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VAKUM YARD|ML| BUYÜK KAPAMA SET|TEKN|K ŞARTNAMESİ

1.Vakum yardımlı büyük boy kapama seti ile Vakum Yardımlı Yara Kapama Unitesi biöirine
uygun uretilmis ,ayni marka olmali ve tedavi surekliligi saglanabilmelidir.

2. Vakum yardımlı büyük boy kapama seti içindeki kapama hidrofobik veya dengi özellikte olmalı

ve negatif basınca olanak tanıyarak 25 ila 200mmHg arasinda negatif basıncın yaranın tüm

yüzeyine homojen dağ(ılmasını sağlamalıdır.
3. Vakum yardımlı büyük boy kapama seti içindeki kapama çok eksudalı, infekte ve kaviteli

yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanımalıdır.

4. Vakum yardımlı büyük boy kapama seti arada sağlıkh doku bulunan birden çok yarayı ekstra
düzeneğe gerek kalmadan negalif basıncı iletebilecek özelliğe sahip olmalıdır.

5, Vakum yardımlı yara örtüsü büyük boy kapama seti içindeki ,kapama süngerinin yüzey alanı ,en
az 324 cm2 olmalıdır.

6. Vakum yardımlı büyük boy kapama seti yara bolgesi geri bildirim kontrolunu saglayan

duzenege sahip olmali ve bu sayede Vakum Yardımlı Yara Kapama Unitesinin sürekli ve/veya
fasılalı ve/veya instilasyonlu çalışmasına uygun olmalıdır.

7. Unite taraiindan verilen basinc siddeti ayarianabilmeli ve hasta guven|igi icin set ayar|anan

basinca gore calisabilecek duzenege sahip olmalidir.
8- Vakum Yardımlı Yara Kapama Uniti ile bağlantıyı saglayacak düzenek vakum yardımlı büyük

boy kapama seti içinde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı hortumunun, vakum yardımlı

büyük boy kapama seti içindeki kapamayı uygulanan yara bolgesinden kaldırmadan, hastayı

belirli bir süre Vakum Yardımlı Yara Kapama Unitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde

bağlantı yeri ve klempleri bulunmalıdır.
9. Vakum yardımlı büyük boy kapama selinde bulunan bağlantı hortumu içinde tedavi esnasında

uygulanan negatif basınc sizintilarini algılayarak yaraya uygulanan negatif basınçta değişiklik
olması halinde Vakum Yardımlı Yara Kapama Unitesi tarafından algılanıp uyan vermesine

o|anak tanıyacak düzenek olmalıdır,
10.Setin klinik amaca uygun calismasina yardimci olacak hasta raporunun kronolojik siraya gore

tedavi suresince ve sonrasinda sadece kullanici hekim tarafindan cihazdan alinmasina
yardimci olacak duzenek , setle beraber veriimelidir.

11.setle beraber cihazin calismasi sirasinda hastalarin ve klinik calisanlarinin rahatsiz olmasini
engelleyecek her turlu ses ve isik kesilebilmelidir. Cihaz sızıntı ,hkanıklık vs; istenmeyen
durumlarda uyan verebilir olmalıdır. Setin kullanim sayisi otomatik olarak gosterilmelidir.

Cihazın gereğinde yıkama sistemine uygun menüsü olan cihaz ile değiştirilebilmelidir.

12.Yara uzerindeki set ve kullanilan yara unitesi yeniden sarj edilmeye ve pansuman degisimine
gerek olmaksizin en az 1 1 saat kullanilmalidir.

13.Vakum yardımlı büyük boy kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf, steril ve hava sızdırmaz
nitelikte olmalıdır.

14.Vakum yardımlı büyük boy kapama seti tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
,l5.Vakum yardımlı büyük boy kapama setleri tükeninceye kadar Hastanemiz kliniklerinde kalmak

ve kullanılmak üzere firma tarafından 1 adet vakum Yardımlı Yara Kapama Ünitesi ücretsiz
olarak sağlanmalıdır.

16.Mevcut cihazlarda anza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla

.. 
cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.

17.Urün tekli ori.jinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son
kullanma tarihi, markası ,teknik özellikleri,lot numarası,T.C. Sosyal Güvenlik Kurulu
kontrolünden geçmiş ve T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası kodu
belirtilmelidir. İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankasından
alınmış firma/bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.

