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Mersin Ünive,§itesi Ha§tane§ince aşağ|da ihliyacl olan aşağlda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satlnallnmaslna ihüyaç
duyulmuşfur.Prororma

Tcaı süİt1d

LIBB kodu

(Glh)

I
ı

faturanln aşağdaki şartlara göre d0zenlenerek Satlnalma Burosuna gönderilm6ini rica ederim.

l-TekTıiğin yaz l olmasl,
2-ihate dökümanlntn tamamen okunup kabul edildiğinin belİtilmesi,
3-Teklif

verilei malzemolerin t€6lim sorejeri, ba*od numara6|, İnafkaları ve ambalaj şekilleİinin yazılmasl,

+TL cork ura8D olarak fyat vefilip,birim iyaüarnln rakamla ve yazryla yazllma§|,

eüzefiode kazlnt,silinli,dozeltme bul!nmamasl,
3-Ad,soyad y€ya

licarct unYanl yazllmak srfetiyh yetldli kişilerce imza|aİİmtş otmasl,

FAKS m6ajmln bir açlldama ile oönderilme6i,
teslim edileceKir. Kurum biıgigi ve izni dlşında kaİgo ile yaplıın malzerrro,İafura,i.şaliya teglimaian
k€§inlikle l(abul odilınoyecektir.
s Teklifverilen malzemelefin, idarenin kesin siparişine miıteakip teslim sğ.elerinin teldif meKubunda bildirilmesi zorunludufJ6lim süresi ve opsiyon so.esi
7-Teklif veriımeyec€kse

& Malzemeler

ilgi|i firma yetkiliEince depoya

bildi.ilmeyen tekıifrer kesinlikle kabul edilmeyecektir.

olglllqTeEi'

edİlen kalem T.c. ilaç ve Tlbbi cihaz Ulusal Bilgi 8ankaslna

ve Tlbbi cihaz Tanlmlama Formunu teklif zarf| içinde sunacaklaİdlf.TlTUBB
İeldif e. değedendirmeye

(IiTUBB) kayıül ve bu

na kaylül ve

kay|t teldiİ tadhi itibariye geçerli olmalldlr. Allma

sağllk Bakanltğl tarartndan onaytl olmayan kalem/kalemlere ait

allnmayacaKır,

önernli ll-Teldif edilen her kalem için, ayİ| ayİl teklif

taİiha itibariyle teklif ve,meye yetkili ithalatçl, tedsrikçi

veya bayi olduklartnl gğsterir, uıusal Bilgi

Bankas| intemet .itesinden allnm§, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfl içinde sunacaklardl.,
12- Fiyıt t adi' ctürdiaa lrllLttd lllıtırİi nüıliaİa yrırtn ıd!İ.

ğrc.rıü

TEsL|ıılAT suREsı,uBB KoDu,ııiARKA BELlRTiLlrEYEN TEKLiFLER DEĞERLENDiRırE Dlşı
oLACAKİRJEKL|FLER slRA NUitARAslIıA GÖRE vERlLtt ELlDlR.

lnibd Faİ:

o32,ı

2,ıl 0o

sl

TLF: 0324

Fiyat opsiyonu en az iı5 gon olacaKlr.
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NOT : hanlınmız wlrv.menin.du.tr adre§inde yayımlanmaktadir.
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PACEMAKER TELi, GEÇİCi, TEKNİK ŞARTNAMESi
l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pace maker teli açık kalp ameliyatında kuIlanılabilir olmalıdır.
Pace maker teli tek kullanımlık st€ril ve çift poşet iginde bulunınalıdır.
Fiksasyon iğnesi çengel şeklinde olmalı, ventrikül ve atriuma uygun olup bu kaslara geleı,ı

kısım izoleli olmalıdır.

Acil durumlarda myokardı dışarıdan stimüle etmeye uygun olmalıdır.
Negatif bağlaııtı ucu deri altına uygun olmalıdır.
Pace ırıaker teli 50-70 cm uzunluğunda, bir ucunda yrıvarlak iğne, diğer ucunda kesici uçlu
kırılabiIir düz iğne oImalıdır.
Pace maker teli yuvarlak iğneden sonra cilt altından kolaylıkla çıkmasını engellemek için
3'lü balık kuyruğıı veya Z tipi şeklinde olııalıdır
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KAN KARDiYOPLEJİ SETi TEKNiK ŞARTNAMESi

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sistem oksijenatörden alınan kanı ve kardiyopleji sıvılarıırı karıştırılarak elde edilen kan
kardiyopleji sıvısını kalbe pompalamaya uygun olmalıdır.
Sistem oksijenatörden kan alacak bir hatta ve kardioplejisıvısı taşıyacak hatta sahip olmalı,
bu iki hat pompa kafasından geçtikten sonra Y konnektörlerle birleşmelidir.
Kardiyoloji sıvısını taşıyan hat üzereinde y konnektörle birleştirilmiş iki hat bulunmalı, lıer
iki hatta klips ve bir hatta filtreIi hazne bulunmalıdır.
Sistemde elde edilecek kan kardiyoplejisi sıvısıntn oranı 4:l olmalıdırSistemin tamamı l70-200 ml sıvı ile prime edilebilmelidir.
Sistem oluşan kan kardiyoplejiyi hastaya taşıyacak masa hattı üzerinde basınç ölçmek için
üçlü musluk ve basınç kafına sahip olmalı, masa hattı pompa hattıyla posılock sistemiyle

birbiriyle birleştiriIebilir olmalıdır.
Basınç kafında kanın dönüşünü engellemek için tek taraflı valf olmalıdır.
sistemin kendine ait tutturucusu olmalıdır.
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TURNiKE SETi, VASKÜLER TEKNiK ŞARTNAMESİ

1.
2.

3.
4.
5.

O.

7.
8.
9.

tape olmalıdır,

Set içinde iki adet entegre kapaklı tüp, iki adet umblical
Tüplerin uzunluğu 9-13 cm olmalıdır,
setler tek kullanımlık olmalıdır,
tüp şeklinde olmalıdır,
Sert plastik veyu PVĞ;J"n imal edilmiş tepesi kapaklı
olma|ıdır,
İplik veya nayİon tapeleri sıkıştırmak için imal edilmiş
a.çıl. kaİp ameliyatlİrında kullanıma uygun olmalıdır

Turnike uçları yuvarlatılmış olmalıdır,
Tıkacı güvenIi tutuş sağlamalıdır,
Turnike teli hortumdan kolay geçmelidir
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TURNiKE Sf,Tİ, KANÜLASYON TEKNiK ŞARTNAMESi

l.
2.
3.
4.
5.
6.

Set içinde bir adet sı,ıare teli ve altı snare (turnike) olııalıdır
Turnikelerin ikisi ınavi, biri kırmızı ve üçii şeffaf olmalıdır.
Turnikelerin uzuırluğu l0-12 cıı olmalıdır.
Setler tek kullanımlık olmalıdır..
Medikal pvc'den üretilmiş olınalıdır
Son kullanma tarihine 6 ay kala firma tarafından yenilenmelidir.

§

