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TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 
Ağrı ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 

Patnos İlçe Devlet Hastanesi

KONU HASTANEMİZ YENİDOĞAN BİRİMİ İHTİYACI OLAN 4 (DÖRT) KALEM MALZEME ALIM İŞİ 30.05.2018

SAYIN

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda özellikleri yazılı m alzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22/D maddesi gereğince doğrudan temin usulü ile satın alınacaktır.

Teklif verecek firm aların aşağıda yazılı hususlar doğrultusunda tekliflerini idaremizin satın alma bölümüne 
getirmeleri rica olunur.

Dr. MEHMET DEMİR 
B A ^ K İM  YAR D.

TEKLİF MEKTUBU

SIRA NO MALZEMENİN ADI MİKTARI BİRİM BİRİM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

TOPLAM FİYATI 
(KDV HARİÇ)

1 CPAP MASKE SETİ NAZAL YENİDOĞAN 20 ADET
2 CPAP BAŞLIĞI YENİDOĞAN 50 ADET
3 HASTA DEVRESİ YENİDOĞAN 25 ADET
4 YENİDOĞAN VENTİLATÖR SETİ 30 ADET

TOPLAM
NOTLAR

1 EKSİK DOLDURULAN, ÜZERİNDE KAZINTI, SİLİNTİ VE DÜZELTME YAPILAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEYE ALINMAYACAKTIR.

TEKLİFLERİN EN GEÇ 01.06.2018 CUMA GÜNÜ SAAT 09:30'A KADAR SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ'NE VE GÖREVLİLERİNE VERİLMESİ 
GEREKMEKTEDİR.

5 TEKLİFE İŞİN VERGİ, SİGORTA, NAKLİYE VE DİĞER GİDERLERİ DAHİLDİR.
4 TEKLİFLER ( RAKAM VE YAZI İLE ) KDV HARİÇ TL OLARAK DÜZENLENECEKTİR.

EKSİK OLAN, TARİHİ OLMAYAN, İSTENİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG NUMARASI VE TESLİMAT SÜRESİ BELİRTİLMEYEN TEKLİF MEKTUPLARI 
DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

6 FAX İLE GÖNDERİLEN TEKLİFLERİN BİLAHARE ASILLARI GELECEKTİR. ASILLARI İDAREYE ULAŞMAYAN TEKLİFLER GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.

7 NUMUNE İSTENİLDİĞİ TAKDİRDE TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR.
8 TEKLİF EDİLEN FİYATLARIN GEÇERLİLİĞİ (OPSİYON) TEKLİF TARİHİNDEN İTİBAREN EN AZ 30 GÜN ALACAKTIR.

PATNOS İLÇE DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ 
TELEFON: 0472 616 1556 -1184 

FAX: 0472 616 1168 
E-MAİL: patnosdh@hotmail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com


YENİDOĞAN VENTİLASYON HASTA DEVRESİ 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullandan D raeger Babylog 8000 plus 
ventilatör cihazlarına uyumlu olm alıdır.

• Hasta devresi F isher & Paykel nemlendiriciye uyumlu olm alıdır.
• Hasta devresi yenidoğan hastaların ventilasyonunda kullanılır olmalıdır.
• Hasta devresi 134 derecede otoklav edilebilir yapıda çok kullanım lık olm alıdır.
• Hasta devresi lateks içermeyen silikon yapıda olmalıdır.
• H ortum lar şeffaf olmalı ve kink olmasını engelleyici şekilde dizayn edilmiş 

olmalıdır.
• Hasta devreleri cihazların self testleri esnasında ve kaçak testleri esnasında 

komplikasyon ve resiztans testlerinden geçebilmelidir. F irm alar bunun için dem o 
ünitelerini hazır tutm alı ve numune onayı alm alıdır.

• Hasta devresi tek bir paket içerisinde aşağıdaki aksesuarlardan oluşmalıdır :
• 110 cm silikon pediatrik hortum,

100 cm silikon pediatrik hortum,
• 35 cm silikon pediatrik hortum,
• Test ciğeri,
• Yenidoğan hortum ları için su tutucu
• F& P  adaptör
• Ç ift koni 11A
• 11 boy trakeal tüp konnektörü,
• T  parça adaptör, sıcaklık sensörü için delikli konektör
• Hortum ısıtıcı 110 cm
• Esnek 20 cm korruge hortum
• Pediatrik 50 cm silikon hortum

• H ortum ların takm a ve çıkartm a esnasında yıpranm asını engellemek için long 
sleeve tarzında olmalıdır.

