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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü üe yapılacaktır. Söz 
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 30.09.2019 saat/fJO^OO'a kadar ivedi 
olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. M ustâfVEfkin SARSU 
Başhekim V.

Satın A lınacak M alın/ İşin K D V  H ariç Teklif
S.No M alın/İşin C insi A çıklam a M iktarı Birim i Fiyat Tutar

1
POST PARTUM  K A N A M A  
DURDURM A BALON KATETERİ

BAKRİ BALON 2 Adet

K D V  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.

T eklif Eden 
.../.../2019

Kişi / O da / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:Sansu M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri 5,km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdli@ hotniail.com Web:

Bilgi için : M ehm et Sena ULAŞ -
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BALON BAKRİ POSTPARTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış 
olmalıdır.

2. Uterin boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.

3. Normal ya da sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.

4. Balon % 100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.

5. Ürün bir pakette set halinde olmalı ve 1 adet 60 cc'Iik şeffaf şırıngası set içinde hazır 
bulunmalıdır.

6. Ürün ile birlikte hızlı bir şekilde balonun şişirilmesini sağlayan dual check valf ve 180 cm 
uzunluğunda tubing line ile birlikte serum torbasını delmek için bir aparat da birlikte paketlenmiş 
olmalıdır.

7. Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun distal ucunda açık 
kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon 500 mİ şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj 
kanalı 2 cm'den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalabilmeli ve kanama takibi yapılabilmesini 
sağlayabilir özellikte olmalıdır.

8. Balonun maksimum şişirme hacmi 500 mİ olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu 
bir şekil almalıdır.

9. Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 cm 
uzunluğunda olmalıdır.

10. Peel - open paketleme ile steril edilmiş ve tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

11. Orjinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.


