

Özellikleri:

4. Yıkama solüsyonunun asit tampon kapasitesi = 0,0014 M/L/pH; baz tampon 

kapasitesi = 0,00019 M/L/pH olmalıdır.

5. Solüsyon şeffaf olmalı ve partikül içermemelidir.

6. iğnenin ya da transfüzyon aparatının cam ambalajın iç çeperine zarar vermemesi 

ve aseptik olarak takılabilmesi için tıpanın üzerinde işaretli alanı olmalıdır.

7. Gerektiğinde göz içi basıncını algılayan bir cihazla beraber kullanılabilmeli, 

kullanım sırasında yüksek basınçlara dayanabiîmeli ve patlamamalıdır. Ayrıca 

bu tür cihazla kullanıldığında cihaz tarafından otomatik olarak algılanabilme 

özelliğinde olmalıdır.

Genel

H üküm ler:

8. Ürünün üzerinde üreticisi, üretim ve son kullanma tarihleri, sıcaklık için saklama 

koşulları ve sterilizasyon edildiği teknik bulunmalıdır.

ı





ASPİRASYON SONDASI (5F -  8F -  12F -  14F -  16F)

1-Sonda şeffaf ve PVC 'den yapılmış olmalıdır.

2-Konnektör kısmı renkli PVC'den yapılmış olmalıdır.

3-Sondanın ucu açık ve 45 açı ile kesilerek yumuşatılmış olmalıdır.

5-Sondanın uzunluğu konnektörierden itibaren 50-52 cm. olmalıdır.

6-Sondanın uç kısmı haricinde düşey olarak 2 deliği bulunmalıdır.

7-Konnektör femalla olmalıdır.

8-Sondalar tek kullanımlık ve steril ambalajlarda olmalıdır.

9-Sondalar nontoksit ve apirojen özellikte olmalıdır.

10-Sondaiar oral ve nazal kullanıma uygun olmalıdır.

11-Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

12-Sondanın numarası ve miadı üzerinde yazılı olmalıdır.
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BESLENME SONDASI 4F

1. Tüp vucut ile uyumlu poliüretan veya benzeri materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Bütün tüp boylu boyunca radyoopak olmalıdır.
3. Tüp yüzeyi su ile temas edince aktif hale geçen kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış 

olmalıdır.
4. Tüpün hasta vücudu dışarısında kalan kısmında Y şeklinde konnektörü bulunmalı ve aynı 

anda hem hastanın beslenmesine, hem de tüpün suyla yıkanmasına veya ilaç tedavisine 
imkan sağlamalıdır.
Tüp lümeni içerisinde hastaya yerleştirmeyi kolaylaştırıcı bir rehber tel bulunmalıdır. 
Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı ve en az 2 adet yan delik bulunmalıdır. 
Tüp steril olmalı ve tekli paketler içerisinde muhafaza edilmelidir.

5. Ürün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olmalı ve Ambalaj üzerinde son 
kullanma tarihi bulunmalıdır.





NAZOGASTRİK SONDA 10F 12F

1. Tıbbi PVC’den yapılmalı, disposable olmalıdır.
2. Giriş kolaylığı sağlayan buzlandırılmış özel bir yüzeye sahip olmalı.
3. Bükillmeyi önleyecek uygun bir sertliğe sahip olmalıdır.
4. Efektif uzunluğu en az 50 cm olmalıdır.
5. Distal ucu yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
6. Sondanın distal kısmındaki çıkışında doku emilmesini önleyen çnpraz 4 yan delik 

bulunmalı.
7. Sonda üzerinde işaretlenmeye yardımcı derinlik çizgileri olmalıdır.
8. Dışarıda kalan ucu beslenme setleri ve çam ağacı ile bağlantıya uygun olmalıdır.
9. Renk kodlu olmalıdır.
10. Sondalar tek tek paketlenmiş, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.
11. Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirme 

dışı bırakılacaktır ... -





ALÇILI SARGI 10*200 CM -  15*200 CM
1. Alçı sargılarda kullanılan sargı bezi pamuk ipliğinden yapılmalı ve hidrofil elmalıdır.
2. Alçı sargılarda kullanılan bezde kir, yağ lekesi, iplik kaçığı vb, kusurlar 

bulundurmamaiıdır. . i - „ı k;
3. Alçı sargılarda kullanılan bez kenarlı olmalı veya liflenmeyi önlemek için kenarlar kırık 

çizgi şeklinde kesilmelidir.
4. Alçı sargılarda kullanılan bezdeki atkı ve çözgü teli sayısı 18 adet/cmz olmalıdır.
5. Alçı sargılarda kullanılan bezin kütlesi 26 gr/rn2 den az olmamalıdır.
6. Alçı kalsiyum sülfat hemihidrat yapısında olmalıdır.
7. Sargı en az % 85 kalsiyum sülfat hemihidrat içermelidir.
8. Alçı sargının birim alan kütlesi 340 gr/trr az olmamalıdır.
9. Sertleşme süresi 4-8 dk arasında ayarlanmış olmalıdır.
10. Alçı sargıda ıslanmayan noktalar bulunmamalıdır.
11. Alçı sargı boyu ±5 cm toleranslan içinde oimamlıdır.
12. Alçı sargı eni ±0,2 cm toleranslan içerisinde olmalıdır.
13. Herbir alçı sargı genişliğine silindirik bir çekirdek üzerine sanlmalı ve bu rulo nem « s »  f ~ ~  —

geçirmeyecek şekilde bir malzemeyle ambalajlanmalıdır.
14. Herbir alçı sargı iç ambalajı üzerine aşağıdaki bilgiler okunaklı, silinmeyecek ve 

bozulmayacak şekilde yazılmalıdır.
15. Firmanın ticaret ünvam, adı veya adresi varsa tescilli markası olmalıdır.
16. Raf ömrü telim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
17. Alçı sargının boyutlan 20x200 cm olmalıdır.
I fi-Numune getirmesi zorunludur. Numune getirmeyen firmalann teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılacaktır

(





VİCRYL N0:1 50mm YUVARLAK VE VİCRYL NO:0 40mm YUVARLARK
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Sentetik örgülü emilebilir sutur olmalıdır.

2-%90 Poliglikolik asit ve %10 Laktik asitten imal edilmiş olmalıdır.

3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-t-lactide) (Giacomer 91) ve kalsiyum stearat olmalıdır.

4-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.

5-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.

6-Emilim süresi 54-70 gün olmalıdır.

7-Doku desteği 1. gün %8Û-100, 2.hafta % 70-85 olmalıdır.

8-Llrün rengi undyed (renksiz), violet(menekşe) olmalıdır.

9-Ethiien oksit gazı veya gama sterilizasyonuyla ile steril edilmiş olmalıdır.

10-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak 
üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.

11-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgilen bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne 
baskı şeklinde olmalıdır.

12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

13-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır: a-İmalatçı firmanın ticarî 
adı ve adresi b-iğne cinsi, iğne adedi, iğne boyufmm olarak) c-iğne boyu 1/1 oranmda 
görülebilmelidir. d-İğnesiz ise sütur adedi e-Süturün kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak) f-Süturün rengi 
g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu h-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası

14-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme 
gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.

15-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi' 
ne uygun olmalıdır.

16-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe- İngilizce kullanım 
talimatı bulunmalıdır.




