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SET PERİKARDİYOSENTEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Perikard'da olqsan sıvıyı drcnaj eırneye uygun olmalıdır.

2, Kareıer 6 adet drenaj deligine sahip olmalıöt.
j. Sa içerisinde;

a. l adeı 8.3 F kalınlıkıa ıl0 cm uzunluğunda pcıikardiyosenıez Lateteri.

b, l adet katetere uyunılu 3mm J uçlu 70cm guide *,ire.

c. 'l adeı giriş için k,lıfı 18 G. 15 cm iğne.

d. l adeı drenaj toıbasına bağlanıı için ara bağant,

e. l adeı 3'lü musluk.

l'. l adet drcnaj ıorhası

g. l adet muldpurpose tubiıg adaptör.

h. l ad« alligator clip cable bulunmalıdır.

4. Malzemeler steril ve orjina| ambalajında teslim edilmelidir.

5. Amba.lajlar iizerinde sterilizasyon taıihi ve yöntemi ile §on ku|lanma ıarihi belirıilnıiş

olnıaIıdır.

6. Teslim edilen her bir nıalzeme ıeslimaı ıafihi iıibari ile en az 2 yıl miad!ı olınalıdır,

^{c,
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LO]\,BERPoNKSiYoNLü},iÜLi,TEKNİKŞARl\*A\.{Fsı

l -Ponksiyon travmasını minimale indiıen- aizel quinke bilervli olmalıdır.

2-BOS'uıı kısa siirede eldesi sağIanmalıdır, BOS'un geri aiışının hızlı ve kola1, görületıilmesi
için iğne tutma yerinde şeffaf prizma bcnzeri hir kilüm olmalıdır.

i-Spinal kanül giriş sırasında eğilip tıüüImeyecek derecede slabil bir 1-apı.va sahip olntlıdır
Bu özelliği say,esinde hasa.va ağn vermğlğı başaıılı ve güvenli ponksiyon }-apabilmc i!,;.-'lanı

sunrnalıdır

.l-Kanüün emnivetle ilcrletilmesini sağlavan rahat kavrama aparan bulunmalıdır.

5-Ponksi.von kontrolü için şeffalkilit bağlanrrlı olmahdrr.

6-Renk kodlu maııdıenli olnıalı r,e mandren kanitl!- tirff oıurmnlıdür

7-Değişik çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır.

('ap Lzunluk

:] G 75_88.1 2() ınm.

]t,ti 88.12(] uım.

]? (; 88.120 mm.

S-.{mbalaj üzerinde son kullanma tarihi. lot no. ürünıin içeriğ hakkındaki tüm bilgiler
belirtilmelidir.

(r-Uluslaıarasr Kaliıe tselgeieri ISO re CE Senifikalanna süip olmalıdır ve CE ambalaj

üzerinde beiirıilmclidiı.

l (l]'eklif edilen maizemenin belirıilen şartlara uygunluğunu teyit eımek amacı}-.la ürüniin

ıumunesini ve varsa avIınllll tekıih bilgilerinin yer aldığı katalogları ve benzeri tanııım

ııateryalleri ile en az l (bıİ) üriin numunesi verileceklir. Teklif veıilen ürünlerin numunesj.

t jıtım taİaıından incelenip kullanılaraİı ona_vlanacaktır.
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. İt acil duıutt}irda {ha:ıının nıfec alııırdü du,ürrrbT ıa} h,sı,nıı ııvıotıııı ıgııü

sırcrir nafuı.kn şıü raİbrnıhdr-

. ürün ıunannl İdıy oırnıL htrta.ri bi"ç, \,c,l,nGYr ıc,eı İ,İnıd,n (§'!ıİ

ımdJı.biİnGf5ir-

. lrk t|b uİtlİm. ürp.İr.Yı .hrcrişıi ofup .Yrıa bi*üri fğ]rrıtğEFiİffiEıEffiğnüİ,

ı Ycfirİh vı pcdırrü tGçGtEıh.i olnı.ldıf,

. Arnaa u}tut İır!üımE sGL ıiai, n.ğ,d, ha5tırlln ttrırı bo,tıg&, ,,.ytı3y,c,r ffi,

oknaldr.

