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Hastrnemizin ihtiyaçIanndon aşğda cinsi ve miktarı yazılı olan ma]zemeler 4734 syılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın ahnacaktır. KDV Eıriç birim fiyİtın hastaııemiz
satınaima birimine gönderilmesini rica ederim.

Itlal / Hİımet Adıs. ı{o ııl ktan n Fıyat Toplam

1 HASTATANmM BİLEKÜĞİ
ANNE & BEBEK

2000 ADEL

2 HASTA TANnM BiLEKLİĞi
çocuK

1500

3 HASTA TANmM BİIEKüĞİ
lErİ§KİN

3000 ADET

4 MAsKE 15000 ADET
5 MASKE BAĞCIKU. 2000 ADET
6
7

M
DOSYASI RENK SKALASI

VE NUMARA

500
10000

PAKET
ADET

Gerıel
Toplam(KDV

Hariç):

Teklif Veren Farmanın
Adı Firma yetkılısı
Aalİ€sİ
Telefon ve mza
Fax
E-tıtail

Not: Tckliilcrdc Kırılıma ve Dıhsil Kcsintikle Olmıyıcıktır.

Telefon : 4145ı 13007
Fax :4145121236
E-Po*a: saııliurfadhs l l @saglil.gov.tr

Birimi

ADET



1_ AnaNE & BEBEK
a. Erkek bebek için mavi, kız bebek için peınbe olrnalıür.
b. Anne-bebek kol bantlan bileğe t,kıldıktan sonra esneyip ghnımalıdır.
c. Kartlr modelde, hasta ismini yazrnak için kaıt ve bu karnn konulacağı bn cç bulunmüdır.
d. Kilnye kutusu ilzerinde, tlretim talihl son kullanma tarihi referans numtrası, lot numarası

fiıma bilgileri bulunmalı, kiiııye tipi ve ıengi ile ilgili bölüınter belirtilmiş otınalıdır.

e. Ko! bandan tiızerine asetat kal€,ni ya da tüke,nmez kaleıııl e kolty yazı yaalabilmelidir.

f Anne-bebek kol bantları yumuyt ve anti alefik PVC'de,n yryılmış olınalıdır. Hastmın
kollanna rahaısızlık vermeyeceS şekilde kenarları tahriş edici olmayacaktır.

g. Anne bebek kol bantlan kilitli olmalı, tek kullanırnlık olınal-ı, 9ıtçıtlan kilitleııdilıen sonıa

kolayca aynlmaınüdır.
h. Anne-bebek kol bmtlrı birbalerine bitişik olınalı, kullanım sırasmda birbirinden kolayca

aynlmmalıdır.
i. Anne-b€bek kot boeları iıızeriıde güvenlik için aynı seri numara olınalı, sçri numaıalaı

kesinlikle silinmemelidiı ve dğşirilmeınelidiı. (solvent, alkol, tiner vb. malzemelerle

silinmeınelidir.) Sgi 1ımıral61 soğuk baskı ile basıImış olınaftür.
j. Hasta kol bandı uzunluğu anne için 24.3 (+lOmm) cm, yazı yazılacak liısım 2.5 (ı l0mm)

cın, bebek için l5.3 (+ lOmm) cm. ya:ı yazılacak kısım 2.2 (+ lOmm) ğa olmahdf.
k. Etiketler one için 6.5x2.2 (+3rnm) cn, bebek için 3.7x1.7 (+3m) cm olıııüdır.
l. Kol bantlannrn ad soyad gibi bilgi yazılacak yeri olınalıdır.
6. |(6t $61fl6lnın krtlan pakain içinde olınalı, kdt ğzerinde adlsoya4 tarih gibi pdmetreler

olmüdır.
n. Numune iizerinden dğerlendirme yryılacaktr

2- ÇocUK
a" Düğmelendikten sonra açıImaınalıdır.
b. İsim ve soyadı, doğum tarihi, protokolü yaalabiliı genişlikte o|mılıdır.
c. Hasta bdkodunun sneceği şetrafc€p buluımalidrı.
d. Yumuşk olınalıdır.
e. Baıdın kerıaılan bebeğin cildini talıriş etmeyecek şekilde yuvarlanlmış olmalıdır.
f. Takılına esnasnda bilek losmı ayarlmabilir olmalıdır.
g. Hipoalleıjenik olmalıdı,.
h. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaknr

