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- Teklifle( rakam veyayaa ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- Eksik doldurulan üzerinde kazıntı silinti ve düzeltne yapılan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
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edilmektedir.
- Alıın konusu cihaz ise eğitimi Sağlık Tesisimizde ücretsiz yapılacaktır.
- e-posta adresiniz satın almaya verilirse tüm alımlar e-posta iizerinden de ilan edilmektedir.
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niyoıırniı<ıı METRoLo.ri ırizıı ET ALIMı rnrxi r şanrxaıırosi
ı.I(AP§AM

Bu teknik yrrıame hastanemizde kullanılmakta olan ve ekli listede yer alan medikal ve biyomedikal cihaz,
ölÇü aleti, test ve kalibrasyon ölçtlm işlemlerinin yapılmasına dair hizrıet alımıru kapsar.

2.TAıIIMLAR

Bu yrtıamede adı geçen;

Yüklenici fıma: Test Deney ve Kalibrasyon hiznıeti verecek firmayı

İzlenebilirlik bir ölçilm sonucunun her biri ölçtlm belirsizliğine katkıda bulunan kalibrasyonlardan oluşan
belgelendirilmiş kesintisiz bir zincir aracılığı ile belirli bir referansa ilişkilendirilebilme özelliğini,

Metroloji: ÖlçUm bilimi ve uygulamasıdır. ÖlçUm belirsizliği ve uygulama alanına bakılmaksıan ölçtim
ile ilgili bütiln (test,deney,muayene, validasyon,kalibrasyon,doğnılama) teorik ve uygulamaya yönelik ttim
unsıırlannı,

Kalibrısyon: Belirli koşullarda, ilk aşamada ölçiim standartlan tarafindan sağlanan büytlkltlk değerleri ve
ölçiim belirsizlikleri ile bunlara karşılık gelen gösterge değerleri ve ilgili ölçtim belirsizlikleri arasında bir
ilişkinin oluşfurulduğu ikinci aşamada ise bu bilginin ölçtlm sonucunun göstergeden elde edilmesinde
kullanıldığı işlemler dizisini

Test, Kontrol ve Kalibrasyon Sonuç Raporu: Cihazlann test, kontol ve kalibrasyon sonuçlanııın yer
alüğı belgeyi,

Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafindan uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir
uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek ilzere ilgili ulusal veya uluslararası standartlann
belirlediği gerekleri ve uygulanabildiği yerlerde ilgili sekiörel dtizenlemelerde öngörülen ek gerekleri
karşıladığuun resmi kabuliinü,

Kılavuz: Sağl* Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdilrlüğü'ntin Metoloji Faaliyetleri Kılavuzunu,

Klinik Mühendislik Sağlık hizıııetlerinin desteklenmesi ve geliştirilınesi için mtihendislik görüş, yöntem
ve tekniklerinin alan uzrrıanlan tarafından uygulandığı, biyomedikal mtihendislik disiplinleri içerisinde yer
alan özellikli hiarıet alanlan,

Biyomedikal Teknoloji Donanım: Tıbbi cihaz ve tıbbi ekipman niteliğindeki, Taşınır Mal Yönetıneliği
Kapsamında yer alan, dayanıklı taşınır niteliğindeki tıbbi cilıaz ve sistemleri, Biyomedikal Ttir
Biyomedikal Tanım: Tedarik Planlama, Stok ve Lojistik Yönetimi Dairesi Başkanlığınca ytirütüJen
sınıflandırma çalışmalar kapsamında oluşturulan biyomedikal nitelikli dayanıklı taşınırlann üst sınıf alt
sıruf bilgisi, ifade eder



ı rıınnısyoN ıilzıvınri GENEL ırüxüıvııBn

A. GENEL özrıııı<r,Bn

l) Yüklenici lirma 25 Haziran 2015 tarihli 29397 sayılı "Tıbbi Cihazların Test Kontrol ve
Kalibrasyonlanna Dıir Yönetmelik" gereklerini sağlayacak nitelikte olacakhr.

