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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Tem in Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım  için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 21.03.2022 saat: 11:00 'a kadar patnos04@ hotm ail.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.
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Kişi / Oda /  Firm anın Adı veya T icaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzemeler siparişten sonra H astanem iz A m barına mesai saatleri içerisinde Am bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etmesi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif Teklif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T ek lif edilen m alzem elerin “T.C .İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanm ış ürün num arası (barkod) 
olmalıdır.
• T eklif edilen ürünlerin onaylanm ış ürün num arası (barkodu) liste halinde verilm elidir. Aksi takdirde değerlendirilm eyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul kom isyonunca Kabul Raporu düzenlenm esinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödem eyi yapacaktır.
• Firm a veya Bayii Num arası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kurum a ulaştırılm ayan Mal /H izm etin ödem esi yapılm ayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı M ahkem eleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etmiş sayılır.
• A tımlarımız kısmi teklife açıktır.
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4 SMT3916 TEMİZLEME MENDİLİ

SMT Tem el 
İşlevi:

1. Yatalak ve banyo yapamayan hastaların (vücut-perine bölgesi temizliği-yatak yarasında) 

temizlik ve bakımı için özel bir formül ile üretilmiş olmalı, hasta bakım bölgesine ve 

hasta durumuna göre özel dizayn edilmiş tipleri ile istenilen etkiyi elde edebilecek şekilde 

üretilmiş medikal ürün olmalıdır.

SM
M alzeme

T an ım lam a
Bilgileri:

2. Ürün kullanım amacı ve kullanım yerine göre farklı ürün tiplerinde seçenekleri olmalıdır. 

(Vücut temizleme mendili, perine bölgesi temizleme mendili, yapışkan çıkarıcı mendil, 

bariyerli yara bakım mendili Ve/veya hasta temizleme s e t i)

T ekn ik
Ö zellikleri:

i

i

TEM İZLEM E M ENDİLİ, YAPIŞKAN CIKARICf

1. Silikon Atravmatik Yapışkan Sökücü Mendil, tıbbi yapışkan artıklarının atravmatik bir 

şekilde ciltten çıkartılmasında kullanılmalıdır.

2. Mendil ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir.

3. Mendil, yapışkan artıklarını ciltten en fazla 30 (±10) saniyede çıkartmalıdır.
ı i' m?) : ı • •

4 . Dokumasız yapıdaki mendile, % 100 silikon emdirilmiş olmalıdır.

5. Alkol içermemeli, bu husus tedarikçi tarafından belgelendirilmelidir.

6. İç Havlu en az 200x120 mm (±10), Kalınlığı ise 60 gr (±10) olmalıdır.

7. Bir sonraki yapışkanlı ürün uygulamasında, uygulanacak malzemenin yapışkanını 

etkilememeîidir.

8. Mendili uyguladıktan sonra cildi ayrıca temizlemeye ve yıkamaya gerek kalmamalıdır.

9. Toksik etkisi olmamalı, bu hususlar tedarikçi tarafından belgelendirilmelidir.
ı ı ü ı\ a m i ? 1

10. Ağır metal tarama analizleri (ağır metalleri içermediği) tedarikçi tarafından 

belgelendirilmelidir.

11. Teklif edilen mendilin içerisindeki silikonun M ikrobiyolojik analizleri yapılmış olmalı 
(Sık görülen patojenleri içermediği) tedarikçi tarafından belgelendirilmelidir.

VÜCUT TEM İZLEM E PEDİ, PERİNE

1. Kontaminasvonu önleyici nitelikte olan malzeme kullanıma hazır olmalıdır.

2. Hipoalerjik olmalı ve alkol içermemelidir.

3. Duruiama, kurulama gerektirmez özellikte olmalıdır.
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. SMT3916 TEMİZLEME MENDİLİ

4. M ikrodalgada ısıtılabilir olmalı bu özeliği sayesinde sıcak yıkama yapılabilmesi olanağım

sağlamalıdır.

5. Cildi tahriş etmemeli, kurutmamak ve kokuya neden olan bakteriler üstünde etkili 

olmalıdır.

6. Dışkı temizliğinde kullanılabilir özelikte olmalı, bakteri ve mantar oluşumunu engellemelidir.

7. Ürün hasta perine bölgelerinde kullanıma uygun olmalıdır.

8. Ürün temizleyici, nemlendirici, koku giderici, anti bakteriyel ve bariyer koruyucu

■ T E M İZ L E M E  MENDİLİ, C İL T

1. Tüh hasta ciltleri ile birlikte Yeni doğan bebeklerde de kullanıma uygun olmalıdır.

2. Ciltte tahrişe yol açmamalıdır.

3. Hastanın cildinin doğal dengesini sallamaya yardımcı olmalıdır.

4. Yumuşak petek dokusuna sahip olmalı ve hipoalerjenik olmalıdır.

5. Ciltte herhangi bir kızarıklığa sebep olmamalıdır.

1. Cildi temizleme, nemlendirme ve bariyer sağlayarak koruma amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

2. Vücut sıvıları ile ilişkili inkontinans ve neme karşı etkili bir bariyer sağlamak için %3 oranmda 

Dimetikon içermeli ya da aynı etkiyi yapabilen etken maddeye sahip olmalıdır.

3. Uygulama sonrası hava ile temas ettiğinde etkinliğini devam ettirmek için Disodyum EDTA 

içermeli ya da aynı etkiyi yapabilen etken maddeye sahip olmalıdır.

