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KoNU: Teklif Meltubu

PiYASA AIL{ŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaçlanndan §ağıda cin§i vc miktan yazılı olan malzemeler 4734 saylt| Kamu İhale K8nununun 22lf (Doğrudan
Temin) yöntemi ile satıı alınacakhr. KDv Hıriç birim İiyahn hıstanemiz sattnalma birimine göndcrilmesini rica cderiırı
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Mal / Hizmet Adl
EMicİ YUMUşAK sİüKoN

YARA öRTüsü 7,5XlOcM
EMICI INCE YUMUŞAK

SIUKON POUURETEN
KöPüK öRnj 7.5X8.5 cM
İNcE YUMusAKsİüKoN
POUURETAN KOPUK ORTU

12.5x12.5 cM
YUMUŞAK SIUKON EKSUDA
TPaSFER YARA ORTUSU
15X2OcM
EPIDERMOUZS BULLOZA
ELDİVENİ 2-7 YAs

EPİDERMOUZIS BULLOZA

coRABı
7

2_7

YAs

İKİ YöNtü ESNEYEBiLEN
ELASrAN TüBüIER BANDAJ

Mikta rl

Birimi
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ADET
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ADET

24

ADET

24
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24

ADET

Markasl

UB8 Kodu

Birim Fiyat

Toplam
Fiyat

5cM*lrcM

Genel

Toplam(KDV
Haric):

Teklif Ve]en Firmanın
Adl
Adresi
Telefon
Fax
E-Mail
Not: Teklill€rde

Karılamı

Fiıma yetkilisi
kaşe ve imza

ve

Dıksil Kesinlikle olmayacıkttr,

*Teklif Mektubu ile birlikte Vergi Borcu Yoktur Yazısrnı Göndermeniz Rica olunur.
**UBB KODU OLMAYAN TEKLİFLER KESİNLİKLE DEĞERLENDiRMEYE ALİNMAYACAKTİR.

**TEKLİFLERiNiZi EN GEç

3 İş GÜNÜ

içİNDE GÖNDERMENiz RicA OLUNUR.

"*TEKNiK şARTNAME EKTEDiR. TEKLiFLERiNiziN UYGUNLUĞU içiN şARTNAME TARAFINIZCA
iMzALANıP TARAFıMızA cöNDERiLMELiDiR.
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TEKNiK ŞARTNAME
İnce Emici Özellikli Epidermolizis Bülloza Yara Örtüsü
a

Epidermolizis Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından yayınlanmış EB Tedavi Algoritmasında
referans gösterildiği şekilde DEBRA UK taraflndan "EpidermoIizis Büllozada Derive Yara
Bakımında En İyi Uygulama Rehberi Uluslararası Aynı Görüş" raporundaki ürünlerden olmalıdır.
Üründe fazla ısınma, ısıya bağlı vezikül oluşumu, doğrudan yara yatağına uygulandığında
yapışma ve salikon duyarlılığı oluşturma riski olmamalıdır.
Ürün sağlam deriye yapışma/tutunma ve yaraya yapışma özelliğinde olmamalıdır. Sargının soft
silikon yara tema5 yüzeyi hidrofobik yapıslyla yara yatağına kesinlikle yapışmamalı böylece örtü
değişimlerinde yarada ve sağlıklı ciltte travma oluşturmamalıdır.
ince Emici özelliği, poliüretan köpük ped olmalldır.
Ürünün yara ile temas eden tabakası soft silikon olmalıdır.
sargının yara dışına bakan yüzeyi poliüretan bir film tabakayla kaplı olmalı, bu film tabaka
bakteri Ve Virü5lere karşı koruma sağlarken yaranın nem ve buhar alışVerişini engellememelidir.
Pansuman, eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
pansuman değişimlerinde harici bir sprey ile kaldırlcıya ihtiyaç duyulmamalı ve pansuman yaraya
yapışmadan kalkmalıdır.
Yara sınırındaki ciltte maserasyona neden olmamalıdır.
Bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
Tekli steril paketlerde olmalıdır.
. )x.
Ürün
|cm ebadında olmalı. Daha büyük ölçüde teklif verilebilir.
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TEKNiK ŞARTNAME
Epidermolizis Bülloza Yara Temas Tabakası
Emici Özelliği Olmayan
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Epidermolizis Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
wound lnternational tarafından yayınlanan "Epidermolizis Büllozada Derive yara Bakımında
En İyi Uygulama Rehberi Uluslararası Aynı Görüş" raporunda yer almalıdır.
soft silikon temas tabakası tek yönlü tutunmalıdır. Transparan yaplya sahip olmalı ve yarayı
gözlemlemeye imkan vermelidir.
Emici özelliği olmamalıdır.
Ürün yara gelişimine bağlı olarak, uygulandığı bölge üzerinde 14 güne kadar kalabilmelidir.
Nemliyara yatağına kesinlikle yaplşmamall. yeni şekillenen sağlam dokunun, greftin zarar
görmesini engellemeli Ve örtü değişimleri esnasında acıyı ortadan kaldırmalıdır.
vücut hatlar|na uyumlu olmalı ve vücudun her bölgesinde rahatlıkla kullanılabilmelidir.
yanal sıvı geçirmezliğine sahip o|malı ve maserasyonu engellemelidir.
Tekli steril paketlerde olmahdır.
ebadında olmalı.
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TEKNiK şARTNAME

