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VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

YETiŞKİN TANSİYON ALETİ TEKNiK ŞARTNAMESi

Bu teknik şartnııme Viranşehir Devlet Hastanesi Acil poliklinik için satın alınacak yETişKiN
TANSİYON ALETİ için teknik özeliklerini, denetim ve muayene metodlarını ve ilgili diğer
hususlan içerir.

GEREKÇE: Hastane birimlerinde bulunmadığından dolayı ihtiyaç duyulması ve 2016 yılı
ihtiyacı.

GENEL isrnx vt özBııixınn:
l. Tansiyon aleti perfect Aneroid tipinde olmalı, manomctrc hazncsi ve puar kaşığı nikel

kıom kaplama olmalı
2. Manometre düşiik basınçta çahşmayı sağiamak için Manometre skalasl iizerindeki

rakamlar okunabilir şekilde olmalı, manometre dtışiık basınçta çalışmayı sağlamak için
birinci boru puardan aldığı havayı tazyik kesesine verecek ikinci boru da tazyik
kesesindeki bu havayı manometreye taşıyacak tertibatta olacak şekilde çift boru sistemli
ve çift girişli olmalı

3. Manometre ve puar bir arada bulunmalı
4. Manometrenin genişliği minimum 47 mm, maksimum 50 mm olmalı
5. Manometre kadranı gayet hassas bir şekilde sıfıra ayarlanmış olmalı.kadran 0-300 mmHg

basınç göstergeli olmalı
6. Manometre ibresi puar tarafından hava verilirken oynamayacak bir sistemde olmalı7. Manşet çok dayanıklı kumaş ve iplikten yapılmş olmalı,'kancalr ve manşet kancasında 2

(iki) aşamah kanca olmalı
8. Tazyik kesesi ve borulaı orijinal vulkanize kauçuktan imal edilmiş olmalı ve hava

verilmesi anında derhal şişmeli ve gevşememeli
9. Borular çok if cinsten katlanmaya dayanıkh vulkanize kauçuktan olmalı
l0. puar ıazyik kesesini koIayca şişirecck şckiIdc olmalı, puarın dip kısııında filtrcsi

bulunmalı
l l. Puar kauçuktan imal edilmiş olmalı
12. Alet orijinal karton kutusu içinde iyi cins suni deriden çanta iizerinde aletin tipini gösterir

yazısı bulunmalı ve çanta sağlam bir şekilde dikilmiş olmatı
13. Manşetin dış bezinin ölçüleri l3cm x 47(+0,5)cm olmah
l4. Tansiyon aletinin kalibrasyon sertifikası verilmeIidir.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEMEİ

Alet orijinal karton kutusu içinde iyi cins suni deriden çanta iizerinde aletin tipini gösterir
vazısı bulunmalı ve çanta sağlam bir şekiIde dikilmiş olmalı

KONU ve KAPSAM:

GARANTi ŞARTLARI:

En az iki (2)yıl garantili olmalıdır.
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yETişKiN TANsiyoN ALETİ rrrxix şanrNııırBsi
. Garanti süresi içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçümü en az Vo 95 (% 95 up-time) olmalıdır. Buna göre hei bir sistem ve cihaz, %o
95 lik up-time oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saai lik bir periyodu ifade ederj en
fazla l8.2 giin (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time; kalabilir.
Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde anza veya diğer etkiler nedeniyle l8.2
giinden daha az (% 5 down-time) hizmet veremezler ise bu sürenin bakım-onanm
siir_ esine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıllık olarak l8.2 giinü aşan si,ire kadar
bakım-onanm zamanına iki kat siiıe ekleneceklir ve bu süiede cıhaz bakımıarı
ücretsiz olarak yapılacaktır. Down time süresi anzanın firmaya bildirilmesiyle
başlayacak, onanm tamamlanıp sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona
erecektir. İstisna parçanın..hastane idaresi tarafından temin edildiği hallerde yedek
parça ihtiyacınn idareye bildirilmesi ile yedek parç.ııun ternin ediıerek ytıklenıciye
teslim edilmesi arasında geçen süre down time oiaraik sayılmayacaktır. A;cak istis;a
parça alımının yüklenici firmada kaldığı durumda(resmi sİpar§ firmaya
rılaştıktan sonra) l0 gün §onra down time başlar.

Alınacak üriın, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis
velveya tedavi amaçlı kullanrlacakr

3. yiiklenici firma tarafindan teklif edilen cihaan Tiirkiye İlaç ve Tıbbi cihaz ulusal
Bilgi Bankasında (TiTUBB) kaydı bulunmalıdır ve bu durumu ihale dokiimanlan
içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TiTUr' ;;
MKYS'den kontıol edilir.

