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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu 
alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.06.2019 saat: 13:30'a kadar ivedi olarak 
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Başhekirn
Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif

S.No M alın/Işin C insi Açıklam a M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1
İNTERNAL NAZAL SPLİNT, 
YUM UŞAK

700 Adet

2
KULAK TÜPÜ, GROMMET TİP 
1.52

GROMMET TİP 
KULAK TÜPÜ 1.14 100 Adet

3
TERMOPLASTİK EKSTERNAL  
NAZAL SPLİNT TEKLİ-M

THERMASPLİNT 300 Adet

KDV H ariç G enel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Bilgi İçin : M ehmet Sena ULAŞ -A dres:Sansu M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri S.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-R>sta: patnosdh@ hotniail.com Web:

mailto:patnosdh@hotniail.com


THERMASPLİNT 
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-External nazal splint, beyaz termoplastik materyalden imal edilmiş olmalıdır,
2-Kaynayan suya atıldığında istenilen kullanılabilir yumuşaklığa
gelmiş olmalıdır. Ürünün arka yüzeyinde 71°C/160°F işaretli indikatör renk değiştirmelidir. 
Böylelikle yeterli yumuşaklığın sağlandığı belli olmalıdır.
3-Paket içinde, desteklemesi amacıyla burun sırtına yerleştirmek, için arkası yapışkanlı 
4cmx0.6cmx 0.3cm beyaz yumuşak sünger parça olmalıdır.
4-Arka yüzayindeki yapışkan bant kolayca çıkarılabilmelidir.
5-Small, medium ve large olmak üzere üç ayrı boyu bulunmalıdır. Small splintin en dar 
yeri 3.5cm, en geniş yeri S.lm m , kalınlığı 0.2mm olmalıdır.
6-Ürün rahatlıkla görülebilecek şekilde şeffaf, tekli paketlerde lO’luk kutularda 
bulunmalıdır.
7-Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, boyu, LOT numarası, CE işareti, tek kullanımlık 
olduğu, markası, son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.
8-Paket içinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır.

İ e n z e r

Patnos Devlet



İNTERNAL NAZAL SPLİNT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Post-op dönemde rahat nefes almayı sağlamak için airwayli olmalıdır.

2- Materyali girişim sırasında ve çıkarırken maksimum hasta konforunu 
sağlamak içintıbbi dereceli silikon olmalıdır. Paket üzerinde materyali yazılı 
olmalıdır.

3- Uç ve yan kısımlarındaki delikler sayesinde rahatça tespit edilebilir.

4- Ürünün ölçüleri 7x 0.4x 2 olmalıdır. İstenildiğinde rahatlıkla kesilebilmelidir.

5- EO ile steril edilmiş olmalıdır.

6- Steril çiftli paketlerde ve 5'lik kutularda bulunmalıdır.

7- Ürün üzerinde kanama yapabilecek hiçbir çapak olmamalı, pürüzsüz 
olmalıdır.

8- Ürün paket içinde rahatlıkla görülmeli, ayrı bir zarf içinde olmamalıdır. 
Ürününpaketi, firmanın orijinal ambleminin, adresinin ve bilgilerin basılı olduğu 
tyvek kağıt olmalıdır.

9- Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay 
çıkarılabilmelive nereden çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.

10- Paket üzerinde katalog numarası, malzeme adı, üretici firma adı, LOT 
numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı 
olmalıdır.



SHEPARD GROMMET VENTİLASYON TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Materyali fluoroplastikten imal edilmiş olmalıdır. Bu özellik paket üzerinde yazılı olmalıdır.

2-İç çapı 1.14mm, inter flanş çapı 2.4mm olmalıdır. İç çap ölçüsü paket üzerinde yazılı olmalıdır.

3-Timpanik membranda kısa dönemli ve kolay yerleştirilebilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

4-Paslanmaz çelikten teli olmalıdır.

5-Malzemenin rengi mavi olmalıdır.

6-EO ile steril edilmiş olmalıdır.

7-Paket üzerinde son kullanma tarihi, malzeme katalog numarası, adı, üretici firma adı, ürün iç çapı, 
materyali, rengi, LOT numarası, tek kullanımlık olduğu ve CE işareti yazılı olmalıdır.

8-Steril tekli paketlerde lO'luk kutularda bulunmalıdır.

9-Paket üzerindeki etiket kolayca hasta dosyasına yapıştırmak için kolay çıkarılabilmeli ve nereden 
çıkarılacağına dair işaret bulunmalıdır.

10-Ürün paket içinden rahatlıkla görülebilmelidir. Ürünün paketi, firmanın orijinal ambleminin, 
adresinin ve bilgilerin basılı olduğu tyvek kağıt olmalıdır


