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Not: TeHifleıde Karılame ve Dıksit Kesinlikle olmayecıtııtır.
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TEKLiF MEKTUBU

-_ flasranemizin ihtiyaÇlarından aşgıda cinsi rt nıikıan yazılı olan malzenıeler .173.1 sayılı Kanıu ihaleKanununuı. 22ld @oğudan Temin) ytırıtemi ile satın alınaİaktİ..' xov n""ıç birim fiyİıın 
-İu.*",nl,

satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.
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FoLEy h<i yoı,ıu §iLiKoN TiEMAItt UçLU soNDA rnxıix şınrNAı,ssi

1. BüküldilğUnde kırılmayan, kanamaya neden olınayan sertlikte olmalıdır.
2, ÜOn iki yollu olmalıdır.
3. Nontoksik, apirojenik özellikte tıbbi malzemeden tiretilmelidir-

4. Tieman uçlu olmalı ve darlık noktalanndan geçecek şekilde olmalı, atravmatik o|malıdır.

5. En az l5ml balonu olmalıdıri
6. Sonda 42 cm +2 cm uzunluğunda olmalıdır.
?, Uç kısmına yakın çapraz yeileştirilmiş doku gmilimini önleyen iki yan delik bulunmalıdır.

8. Boyutları kolayca' tanımianan renk kodlu konnektör olmalı; burada sondanın uç kısmının yönünü

gösteren çıkıntl olmalıdır.
9. konnektdr konik şekilde olmalı ve çam uçlu enjektör ucuyla uyumlu olmalıdır,
10. Tek kullanımlık olmalıdır.
11. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilıniş olmalıdır.
12, Steril edilmiş özel ambalajında olmalı, sterilliteyi boznayacak şekilde kolay açılabilir özellikrc

olmahdır.
13. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır,
İl. Muıİe111"nın ebatırı injtıyç listesinde belirtilmişir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve teklif
- -- 

,İrıİ*"ıtİr. lJ"n"n 
"tutİa 

.İ"rilmeyen teklif ve numuneler değerlendirme dışı bırakıIacaktır. Teslimat

ihtiyaç listesinde belirtilen ebattarda yapılacaktır.
15. 3 adet numune verilecektir.
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rıı.rtıı, pn Iı*Cıu§,üJİoKET-tNTRAKET) TEKNix şnrııııınsl

l.Mustukluolup,tektekst€riliçbrinemgeçirmeyenveyırtılmayankaplıgliteımbalajlardaolmalıdır.
2. Her kanüI tızcrinde çap ve boiıiıirilinino" J,r, .kıi hızlannda bilei için yazılmış olmalıdlr,

3. Kanül iİzerinde, üzeri kapalı il#;,ffi;iiP"_) buiunmalı,. ke|ebekli olmalı, kullanıldığı zaman

kanül icerisinde ge,lv" ,,,, 
", 

ÜİL"l,Linİongelleyici bit sistem olmahdır,

4. ü;;İJ;İ;J ve-son kullanım tarihleri olmalıdır,

5. lhale tarihinden ıtlt"."n 
"o 

aJllliiiiirıJiiti"ri "ıma!ıdır. 
lstekli uriınün miadının dolmasına 3 ay

kala venisi ilc deği$iıektir,
S. 

'İ"İlİ'l 
İİİ oll. kuİlanılabilir dizaynt,la olmalıdır,

7- Kanül katater ( drş l",ın, 1 ia# İİİ,"""- jokulann" 
"n 

uyumlu materyallerden FEP veya PTFE

_ ifi:;"*ltt,fŞ,'."*ffiiıT;İ*ti"rt:"lö,,",xiuolmalıdır. 
Plastik dış kılıf, sıyrllma riskine

knrsı konik formd8 olmaıı;';;i;;;";; b"şlalma noktasına kadaı uzanmalı ve kanül kullanma

il^L,;; il;'k k 
"," "'Y ff l"##;İiİTilİ}l ., * n ırr ı ma) yapmamaı ıd ır.

9. Katetcr damar içine girişte vı

l0. Kateter damar içine $re*cnlŞ,İİ",İ,Üaİ;İ gOst€rmcmeli, kolay girmelidh,

ll. Renk kodu ile belhlenmiş ı'4Ğ,"ilö;-ilĞ, iob]zzc,24G ve 26G eibi degişik boylara sanıp

olmalıdır.
ır. i;ij;"t"l firma bozuk ve hfrılı üriinleri yenisi ile değiştirecehir.
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SARGI BEZi TEKNiK şARTNAMESi

l. lOcmxlOm boyutunda olmalıdır.
2. Sargı bezi pansuman malzemesini yara üzerinde futmaya ve sabitlemeye

ı,ı,r,,,- ^!-.l.n,-
3. Yaralı bölgede gerekiiğinde basınç uygulamaya ve bölgenin hareketini

azaltmada kullanılabilir olmalıdır.
4. Her iki tarafı örgülü olarak iııttilıniş olmahdır.
5. Enfeksiyon oluşan yarada iplik kaluıtıIannın katmasına engel olacak

tarzda olmalıdu.
Sargı bezi %l00 pamuk olmalıdır.
Sarg bezi beyaz, temiz, kokusuz ve hidrofil olmalıdır.
Sargı bezinde yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlanndan iplikçik
venııeme!idir-

9. Kotay yırtılabilıneli yada kesilebilmeli, kopanları böliimlerde deformite
(lifl enme, dokuma bozukluğu)olmamalı

l0.Sarg bezinin lcm'sinde atkıçözgü teli sayısı crıaz20 olmalıdır
l l.Sargı bezi rulolan suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
iZ.Ruioiar eıiazja Zti0 adetiik dayaırıklı kaııon aıııbaiaj içinde teslinı

edilmelidir.
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