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aşağıda cins,rniktaİ ve özellikleri ieliditen malzernelerio saln atlnmaslna ihtiyaç dlwlmuştJ.

Proforma fafuranln aşağldakişardara

UBB kodu

(Clın)

ı-

göre d0zenlenerek satmalma Bürosuna göndefilmesini rica ederim.

1-Teklif eİin yazlll olmasl,

2-ihale dökümanlnln tamamen okunup kabul edildiğinin beİüflmes]i,
3_Teklif vefilen malzemelefin te§lim st}İe|,ğri, barkod numara§ı, rrarkatart ve ambat4 şeki|lerinin yazıfmasl,

+TL (r0rk Liras' olarak fyat veİilip,birim fyaüarh|n rakamla ve yaz|yla yazrmast,
+üzerinde kazlnt,silinti,duzeltme bulunmamasl,
6-Ad,soyad veya tioaret unvanl yazllmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmlş olmas|,

i-Teklif vcri}maYğcğk§c fAKs,n"§aftİrrn öif açıktaına ile gffime§i,
yapılan malzeme,fafura,irsalaye teslimatlan
8_ Malzemeler ilgiııfirma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi Ye izni dlşmda kaıgo ile
kesinliİlĞ kabul edilmeyeceRir.
bildirilmesi zorun|udurJeglım soresi ve opsiyon soreşi
9_ Teklifverilen malzemelein, idarenan kesin §iparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda
bildirilmeyen teklifr er kesinlikle kabul edilmeyecektif .
geÇerli olmalldtr. Allma
önemıi 1o_Teklif eoıen kalem T,c. ilaç ve Ttbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankaslna olTUBB) kayıdl ve bu kayf teklif tarihi ilibariyle
internet
sitesinden atlnm§, ilaÇ
Banka9l
her kalem/kalemler için ayn ayrl TITUBB da sağllk Bakanttğl taraflndan onaylt olduğunu gö5terir, Uiusal Bilgi
çüktlan

oknayan lelofir|€leİİllofğait
vğTübbi cihaz TanmİameFlrmunu btdiİ zaf{ı içindg §unacalcardl..TlTuga na*ayü YğsağN*,Bakanhğı tararmdan onayll
teklif er değerlendirmeye ahnmayacaktİ.

önemli lt_Teldif ediıen her kalem için, ayrl ayrl teklif tadhi

itibariJde teklif vermeye yetkili ithalatçl, tedarikçi veya bayi olduklann| gösterir, ulusal Bilgi

Bankasl intemeı sitesinden alınm|ş, Ana Bayii Bilgi Formunu teklifzarfi içinde sunacaklardlr,
Önemli 12- Fiy8t teklif cetveline te§ıimat stt]eleıi mutlaka yazllmaldlr.

TESLİnAT süREsl.uBB ı(oDu,üARxA BELkrrtL EYEııTEKL|FLER IrEĞERLEİ{EüR ıE
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rnxxix şlnrx.lırrsİ

