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Mer§in Üniversit6i Hastanesince aşağlda ihtiyacl olan aşağlda cins,miktar ve öze|likleri belirİjlen malzemelerin sat|nal|nmasına ihtjyaç
duyulmuşfur.Proforma

fafuran|n aşağ|dakj şardara göre dozenlenerek satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

,ı-Tekliieİin yazlll olma§l,

2lhale dökğmanlnIn tamamen okunup kabul edildiğinin befinilmesi,
}Teklif verilen malzemelefin teslim süreleri, barkod numaraş|, ma.kala.l ve ambalaj şekillerinin yazılmasl,
+TL (rü,k Lira€i) olank f,lat v€rilip,birim fyatarınln r.kamla vo yazlyla yazı|ması,
sü2ğrindğ kazlntt,§ılinti,ddzetmğ bulunmamasl,

FAd,soyad veya ticaret unvanı yazllmak guretiyle yetkili kişilerce imzalanm§ olmas|,
7-Tekli' verilmeyecekse FAKS me§aİn|n bir aç|klama ile gönderilmesi,
& Malzemeler ilgilifirma yetkilisince depoya teslim edi|eceRir. Kurum bilgisi ve aıni d|şmda kaıgo ib yap|l€n malzerıe,fafuİa,a.saliye tesliırıaüan
İe§inlaıb kabul €dilıneyeceıütir.
9 Teklif vğil9n malzemelerin, idarenin k6in siparişine m0teakip teslim s0relerinin teldi' mektubunda bi|dirilrnesi zorunludurJeslim s0re§i ve op§iyon süresi
bildirilmeyen teklifl er kesinlikle kabul edilmeyeceRir.
Önorİı|i 1o-Teklif edilen kalem T.c. llaç ve Tıbbi cihaz Ulus8l Bilgi Bankas|na olTuBB) kayıtI ve bu kayıt teklif tarihi iübariyte geçerli olmalıd|r. Allma
çlkllan her kalem/kalemler için ayrl ayrl TlTUBB da sağllk Bakanl|ğl taraflnd8n onayll olduğunu gö§terir, Ulusal Bilgi BankasI internet sitesinden ahnmlş, llaç
ve

Tübi ohaz Tantmlama Formunu teklif zart içinde sunacaklardlr,T|TUBB na k8yltl ve sağllk Bakanllğl taraflndan onaylI olmayan kaleİı/kalemlere ait

teKiİer değerlendirmeye aIlnmayacaktır,
Bankası iİtemet §ite6inden ahnm§, Ana Bayii Bilgi Forrmmu teHi' zarfı içinde sunacaHardır.
Önernli l2. Fiyat teklif celvoline tg§ıiıngt sür€leİi multaka yaıknaldlr.

TEsLlırAT stıREsl,uBB KoDU,irARKA BEL|RTıLiüEYEN TEKL|FLER DEĞERLEND|RıtlE D|şl

oLACAKTıRJEKuFLER s|RA NuirARAslM GöRE VERlLtuELlDlR.
inibat Fax:0324

24,| oo 90 TLF: o32iı 241 oooo - 22clo-u571
Fiyat opsiyonu en az ,|5 gün olacaKlr,
serdaİ

ÇUKIjR

Hastane Müdırr YId

NOT : fuanhnnrz www.mersin.edu.tr ıdresinde yayımlınmaktıdir.
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Lin/reNr,i, 4FR, 7_10CM TEKNi

şenrıaıvrrsi

Kateter 3 lümenli olup, dış çapı 4FR uzunluğu 7- l0 cm olmalıdır.
Kateter poliüretandan mamul olmah, bu malzemenin özellikleriyle vücut ısısında yumuşayarak
travınaya yol açmamalı, bio ulumlu olmalı güçlü kopma direnci olmalı ve trombus oluşumuna
direnç göstermelidir.

Radyopasitesi yüksek olmahdır.
Kateterin distal ucu daha 1umuşak bir materyalden imal edilmiş olmalı, bu sayede hastada kaldığı
sürece damar iritasyonuna yol açmamalıdır.
Kateterin üzerinde cm o]arak işaretlenmiş yerleştiıme markerleri bulunmalıdır.
Kateterin her bir lümeni için klempi ve koruyucu kapakları olmalıdır. Koruyucu kapaklardan en az
bir tanesi enjeksiyona açmadan izin verecek şekilde olmalıdır.
Setin içerisinde;

Bir ucuj diğer ucu düz iki taraflı kılavuz tel olmalı. Kılavuz telin tek elle manipüle ediIebilmesini
sağlayan plastik sürücü ve ucu koruyucu kapağı olmalıdır. Üzerinde giriş uzunluğunu gösterir
işaretler bulunmalıdır ve dokuda ilerletirken kırılmamalıdır.
9. Ponksiyon iğnesi,
l0. l adet 5 ml'lik enjektör
l l. 1 adet dilatör olmalı, dilatör ucu dokuya girişte bozulma göstermemelidir.
12. l adet l I inc bisturi olmalı
l3. Kateteri farklı uzunlukta dokuya tespit için kateteri basıya uğratmayacak
düzenlenmiş ek
lespit maleryali bu lunmalıd ır.
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