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ANEsTEzi ciHAzl FtoW sENsÖRÜ TEKNiK şARTNAMEsi

1. Flow sensör Datex ohmeda marka S/5 avance model ve Mindray marka wato ex-55 model
cihazların parçası olmahdIr.

2. Yukarıda belirtilen marka ve modeldeki cihazların ventilatörleriyle uyumlu çalışmalıdır.
3. Malzeme hastanın almış olduğu inspirasyon ve expirasyon flowunu ölçebilir özellikte

olmalıdır.

4. Malzeme dış etkenlerden korunması için orijinal steril koruma ambalajında olmalıdır.
Ambalaj üzerinde üretici bilgilerive parça numaras| buİunmalıdır.

5. Mindray marka 3 (üç) tane, Datex ohmeda marka 1 (bir) tane cihazımız bulunmaktadır. Her
bir cihaz için 2 (iki) sensör gerekli olup toplam a(dört) çift ( 8 tane sensör }o|malıdır.

5. Numune 8örülerek uygunluğa karar verilecektir.
7. .istenilen ürünün "Tıbbİ Cihaz Yönetmeliği' 'nin 3.madessinin (o)bendi gereğince tanl, teşhi5

ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.

8. Yüklenici tarafından teklif edilen cihazln Türkiye ilaçveTlbbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankasında(T|TU8B) kaydı bulunmalıdır.

9. Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.
10. Teklif edilen cihazln UBB bilgisi doğruluğu T|ıUBB ve MKYS den kontrol edilir. Kapsam dışı

olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

dan görüş allnarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığına bilgi Verilecektir.(Bu durumda

teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayl Ve bilgi iletimini

tamamlamalıdlr.
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ANEsTEzi ciHAzl BAK|M KiTi TEKN|K şARTNAMES|

1) Teklif edilecek kitler MİNDRAY marka WATO EX-65 model anestezi cihazlarının bakım
esnasında değişmek üzere kullanılacak olan 3 (üç) adet bakım kitleri o|malıdır.

2) Teklif edilecek kitler DATEX oHMEDA marka s/5 AVANCE model anestezi cihazı

cihazının bakım esmasında değişmek üzere kullanılacak olan 1 (bir) adet bakım kiti

olmalıdır
3) Katler belirtilen marka ve model anestezi cihazlarıyla sorunsuz çahşmalıdır.
4) Söz konusu kitler oringlerden ve filtrelerden oluşmalıdır.

5} Söz konusu kitlerin içindeö körük bulunmalıdır.
6) Malzemeler açılmamış, kullanılmamış paketlerinde ilgili depoya teslim edilmelidir.
7) Cihaz 07.06.2011 tarih ve 27957 sayı|ı resmigazete de yayınlanan tıbbi cihaz

yönetmeliği'nin 3. Maddesi 'o' bendinde belirtildiği üzere tıbbi cihaz tüketim
malzemesi( yedek parça)niteliğindedi

8) Teklif sırasında numune değerlendirilecek olup, uygunluk a|ındıktan sonra satın alma

işlemi gerçekleşecektir.

9) .istenilen ürünün "Tıbbi cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi 8ereğince

tanı,teşhis ve/veya tedaVi amaçlı kullanllacaktı

10)Yüklenici tarafından teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmalıdır.

11) Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.

12} Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam

dışı olan cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri " konulu

genelgenin 2.4 maddesi gereğince satln alma süreci tamamlanmadan imalatçı ve

ithalatçı tarafından TİTCK'dan görüş alınarak TKHK Mali Hi2metler Kurum Başkanlığına

bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde

gereken görüş almayı ve bilgi iletimini tamamlamalıdır.
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