4. İçeriğindeki formülle cildi nemlendirmek, bariyer sağlamalı, etkinliğini devam 

ettirebilmeli bu özelikler belgelendirilebilmelidir.

5. Ph dengeli olmalı, Yeni doğan ve yetişkinler için kullanıma uygun olmalıdır.

6. Sağlam, risk altında ya da hasar görmüş ciltler için kullanıma uygun olmalıdır.

7. Renklendirici, boya, kötü koku, ve paraben içermemelidir.
8. Durulama ve kurulama gerektirmemek, dokusu yumuşak olmalı ve anti-alleıjenik 

özellikte olmalıdır.
9. Kullanım sonrasında 60 saniye içinde cilt kurumak, ciltte şeffaf nefes alabilen krem 

tabakası bırakm alıdır.
10. Her inkontinans periyodunda uygulanan temizlik cildi koruyarak bakım protokolüne 

uygum sağlamalıdır ve inkontinans alakalı dermatit oluşumunu önleyerek, inkontinans 
alakalı dermatit prevelansım azaltmalıdır.

11. Hasta alt bezlerinin, sabitleme örtülerinin ve pansuman ürünlerinin kullanımını olumsuz 
etkilemeli ve Klorheksidin’li ürün kullanımı ile uyumlu olmalıdır.

12. Ambalaj içerisinde en az 8 adet, en fazla ise 50 adet mendil olmalı ve mendil Ebatları en 
az 20*25 cm olmalıdır.

olmalıdır.

YARA B A K IM  VE TEM İZLEM E MENDİLİ
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SMT3916 TEMİZLEME MENDİLİ

VUCUT T E M İZ L E M E  SETİ

1. Kan alma, enjeksiyon ve damar yolu açılımı öncesi temizleme ve hasta kişisel 

temizliğinde kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

2. Ürün vücut temizleme kesesi ve perine mendilden oluşan bir set olarak sunulmalıdır.

3. Set en az 10 adet vücut silme kesesi ve en az 25 adet perine mendilinden meydana 

gelmiş olmalıdır.

4. Set içinde mevcut olan kese, ipliksiz ultrasonik dikişli olmalıdır.

5. 1 adet Sıvı emdirilmiş kese en az 25(±5) gr ağırlığında olmalıdır.

6. Ürünün yumuşatıcı ve nemlendirici özeliği olmalıdır.

7. içeriği sayesinde doğal cilt bariyeri oluşturmalı ve cildin gelişimine olanak sağlamalıdır.

8. Ph oranı 5.5-5.6 arasında olmalıdır.

9. Durulama ve kurulama gerektirmemelidir.

10. Gerektiğinde mikrodalga ile ısıtılabilir özelikte olmalıdır.

11. Ürün cildin tahriş olmaması adına cildi besleyici takviye içermelidir.

12. Ürün kullanıldığı alanda bakterilere karşı etkili olmalı ve bu durum akredite lab. 

Uygulanmış test raporları sunulmalıdır.

13. Set içinde mcut olan perine mendili Lateks, alkol vb. zararlı madde içermemelidir.

14. Ürün perine bölgesi için tasarlanmış olmalıdır. u •

15. Ph oranı 5,5 - 5,6 arasında olmalıdır.

16. Gerektiğinde mikrodalga ile ısıtılabilir özelikte olmalıdır.

17. Haricen herhangi bir sıvı emdirilmeye ihtiyaç duyulmamalıdır.

18. Yüklenici firma her set için sağlık tesisine set adedi kadar saç yıkma bonesini bedelsiz 

olarak teslim edecektir.

ECZACI
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Genel
Hükümler:i

I

1. Ürün uts kaydı bulunmalıdır.

2. Dayanıklı sağlam ambalajda teslim edilmelidir.

ECZAC'



SMT3711 GAZLI BEZ

Tem el İşlevi:
1. Sağlık tesisinde kullanılan Tampon, gaz kompres, batın kompres, pam uklu ped vb. 

yapımında kullanılmak amacı ile % 100 hidrofil pamuk ipliğinden imal edilmiş 

medikal malzeme olmalıdır.

M alzem e
T an ım lam a
B ilgileri:

2. Bir top gaz bezinin eni en az 90 cm, boyu en az 100 metre olmalıdır.

i İr
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T ekn ik
Ö zellikleri:

3. Su tutuculuk ve hızlı emilim özelliği yüksek % 100 hidrofil pam uk ipliğinden 

üretilmiş olmalıdır.

4. Hiçbir boya maddesi içermemeli, beyaz, çirişsiz(apresiz). temiz, kokusuz, nemsiz 

olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, dikiş, ek yeri ve 

parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir.

5. Oda sıcaklığında en az 24 saat bekletildikten sonra 1 m2 sinin ağırlığı en az 24 gr. 

dan az olmamalıdır.

6. 1 cmfi'sinde enine boyuna (atkı+çözgü) toplam iplik sayısı en az 20(+/-l ) adet 

olmalıdır.

7. Düzgün kenarlı olmalı, kolay katlanabilir-kıvrılabilir olmalıdır.

8. Her bir topu suya neme dayanıklı koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.

Genel
H ükiim ier:

1. Ürün her sağlık tesisinin talebi üzerine 1 adet =90cm *100mt uzunluğunda 1 top 

olarak teslim edilecektir.

2. Ürün TS EN 14079 kalite şartlarını sağlamalıdır.

3. Ürün ÜTS kayıtlı olmalıdır.

4. Teslimat balya şeklinde olmalı, her balya en fazla 15 top (1.500 m.) gaz bezinden 
oluşmalıdır. ' ! t"! a . i
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