2) Hizmeti sunıcak olan yükleniciye ıit;

ı) TS-EN-ISO 900l:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olmalı ve ilgili belgenin kapsamında
Biyomedikıl Cihaz Kalibrasyonu ibıresi yazılı olmalı ve teklif dosyasındı sunmalıdır.

b) TS EN ISO/IEC ll025 akreditasyon belgesine sahip olmalıdır.

c) Yüklenici Firmı bünyesinde sahada çılışsan personellerin 05.06.2015 Tıbbi Cihazlann Test,
Kontrol ve Kalibra§yonu Hakkında Yönetmelik Ek-2 Yetki Gruplan ve Açıklamalan yönetmelik
ekinde belirtilen diplomalırı ye ğitim sertifikılarının tımamına sahip en az 2 ıızman
bulundurmalıdır. Eğer uzmınlık eğitimleri farklı personeller tarafından alınmışsa ğitimleri almış
olan tüm personeller kalibrasyon hizmeü tamamlanıncayı kadar sahadı bulunmak zorundıdır. işe
başlamadan önce eğitim sertiiikları ile kimlik doğrulaması yapılıcaktır.

d) Sahip olunan referans donanımlar ve hizmet tedarikçisi yüklenicinin kullanacağı referans
donanrmlann izlenebilirliği bağrmsız, metroloji yetkinliği bir üst klasmanda onaylanmış velveya
akredite kurumlarca velveyı üretici tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca diizenlenebilir.
Referans donanımlann izlenebilirliğnin yenilenebilmesi için bir üst metroloji kuruluşundan hizmet
alınmalı ve alınan raporlar kurumı teslim edilmelidir. İdenebilirlik sertifikısı/raporu veya etiketi
bulunmayın cihazlırla kalibrasyonu yapılan cihaz yarsa yapılan kalibrasyonlar geçersiz
sayılacaktın

e) Yüklenici, kalibra§yon §ıra§ında kullanılacak olan tiim ölçüm ve test cihazlarına ait detıyh listeyi
ve bünyesinde çalıştırdı$ peıııonele ait diploma, ğtim sertilikalannı hastane idaresine yazılı ve
dijital ortamdı (CD, e-posta, vs.) bildirecektir.

3) Yilklenici personel niteliği, eğitimi yapılacak Test Kontol Kalibrasyon gereklerini ve süip olunan,
donanım ve yazılımlar ile ilgili olarak Ttirkiye ilaç ve Tibbi Cıhaz Kurumu tarafından ilgili yönetnelikte
tanımlanan ve hizıııet stiresi içerisinde kurum tarafından belirlenecek diğer koşullar sağlamalıdır. Bu
kapsamda Biyomedikal Meroloji hizrrıeti sunacak uzmarun ve idari amir olarak yetkili sorumlu müdtiriin
alması gereken eğitimler Ttirkiye Ilaç ve Tibbi Cıhaz Kurumunca yetkilendirilıniş eğitim kurumlanndan
alınacaktır.

4) Tıbbi cihazlar için yapılacak olan metroloji test işlemleri gtincel Metoloji Faaliyetleri Kılavuzu'nda
belirtilen listedeki standartlara göre yapılacak olup, yapılan test ve işlemler meholoji raporunda her cihaz
için ayn ayn mutlaka belirtilecektir. Ytiklenici firma TURKAK tarafrndan akredite ise TÜRI(aK
tarafindan belirlenen tasanmlan kullanmalıdır.

5) Ytlklenici Firma kesinlikle Aiza,Tespit-onanm ve Periyodik Bakim işlemlerine karışmayacaktır.

6) Kalibrasyonlarda gerekli olabilecek ataç, malzeme, test citıaz, takım ve aletleri firma tarafindan
sağlanacaktır.
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7) Yilklenici firma hazırlanan Tes! Kontrol ve Kalibrasyon sonuç raporlanru, Kalibrasyon sertifikaları
Hastane veya Merkezin ölçiim ve etiketlendirmesi bitiş tarihinden 30 takvim gtlnü içinde elektronik imzalı
olarak veya yazılı-basıh ıslak imzalı olacak şekilde idareye teslim edecektir. Rapor teslimi geç yapılırsa her
geÇen giln için idari şartname ve Sözleşme htiktimlerine göre, geçen her gtin için cezai işlem uygulanır.
Eleknonik imzalı olarak dtizenlenecek raporlann "Elekfionik imza Kanunu"na ve "Elektronik imza
Kanunun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönet melik'e uygun olarak ditzenlenmesi
gerekmektedir.

