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Konu: STERİLİZASYON RULO KAPAMA CİHAZI VE 50 LT MANUEL ULTRASONİK YIKAMA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 16.03.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdhfgihotmail.com adresine ivedi olarak g id e rm e n iz  hususunda; 
Gereğini rica ederim.
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S.No M alzem e A dı
Sut

Kodu
UBB M iktar Birimi Birim Fiyatı T op lam T u ta r

1
YIKAMA / DEZENFEKSIYON 
CİHAZLARI, ULTRASONİK 
YIKAMA CİHAZI

1 Adet

2

STERİLİZASYON PAKETLEME 
CİHAZLARI, STERİLİZASYON 
PAKETİ BÜTÜNLEŞİK RULO 
KESME - KAPAMA CİHAZI

1 Adet

G enel Toplam

Teklif Eden 
2022

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

E k : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Alanlarımız kısmi teklife açıktır.
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50 LT ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Cihaz, cerrahi aletleri, paslanmaz çelik kazanı içerisine koyulan sıvıyı 
sonik titreşim ler ile harekete geçirerek etkili bir şekilde temizlemeli ve 
220 V, 50 Hz. şebeke cereyanı ile çalışmalıdır.
2.Cihaz paslanmaz çelikten imal edilm iş olan kazan içi ölçüleri yaklaşık 
300 x 400 x 420 (±5) mm., dış ölçüleri ise yaklaşık 530x 480 x 900 (±5) 
mm olmalıdır.
3.Cihazın mikro prosesörlü dijital termostat, kontrolü sayesinde, 
kazan içi ısısını en fazla 69°C ’ye kadar ayarlayabilmen ve bu değer 
cihazın üzerinde bulunan dijital göstergeden izlenebilmelidir. Aynı 
zamanda ısıtıcı görevi gören rezistanslar bir açma/kapama düğmesi 
vasıtası ile gerekirse devre dışı da bırakılabilmelidir.
4.Cihazın üzerinde solüsyon sıcaklığının ve ayarlanan parametrelerin 
görüntülenebildiği £>ir LED tipinde bir göstergesi olmalıdır.
5.Açma/Kapama anahtarı, su sıcaklığı seçme anahtarı, zaman ayarı, tek 
bir kontrol panosu üzerinde toplanmış olmalıdır.Bu pano üzerinde 
ayrıca, cihazın çalışmakta olduğunu gösteren bir indikatör ışığı 
bulunmalıdı
8.Cihaz üzerinde bulunan açma/kapama düğmesi vasıtasıyla, cihazın 
elektrik şebekesi ile olan bağlantısı tamamen kesilebilmelidir.
7 .Isı ve zaman ayarı, cihaz üzerinde bulunan bir seçme tuşu ile 
aktif hale getirilmeli ve istenilen değerler, ayarlama tuşu ile 
seçilmelidir. Seçilen bu değerler dijital göstergeden izlenebilmeli ve 
yanlış girilen ya da izlenilmeyen değerler bir tuş vasıtası ile 
siiinebilmelidir. ■•..o .
8.Cihazın döngü süresi 1-99 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
©.Cihazın m ikroprosessörü yapılan en son ayarı hatırlamalı ve cihaz 
kapatılıp açıldıktan sonra yeniden ayar gerektirmeden en son ayardan 
yeniden başlatılabilmelidir
10.Cihaz, başlama tuşuna basılmak suretiyle çalışmasına başlamalı, 
kazan içi ısısını seçilen ısı değerine getirmeli ve seçilen zaman süresince 
çalıştıktan sonra otomatik olarak durmalıdır.
11.Cihazda, döngünün başlangıcında solüsyonun içerisinde ortaya 
çıkabilecek hava kabarcıklarını ortadan kaldırmak için özel bir sisteme 
sahip olmalıdır. Bu özelliğin süresi cihazın üzerinden 1-99 dakika 
arasında ayarlanabilmelidir.
12.Cihazın tank kapasitesi en az 50 (±0.5) litre olmalıdır.

13..UTS kaydı o lm alıd ır. -
14.Cihazda yüksek frekans filtresi bulunmalı ve cihazın çalışma 
frekansı yaklaşık 40 khz. olmalıdır.



15.Cihazda kazan içindeki solüsyon/suyu boşaltmak için cihazın 
üzerinde drenaj sistemi ve boşaltma işlemi için vana ile drenaj borusu 
cihazla birlikte ücretsiz olarak verilmelidir. <
18.Cihaz 220V/380V/50 Hz.şehir cereyanı ile çalışacak ve en az ± 
%10 oranındaki voltaj dalgalanmalarından etkilenmeyecektir.
17.Cihazla birlikte toplam aşağıdaki aksesuarlar verilmelidir.
-1 adet tel sepet (cihazın kazanına sığabilecek ebatlarda)
-1 adet koruyucu tank kapağı



OTOMATİK PAKET KAPATMA CİHAZI ŞARTNAMESİ
1. Cihaz dakikada lO m  kapatabilmelidir. Tam Otom atik olmalıdır.
2. Cihaz istenildiği gibi ısı ayarı yapılabilmelidir.
3. ISO 9001 Standartlarına haiz olmalı.Her cihaz seri numarası ile ilgili 
CE uygunluk sertifikası olmalıdır.Bu uygunluk belgesi cihazla birlikte 
teslim edilen kullanm a klavuzıında yer almalıdır.
,4. Cihaz 50 ile 200° C arasında kapatma özelliğine sahip olmalıdır.İstenildiğinde 
kullanıcı tarafından manuel ayarlanabilmelidir.
5. Cihaz çok çabuk ısmmalı zam an kaybettirm em elidir.
6. Cihaz kaç adet malzeme kapatıldığına dair bilgi vermelidir.
7. Kapatılan yerde açılma olmaması için 12-15mm eninde kapatabilmelidir.
8. 3 bariyerli kapam a yapmalıdır.
9. Otomatik basınç ayar mekanizması olmalıdır.
10. 220/240V, 50/60hz standart şebeke gerilim inde çalışmalıdır.
11. Hafızasına ve pakef üzerine üretim tarihi,son kullanm a tarihi,kapatm a 
yapan kişi adı ve lot numarası yazılabilmelidır.
12. Cihazın ağırlığı 2.0 kg'dan fazla olmamalıdır ve masa üstü tipinde olmalıdır.
13. Cihaza ait TSE Hizmet Yen Yeterlilik Belgesi bulunm alıdır ve bayi yetki 
aldığı firmanın servis ve garanti hizmetlerini sürdüreceğini taahhüt etmelidir.
14. Poşetin kapatıldığından emin olabilmek açısından istendiğinden tersten de 
poşetin yeniden geçirilebilmesini sağlayan “ters tranportasyon” özelliği 
olmalıdır.
15. Yapıştırma sıcaklığı toleransı ± 1%’den fazla olmam alıdır.
16. Cihazda aşırı ısınm aya karşı koruma mekanizm ası bulunmalıdır.
17. Cihazın dış yüzeyi paslanm az çelik m alzem eden imal edilm iş olmalıdır.
18. Cihaz 2 yıl garantili olmalıdır.
19. Cihaz ile birlikte 100 adet seal clıecker testi ücretsiz verilmelidir.
20. uts kaydı olmalıdır
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