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NOTLAR
l-Tekliflerin en
gerekmektedir.
2- Teklifler (rakam ve yazi ile) KDV hari? TL olarak diizenlenecektir.
3-Faks ve Mail ile gonderilen tekliflerin asillari da idaremiz Satinalma birimine ulastinlacaktir.
4-TekIif edilen fiyatlarin gecerliligi teklif tar ihinden itibaren en az 90 gun olacaktir. Odemeler 90 giin icerisinde
yapilacaktir.
5-isin Tamami i^'in teklif verilecektir.
6'Alimi yapilacak malzemelcr 10 giin iccrisinde teslim edilecektir.
7- Ahmlar https://www.agriihale.gov.tr/ adresli Agn Valiligi Ihale Yonetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
8- Almacak Malzemelerin garantisi en az 2 Yil olrmilidir.
9- N u m u n e Uzerinden degerlendirme yapilip degerlendirme sonrasi karar verilecektir.
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f UTAK DEVLET HASTANESl FLOWMETRE TEKNJK $ARTNAMESi

TeknikOzellikler:

1 .a. Flowmetrenin govdesi krom kapti princten imal edilmelidir.

1.b. Govde uzenndeki tuni yuzeyler stenlizasyon ve hijyen agismdan raduslu olmali ve keskin yuzey
bulunmamahdir.

I.e. Flowmetrenin hangi sicaklik ve basing degerlennde kalibre edildigi flowmetre uzerinde yada
kullanma kilavuzunda mutlaka belirtilmelidir Flowmetrenin olgu tupu 4 Bar basmgta 0 ile 15 It /dak

olgulere gore ayarlanrnalidir Bu dlguler kolaylikla okunabilmelidir

1.d. Flowmetre uretici fir ma bunyesmde kalibre edilmis olmali ve kalibre belgesi urun ile birlikte
veiilmelidir

I.e. Flowmetre kalibrasyonunu yapan elemanlar onayli bir kurulustan egitim almi§ olmalidir.

1.f. Nemlendirme sisesi en az 200 ml hacminde olmalidir

1.g. Debimetre tupu ile nemlendirme §i§esi kinlganlik direnci yuksek polikarbon
malzemeden imal edilmelidir. Debimetre tupu de nemlendirme ?i§esi de §effaf ve
saglam olmalidir.

l.h. Debimetre §i§esi de, nemiendirme sisesi de en az 121 °C sicaklikta 15 dakika sureyle autoclav
cihazma sokularak sterilize edilebilmeli, kesinlikle enmemelidir

1.i. Flowmetreyi gaz pnzine tutturmak igin kullanilan probe da prinpten imal edilmi§ ve nikel kaplanmi§
olmalidir Flowmetrenin probu ilgih standartlara (BS, DIN. .) uygun olmaltdir

1.j Nemlendirme kavanozu uzerinde mtiksimum su seviyesini gosteren t^aretler bulunmahdir.

1.k Nemlendirme ^i^esmde bulunan ve oksijen nemlendirrnek igin kullanilan hortum silikon olmalidir.
Nemlendirme ?i§esinde bulunan f i l t re polikarbondan yapilmalidir. Nemlendirme hortumu ve filtresi de
autoclavda sterilize edilebilmehdir

Nemlendirme §t§e kapagi pring veya plastikten ima! edilmelidir.

1.m. Nemiendirme sisesi lie debimetre kismi rekorlu baglanti ile baglanmalidir. istenildigmde
nemlendirme ?i$esi gikanlip yerine hortumluk baglanabilmelidir. (Oksijenin Nemlendirmeden Almabilmesi
igin)

1.n. Nemlendirme §i§esi uzerinde fazia basmcm olmasi durumunda devreye girecek $ekilde bir tahliye
sistemi bulunmalidir Basmglaki istem di^i ani yukselmenin hastaya zarar vermesi veya nemiendirme
sisesinin patlayarak ftowmetreden ayrilmasi engellenmelidir.

1.o. Flowmetrelerin Bakim-Onarim, Moritaj ve Kullanma kilavuzlan flowmetrelerle birlikte verilmelidir. Bu
kilavuzlarda IV-401

i. Flowmetrenin uluslar arasi standartlara uygunlugu belirtilmelidir.

ii. Bakim, Onanm faaliyetleri ve suresi ile sikligi belirtilmelidir.

iii. Tavsiye edilen yedek parga listesi verilmelidir.
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