8) Metoloji işlemleri tanıamlanan tiim cihazlara (kullanıma uygun olan, kullanıma uygun olmayan ve
sınırlı kullanıma uygun olan) fırma tarafından gtincel kılavuzda belirtilen rapora uygun sertifika
haarlanarak Ou sertifıkalar hastanede bulunan birimlere göre sınıflandınlmak amacıyla dosyalanması
gerekmektedir. Aynca metoloji sertifıkalan bir CD'ye kopyalanarak (CD'de bulunan sertifikalar içinde pdf
vb. formatında olmalı) hastane idaresine teslim edilecektir.

9) Eksik veya yanlış olduğu tespit edilen raporlann ytiklenici fırmaya bildirilmesinden en geç s(beş) iş
gtinü sonunda diizeltııeler yapılarak ilgili birimlere teslim edilecektir .

rO)Ytlklenici, ciha4 kullanıcı ve çewe ile ilgiti alarm ya da emniyet ıınsurlan iptal edilmeyecek veya dewe
dışı bırakılmayacaktır.

11) Metoloji işlemi veya transfer sırasında olası anzalıııım4 düşme, kınlma vb. gibi olaylann tamamından
sorumludur. olası bir durumda her tiirlü hasar ücretsiz telafi edilecektir.

12) Ytiklenici işe başlamadan önce can güvenliğini sağlayacak ve tiim emniyet tedbirlerini alacaktır. 633l
sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununa uyacak olup, uymadığı takdirde oluşacak maddi ve manevi hasardan
ytlklenici sorumlu olacaktır.

13) Ytlklenici şebeke gerilimine datıil monofazik, trifazik elektrik ile çalışan ve uygun eleküiksel güvenlik
testi alt yapısına haiz listede belirtilen tiim biyomedikal cihazlar için elektrik güvenlik testini ücretsiz
olarak (sadece elekniksel güvenlik testi yapılacaklar hariç) TS EN 6060t-t standart serisini rehber alarak
yapmalı ve sertifikaya eklemelidir.

14) Çalışan personelin tilmtlniln fırma çalışanı olduğunu gösteren pvc yaka kartlannı beyan etrıesi
zorunludur. Hastane içerisinde çalışma esnasında yakada bulundurulması gerekmektedir.

15) Hizrrıet alım listesindeki cihaz çeşitleri baz alınüğında sağlık tesislerinde toplam citıazadetinden eksik
biyomedikal cıhazJcıhazlar olduğu durumlarda ytlklenici firmaya metoloji kalibrasyon) hizrrıeti uyguladığı
cihaz adeti kadar ücret ödenecektir.

16) İhale listesindeki cihaz çeşitleri baz alındığında; Sağlık tesislerinde toplam cihaz adetinden fazla
cihaz|ar olduğu durumda yapılan işlemler birim fıyatlar tizerinden ücretlendirileceklir.

17) Cihazlann kalibrasyon önceliği ve sırası, hastane teknik birimi tara ndan belirlenecekıir

lS) İlgili hiznıetler adı geçen cihazların bütiln sistem bileşenlerini kapsayacak şekilde olacaktu

l9)Yüktenici firma kalibrasyon işlemlerini sağlık tesisi ile önceden görüşerek planlanan ve belirlenen
tarihlere göre yapacaktır. Belirtilen tarihler ilgili hastane yönetimi ve ytiklenici firmanın karşılıklı
mutabakata varmasıyla değiştirilebilecektir. Yüklenici firma kalibrasyon işlemine başlayacağı tarihi en a2
7(yedi) gtin önce Hastane Yönetimine resmi olarak bildirecektir.



20) Metoloji işlemleri ve çalışmalan mesai saatleri içinde sorumlu personel eşliğinde yapılacaktır. Mesai
saatleri dışında yapılması gereken metoloji işlemleri ise hastane idaresinin uygıın gördüğü zamanda ve
görevli personel eşliğinde yapılacaktır.

21) Kalibrasyonlann uygurı şekilde yapılıp yapılmadığ hastane teknik personeli ve Hastane Yönetimi'nin
görevlendireceği Klinik Mtüendislik Hizrrıetleri Birimi personelilpersonelleri tarafindan kontrol
edileceilir. Kalibrasyonu uygun bulunmayan citıazve aletler yeniden kalibrasyon yapılacaktır.

