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

Hastanemiz ve bağlı birim lerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 5 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K ’nuıı 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 01.10.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

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

1
A E R A T Ö R  B A ŞL IĞ I (B İL Y E L İ) A N A H T A R L I 
(L E D  IŞ IK L I) S T A N D A R T  BOY

10 K utu

2
E N D O D O N T İK  M O T O R  A PE X  L O C A T E R  EĞE 
T U T U C U

9 Kutu

3 G U T T A  K E SM E  C İH A Z I 10 Kutu

4
A N G U L D R U V A  (L A B O R A T U V A R ) B U T O N L U  
(L E D  IŞIK L I) S İY A H  K U ŞA K 10 Kutu

5
D İŞ Ü N İT İ K A V İT R O N  C İH A Z I / D İŞ TA ŞI 
T E M İZ L E M E  C İH A Z I

9 K utu

Son T e k lif  V erm e T arihi: 01 .10 .2021 g ü n ü  sa a t  10:00’e T e k lif  V erm e gün ve saatine gö re  fax /m ail ile gönderileb ilecek  asılları 

e lden yada kargo /posta  yolu  ile teslim  ed ilm elid ir. (patnosdh@hotmaİl.COIll)
1-T eklif edilen F iyat K D V  hariç o lacak tır.

2- M al/ H izm et ve Y apım  iş lerinde gerek li tüm  nak liye  işlem leri yük len ic i firm a tarafından  karşılanacak tır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehd it, nü fuz  ku llanm a su retiy le  fesat karıştıran ların  tesp it ed ilm esi halinde  y ine 4734  sayılı Kİ 
K anununun ilgili hüküm leri uygu lanacak tır.

4 -M alzem e teslim inde tek lifte  be lirtilen  kalite  ve m arka esas alınacak , benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilm eyecektir.
5- Bu m ektup la  b irden  fazla  m alzem e için te l if  gönderilm iş ise her kalem  m alzem e için  te k l if  fiyatı yazılacak , eksik  tek lif le r 
değerlend irilm eyecek , değerlend irm e tüm  m alzem en in  top lam  bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yap ılacak tır.
6 -V erilen  süre içerisinde teslim  ed ilm eye tek lif le r d eğerlend irm eye a lınm ayacaktır.
7 -T ek lif veren firm a y ukarıda  yazılı tüm  şartları aynen kabul etm iş say ılacak tır.
8-T edarikçi firm a bun ların  Sut hüküm leri doğ ru ltu sunda  doğru  eşleştirilm iş o lm asından  sorum ludur. G eri ödem e kurum u barko t 

ve Sut kodların ın  eşleştirilm esi ile ilgili o larak  T IT U B B  kay ıtla rın ın  esas a lm ad ığ ından , h astanem iz  idaresi de bu  kay ıtla rı esas 
alm ayacaktır, an ılan  kurum un  herhang i b ir su re tte  m alzem e barko t ve Sut kodunun  doğru  eşleşm ed iğ in i tesp it ederek  geri ödem e 
y apm am ası halinde o luşan  za ra r neden iy le  idare tarafından  tedarikçi firm aya rükû ed ilecek tir.
9 -İdarem iz  en düşük fiyat kabul etm e zorunda o lm ay ıp  m alzem e seçim inde verim lilik  ka lite  m alzem enin  nev ine  göre satış sonrası 
h izm et ile ilgili kraterleri değerlend irir.

T.C. SA Ğ L IK  B A K A N L IĞ I P A T N O S  D E V L E T  H A S T A N E S İ Tlf: Fax: e j n a i l :  H ız .K E M A L  A K C A N  Dahili:
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10-Teknik şartname ekte o lup  şar tnam e uygun o lm ayan  teklif ler değerlendirm e dışı tu tulacaktır .

N ot: 1-M al teslim i ile fa turan ın  b irlik te  ed ilm esi (A ynı gün  içinde) gerekm ekted ir.
2-M uayene kabul birim i d ış ındak i te s lim atla rda  o luşan  so rum lu luk  ilgili yük len ic iye  aittir.

F İR M A -K A ŞE
İMZA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PATNOS DEVLET HASTANESİ Tlf: Fax: e jn a i l :  H ız.KEM AL AKCAN Dahili:
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33- AERATÖR BAŞLIĞI (LED IŞIKLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- A eratör başlığı dental ünitin üzerindeki ışık kaynağına ihtiyaç duym adan kuplinge entegre bir 
jeneratör sistemi ile kendi ışığını kendisi üretebilmelidir.

2- A eratör başlığı tedavi alanının daha net aydınlatılması ve rahat görüş sağlaması için en az 
25.000 lüx üzerinde gün ışığı kalitesinde LED ışık üretebilmelidir.