Yoğun Eksudalı Yara|ar için Transfer Edici Özellikli EPidermolizis Bülloza Yara Örtüsü
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Epidermolizis Bullosa hastalarında kullanıma uygun olmalıdır.
T,C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu taraflndan yayınlanmış EB Tedavi
Algoritmasında referans gösterildiği şekilde Wound lnternational tarafından "Epidermolizi5
Büllozada Deri Ve Yara Bakımında En iyi Uygulama Rehberi U|uslararasl Ayn| Görüş"
raporundaki ürünlerden olmalıdır.
Referans yaylnlarda, ürünün uygulandlğ|nda ciltte fazla ıslnma, lsrya bağlı veziküloluşumu,
doğrudan yara yatağ|na uygulandlğlnda yaplşma riski gibi uyarıları olmamalıdır.
Ürün sağlam deriye yapışma ve yaraya yapışma özelIiğinde olmamalıdır.
Ürün yüksek seviyedeki eksudanln yönetiminde kullanılabilmeli, gerektiğinde üstündeki ikinci
örtüye eksudayı aktarmalı ya da akinci ürüne ihtiyaç duymadan üstündeki kalın emici özellikli
poliüretan köpük ped tabakaya yüksek eksudayl emmelidir. cilt ile temas eden yüzeyi soft
silikon tabaka olmalıdır.
Ürün lsl ve nem dengesini sağlamalıdır. Bu nedenle ikinci örtüye ihtiyaç duymadan dlş
yüzeyindeki film tabaka yardımı ile bakterive virÜslere karşı koruma sağlarken yaranln nem
ve buhar alışverişini engellememesi tercih nedenidir.
Yara s|n|r|ndaki ciltte maserasyona neden olmamalıdır.

.
. Bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.
. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
. Ürün
.,
ebadında olmalı. Daha büyük ölçüde teklif verilebilir,
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iki Yönlü Esneyebilen Elastan Epidermolizis Bülloza Giysileri ve Bandajları
Ürün, vizkoz, polyamide ve elastandan imal edilmiş olmalı, latex ve navlon içermemelidir.
Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde irritasyonu engellenmesine
yardım etmek üzere dizayn edilmiş giysi olmalıdır.
Günlük giysiler ile bir|ikte rahatllkla kullanılabilen, cildi serin tutan Ve gerekli hava alıŞVeriŞini

yapabilen özellikte olmalıdlr.
Ürün, iğne ve bant gerektirmeden kullanı|malı ve varsa birleşme/dikiş bölgeleri tahriş
yaratmayacak özelyapıda olmalı ve geniş hareket özgürlüğü sağlamalıdır,
Ürün çok yönlü esneyebilen elastan yapısıyla vücut hatlarına uyum sağ|amalı,
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