'l8.Yüklenici firma bozuk hatah çıkan ürünleri yenisi ile degiştirmelidir.
19. Firma ihtiyaç halinde yara yıkama sistemine uygun sarf malzemesi temiı edebiknelidir.
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SUT KODU: OR2200

VAKuM YARDıML| ToPLAMA sETl TEKNIK özeı-ı_lxı-eRl

1. Vakum Yardlmlı toplama seti i|e sistemde kullanılacak diğer sarf ma|zemeler ve vakum yardımlı yara
kapama
ünitesi aynı marka olmalı ve tedavi sürekliliğini sağlamalıdır.
2. Vakum yardlmll toplama seti steril Ve tek kullanlmllk olmalıdır.
9. Vak_um Yardımlı toplama setininvakum yardımlı yara kapama ünitesine bağlantı yerinde; dışarıya koku,
bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon filtreler bulunmalıdır.
4..Vakum Yardlmlı toPlama seti içerisinde bu|unan toplama kabı hiçbir şekilde açılamamalı, içerisine ek
düzenek ilave edilememeli, açık bir ucu bulunmamalı ve tamamen tek kulianımlİk olmalıdır.
5. Vakum Yardlmlı toplama seti, hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağ|ığı göz önünde
bulundurularak açılamamalı ve delinemez özelIikte üretilmiş olmjlıdır.
6. vakum yardımlı toplama seti en az Sooml sıvı toplama kipasitesine sahip olmalıdır.
8. vakum yardımlı toplama seti, içinde toplanan sıvıyı jelleştirecek özellike olmalıdır.
9. V9kum Yardlmll toPlama seti, kapama setinden gelen bağlantı hortumu ile tamamen uyumlu, kolay bir
Şekjlde birleŞtiriİir ve dişli yapısı sayesinde tedavinin sürekliliğini koruyacak özellikte olmİlıdır. gaguntı
hortumu iÇinde, tedavi esnasında uygulanan negatif basıncın algılanmasına yardımcı olacak ve yira
Yatağlndaki negatif basınçta değişiklik olması halinde bunu vakum yardımlı yara kapama ünitesine ileterek
uyarı vermesine olanak tanıyacak düzenek bulunmalıdır.
10. Vakum Yardlmll toPlama seti, vakum yardımlı yara kapama ünitesinde bulunan hassas basınç sensörleri ile
uYumlu ÇalıŞabilecek bir teknolojiYe sahip olmalıdır.Hassas basınç sensörleri, hedef negatif basıncı yara
Yatağlnda izleme ve koruma yeteneğine sahip ve sürekli doğru geribildirim sağlayabileĞk özellikte olmalıdır.
'1 'l. Vakum Yardımlı toPlama setinin bağlı olduğu vakum yarJımlİ yara kapamjünitesinde toplama kabının
Yerinde oluP olmadığlnı algllayarak,toplama kabı yerinden çıkarıldığında sesli uyarı verebilecek yapıda
olmalıdır.
12. Vakum Yardımlı toPlama setinin bağlı olduğu vakum yardımlı yara kapama ünitesinde toplama kabının
dolduğunda uYarı verecek ve hastanın tedavisinin kesintİsiz devah etme'sine olanak sağlayacak yapıda
olmalıdır ve toplama kabı dolduğunda sesli uyarı Verebilmelidir.
13. vakum yardımlı toplama setleri tükeninceye kadar hastane kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma
taraflndan hastanenin ihtiyacı kadar vak_um yardımlı yara kapama ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
Verilecek vakum Yardım|ı yara kapama ünitesi hasta güvenligi ve sağlığı açısından İ.Ğ. srğl,t Bakanlığı
taraflndan onayll o|malldlr-
14, Mevcut cihazlarda arıza olması halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz
desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır.
15-. Urün tekli orijinal ambalajlarda bulunmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.Ambalaj üzerinde üretim ve sonkullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası, T.C.Sosyal Güvenlik xuİuıu ı<onİroıunden geçmiş veT.C. Sağhk Bakanllğl tarafından onaylanmış Ulusal Biigi Bankasİ kodu belirtilmİş oı.rıİo,r.
't6. Malzemenin raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 ( iki ) yıl olmalıdır.

17 . Firma hatalı ve bozuk çıkan malzeleri yenisi ile değiştirmelidir.

GARANTi şARTLAR| VE SoRUMLULUKLAR| :

1, Teklif veren firma, bu ürünün satlŞı ile Yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonıası sorumluluklar|
yüklenmelidir.

2, Ürün teslİm edildiğinde, bu ürün ile ilgili kullanım talimatı (ürün tanıtımı, endikasyon,
kontrendikasYon, ameliYat sonrası olabilecek aksaklıklar ve firmanın sorumluluklarını kapsayan
bilgiier} orijinal ve türkçe tercümesi ile birlikte verilmelidir.

3, Firma malzemenin kullanıldığı { eğer kullanılırsa ) hasta adını da belirterek fatura§ını kesecektir.
Faturada mutlaka UBB kodları ve Ek 5-E de belirtilen SUT ve GMDN kodları yazılacak ve fatura en geç
24 saat İçinde hastanenin İbbı maIzeme birimine elden teslim edilecektir.
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