22) Biyomedikal metroloji hizrıeti sağlık tesisi içerisinde en azbır teknik personelin refakatiyle yerinde
sunulacaktır. Sağlık tesisinde biyomedikal metro§i hizrrıeti sunulamayan, hastane dışındaki bir
kalibrasyon laboratuarında işlem görmesi gereken cihazlann listesi ytiklenici fırma tarafından hazırlanıp,
bağlı sağlık tesisi idaresine sunulacaktır. Listedeki cihazlar MKYS'den ilgili işlem rİrleri ile kayıt altına
alınarak firmaya verilip, MKYS'den ilgili işlem TİF'leri ile kayıt altına alınarak geri alınacaktır. Ytiklenici
firmanın bu cihazlann kalibrasyon işlemini yaptırması ve geri teslim etrıesi en fazla 5 (beş) iş gilnü
stirecekiir. 'lİr karşlığı verilen cihazlann ilgili laborafuara taıısfer ücreti, tarısfer güvenliği, olası düşme,
kınlma, bozulma vb. durumlardaki tiim sorumluluk ytlklenici firırıaya aittir.

23) Firma kalibrasyonu yapılan cihadan liste halinde hastaneye sunacaktır. Listede bulunan cihazlann
mark4 model, ktinye numarıısı, seri numarası, sertifika numıırası, bulunduğu yer, işlemi yapan personel ve
refakat eden personel gibi bilgiler listeye yazılmalıdır.

24) Metoloji hizıııeti Biyomedikal Meholoji Faaliyetleri Kılavuaında belirtilen standartlara uygun
yapılacaktır. Kılaınızda yer alan biyomedikal tiirlerin dışında kalan cihazlar için JCI, TSE, ECRI, AAPM,
IPEM, IEC, IHS, DIN, BIR" ACR vb. tarafından öngöriiJen- kabul edilir parametreler doğnıltusunda
metoloji parameteleri yüklenici firma tarafindan belirtilecektir.

25) Kalibrasyon periyodu 6 (altı) ay olan cihazlann (Alkolınete) ikinci kalibrasyonları için ek
ücretlendirme yapılmayacaktır.

26) Sağl* Bakanlığı ve bağh kurumlan tarafindan kalibrasyon ile ilgili yayınlanacak genelge tebliğ vs.
doğrultusunda kalibrasyon hizrıeti tamamlanmamış olan hastanelerde yeni yayınlanan genelge, tebliğ ve
vs. kapsamında değişiklik yapılacaktır.

27) Yüklenici fırma kalibrasyonunu yaptığı cihazlann kullanıcılann4 gerek görüldüğil durumlarda
idarenin belirleyeceği göreceği silrelerde kalibrasyon eğitimi verecek bunun için ek ücret talep
eüneyecekiir.

28) Hatalı ölçtimlerden doğabilecek maddi veya manevi tazrrıinatlardan fırma sorumludur.

29) Ytiklenici, Biyomedikal Metoloji Faaliyetleri Kılavuzıı ve yönetrrıelikte belirtilen metroloji

ftalibrasyon) ile ilgili hilkllmlere uymakla yiiktimlüdtir. Ytiklenici, Metoloji Kılavuzunun gtincellenmesi
durumunda, yeni kılaınızıın yayım tarihinden itibaren geçerli olmak koşulu ile gtincel kılavuza uymakla
yüktlmlüdtlr.

30) Kalibrasyon Hiznıeti stiresi içerisinde Ttirkiye ilaç ve Tıbbi CıhazKurumu tarafından Tıbbi Cihazlann
Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik kapsamında bir zorunluluk başlatılması halinde
yüklenici bu şartları yerine getirmek zorundadu.



3r) Yılda iki defa kalibrasyon zorunluluğu olan cihazlar ve Bakım-Onanm soıırıısı kalibrasyon gerektiren
cihazlardan yitklenici fırma ek ücret talep etııeyecekiir.

B. ETIKETLEME VE RAPORLAMA

B.İ ETIKETLEME

1) Ytlklenici firma kılavuzda yer alan etiket taslaklanna uygun olacak şekilde kalibrasyon sonuç raporunda
yer alan Ktinye No, Rapor No, Uygulama Tarihi ve Geçerlilik Tarihi ve Yetki Belgesi nıımııra§ı (Yetki
Belgesi Numarası, TITCK tarafından yetkilendirilmiş fırma bulunması halinde eklenecekiir eş olacak
şekilde etiketler hazırlayacaktır. Bu etiketler anti bakteriyel, silinme1 yaıma4 yırtılmaz özelliklerde
olacaktır. Yazıları makine çıktısı olacaktır. Etiket iizerinde ytiklenici firmanın logosu da bulunabilir.
Ytiklenici Firma tarafindan diizenlenen etiketler kılaınızda belirtildiği taslağa uygun olarak "Kullanıma
Uygundur", "Kullanıma Uygun Değildir, Sınırlı Kullanıma Uygundur" şeklinde belirtilen reı*lere uygun
olacak şekilde tasarlanacak, kullanıma uygun olmayan cihazlan idareye ve ilgili birime bildirecek kullanım
dışı görülen cihazlann onanmı sağlandıktan sorıra ilgili cihaza kalibrasyon hizrrıetini ücretsiz olarak
verecektir.