4. Ürtıniin irsaliyesinde ve faturasında uBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

5. sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kurulum ve teslim siireçlerinde
tedarikçiler tarafından diizei,ı]enen irsaliye ve . faturada alınan cihazın Mkys
Malzeme tanrmlan ve seri/lot numar.§ı bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. Mkyı

6. UBB.ka.psam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımr
Işlemleri" konulu genelgenin 2.4. ' maddesi geregince satrn alma J;"i
tamamlanmadan malzemenin imalatçı veya ithalatçısı tarafından Türkiye ilaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumundan görüş alınarak TI(HK Mali Hizmetleı Kuru- nat-İ,ğr""
bilgi verilecektir. (Bu durumda teklif edilecek ürünler için firmalar ihaıe bncesınde
gereken görüş almayı ve bilgi iletiminitamamlamalıdır.)

7. Bakım, onarim Yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda
kiinye numaıası doldurulacak alan olmahdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan
doldurulmalıdu.

8. Malzeme ile ilgili yapılacak tiim işlemlerde Mkys ismi kullanrlmalıdır.
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TEMASSIZ ATEŞ ÖLÇER TEIanİK ŞARTNAMESİ
l. Garanti süresi içinde, her bir sistem ve cihaz için yıllık çalışma ve kullanılabilirlik

ölçümü en az o/o 95 (7o 95 up-time) olmalıür, Buna göre her bir sistem ve cihaz, Yo
95 lik up+ime oranı ile yıllık olarak (yaklaşık 8765 saat lik bir periyodu ifade eder) en
fazla l8,2 giın (yaklaşık 438 saat) çalışma ve kullanım dışı (down-time; kalabilir.
Buna göre sistemler; eğer bir yıl içerisinde a.,.a veya diğer etkiler nedeniyle l8.2
giinden daha az (% 5 down-time) hizmet veremezler ise bu siirenin bakım-onanm
siıresine eklenmesine gerek yoktur. Ancak, yıll* olarak 18.2 günü aşan siire kadar
bakım-onarım zamarırna iki kat si.ire eklenecektir ve bu siirede ciiaz bakrmlan
ücretsiz olarak yapılacaktır. Down time süresi arızanın firmaya bildirilmesiyle
başlayacak, onarrm tamımlanıp sistemin faal halde teslim edilmesi ile sona
erecektir. İstisna parçanın hastaıe idaresi tarafından temin edildiği halleıde yedek
parça ihtiyacının idareye bildirilmesi ile yedek paıçanın temin ediierek ytıkleniciye
teslim edi|mesi arasında geçen siire down time olarak sayılmayacaktır. Ancak isti§;a
parça alımrnın yüklenici firmada kalüğı durumda(resmi sipariş firmaya
ulaştrktan sonra) 10 gün sonra down time başlar.

Alınacak üriin, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis
velveya tedavi amaçh kullanılacaktır

yi.iklenici firma tarafindan teklif edilen cihazın Tiirkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ulusal
Bilgi Bankasında (TiTUBB) kaydı bulunmahdır ve bu durumu ihale dokiimanlan
içerisinde belgelemelidir. Teklif edilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TiTUBB ve
MKYS'den.kontrol edilir.

4. ÜrtlnUn irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

5. sözleşme imzalanmasına takiben gerçekleştirilen kıırulum ve teslim siireçlerinde
tedarikçiler tarafından di.izenlenen irsaliye ve fatuıada alınan cihazın Mkys
Malzeme tanımları vç seri/lot numarası bilgisinin açıkça belirtilmesi gerekir. Mkys
ismi kullanılmayan faturalar ödenmeyecektiı.

6. tlBB kapsam dışı olan cihazlar için "Tıbbi Cihazlarla İıgiıi Md ve Hizrrıet Ahmr
ışlemleri" konulu genelgenin 2,4. maddesi geregince satın alma siireci
tamamlanmadan malzepgrrlr, imalatçı veya ithalatçısı tarafindan Ti.irkiye İlaç ve
Tıbbi Cihaz Kurumundan göri,§ alınaıak TKHK Mali Hizmetler Kurum naşı<anıgına
bilgi verilecektiı. (Bu durumda teklif edilecek iirtinler için firmalar ihale 

'oncesınde

gereken görüş almayr ve bilgi iletimini tamarnlamalıdır.)

ril7,
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7. Bakım, onaiım yada yapılan diğer işlemlerle ilgili hazırlanan teknik servis formlannda
kiinye numaıası doldurulacak alan olmalıdır ve işlemi yapan personel tarafından bu alan
doldurulmalıdır.

8. Malzeme ile ilgili yapılacak $m işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.
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