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Sayı 
Konu 
Dosya ID

343
Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
818

İLGİLİ FİRMALARA

01.08.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
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 05.08.2019 saat: ILOO'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Burak

Satın A lınacak M alın/ İşin K DV Hariç Teklif
S.No M alın/Işin Cinsi Açıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
I.V. INFUZYON SETİ 
İNTRAOSSEÖZ 1 Adet

KDV Hariç Genel 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 / Firm anın Adı veya Ticaret Ünvanı - K aşe/îm za

Adres:Sarısu Mahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon; 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@hotmail.com Web:

Bilgi için : Mehmet Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com
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[İĞNE İNTRAOSSEOZ PEDİATRİK ve YETİŞKİN 15 G] TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Intraseoz uygulama seti, şok ya da bilinç kaybı nedeniyle damar yolu bulunamayan 
hastalarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

2. Intraseoz uygulama seti, kan ve kan ürünleri transfüzyonu, sıvı, ilaç infüzyonlarında 
kullanılabilir olmalıdır.

3. Intraseoz uygulama seti, tibia ve humerus için kullanıma uygun olmalıdır.
4. Intraseoz uygulama seti iğne, iğne ile uyumlu serum seti bağlantı parçası ve özel 

driverdan oluşmalıdır.
5. Intraseoz uygulama setinin yetişkin ve pediatrik uygulamada hızlı sıvı ve kan 

uygulamaya uygun boyutlardaki (15 G) iğnesi paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
6. Intraseoz uygulama seti iğnesinin uzunluğu 40 kg üstünde için 25 mm, 40 kg altındaki 

hastalar için 15 mm olmalıdır.
7. Intraseoz uygulama setinin iğneleri steril koruyucu kabı ile birlikte ve tek kullanımlık 

olmalıdır.
8. Intraseoz uygulama setinin iğnesi yerleştirildikten sonra basınçlı torba ile infüzyona 

olanak sağlamalıdır.
9. Intraseoz uygulama setinin Driver’ı pille çalışmalıdır.
10. Intraseoz uygulama setinin iğnesi 90 derece dik açıda driver yardımı ile hızla 

döndürülerek kemik iliğine sabitlenmelidir. Sabitlemeden sonra pansuman, sargı vb. 
gerektirmemelidir.

11. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.
12. Teklif veren firma her 50 adet İntraseoz iğne için 1 adet Intraseoz uygulama Driver'ı 

verilmelidir.
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