3- Yf,TİşKiN

". 
11"516 }9t |ındı yumuşak PVC'den yapılmdıdıı.

b. Hastanın kollarına rahaıszlık vermeyecek şkilde ke,naılan tahriş edici olmamüdJı.
c. Anti alerjik olınalıdır.
d. Bileklik sürtünme ve aşıınaya kaışı dayanıkIı olınalıdır.
e. Hasta kol bandı yetişkin bileğine uygun ölçüerde (en az 24 cııı) olmahdır.
f Bilekliğn uzunluğu bileğin kalıılrğına göre ayrlaıabilecek şkilde ve çok delikli ilrailıniş

olınalrdrı.
g. Hasta kol bandlan tek kullanrnılık olmalı çıt çıtlan kilitlendikten sonra açılmımal,ğr.
h. Baıkodlu kğdın konulacğ c€pli ktsım 3x7 (+0,5) cm ebadında olma]ıdıı.
i. Barkodun y4ışnlacağ kğdın ebadı 2,5x7 (+0,5) cm ebadında oIınalıdıı.
j. Hangi renkteıı ne kadğ alınacağ ilritn teslimind€n önc€ hastaııe yil,netimiıce beliılenecektiı.

+ Yüz MAsKrsİ G-ısrİxr,İ )

a- Tek kullanımik oInalıdır.
b. t-astiüc kulğa takılan olınaidrr. -ry



c. Üç tabakadan oluşınalıdır. ftasında bakteri §iaen filte olınalıür.
d. Nonwoven materyelden y4rlmrş olınalıdır. [Jltrasonft dikiş olmalıdır.
e. Mavi, yeşil veya beyaz reııkte olınalıür.
f. Genişİiği l80 mm olmaır (+- ıOmm) yiiks€kliği (pile halindeyken) 95mm (+_5 mm)

olmıhdır.
g. Kuru doğal kauçuk içermernelidiı ve ale{i yapmama!ıdır.

h. Nefes atşverişi kolay olına[ koruyucu gödükle b€raber kullaoılabilmelidir.
i. Yıııııuşak bıırun teü olmalıdu.
j. Kutunun iizeriıde üretim tarihi veya son kullanma taı,ihi bulunmalıdır.
k. Raföınrr ilıetim taihinden itibaren en az 2 yıl olınalrdır.
l. Maskeler 50 veya lOO'lii& kutıılar halinde buluıacaktr.
m. Numune üzerinden dğerlendirme yapılacaknr.

s MASKE BAĞ,crro,ı
ı Yııhlmaya dayanıklı, kolay alev almayan nonvoven materyaldeır yapılınş oIınalıdır.

b. Kııllmılan maeryal tiiysüz olmalr, aıııeliyd bölgcsine lif- tiiy dökulınemelidir.

c. cerrahi klinik mü,dalıalele,rde baldori engeli oluşturmalı, kullmana km ve sıvı sıçrmıalan ile
bulaşan enfeksiyondıı konımalıdır.

d. Bakteri Filtrasyonu etkintiğ buluıımüdıı. (>99% 0.1 mikron büyiiklüğündeki partikill
filtasyonu o/o95 ormında olmatıdır-) İsıendiğinde bu dırum belçleıdirilecektiı.

e. Rahd nefes alrnabilmeli böylece neınin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yaprya sahip

ol,naIıdıİ vo tarıa}lmğnĞlidir.

f. 3 katmandan oluşmalıdıı. Bakteri filtresi orta tabakada yer almalrür.
g. Sıvı baıiyeri oluşturmalıdır. Ha§adan sıçTgyan srvılar için ko. ruma şağlamalıdır.
h. Nefes almayı engellemeyecek kahnlıkta olınalıür.
i. Hipoalle{enik olmalr ve kaşınt y4mamalıüı.