2) Biyomedikal donanım iizerinde sadece gtincel etiket bulunmalıdır.

B.2 RAPoRLAMA

B.2.1 KAPAK sAlT,AsI vE RAPoR SAIT,ALARI

l) Kapak sayfası her donanma özel olmakla beraber her metoloji faaliyeti döneminde bir tane dtizenlenir.
Performans ve güvenlik raporlan tek bir kapak sayfası altında toplanır.

2) Rapor sayfalan, donanrma uygulanan her teste ait teorik ve katalog bilgilerinin yer aldığı, niceliksel ve
niteliksel gödem değerlerinin yer aldığı sayfalardır. Referarıs Standart veya standartlarda yer alan her bir
test başlığı için ayn rapor sayfası diizenlenir. Performans ve güvenlik amaçlı metoloji raporlannda tek bir
kapak sayfası uygulanır iken bu testlere ilişkin rapor sayfalannda öncelik güvenlik testlerine ilişkin
sayfalardır. Her rapor sayfasında idenebilirliği ve değerlendirmeleri sağlayacak verilerin bulunması
gereklidir.

3) Ytlklenici, kalibrasyon raporlannı hastanede bulunan birimlere göre sınıflanduacak Klinik Mtihendislik
Hizrııetleri Birimine teslim edecektir.

Uıyad.n
Dr.

Taşı MOdüı{l b. 2fP.272
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253-03_o5_2{ ı00055 FoTo TEnAPı cıılAznRl. TlrNEL TıP LED KAY T.c. sAGLlK aAJqİ.ıLtGl DıYADıN DEv 1 ı-r,
253-03-05-2a ı0008o xwöz / YENı DoĞA}ı INı«,BATöR clılAzLARı, T.c. sAGLlK BAxA}tLlĞt DıYADıN DEv ı P*
253_o3-05_2a ı0o68? ENDosKoPı TELESKoPLAR!. RıJıT tnnıNcosro ı.c. sAĞLtK BAl(t}lLıĞı DıYADtN Dgv ı P*
253-03-o5_2{ ı00687 ENmsKoPİ TELEsKoPtnRı, RtJlT tiRıNGosKo ı.c. SAĞLıK BAxA}aLrĞr DIYADıN DEv ı P"
253-03-05-2a ıOOı08 DENTı! R(NTGEN GÖRONTuLEuE SıSTEı.{LERı, D İ.C. SAĞLİK BAI(ANLIGİ DİYADİN DEV 1 r*
253-o3_o5-2a ı00033 ELEroRo cERRAİl SıSTEMLERı, uoNoPornR EL T.c. SAĞLıK BAKN|LıĞ! DIYADİN DEv ı r",
253_03-05-24ıOOıa{ ırLTRAsoN / usc / m9PLER / EKo GöRONTOı.E T.c. SA6LıK BMAııLIĞ! DıYA.DIN DEv 5 ı-r,
253-03-05-2a ı0o067 HAVA AI(ıŞl / AİR FLol{ ctHAzlnRl, ılAvA N( T.c. sAGLlK BAlQı|LlGl DıYADİN DEı, ı P*
253-o3_o5-2{ ıOOıo3 PERF{rzYoN POı{PAıARI, PERFuZYON Poı{PAsr / T.c. sAöLlı( aAKAİİLlGt DıYA.DıN DEv 2 |-*
253-03-05-2{ ı00o0a ıı:ıEsTEzı SıSTEı{LERı, ıŞ İsTAsYoNU, ılA}lırE T.c. SAĞLıK BAxAILtĞr DıYı.DIN Dw ı P*
253-03_05_2a ıo063s ENDosKoPı TELEsKoPlAnl, RıJıT uRıNGosKo T.c. sAGLlK BMA}ıLIGı DıYADIN DEv 2 ı-r,
253-o3_05_2{ ıOoıa 0 TlBBl ı{oNıToR cıl{Azı.ARı. YENı DoGA}ı ılAsT T.c. sAĞLrK BAKAııLIGı DıYADıN DEv 1 P*
253-o3-09-2a ı00080 Kwoz / YENı DoGAx ıNKOBATÖR cıııAznRı, l.c. SAĞLıK BAl(NlLtĞr DıYADIN DEv ı P*
253-03_05_2a ı00025 EKG (aLEKTRo ıQRDıYo GnA§ll cıEAzı.ARl. E T.c. SAGLıK EMA}ıLIGI DıYADıN DEv ı

