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Konu: DİSPOSABLE İNTRAASSEOS İNFÜZYON İĞNESİ (YETİŞKİN VE PEDİATRİK), İNTRAASSEOS İNFÜZYON 
İĞNESİ.

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 07.11.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

İdari ve

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No M alzem e Adı
Sut

Kodu
UBB M iktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1
DİSPOSABLE INTRAOSSEOUS 
İNFİZYON İĞNESİ YETİŞKİN 1 Adet

2 DİSPOSABLE INTRAOSSEOUS 
İNFİZYON İĞNESİ PEDİATRİK 1 Adet

3 İNTRAASSEOS İNFÜZYON 
İĞNESİ

50 Adet

Genel Toplam

Teklif Eden 
..J...I2022

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.
• Almalarımız kısmi teklife açıktır.
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DİSPOSABLE İNTRAOSSEOUS İNFİZYON İĞNESİ (PEDİATRİK)TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. iğne intraosseous girişim amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

2. kullanımı basit ve pratik olmalıdır.

3. mekanik olmalı ve enerji kaynağı gerektirmeden kullanılabilmelidir.

4. İğne giriş derinliği üzerindeki ayarlanabilir aparatı sayesinde 0.5 cm ile 1.5 cm arasında istenen 
ölçüde ayarlanabilmelidir.

5. Uç kısmı çevrildiğinde hasta yaşına göre girişim yapılacak yaş aralığı değişmelidir.

6. 0-3, 3-6, 6-12 yaş aralığında ayarlanabilmeli ve bu aralıklar yazılı olarak açık bir şekilde görülmelidir.
7. İğne üzerinde güvenlik klipsi olmalıdır.

8. Güvenlik Klipsi çıkarıldığında kullanıma hazır hale gelmelidir.

9. Girişim sonrasında güvenlik klipsi iğneyi sabitleme amacıyla kullanılabilmelidir.

10. Ağırlık maksimum 95(_+5) gr ağırlığında olmalıdır.

11. Steril ve tek tek paketlenmiş olmalıdır.

12. Ambalajı üzerinde son kullanma tarihi bulunmalıdır.



V

INTRAOSSEOZ INFUZYON İĞNESİ (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Driver, şok ya da bilinç kaybı nedeniyle damar yolu bulunamayan hastalarda kullanılmak üzere 
tasarlanmış olmalıdır.

2. Driver, kan ve kan ürünleri transfuzyonu, sıvı, ilaç infüzyonlarında kullanılabilir olmalıdır.

3. Tibia ve humerus için kullanıma uygun olmalıdır.

4. Driver girişim sırasında erişkin hastalar için özel İntraosseöz iğnesi ile kullanıma uygun olmalıdır.

5. Driver pille çalışmalıdır.

6. Driver 14x9x5cm boyutlarında, 535gr. Ağırlıkta olmalıdır.

7. Drivver tek elle ve kolay kullanıma uygun şekilde tasarlanmış olmalıdır.

8. Driver özel mıknatıslı tasarımıyla iğnenin kolayca ve el değmeden yerleşimine olanak sağlamalıdır.

9. Driver iğneleri uygulayıcının elle güç uygulamasını gerektirmeden 90 derece dik açıda yüksek hızla 
döndürmek suretiyle kemik iliğine sabitlenmelidir. Sabitlemeden sonra pansuman, sargı vb. 
gerektirmemelidir.

10. Ürüne ait FDA ve CE belgeleri bulunmalıdır.

11. Teklif veren firmaya ait yetki belgesi bulunmalıdır.

12. Malzemeler ambarımıza sipariş miktarları kadar tam ve noksansız olarak teslim edilecektir.

13. Malzemelerin son kullanma tarihinden üç ay önce bildirilmek sureti ile uzun miatlı olan 
malzemelerle değiştirmesi yüklenici firma tarafından sağlanacaktır.

14. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalıdır.

15. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığının belirlediği (93/42/EEC),(90/385/EEC) ya da (98/79/EC) kapsamındaki 
ürünler için, SGK Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı, onaylı bar-kod numarasının birim bazında malzemenin 
etiketi üzerinde bulunmalı, adı geçen yönetmelik kapsamı dışında yer alan malzemeler için kalite 
belgesinin sunulması zorunludur.

16. Yüklenici firma malzeme tesliminde teklif ettiği ürününün:

a. UBB kayıtlı bar-kod numaralarını fatura üzerine yazmak,

b. UBB kayıtlı orijinal adları ile fatura etmek,

c. UBB Firma kodunu ve Bayi Kodunu faturalarının üzerine yazmak,

d. Firma malzeme tesliminde, Fatura ekine teslim edeceği ürünlerle ilgili Sipariş mektubunu, 
Şartnamelerini, ürünlerin UBB kaydını, Firmanın ve bayiinin UBB kaydının çıktısını da fatura ekinde 
getirmek zorundadır.

