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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR

1 BATIN KOMPRES (40 X 40 )  15.000,00 ADET

14:0014/01/2019

İLGİLİ KİŞİ     : BELMA ÇELEK

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL                :

FAX               : 0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

4122410

NOT           : ODEME 180GUN

TEKLİF NO : 2019166

MERAL IŞIKÇI

İşletme Müdürü
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(3323) BATIN KOMPRES (40 X 40 )
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Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

Gaz bezi kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.

Gaz bezi üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi yabancı cisimler, dikişli, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış ilmik
görünmemelidir.
Dokunmuş bez üzerinde delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.

Gaz bezinin atkı-çözgü teli sayısı değerli; çözgü teli sayısı cm başına 12 (+/-1 tel), atkı sayısı cm başına 8 (+/- 1 tel)
olmalıdır. Ürün toplamda cm2'de 20 (+/- 1) tel olmalıdır.
Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.

Apreli olmamalı, herhangi bir boya içermemelidir, kirli görünmemelidir.

Birim alan kütlesi en az 27 gr/m2 olmalıdır.

Gaz bezi TS 14079 a uygun olmalıdır.

Teklif edilen ürün T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır. Belgesi sunulmalıdır.

Ölçme gaz bezi yatay ve düzgün bir düzlem üzerinde her iki yönden de buruşuklukları düzeltilip herhangi bir gerginlik
oluşturmayacak şekilde yapılmalıdır.
40cmx40cm (+/- 1 cm) ebatlarında ve 8 kat olarak kenarlarından serbest lifler vermeyecek şeklide cerrahi kullanıma
uygun olarak katlanmış olmalıdır.
Dörtkenarı çift sıra dikiş ile dikilmiş ayrıca, ortasında "x" şeklinde köşeden köşeye dikilmiş olabilir.

Cerrahi katlama şekli istenirse sterilizasyon merkezi sterilizasyon ünitemiz tarafından gösterilebilecektir.

Üründeki radyoopak iplik en az 20cm uzunluğunda, gazlı beze tel tel örülü ve radyoopaklı kat içerde olmalıdır.
Radyoopak iplik dışarıdan görülmemelidir, içteki katlarda yer almalıdır.
Radyoopak iplik düşmesine izin vermeyecek şekilde köşeden köşeye ya da kenardan kenara dokunmuş/dikilmiş olmalıdır.

Radyoopak iplikler toksik etki göstermemeli, toksik etkisi olmadığına dair belge sunulmalıdır.

Kullanılan radyoopak iplikler monoflamen karakterli, mavi renkte ve buhar sterilizasyonuna dayanıklı olmalı, çekmemeli,
parçalanmamalı X ışını ile görülebilmelidir.
Yıkama ve buhar sterilizasyonu işlemi sonrasında form bozukluğu ve fazla miktarda küçülme görülmemelidir.

25 adetten oluşan batın kompresler nem ve kirlilikten korunacak şekilde plastik torbalara konularak teslim edilmelidir. Bu
paketler taşımaya uygun miktarlarda ve kirlenmeden korunacak şekilde karton kutular ile ambalajlanmalıdır.
Gaz bezi paketleri üzerinde en az aşağıdaki bilgiler okunaklı ve silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

Firmanın ticari ünvanı adresi ve/veya tescilli markası,

Hdrofil olduğu,

296.0003.000 BATIN KOMPRES (40 X 40 ) ADET 15000

BATIN KOMPRES (40 X 40 )Açıklama :
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Anma boyutları ve adedi, atkı çözgü tel sayısı,

Üretim tarihi,

Standardın işaret ve numarası(TS 14079),

Seri ve parti numarası.

Non-steril olmalıdır.

Değerlendirme için şartnamenin 20. maddesinde belirtilen özellikleri taşıyan etiketi ile en az 50 adet ürün numune olarak
bırakılmalıdır.
Muayene komisyonun gerek görmesi halinde Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliğine yeterli sayıda numune analiz
için gönderilebilecek, analiz üretici/satıcı firmaya ait olacaktır.
Yüklenici firmanın depoya teslim edeceği ürünler numuneler ile aynı özelliği taşıyor olmalıdır.