|ADET
253-03_05_2a ı0o025 EKG (ELE!TRo KAnDıYo GRAfı) cİıtAzlnRı, E T.c. sAGLlK BAl(A}ıLlGl DıYA.DıN DEv 1

253-o3-o5-21 ı00090 NEBOLıZATön - EUı{!D!FıER cınAzuRı, YETt T.c. SAĞLıK aAIqııLrĞr DıYADİN DEı, 1

253-03_o5-2{ ı00669 RADYAN lslTlcl cıılızlnİı, nADYAı| lslTlcl ı.c. SA6LıK BAlollLlGı DIYADİN Dn, 2

253-03_05_2a ı00029 EKG (ELEKTRo KARDıYo Gnışı) cıHAzı.ARl, E l.C. SAGLIK BAl(Ai:lLlGl DIYADIN DEV 2

253_03_05_2a ı0o037 oTosKoP _ oFTAıJ.tosKog cİHAzı.ARl, DUı/ARA ı.c. sAGLlK BAı(A}|LIGı DıYADIN DEv 7

253_03_05_2a ı0008 1 Klrvoz / YENı DoGA}l lNxr(rBATöR clHAzLARl. ı.c. sAğLlK BAl(tııLıĞt DıYADıN DEv ı P*
253_o3-o5_24 ı00077 KAVıTRoN cıııAztnnı. KAvıTRot| ctEAzl l Dt ı.c sıGLıx BAİ(tllLıG! DıYıDIN DEv ı |-",
253-03-05_2a ıoOı57 ENmDoNTıK ı{oToR - ENDoı{oİoR cırAzLARt. ı.c. sıGLlK BAl(AİlLıGl DIYADıN DEv 1 |-*
253-03_05_2a ıOOıao TIBBİ ı{oNtTöR clHAzLAİı. YETtşKİN HASTA T.c. sı6LlK BAı(A}ILIGı DİYADIN DE/ 5 |-*
253_o3_o5_2a ı00560 DlY'ıütz l RE}ıAı REPLAsı.lA}t SıSTE}İLERı, ılE T.c. sAGLlK aAİq§LıGı DıYADİN DEv 2 ı-r,
253-03_o5_2a ı00580 DıYAııZ / RENAı REPınsı{A}ı sısTEı[,ERı. ıE T.c sAGLlK BAİ(iı|LıGI DıYıDİN DEv ı 

ıADET
253-03-05-2a ıooı ao TİBBİ HONİTÖR Cİİ|AZLARİ, YETİŞKİN HASTA T.c. sAĞLrK BAKAılLtĞr DıYADıN DEv 2 P*
253-03-05-2a ı0o025 EKG (ELEı(TRo KAıDıYo GnAFı) clHAzınRı, s T.c. SAGLIK Bıİ(NlLlGl DıYA.DıN DEv 2 |-*
253-o3-o5_2{ ıOOı52 lNFUzYoN PoğPAı.aRl, lNFtzYoN Poı{Ptsl TEl( T.c. sAĞLlK BAl(.ıİLlĞl DıYADıN DEv 2 P"
253-03-05_2aıOOı43 ToNCı{ETR§ cıHAzLARl, ToNOı{ETRE cİHAzı AP T.c. SA6LıK BAI(tİLlGl DıYADıN DEv 1 ı-r,
253-03-05-2 a ı0o07 ı lşlNLl DoLGı, cıııAzLARl, t§lNLt Dot6u ctE T.c. sAĞLlK BAKAxLlĞl DİYADIN DEv 2 r*

ry55n5



253-03-05-2aıOoı{0 TIBBı İ.loNıTöR cıffi İ.c. sAĞLlK BAı(N|LIĞ! DıYADıN DEv 1 ADET

