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Sayi:
Konu: 5 KALEM DIYALlZ MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyaci olan ve asagida cinsi, miktan ve ozellikleri yazih malzemelerin ahmi 4734 sayih Kamu thale
Kanununun 22/d maddesine gore Dogrudan Temin Usulii ile yapilacaktir. Soz Konusu ahm i?in KDV hari9 birim fiyat
tekliflerinizi TL uzerinden 27.07.2022 saat: 09:00 'a kadar tutak.satinalma@hotmail.com adresine ivedi olarak gondermeniz
hususunda; Geregini rica ederim.
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Malzeme Adi

DlYALtZOR SENTETlK
MEMBRAN 1.8-1.9 M2 YUKSEK
AK1MLI
DlYALlZOR SENTETlK
MEMBRAN 1.6-1.7 M2 YUKSEK
AK1ML1
HEMODlYALlZ JglN ARTER-VEN
SETi YETJSKlN
HEMODlYALJZ IQlN ARTER
FlSTULiGNESi 16G
HEMODlYALlZ 1Q1N YEN
FiSTULiGNESl 16G
HEMODlYALlZ 1QIN YEN
FiSTULiGNESl 17G
HEMODlYALIZ iCJN ARTER
FiSTULlGNESi 17G
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Birim Fiyati

Genel Toplam

ToplamTutar

Teklif Eden
...A../2022

Ki§i / Oda / Firmamn Adi veya Ticaret Unvani - Ka§e/tmza

Ek : Teknik Sartname
Satinalmamn Yapilacagi Birim:

• Teklifler yalmzca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparijten sonra Hastanemiz Ambanna mesai saatleri i9erisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin sartnameye uygunlugunun degerlendirilmesi i9in idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat uzerinden degerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin "T.C.lla9 ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasi" na kaydedilerek onaylanmis uriln numarasl (barkod)
olmahdir.
• Teklif edilen urunlerin onaylanmi§ iiriin numarasl (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde degerlendirilmeyecektir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu ilzeri Tutak/AGRI
(Faks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ayse BALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



• Idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu diizenlenmesinden itibaren yuklenicinin yazih talebi uzerine en gee 180
gtin icinde Yukleniciye veya vekiline odemeyi yapacaktir.
• Fi rma veya Bayii Numarasi da belirtilecektir.
• Teknik §artname ektedir.
• En ge? 7 (yedi) gun i9erisinde faturasi kuruma ulastinlmayan Mai /Hizmetin odemesi yapilmayacaktir.
• Bu alimdan ortaya 9ikacak olan ihtilaflann hall inde Agn Mahkemeleri ve icra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukandaki maddeleri kabul etrni? sayilir.
• Al imlanmiz kismi teklife a9iktir.

Tutak Devlet Hastanesi Personel Birimi
Van yolu uzeri Tutak/AGRI
(l-aks No: 0(472) 4112083
Internet Adresi:

Bilgi: Ay?e EiALTA
Unvani : Tibbi Sekreter
E-Posta: ayse.balta@saglik.gov.tr



ARTER YEN FISTUL IGNELERI TEKNIK §ARTNAMESI

1-Fistiil igneleri tek kullanimhk gama veya buhar steril olmahdir.

2-Fistiil igneleri iinitenin istegi dogrultusunda 14 g,15g,16g, 17g olmahdir.

3-Her iki fistiil ignesinde de damar girisini kolaylastirmak i?in pozisyon ve tespit

kelebegi olmahdir.

4-Her iki fistiil ignesinde de igne boylan 2-3 cm, ayarli klemp ve kapakll olmahdir.

5-tgneler giris yerinde daha az tahribata neden olmasi JQin lazer ile cift kesim ve iyi

silikonize edilmis olmahdir.

6-Arter Fistiil ignesinde dinamik kan akimmi saglamak ve ignenin damar duvanna

yapismasim engellemek i^in u? kismma yakm kenar deligi bulunmahdir.

7-Fistiil igneleri arter ve ven olarak ayn ayn paketlenmis olmahdir.

8-Arter ignelerinin kirmizi ,ven ignelerinin mavi renk kodlu kanatlan olmahdir.

9-Igneler doner bashkh olmahdir.

10- Uretim ve sterilizasyon tarihi ambalaj iizerinde goriinmeli; en az 4 yil kullanim omrii
bulunmah.

11-Uretim hatasi bulunan veya herhangi bir nedenle kullamlmasi miimkiin

olmayan ignelerin satici firma tarafmdan degistirilmesi taahhiit edilecektir.