. s.ı ı.d.t dü ı.nü, ı ıdct mrar. rtrl" dııııifi-ffitİ, ı ad' ıiiiçısvtiı iıtiıı"i ı ]lrı

5uni ıan!fğ9 uaatma§ v€ 5.bitl€.ne bandlndan

(.niil 9ürü5iıı Yiıı?rt tııİp oıtnrhürr

Tİoİ.r l(trti.ı rt i!ıanan i§h,ni yap,nıya l,Yıun y,9ıd, otrt,ldr,

krılından .natr,y.lbı ,En p.ojrniı E mn toısit olm,tür, _ --

(anü! n.stıyl tirit yaFlrtcn l'*üıtrl travma |ıntmdü1_

Aaı dt rılrtllı için ığ|ıaı!İaıı{idrn 9r.ü kutİ,o;rd,İ9 oh,|ıör,

rı,raı ıİıtü| !o|t nım cİEııanna baühoıİ'ıttçli vc |*ırr !iı,! h6t, i4"id, ııİnıİ, Cü,,Şr

olm.İdr.

xınü Ç Pp Ft hıyı hlD iğn y.t!ıli okn ı.'u,(mbt ıı5 !ım}

y,on!ıo.rıi gd ü! §.lr! zı sıniyad€ biaabİ,rr,li Vl fürrt, biı.!l ııır,ı!,ın,İdı,,

.= 
'],ın 

ao*a,' orarıaüa lırlttm ta.ihi. ton kulbn n tf,ihibt numır,'l, ü,!tİj fı,mı ,dLYC c!

iş.reti Va. aİnaldır.
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INTREossEoUs I|{FUZYON ıGıiE sETt ısG rsMnı

İr:p:n:.jS;, ıo.rya aa bilinç kaybı rydeniyle damar yolu bulunmayan
nasaarda kullaİulrnak iizere tasarlanmış olmalıd:ı.
2-İntraosseoz iğne, kan ve kan iirtinleri;.firy";u sıvı, ila infflzyonlannda
kullarulabilir olmalıdır.
3lnnaosseoz iğne, 90 derece dik açıda driver yardımı ile hızla döndüriilerek veyamekanik olarak kemik iliğine sabitl-enmetidir.
4-Intraosseoz iğne, girişim sırasında özel driver ile beraber veya mekanik olarakgınşım yapaı.
S-Intraosseoz iqne, vetiıkg ve_pedialrik uygulamada hulı sıvı ve kan uygulamayapff Uvutlal_aa (l5.C) olmalİ ve paslarımL çetkten yapıImış olınalıdır.
o_htraoss@z iğnesinin uzunluğu 4O kg ilstilnde yaişkinler için 25 mır1 40 kgaltındaki hastalar için l5 mm oİmalıdır.
7-'ğnelo steril koruyucu kabı ile birlikte ve tek kullanımt* olmalıdır.
8-Iğne yerleştirildikteıı sonra basınçlı torba ile hızlı ıntzyona 1ao ı" jzo.yatl
olanak sağlanmalıdır.
9-İltraosseoz iğne özellikle tibia için kullanıma uygun olınalıdır.
ltlğ"" ile ııyumlu serum seti bagİantı p.rç*İÇ"'U".İae verilmelidir.
]]-_.F*.rgr iğıe uygulama taUancjı lğıe le birtikte verilmelidir.
l 2-Urilne ait UBB kaydıbulunmalıdır.
l3_Teklif vereı firmaya ait ye&i belgesi bulunrıalıdır.



3.T!biı ve hııocıııg içiı tulhooa ııygua olmıtıdır.

I

1 hacıIıı içiı6zel

5. EZ-IO Drjvcrpılle çılı.püdu..
6, EZIO Drivcr tek elle ve kolıy kullın,mo ııygııa şckildc tısııirımış o|rrirııdrı..

ffiffiffiffi;rl-ioJı"ıo*veeI

ffiffi*- ,, ---","
C. Ür[aĞ lı CE bclgcleri bulın_-ı,d,. ,
l0. Tetlifı'cıta §roap aiı yeü belgcsi h{uDtılıdır.
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Nrnaşseozı*Ö" ,^H.P'DR.,ER

ffieffiffiH'ffi ffiİL: dama yo|u buıını,ııyaa

İ,ffiXffiffi;e iıa üthl.ıi rga§fızyoau,nvı,* **"'*r*



Ezıo hIrRAo§sDoz haFOzYoN İĞırE§TEIotrk ŞART?IAME§İ

Offi 
ffroıu

iğlİffi;ff#"* kan t'hıeri r&s§ğyoaıı,sıvliıaç

ı, ız,o İ*aosscoz iğc giğin sırasmda özcl &iver iıe benbcr kuılaoıloalıdn.