3- Aeratör başlığı push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.
4- Aeratör başlığının tam am ı paslanm az çelikten üretilmiş olm alıdır ve 1,6 m m  çaplı 25 mm uzunlukta

ffezlerle çalışm aya uygun olmalıdır.
5- Aeratör başlığının gücü en az 330.000 d'dk. ve ses seviyesi en fazla 64 dBA olmalıdır.
6- Aeratör başlığı en az 16 W  çıkış gücüne sahip olmalıdır.
7- Aeratör başlığının kafa çapı m aksim um  12,2 mm. olmalıdır.
8- Aeratör başlığı seram ik rulm anlı sistem olmalı ve gerektiğinde sadece rulm an değişikliği

yapılabilmelidir.
9- Aeratör başlığı kafa içerisine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistem ine sahip olmalıdır.
10- A eratör başlığı 2,2 - 2,8 bar basıncı arasında çalışabilmelidir.



>11- Aeratör başlığının m aksim um  hava tüketimi 30-45 NI /dk. olmalıdır.
12- Aeraör başlığı en az üç spreyli soğutma sistemine sahip olmalıdır, dakikada en az 50 mİ. soğutma 

suyu verebilmelidir.
13- Aeratör başlığı kolay tutuş ve hijyen için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
14- Aeratör başlığı 135 C buhar otoklavında steril edilebilm elidir ve bu özellik başlığın üzerinde 

silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmeldir.
15- Aeratör başlığı termal dezenfektöre dayanıklı olm alıdır ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek 

şekilde bir simge ile belirtilmeldir.
16- Aeratör başlığı ışıklı kuplingli olmalı ve kupling 2 delikli borden bağlantılı ünit çıkışına uygun 

olmalıdır.
17- Aeratör başlığının üzerinde A vrupa M edikal Aygıt Üretim Direktiflerine uygun olduğunu gösteren 

CE işareti, seri numarası, üretim  yılı, üretim  yeri, markası, modeli, m alzem e ve stok denetimi için 
üzerinde kare kod barkod (dot matrix) sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

18- Aeratör başlığının yukarıda yazılı olan tüm özellikleri ve değerleri orijinal internet sitesinde ve 
katalogunda görülebilir olmalıdır.

19- Aeratör başlığının “ Hijyenik kafa sistemi, Çalışma basıncı, Çıkış gücü, Hava tüketimi, Ses 
seviyesi”  ölçümlerinin; Tübitak veya Devlet Üniversitelerinden alınmış İnceleme Raporu tek lif 

dosyasında sunulmalıdır.

34- RECİPROCAL HAREKETLİ APEX LOCATERLİ ENDODONTİK MOTOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Cihazda apex locater ve endodontik motor bir arada olmalı, istenildiğinde her iki özellik ayrı ayrı 
kullanılabilmelidir.

2) Cihaz hem kuru hem yaş kanallarda çalışabilmeli, apex locater anatom ik apex‘i ölçmelidir.
3) Cihazın teknolojisi elektro m anyetik dalga dönüşümüne sahip olmalıdır.
4) Apex locater göstergesi dört farklı renkte olup sesli uyarı yapabilmelidir.
5) Cihaz reciproc m odunda farklı markaların eğelerini kullanma imkanı da vermelidir.
6) Cihaz dijital ekrana sahip olmalı ve kulandan eğelerin tork ve rotasyon değerleri her bir açılı eğe için 

ekranda görünür olmalıdır.
7) Cihazda ni-ti eğe kullanılmalı ve en az 10 adet eğe değeri (b ilg is i) cihaz hafızasında kayıtlı olmalıdır, 

istenildiğinde kullanıcı 15 adet eğe değerini cihaza manuel olarak kayıt edebilmelidir.
8) Cihaz retreatm ant işlemi yapabilmelidir.
9) Cihaz tek bir tuş ‘la otamatik geri dönüş (oto reverse) işlemi yapabilmelidir.
10) Cihaz tek bir tuşla apikal yavaşlam a yapabilmelidir.
11) Cihazın üzerinde cihazın doğru ölçüm yaptığını destekleyen kalibrasyon tuşu olmalıdır.
12) Cihazın anguldruvası 6:1 ters açı sistemine sahip olmalı; istenildiğinde 1:1 

angulduruva ile de kullanılabilir olmalıdır.
13) Cihazın tork değeri 20 -500 g/cm ; rotasyon devri -200-2000 rpm arasında olmalıdır.
14) Cihaza istenildiğinde resiprokal hareket upgrade edilebilmelidir.
15) Cihaz pedalla veya pedalsız çalışabilmelidir.
16) Cihaz bataryalı olup batarya şarj halindeyken hastada işlem yapılabilinir olmalıdır.
17) Cihazın input d e ğ e ri: 100- 240v 0.8-o4. a (4 7  -63hz) olmalıdır.
18) Cihaz 15 dk hareketsiz kaldığında kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
19) Cihazın içerisinde 1 adet eğe tutucu kablo bir adet dudak klipsi, iki adet eğe tutucu uç,