• Paket üzerinde firm anın adı ve parça num arası belirtilm iş olm alıdır.
• Tüm parçalar tek bir firm a ürünü olm alıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır. 

12. F irm alar satmış oldukları ürün için yetki belgesi sunm alıdır. 13. T ek lif veren 
firm aların İSO sertifikası olmalıdır.
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YENİDOĞAN CPAP SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. CPAP seti, tubing, nazal kanül ve nazal kanül sabitleme sisteminden (bone, bağlantı kayışı gibi) oluşmalıdır.
2. CPAP seti CPAP uygulaması haricinde istendiğinde basınç osilasyonunu hastaya iletecek tasarımda ve

yapıda olmalıdır ayrıca su birikmesini önleyici seçici geçirgen membranla kaplı olmalıdır.
3 . CPAP seti prematüreden term bebeklere kadar uygulamaları sağlayacak en az 4 farklı büyüklükte

verilmelidir. Özellikle bebeğe bağlanacak boneler en az 3 farklı boyutta ve nazal maskeler ise en az 2 (iki) 
farklı boyutta olmalıdır. Bebeğe uygun nazal kanül ölçüsünün önceden belirlenebilmesi için burun deliği ve 
septum boyutlarının ölçülmesini sağlayacak bir skala her set ile birlikte verilmelidir.

4 . CPAP seti ve bonesi bebek farklı pozisyonlar aldığında oynar kayış sistemi sayesinde bebeğin burnundan 
çıkmasını önleyecek yapıda olmalıdır.

5 . Boylar ünitenin isteği doğrultusunda verilecektir.
6. CPAP kanül sistemi bebeğin alın kısmından destekli olmalı bu sayede bebeğin septumuna zarar

vermemelidir.
7. CPAP aparatı bir ucundan hasta devesine, diğer ucundan ise nazal kanül ile bebeğe bağlanabilmen ve CPAP 

solunumu sağlayabilecek yapıda olmalıdır.
8. CPAP seti tek kullanımlık olmalı, ancak gerektiğinde etilen oksit gazı ile dezenfeksiyona en az bir kere 

dayanabilmelidir.



HASTA DEVRESİ YENİDOGAN (M EMBRANLI )TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1)Hasta devresi 1.1 m ısıtıcılı irıspirasyon h a tt ı, ısıtıcılı expirasyon h a tt ı, ara hortum ,basınç ölçüm 
h a tt ı, adaptör k it i , otom atik beslemeli su haznesinden (chamber) oluşm alı ve tek kullanımlık 

olmalıdır.

2)hasta devresinin expirasyon hattı içerisinde ısıtıcılı tel bulunmalıdır.

3)Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisinde ısıtıcı teller spiralli yapıda olm alıdır ve bu özellik 
sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilm eli ve inspirasyon hattı 

içerisinde su yoğunlaşm ası önlenebilm elidir

4)Hasta devresinin expirasyon h a tt ı, içerisindeki ısıtıcı tel çalıştırılmasa dahi bu hatta yoğunlaşan 
suyu atacak tasarım ve yapıda olamalıdır. Enfeksiyonu önlem ek açısından bu husus vazgeçilm ez tıbbı 

bir özelliktir.

5)hasta güvenliği açsından cham ber içerisinde içersinde birinci arızalandığında otom atıik olarak 
devreye girecek ikinci şamandıra olm alıdır.(diğerine göre farklı renkte olm alıdır.)Bu husus chamberin 

broşüründe açıkça yer almalıdır.

6)her bir adet solunum devresi ile bir adet çift cidarlı yapıya sahip makine tipi bakteri filtresi 

verilmelidir.

7)Hasta devereinin Y konnektör kısmı hastaya göre 360 derece dönebilen yapıya sahip o la m lıd ır.

8)hasta devresi haznemizde kullanılan ventilatör cihazı ile uyumlu olmalıdır.

9)alınacak her 100 adet hasta deveresi ile birklikte bir adet çift Hidrocolloidband içerikli NHF CPAP 

kanülü verilm eli ve broşür üzerinden gösterilebilm elidir.

10)tekliflerin değerlendirilm esi sırasında numuneler değerlendirilecektir. Numune getiryen firmaların 

teklifleri değelendirilm eycektir.