253-o3-o5-2 a ıo058o DıYrJ.lz l nENAr REPtnsırAıı sısTEMLERj; tlE ı.c. SAGLıK BN(ANLıĞı DıYADıN DEv ı A.DET

253-03_05-2a ı00320 HıKnosKoPı.An, BıYoıtrnosKoP (YARIK LAIGA- T.c. SAGLIK BN(A}ıLIĞI DıYADıN DEv 1 ADET

AlEsTEzt sısTEı,oERİ, ış ı§rAsYoılu Wuğ T.c. sAGılK aAİ(AxLtĞı DIYADIN DEv ı ADET

FoTo L T.c. sAGLıx BNq}ıLtGl DıYADıN DEv ı A.DET

253-03_05-2a ı0o077

253-o3-05-2{ ıoOı09

KAVıTRoN cİHAzı.Ant, KAVıTRoN cıHAzı / Dı

DEııTAL RÖıfTGEN GöRO}şıÜLEı.{E sısTEı{ı.ERl, D T.c. SAĞLıK BMAİ|LıĞ! DIYıDıN DEv

T.c. sAGLlK BMANLıĞı DıYADıN DEv

ı
ADET

ADEt

253_03-0s-2a ı0009ı NsT (NoN-sTREs TEST) / KARDIYo ToKo Gnı.F T.c. sAĞLrK BMANLıĞ! DıYADIN DEı/ ı ıDET

253_o3-05-2a ı00008 ASPınATöR cıHAzı.ARı, ASPiRATÖR çıwı {ç r.c. sAGLlK BAKA!İLıĞ! DıYADıN DEv ı ıDET

253_03-05-2a ı0002{ DİŞ oNİTLERİ, ELEKTRİKLİ HİDROLİK DİŞ TE r.c. SAGLIK BMAııLIGı DıYADıN DEv ı ADE,

253-o3-05-2a ı00090 ıiEBıİLıZATöR _ HWıDiFiEi cİHArrnRl, YETı t.c. SAĞLıK BAı(A}lLtĞr DıYADıN DEv 3 A.DET

253-o3-05-2a ıoOı{0 TIBBı ıroNıTöR cıHAznRı. TAşIııABıLıR llAs r.c. SAĞLıK BAıq!ıLıĞt DıYADıN DEv ı ADET

253-03-05_2a ı0o08ı KWÖz / YENİ DoĞA}l ıNı«rBATÖR cıHAztARı. T.c. sAĞLrı( BN(A}lLıĞr DıYADıN DEv ı ADET

253_o3-05-2a ıoOıa0 TIBBı }loNlTÖR cıHAzrnRı. YEıışKıN ılısTA T.c. SAĞLıK BAKA}ıLIĞı DıYADiN DEv 3 A.DET

253-03-05-2{ ıOoıao TIBBı HoNıTöR cİHAzlnRı. YETlşrlN HASTA T.c. sAGLlK BMAı{L!Ğı DıYADıN DEv 3 ADET

253-03_05-2aıOOı49 ırLTR.AsoN / UsG / mPPı.ER / BKo GÖRoıTÜLE l.c. sAĞLıx BAı(t§LıGr DıYADIN DEv ı ADET

-2 ıNFOZYoN PoülPAtlRl, ıNFOzYo}ı POı.lPAsl TEİ( T.c. sAGLlK aAKAıILıG! DıYıDıN DEv 2 tDET

ASPıRATöR cıHAzl.ARl. ASPınATöR cıHAzr (D r.c. SAGLıK BMAİ{LrĞt DıYADIN DEı, 2 ıDET

2s3-o3-05_2{ ı0O0ı9 DEFİBRııATöR cİHAzIiRr, DEFİBRiıATöR cıE T.c. SA6LıK BAı(t}lLıöl DıYADıN DEv 3 ıDEt

253-03-05_2a ı00o25 EKG (ELEıcrRo KARDIYo GRAf,ı) cıHAzrnRı, E İ.C. SAGLİK BAKNİLİĞİ DİYADİN DEV 3 ı.DET

253-03-05_2a ıOoı ı6 slcAl(Lır öLçUğ cııtAzınİı. NoN ııwAztv / r.c. SAĞLıK BAJo}ıLıĞı DıYADıN DEv 6 ADET