I.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

DJYALIZOR TEKNIK §ARTNAMESI

Diyaliz membran yapisi sentetik yapida ( polinefron,Pan, Helixone,polyamix,pes ve
Alfa polsulfone) olmahdir.
Diyalizor HIGH-FLUX ve kuru tip olmahdir.
Ahnacak diyalizorlerin 1.4 - 1.5 ve 1.7 - 1.9 ve 2,0 -2.2 m2 olmahdir.
Diyalizoriin membran duvar kahnhgi 35-50 mikron arasinda olmahdir .
Diyalizorlerin praming volumii 1.4- 1.5 i?in:74-100/ 1.7-1.9 icin:92-l 15 72,0-2.2
m2: 105-155 ml arasinda olmahdir.
Sterilizasyon turii alerjik reaksiyonlara yol afabilen etilen oksit (ETO) olmamah,
Diyalizor Sterilizasyon yontemi, buhar veya gamma olmahdir.
Son kullamm tarihi teslim tarihinden itibaren iki yil olmahdir.
Diyalizor 500 mm/hg TMP basincma kadar dayanikh olmahdir. Bu bilgi
diyalizoriin iizerinde veya orijinal prospektuste gosterilmelidir.
Diyalizorlerin fonksiyonlan ile ilgili minumum degerler asagidakiler diizeyinde
olmahdir.(QB: 300ml/dk, QD:500 ml/dk ve QF:0 sartlannda)

HIGH-FLUX: 1.4-1.5 m2 icin;
ORE: 265 ml/dk
KREATiNIN:240 mldk
FOSFAT: 205 ml/dk
VIT.B12: 140 ml/dk

1,7-1.9 ml icin; 2,0-2.2 m2 idn;
275 ml/dk
255 ml/dk
220 ml/dk
155 ml/dk

280 ml/dk
245 ml/dk
240 ml/dk
175 ml/dk

10. Diyalizorlerin 500-900 ml izotonikle yikanmasi yeterli olmahdir. 1 litreyi asan bu
miktar ilgili firma tarafmdan karsilanacaktir,aksi taktirde diyalizorler telsin
almmayacaktir.Aynca heparin ve antikoagiilasyonlarla yikama ihtiyaci
olmamahdir.

11. Hastaya uygulanan vasati(2500-5000 IU) heparin dozu ile diyaliz sonunda
diyalizorlerde pihtilasma olmamahdir.

12. Uretim hatasi bulunan veya herhangi bir nedenle kullamlmasi murnkiin olmayan
diyalizorlerin satici firma tarafmdan degistirilmesi taahhiit edilecek ve ihale
dosyasinda komisyona sunulacaktir..

13. Malzemeler steril ambalajlarda teslim edilmelidir.Ambalajin iizerinde
Sterilizasyon,son kullanma tarihi,lot numarasi,T.C. saghk bakanhgi ulusal bilgi
bankasi kodu ve teknik ozellikleri belirtilmelidir.

-> 0



ARTER VEN SETI TEKMK SARTNAMESI
1-Setler tek kullanimhk, ETO veya Gamma steril olmahdir. Aynca iinitenin istegi
dogrultusunda %50 gamma steril ve teslim almma tarihinden itibaren en az 4 yil miath

olmahdir.
2-Arter ven setlerinin arter kismmda arter yastigi bulunmahdir.

3-Setlerde Izolator bulunmah ve izalatorler ayn poset icerisinde steril sekilde setin

i9erisinde olmahdir.

4-Arter -Ven hattmda Drip chamber olmahdir.

5-Arter hattmda arter yastigi bulunmahdir.

6-Setler iizerinde Klempler bulunmah Klempler biikiilebilir tirnak ayarh olmahdir.

7-Setin u^lannda Diyalizore ve fistiil ignelerine uyumlu emniyetli adaptorler
bulunmahdir.

8 -Setler Universal olmahdir. Setler iki tarafi rahat goriilebilmesi ve depolamada nem

,islanma gibi durumlara karsi iki tarafi seffaf ambalajlarda olmahdir.

9-Setlerin Total kan dolum hacmi 150 ml'nin iizerinde olmamahdir. Bu bilgi ambalajin
iizerinde belirtilmelidir.

10- Setlerin ucu torbah steril olmahdir.

11- Uretim hatasi bulunan veya herhangi bir nedenle kullamlmasi miimkiin

olmayan setlerin satici firma tarafmdan degistirilmesi taahhiit edilecektir.

12-Unitemizin ihtiyaci durumunda setlerin %5 kadar pediyadrik seti ahnacaktir.

Firmalar tekliflerinde belitmis olup ve numune olaraktan vermesi gerekmektedir.