2 adet dudak klipsi olmalıdır.
20) Cihazın ağırlığı 1.1 kg mı, dış ebat ölçüleri de 209 x 89x 93 m m  geçmemelidir.



35- KABLOSUZ APEX LOCATERLİ ENDODONTİKMOTOR ŞARTNAMESİ
1- Cihaz kök kanal tedavilerinde kullanılm ak üzere üretilmiş olup apex ölçüm ü ve kanal genişletme işlemi 

yapabilmelidir.
2- Cihaz şarj edilebilir kablosuz sistem olup lityum iyon pil ile çalışm alıdır .
3- Cihaz kök kanala girdiğinde istenildiğinde otom atik olarak, istenildiğinde tek tuşla çalıştırılma özelliğine 

sahip o lm alıd ır.
4- Cihazda apex lo ca te r , endodontikm otor özelliği tek tek kullanılabildiği gibi kullanıcı tarafından 

istenildiğinde bir arada da kullanılabilmelidir.
5- Cihaz rötary sistem inin yanı sıra reciprocal hareket sistemine de sahip olup .piyasada satılan diğer 

reciproc ve ni-ti kanal eğeleri ile birlikte kullanılabilmelidir.
6- Cihazda tork , hız , apex ölçüm  seviyesi kullanıcı tarafından ayarlanabilmeli ve istenildiğinde memory ( 

h afıza ) ya kayıt edilebilmelidir.
7- Cihazda 23 adet kanal eğesi tork ve hızlan ile birlikte kayıtlı olup istenildiğinde m evcut değerler 

değiştirilebilmelidir.
8- Cihazda 10 adet m em ory hafıza olup kullanıcı tarafından istenilen değerler kayıt altına alınabilmelidir.
9- Cihazda auto reverse, apical slown down , auto start özellikleri olup istenildiğinde kullanıcı tarafından 

açılıp kapatılabilmelidir.
10- Cihaz üzerinde reciprocal hareketlerin hız ve tork değerleri değiştirilebilir olmalı ve reciprocal hareketin 

dönüş açıları hekim  tarafından istenilen değere ayarlanabilir olmalıdır.
11- Cihazın anguldruva boyun kısmı 6,7 mm olup kafa çapı 8mm olmalıdır.
12- Cihazın kafa kısmı 360 derece döner olmalıdır.
13- Cihazın torku 0.4 ve 5.0 N cm aralığında olm alıdır .
14- Cihazın hızı 100-1200 rpm arasında olm alıdır .
15- Cihaz 6:1 anguldruva ya sahip olmalıdır .
16- Cihaz handpiece ebatları 28*33.7* 199.2 mm olmalıdır .
17- Cihaz handpiece ağırlığı 155gr +-5 olm alıdır .
18- Cihaz 100v-240v 50/60Hz 0.5-0.2 A arasında çalışmalıdır.
19- Cihaz batarya gücü 3.7 V /2000m Ah olmalıdır .
20- Cihazda daha önceden ayarlanmış torka erişildiğinde otomatik durma ve geri çekilme hareketinin 

ardından ileri dönüş özelliği olmalı ve bu özellik istenildiğinde açılıp kapanabilmelidir.
21- Cihazın reciproc hareketi 20-340 derece arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.
22- Cihazın kalibrasyon özelliği olmalıdır.
23- Cihazın sesli uyan  özelliği olup kullanıcı tarafından istenilen değerde kullanılabilmelidir.
24- Cihaz kullanıldıktan sonra kullanıcı tarafından istenilen dk da uyku durum una ayarlanabilir olmalıdır ve 

akabinde sonra kendiliğinden kapanabilmelidir.

36- GUTTA CUT CİHAZI

1- Şarj edilebilir veya şarj edilebilir pilli olmalıdır.
2- Farklı ebatlarda uçlan olmalıdır.
3- En az 2 paket yedek uç verilmelidir.
4- Gutta kesm eye yaramalıdır.
5- Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır
6- En az 2 yıl garantisi olmalıdır.
7- Klinik kullanım  sonucuna bağlı olarak kom isyon tarafından beğenilm eyen ürün değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

37- ANGULDRUVA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Anguldruva push buton frez değiştirme sistemine sahip olmalıdır.
2. Anguldruva tamamen paslanm az çelikten üretilmiş olmalıdır.