253-o3_o5-24 ıo0o25 EKG (ELElcTRo KARDIYo GnA§ı} clHAzrnRr, E r.c. SA6LıK aeI(tNLıĞı DıYADtN DEv 2 ADEf,

293-03-05_2a ıOOı a6 VENTıLATöR / RESPı§A?öR caılArrARı, DıJ-İT ı.c. sAGLlK aMA}ıLıGl DıYADıN DEv 1 ADET

253-03-06-2{ ı0o087 }lıKRosKoPıAR, ılAsA ırsTro AnA§TrnilA ı.ııKnos t.c. SAĞLıK BAJQİ,ıL!Ğı DıYADıN DElt, 1 ADET

253-o3-06_2{ ı00088 MıKnosKoPLAR. Aı{ELıYAT ı{ıKRosKoBu TAş!ııA T.c. SAĞLıK EMAxLıör DıYADıN DEv ı ADET

293-03-06_2a ı0O0ı3 BENIiARı - BN{Yo cıHAztnRı, lsınllıl,l su B T.c. SAGLıK BAJq}EıG! DıYADıN DEv 1 ADET

253-03-06-2a 1O0ı9ı oToAııAıİzÖRıaR, BırılAR oToKrAvı BİYoırJtK T.c. sıĞLtK BAJ(N|LıĞı DıYADıN DEr/ ı ADET

253_03-06-2 a ıo0o5? ETW - ıNKrOBATöR - !,!RlN cıHAzr.ARı, tsıT T.c. sAĞLrK BN(ı}ıLıĞ! DıYADıN DEv ı ı.DET

253-03-06-2a ı0o057 ETW _ INKOBATöR - EıRıN cİHAzınRl, ıslT T.c. SAGLıK BAJq}ıLıG! DıYADıN Dgv ı tDET

255_oı-05_0ı-2a ı0o Aı'ELıYıT }rAsALARl, A}IELıYAT ğAsısr ELEıO T.c. sıGLlK BAJ(N.ıLıĞI DıYADıN DEı, ı tDET

25s-Oı-o5_0ı_2a ı00 BuzDoLABl _ soğJTucı, uN!TELER, KAıl sAIcA T.c. SAGLIK BAİ(A}ILıGı DıYADıN DEv ı ıDET

255-0ı-05_0ı_2a ı00 sTERıLİzAsYoN PAİGTLEı{E cıHAzınRı. sTERl T.c. sAGLlK BAİ(A}ıLIGı DİYADıN DEv ı ıDET

255_oı_05-0ı-2a ıo0 KAN KATETERİ CİHAZ!iRİ. KNl KATETERİ KAP T.c. SAGLıK BAJ(N.ıLIĞı DıYADıN Dw 1 ADET

255_oı-05-0ı-2a ı0o GÖz tılıTLERı, @z t{IrAtENE lrE TEDAV! ırNıT ı.c. sAGLlK aAJ(ANLlGl DıYA.DıN DEv ı ADET

255_0ı_05-0ı_2a ı00 EtW - INKOBATöR _ !,!RlN cıEAzLARl, lstT r.c. sAĞLrK BAıO}ıLıĞI DıYADIN DEv 2 A.DET

255-0ı-09-0ı-2a ı0o YlKtİ.lA / DEZENFEı§ıYoN cıHAzınnl. YlKAı.n ı.c. SAGLıK BAKA}|LIGı DIYADıN DEv 1 ADET

259-0ı-05-0ı_24 ıo0 oPEnısYoNEL AYDINı.Aıı.IA cıHAzuİl, oçLo L ı.c. sAGLlK BAJ(.ıİ{LıG! DıYADıN DEı, ı nDET

255_oı_05_0ı-24 ıo0 o/ToKtAv cİıtAzlnRl, BurıARLl YATAY Tı9 sTE ı-c. sıGLlK BN(AxLlğl DıYADıN DEv ı ADET

255_0ı-05-0ı-2a ı0o oPEnAsYoNEL AYDıMiıI{A cİıtAzuRt, üçL0 L T.c. SAöLıK BAl(NıLlĞl DıYADıN DEl, ı A.DET

255-0ı-o5-0ı-2a 10o Aı,IELıYAT HASAı.ARı, A}IELıYAT ı.lAstsr ELEKT T.c. sAGLlK BAıq}ıLıGl DİYADıN DEv 1 ADET

ATEŞÖLÇERLER 10

TA}İSİYON ALETLERİ 20
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