ffi ;§1ffiffi HrEiffi;Hffi*H,i}ii,ff

İ;,"*,jİffiffiffiffi eo.ç o.,no*,fr 5ıo için 25,n,,,,

7. İğnel€r §teİü torrı)4ıaı }ıbı i|ç bİıİittc ve i* n,ru.,-uu o*r*.
E.İğnc Yerlc*İrİldiliıa soa bısınçlı oıöa ile iıfi4ıoııa olııeıı sığIı,',ıt,du..
c. Eilro İağao.scoz İğıG 6@Glıil

ıo- iğne ıe rıyıını" *,. * ffi
ı ı. Üroae aıt Foa vc CE bctgıleri butıı,,ı,atıöıl
t2. Tddif v€fa fıDa1t ait yıtti belçsi butımnıtıdır.

ffiiffi?ffitr dcııcc dit açıda dıiveı )ıedıD, itc h,ıa iftodOrtllerek
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ıçn ıiloırııü.
2.ı}İnn|DıberGİü|.o.rıü.cdtüı.iık
ısıı ıçıtıcı ıııotıtıııı s ı ı.icı lı.ır 0!tİ FÇ, vc ır9İğo.r ı*l -9F.so W
tffi.
ıift ıırırıııaııınııııana nşruırıfrdııı.a!ıı.irıar ğ.ıFt *rırra.ırıFl
ğftnüoıidr.

5İaidlın ü&i brrıürbfüıüİa,rİrrt b. ıoı,r,n sort Hıauı vcİı ffi. sfıff.
5.pİoa b.b.üf oı.rİıd? lmarı Ya ııç ııl *&lırıarı r!.!tdg rı,l, *ıı|d,

'.TOP 
ü.rİi.ı ıİ*İln çrırd acrııın İotr ct dr.n *d lb b.Irdm§ oİrııldrr

ırQüı ir bsJı. Tt oırır.
9.8aİ ııın dı !.ao.ı 10 İı ü,İıınİdl b*n ı5 ırl ,laıa İırıtıDdıı tıtİp o&ıı.lıdr

ı(l.ıaır ü pıııt ıçıühııı İfo ıdlt İ.r bdrrlı lü.
ıisıııı ıçıııtııh ııııır.ı b*b,n lca T p.rç. ücifütlıtdİ.

ııro9 FrL$İldbn 5orıı EöLl İonrırıııı ıOıt ı ütF ı nuıt!ğ.ı t09 *ı tro {tr İ.
ülaryn rr0 obnt fı§ınİıır.
ı3.Ü.artt b ı5:ı ,ıatı 9ıd b.bn lD:ı y.ıılı tüo,1bİlıı& no:2 yan Ploı bıbı m:2 yıı toöo

ığıılİtı.$aİ..

'^Tü9lı 
E İar aİarrr. m ıı a .d€l lı.nl dlıtn d.ı|ğ bühnnıİdr.

ıııaıFıtrı Pbr rdoni r*5ı. ı.oı Fı.n bıbn dEıd Uçt.,afltldldü.

ı§Jo.ırİ,hö.tıd$n ıor ğ2| ıdıı,paıııov u.(ıl İ.t i.
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VİRANŞEİilR DEVLET HA§TANESİ

ACİL POLİKİhIİĞİ PER'.O}IEAL LAVAJ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
KOhIUvcKAP§AMı

P:,':tol* şaıtae Viııışchir Devlcı Hastaıcsi Acil polilılinü için sann alııgakPERfroNEAL LAVAJ sETt için ıe*nik .zelikışnı a-"tı. ,. mıı.ye@ m*odlanru veilgili diğ€r huşulan iç€ıiı.

GEREKÇE: ACil poütliniğnde lq]ı,nııııdlğağg dolayı ihtilq duyulması ve 208 yhihıiyacı.

GEıaEL ıstrEl( vE ÖzELLnoER:
ı Pcriloml tav4j için kullınılıcal mılzcneıtir.ı Mıılzac pcıiıon,al lavıi sıaşndı kutlıntacak üın ıncdııaı ınatzeoeyi içercn kit

şeitindc bulııııma.lıdır.
ı kit içcıisindc ıek kutlınınlü btstlhi, poııksi}on üoıan , mcta.l tokır, ponısi1.on. kıatıri yer ıiınnhğy.
ı Setlcr stcıit olmalı ve kontaminasyoıu öıJcyccck yapıda otmalıdr. Set ırzerindesteıilizıslıon taihi vc son kullaıııı tarihl yİr almlıL.o Tekli ambaiaj hatiudc bulımnatıdır.ı Medikal ııyun]uiıü için poüsiyon kataçri poüıbltaıı yçıda olınaiıdır.ı kaıctcr ucu periıona zırar veıııcyccek yapıda olmatı, üıtıcr dctikleri yan kısımlaıdayer alııılıdrr.
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