17. Malzeme teslimlerinde yetkili firma temsilcisi bulunacak aksi takdirde malzemeler teslim 
alınmayacaktır.



INTRAOSSEOZ INFUZYON İĞNESİ (ERİŞKİN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

18. Ambalajlar aynı boyda dayanıklı malzemeden imal edilmiş olup kırık, ezik yamuk ambalaj 
olmayacak, ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili aşağıdaki bilgiler olacaktır.

a. 1-Steril Ambalaj Üzerinde;

b. Sterilizasyon yöntemi,

c. Paketlemenin tanınmasını sağlamak için bir işaret,

d. İmalatçının ismi ve adresi,

Cihazın tarifi,

a. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,

b. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,

c. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,

d. Üretim ayı, yılı, son kullanma tarihi, Lot numarası,

e. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti,

f. Türkçe kullanım kılavuzu,

2-Ticari Ambalajda;

a. İmalatçının ismi ve adresi,

b. Cihazın tarifi,

c. Cihazın kullanım amacı,

d. Kullanıma ilişkin özellikler,

e. Şayet klinik araştırma cihazı ise, "Sadece Klinik Araştırma Amaçlı" ibaresi,

f. Ismarlama üretilen bir cihaz ise, "Ismarlama üretilen cihaz" ibaresini,

g. Vücuda yerleştirilebilir cihazın steril durumda olduğunu gösteren bir bilgi,

h. Üretim ayı, yılı ile son kullanma tarihi,

i. Cihazın vücuda emniyetle yerleştirilebileceği zaman limiti, Şartname M etn i: 

j. Cihazın ulaşım ve saklama koşulları,

k. Türkçe kullanım kılavuzu,

20. Firma ihalelerde yeterli miktarda numune getirecek gelen numuneler test edilecek, 
değerlendirilecek ve sonuca göre uygun olmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

21. Ambalajlar geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.



İNTRAOUSSEOUS İNFİZYON İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set damar yolu bulunmayan hastalarda kemin içi infüzyon amacıyla tasarlanmış 

olmalıdır.

2. Set içerisinde 1 adet İntaosseous iğne, 1 adet Serum Seti ara bağlantısı, 1 adet hasta kol 

bandı ve 1 adet de iğne atık kutusu yer almalıdır.

3. Set steril. Blister ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve üzerinde part no, içerik bilgileri, son 

kullanım tarihi ve iğne ölçüleri açık bir şekilde yazılı olmalıdır.

4. İntraosseous iğne ile damar yolundan gönderilebilen her türlü kan ve kan ürünleri, sıvı ve 

ilaçlar İO yol ile de gönderilebilmelidir.

5. intraosseous İğne üzerinde, penetrasyon doğruluğunu göstermek amacıyla ölçüm çizgileri 

olmalıdır.

6. İntraosseous iğne. 90 derece dik açıda Driver ile hızla döndürülerek kemik içine yerleşimi 

sağlanmalıdır.

7. intraosseous iğne 15 G kalınlıkta olmalı ve isteği yapan birimin isteğine bağlı olarak

(ihtiyaç listesine göre) 45mın, 25mm, lin5mm uzunluğunda teslim edilmelidir.(pediatri-yetişkin-obez)

8. İntraosseous iğnenin ucu, uygulanan kemikte minimum travma ile giriş yapabilmesi için; 

iğne ile trokarın yüzeyi tek parça gibi tam uyumlu ve pürüzsüz şekilde birbirini 

tamamlamalıdır.

9. Trokarın ucu en az I ml'lik girintisi olan V şeklinde olmalıdır.

10. Serum seti ara bağlantısının bir tarafı luel lock, diğer tarafı iğnesiz valf girişi şeklinde 

olmalı ve ortasında açma-kapama klempi bulunmalıdır.

11. Flaşta kol bandı dikkat çekecek bir renkte olmalı, üzerinde uygulamanın saat ve tarih 

bilgilerinin yazılabileceği yerleri olmalı ve ko lal, uygulanabilir olmalıdır.

12. İğne atık kutusu intraosseous iğne atıkları için dizayn edilmiş olmalı, iğne kutu İçerisine 

girdikten sonra tekrar geri çıkmasını engellemelidir.

13. Driver. kemiğe giriş sırasında minimum seviyede travma yapabilecek şekilde, güç 

gerektirmeden uygulamaya yapacak devir ve özellikte olmalıdır.



14. Driver üzerinde pil durumunu gösteren ışığı olmalı, ışık pilin bitmesine en az 10 

uygulama kala yanıp sönerek uyarı vermelidir.

15. Driverıır ucunda, iğnenin yerleştirilmesini ve sabitlenmesini kolaylaştırmak amacıyla 

mıknatıs sistemi olmalıdır.

16. Driverın kullanılmadığı zamanlarda ve yanlışlıkla basılmasını engellemek için tetik 

kısmını kapatan kapak mekanizması olmalıdır.

17. Driver, özel taşıma çantasıyla teslim edilmeli, çanta içerisinde driverın sabit şekilde 

yerleştirileceği yeri olmalıdır.

18. 1 adet numune verilecektir.