G A4FoToKoPİxAĞmı
a- Fotokopi kğtlarmın bolutıı, TS 506 EN 20216 standardrnda belirtilen A4 (2l0 mm x

297 mm) boyuonda olacaknı.
b. Boyut toleransı ende ve boyda + o/o 0,5 olacakhr. Bir top içerisinde birbiıini takip eden

tabakalaı oasındaki boyut farklılığı 0,4 rr'r'ı' deı fazla olnayacaktır. Kdğıdın uzun
kenarlan arasındaki boyut farkı 0,8 mm'deıı fada olınayacaktır.

c. Fotokopi kiğ,ıtlanıın elyaf dağlımı (fomıasyonu) diiagiin ve homojen olacah
kiğıtlaıda toa kiı, leke, benek yutılq de|ik, kınşıtlık, bııruştlut, katlanına kıvnlına
birbirine yapışm4 pod.şrr4 ondiilasyon vb kusurlar buluımayacaktır.

d. Fotokopi kğtlanürm kenarlan aynı ölçüde dilzgiin ve piirtlzsiiz kesilmiş olacal«, kenaı
162u sulılnmıyacaktır.

e. Fotokopi kğtlan ve ambalajlannda rutubetleımeden ileri gelen deformasyonlar ile
fazla [g6pro 1eri geleo kıvnlmala olıınayacd kığtlaı düzgtln şekilde istiflenmiş
olacal yan yiizeylerinde bolut farklılıkla,ından veya düzgün istiflenmemesinden ileri
gelen girinti ve çıküntllar bııIunmayacaknr.

f. Fotokopi kğtları. o/o l00 beyadtlruş kimyasal selülozdan üretilıniş olacal geri

kazanılınış kğıt elyafi ile mekaıiksel odun hamuru ihtiva etmeyecektir.
g. Fookopi kıiğtlanırn su yolu (Makiıe Boyu Yönü), .{4 boyutlu fotokopi kegıtlantrda

uzun kenara paralel olacaktır.
h. Kağdaı l. Sınıf 7E-E2 grlm'ağırlığnda olınalrüı.
i. ISO Beyazlı$ en az % 86 olmüdr.



j. Fotokopi kğtlan ayn ayn kçe yiiaü ve elek yilziiıdeıı başlanarak arkalı-önlü çift
traflr kopyala,nada; çıft dına sıliıpa ve tozlaşma oımadal kdğıdarda [ınŞm4
ond{llasyo4 boyut dğşimi ve bariz lovnlına vb. aksaklıklar meydana gelmeden

kopya alınüilmelidir.
k. Fotokopi kğtlan TS 433l Stmdartla,mda uygun ola,ak etiketlenmiş olacaktr.
l. Paketler içerisindeki tabaka sayısı en az 500 ada otacaknı.
m. Paket üzerinde maığ ebat, gramaj, bakod ve y4rak adedi ohalıdır.
n. Dçolma ve nakliye sırasınğ iç aınbalaj pakederi kapatna yerlerinden açılmayacak

mıbalaj kğdmda yırnlma veya patlana 6çydata gelınemeli.

ü



v- ARşiv DoSYASI(RENK SKALASI)

TEKNİK ŞARTNAMESİ

l-Ebat:35x50

2-Kağt:350 gıam Amerikan bnstol

3-Dış baskı Dört renkli

4-İç baskı l70 ayn renkli ve l00 lük baskrlı olmalı

S-Sağlık bakanlığ renk skalasına göre baskılı olmalı

6-Dosyalaı rcnk skalasına göre numaratörlü olacaiiır.

7-Dosya iç kısmında tel takılı olacatiır.

8-Paketler l00 lük ve renk skalasına göre teslim edileceltir. Üstlerde hangi renk ve
numaratöre ait olduğu belli olacaİtır.

9-Firmalar renk skalası teklif verirken satın almaya verrneleri gerekmektedir. Vermeyen
firmalar değerlendirme dışı kalacaktır.

l0-Firınalar bir adet dosya numunesi sıınmak zorundadr.

l t -Grafik Tasanm firmaya ait olmalıdır.

12-Nakliye işçilik firmaya ait olmalıdır.

l3-Dosyalar 92.000 den başlayp 102.000 e kadar basılacaktır.(foplam 10.000 adet).
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