prob tek
şaft tiaerinde ve tam bipolar olmalıdır, aynca hastaya herhangi bir nötr elektrot
bağlanmamalıdı tek şaft prob iizerinde bulunmalıdıi. çatal uçıu sistemler birden
fazla noktadaı giriş yapılüğ için kabul edilmeyecektir.
probun
çapı 2,9 mm olmalı ve uç tarafi konkaya kolayca yerleştirilebilmesi için açılı
olmalıdır. konka probu üzerindeki işaretler, türbinatlar içersindeki yerleştirmenin
derinliğini belirleme konusunda rehber olmalı ve ilk işaret distal uçirın |2 mm uzakta
olmalı ve sonraki ikisi arasındaki mesafe 15 mm olmalıdır. Aynca Reuseable kablo
karşılığı sadece prob ucu olan modelide bulunmahdır. Bu tercih sebebi olacaktır.
Prob Konka Radyofrekans uygulamalannda, konkada yönli,rıü tayin etmek için
şaft
boywcun as te r ol mal ıdı r.
Prob rsı ve koter teknolojisi ile değl doku içi sıvıları kullanarak plazırıa oluşfurma
teknoloj isiyle çalışmahdır.
Prob, Üçlı aktif elektrotlardan oluşmalıdır.
Prob, tungsten veya molibden materyalinden yapılmışolmalı.
Prob, koagülasyonu çok derinlere kadar yaparak postoperatif kanamalar açısındantam
giivenlik sağlanmalıdır. aynı anda etkin hemostaz sağlamalıdr.
Prob, koagülasyonu çok derinlere kadar yaparak. postop€ratif kanamalar açısından tam
güvenlik sağlanmalıdır ve aynı zamanda etkin hemostaz sağlamalıdır.
Prob, ısı ve elektrokoter teknolojisi yerine plazma oluşturma teknolojisini kullanmalıdır.

Redülsiyon yolu ile üst solunum yolu obstriksüyonun tedvasi ve submukozal doku şişme
tedavisinde kullanılmalıdır.
1l. Prob, cerrahi işlemler sırasında dokuda nekozoluşturmamalı ve ikincil tedavilere ihtiyaç
duyulmamalıdır.
l2. Prob steril ve tekli orijinal ambalajında olmalıdır. Ambalajlar ilaerinde son kullanma
tarihi, lot numarası olmalıdır.
13. Prob tek kullaılmlık (disposable) olmalıdır.
10.

COBLATOR TONSiLLEKTOMi PROBU, DiSPOSABLE TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.

Prob tek şaft i\zerinde ve tam bipolar olmalıdır, ayrıca hastaya herhangi bir nötr elektrot
bağlanmamalıdır u+u Ve "-" Uç tek şaft prob i.izerinde bultmmalıdır. Penset uçlu sistemler
kabul edilmeyecektir.
2. Prob, dnz ynzny aktif elektrötlardan oluşmalıdır.
3. Prob, tungsten veya molibden materyalinden yapılmış olmalı.
4. Prob, koagülasyonu çok derinlere kadar yaparak. postoperatif kanamalar açısından tam
güvenlik sağlanmalıdır.
5. Prob, tonsiliektomi, adenoidektomi, kistler, baş, bolun, ağz içi ve sinüs cerrahisi,
mastoidektomi, miringotomi, tii,rbineklomi, nazofaringeal, laringeal, endikasyonlar,
tracheal polipektomi, laringeal lezyonlar, boyun kitlesi papillomakeloidler,
uvulopalatoplasti, horlama cerrahisi dil ve dil kökü işlemlerini yapabilmeli ve tiiırn
prosedürlerde aynı anda etkin hemostaz sağlamalıdır.
6. Prob, işlemler sırasında ortama salin veya ringer, laktat gibi bir iletken sıvısı taşımalı ve
aynı anda aspirasyon yapmalı.
7. Prob, cerrahi işlemler sırasında dokuda nekroz oluşturmamah.
8. Prob, ısı ve elelirokoter teknolojisi yeıine plazma olıışturna teknolojisini kullanmalıdır.
ygun dizayn edilmiş problan olmalıür.
9. Yetişkin ve Pediatrik kull
Prob kablosu Latex içermemelidir. Kablosu
10. En az 2m kendinden kablol
ıdır. Böylelikle daha uzun süre kullanılabilmelidir
silikon bazh esnek ve
pvc bazlı, sert ve
ygulama
kablolar kabul edilmeyecektir. T
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bölgesine_göre rahat pozisyon alabilecek yapıda
olmalıdır.
l l, Prü.steril ve tekli orijinal amuala;ınoa
oimalJ.. a-iuıujır. tırerinde son kullanma
tarihi, lot numarası olmaiıdır.
12. Prob tek kullanlmlık (disposable) olmalıür.
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