PATNOS D 
Dt.



3. Anguldruva 1:1 hız aktarım oranına sahip olmalıdır.
4. Anguldruvanın kafa çapı en fazla 10.1 mm. olmalıdır.
5. Anguldruvanın uzunluğu en fazla 88 mm. olmalıdır.
6. Anguldruvanın ağırlığı en fazla 65 gr. olmalıdır.
7. Anguldruvanın ses seviyesi en fazla 80 dBA olmalıdır.
8. Anguldruva 2,35 mm. çaplı m aksimum 34 mm. frezlerle kullanılabilmelidir.
9. Anguldruva harici dıştan soğutma sistemine sahip olmalıdır. Harici sprey tem izlik için sökülüp 

takılabilmek, dakikada en az 50 mİ. soğutma spreyi verebilmelidir.
10. Anguldruvanın m aksimum devir gücü en az 40.000 devir/dakika olmalıdır.
11. Anguldruva kolay tutuş için pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
12. Anguldruva 135 C buhar otoklavında steril edilebilm elidir ve bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek

şekilde bir simge ile belirtilmelidir.
13. Anguldruva termal dezenfektöre dayanıklı olm alıdır bu özellik başlığın üzerinde silinmeyecek 

şekilde bir simge ile belirtilmelidir.
14. Anguldruva rulmanlı sistem ve rulmanları çelik olmalıdır.
15. Anguldruva kafa içerisine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistem ine sahip olmalıdır.
16. Anguldruva üzerinde A vrupa Medikal Aygıt Üretim  Direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti 

silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
17. Anguldruva üzerinde üretici firmanın markası, modeli, logosu, seri numarası, sterilizasyon bilgileri, 

üretim yeri, üretim  yılı, CE damgası, m alzeme ve stok denetimi için üzerinde kare barkod (dot matrix) 
sistemi silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

38-KAVİTRON TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) Endo, Perio ve Detcrtraj özellikli kavitron cihazı olmalıdır.
2 ) Işıklı olmalıdır.
3) Cihazın giriş güçü 100V-240V 50Hz/60Hz 1.2A (max) olmalıdır
4 ) Ana ünite girişi 24V, 1.3A olmalıdır.
5) Cihazın çıkış güçü 3-20W  olmalıdır.
6) Cihazın çalışma frekansı 28khz ±  3khz olmalıdır.
7) Cihazın su basıncı 0.01M Pa~0.5M Pa olmalıdır.
8) Bu cihazla detartraj yapabilir yada kanal tedavisi sırasında endo ucu sayesinde özel anahtarıyla kanal eğesi 
takılarak kullanılabilmelidir.
9) Piyasemenin iç kısmı titanyum  alaşım ından imal edilmiş olup m ükemmel m ekanik işleve sahip olmalıdır, 
kırılması veya bozulması kolay olmamalıdır.
10) Piyasemen mükemmel b ir piezo seramik ile bir araya getirilm iş olup yüksek güç ve performansta verimli 
çalışmalı çok az ısınır olmalıdır.
11) Piyasemenin kablosu kaliteli silica jelden yum uşak ve dayanıklı olmalıdır.
12)Detertraj uçları özel alaşımlı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
13) Otomatik frekans kontrolü sayesinde cihaz her zaman en iyi frekansta çalışmalıdır.
14) Elektro m anyetik v a lf sayesinde cihaz daha iyi su kontrol m ekanizmasına sahip olmalıdır.
15) Su kontrol düğmesi sayesinde suyu daha kolay şekilde ayarlayabilmelidir.
16) Dişlerden kolayca diş taşlarını, tartarları, plakları, çay-kahve leke ve tortularını temizlerken asla diş etlerine 
ve mineye zarar vermemelidir.
17) Kavitron cihazının el parçası ayrılabilmeli ve otoklavda steril edilebilmelidir.
18) Kavitron cihazına ait 6 adet uç olmalıdır.
19) Bu uçlardan l ’i endo için ( E l ) , l ’i perio için (P l), 4 ’ü detertraj (G1,G2,G3,G4) için olmalıdır.
20) Cihazın ebatları 196mm x 134mm x 80 mm olmalıdır.
21) Cihazın ana ünite ağırlığı 0.64 kg olmalıdır.
22) Cihazın adaptör ağırlığı 1,2 kg olmalıdır.
23) Cihaz ile birlikte 1 adet yedek el piyasemeni verilmelidir. D t .İb ı ja h İm
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