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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, m iktarı ve özellikleri yazılı m alzem elerin alımı 4734 sayılı Kam u İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Tem in U sulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım  için KDV hariç birim  fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 31.10.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@ hotm ai 1.com  adresine ivedi olarak gönderm eniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari
KAYA 

İi İşler M üdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No Malzeme Adı Sut
Kodu UBB Miktar Birimi Birim Fiyatı ToplamTutar

1
SİM İT KAFA PEDİ 20,5*7,5*4,5 
CM

4 Adet

2 SİMİT KAFA 14,5*5,7*3,2 1 Adet
3 SİMİT KAFA PEDI 8,3*3,8*2 cm 1 Adet

4
AT NALI KAFA PEDİ 20,5*7,5*4,5 
CM

2 A det

5 OLUKLU KOL PEDI 41*14*5 CM 4 Adet
6 OLUKLU KOL PEDİ 51*15*6 CM 4 Adet

7
KUBBE BİÇİM Lİ HASTA 
POZİSYON PEDİ 36*15*7,6 CM 4 A det

Genel Toplam

T eklif Eden 
...I...12022

Kişi / Oda / F irm anın Adı veya T icaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k : Teknik Şartname 
Satmalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• M alzemeler siparişten sonra H astanem iz A m barına mesai saatleri içerisinde A m bar Teslim i olarak teslim  edilecektir.
• M alzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilm esi için idarenin talep etmesi durum unda num une verilecektir.
• A lternatif T eklif Kabul edilm eyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• T eklif edilen malzem elerin “T.C .İlaç ve Tıbbi C ihaz 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 D aireleri Yetkilidir.
• T eklif veren Firm a/Firm alar yukarıdaki m addeleri kabul etm iş sayılır.
• A lım larım ız kısm i teklife açıktır.
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1- Jel Pedler özellikle uzun sürebilen ameliyatlarda ve post-op şartlarında
basınçdan dolayı oluşan sinir zedelenmeleri ve doku travmaları (dekübit yaralar) ile 
hipotansiyon riskini önlemelidir.
2- Pedler vücuttaki dekübit oluşumunu engellemeli ve bu maksatla aşağıdaki
kriterlere uygunluğu bilimsel yayınlardaki verilerle belgelenmelidir:

2a)Pedlerin kullanımından enaz 1 saat sonra bile vücut ısısını
artırmamalıdır.
2b)Pedlerin kullanımından enaz 1 saat sonra bile 50 kcal/m2/h (±%10) ısı 
geçirgenliğine sahip olmalıdır.
2c)Pedlerin kullanımından enaz 1 saat sonra bile vücuttaki bağıl nem 
oranını maksimum %15 (±5) artırmalıdır.

3- Doku hasarını en aza indirmesi için basıya karşı direnç göstermemeli ve 
bunun için pedlerin basınç altında kendi kalınlığının %25’i kadar incelmesi halinde 
bile gösterdiği karşı direnç inç2 başına maksimum 0.5 libre (±0.2 libre) olmalı ve 
bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.

4- Pedlerin kalınlığının basınç altında en az %50 inceltilerek, en z 1 tam gün (±2
saat) tutulması halinde bile serbest kaldığında tamamen eski haline dönebilmeli ve
bağımsız otoritelerce yapılan testlerle belgelenmelidir.

5- Pedlerin içindeki polimer malzeme yapılan testlerde 10 katına kadar uzatılsa
bile yine eski haline dönebilmeli ve bağımsız otoritelerce yapılan testlerle 
belgelenmelidir.

6- Pedler “yumuşak doku eşdeğer malzemesi” olarak bilinen suyun ışınları 
emme oranına kıyasla maksimum ±%10 değerlerde emme oranına sahip doku- 
benzeri” bir maddeden yapıldığı bağımsız otoritelerce yapılan testlerle 
belgelenmelidir.

7- Silikon, Vinil, Hava, Köpük, Sünger ve Likit esaslı vb. akma yapabilen, 
zamanla deforme olan alerjik maddelerden mamul olmamalıdır

8- Pedlerin alev-almadığı; aleve maruz kalsa bile 2 sn içinde (±2 sn) kendi-
kendine sönümlenen bir yapıda olduğu bağımsız otoritelerce yapılan testlerle 
belgelenmelidir.

9- Yukarıda 2,3,4,5,6 ve 8. Maddelerde istenen fiziki kriterlerle ilgili olarak 
firmaların beyanı/firma teyidi kabul edilmeyecek; üniversite ve enstitü test raporları 
teklif ekinde verilecektir. Yabancı dildeki belge ve bilimsel yayınlar ise yeminli 
tercüman ve noter-onaylı olarak verilecektir.

10- Jel pedler dış ortam ve bazı ameliyathane koşullarına dayanıklı olmalı; -29 C 
ile + 69 C gibi bir aralıkta deforme olmadan görev yapmaya imkan vermelidir.

11- Reusable olmalıdır ve kolayca temizliği yapılabilmelidir. Ürünlerin altında CE 
işareti, 2 yıl garanti takibi için lot numarası ve imalatçı firma bilgileri ürün yüzeyine 
imalatçı tarafından çıkmayacak-silinmeyecek bir teknikle basılmış olmalıdır.

ANTİ-BASINÇ PED VE POZİSYONERLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ



12- Talep edilen pozisyon pedleriyle birlikte lokal ve ulaşılması zor küçük bölgeler 
için (her setin içinde 4, 8 ve 14 cm çaplarında (±1 cm) top.3 ad.olmak üzere) top 3 set 
dairesel spot pedlerden verilmelidir. (Her Bir Kalem İçin)

13- Ürünler teslim alındıktan sonra uygunluğuna karar verilecektir.
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