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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.

(6766) KAFLI TRAKEOSTOMİ KANÜL 3,5
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Trakeotomi kanülleri 3, 3.5, 4, 4.5 ve 5 mm iç çaplı olmalıdır.

Doku dostu, yüksek biyouyumlu medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zara vermeyen ince yapıda olmalıdır.

Kanül kafı düşük basınç, yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun, kanül ucunun trakea ön ya da arka duvarına temas edip, hasarlanmaya neden
olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı yazılmış olmalıdır.

Trakeotomi kanülünün, açılan trakeotomi penceresinden kıvrılmadan trakea içine kolayca ilerletilmesini sağlayacak
yapıda olması gerekir.
Kanülün tespit kanalları kullanım rahatlığı ve maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve
üzerinde kanül uzunluğu ve çap bilgileri yazılmış olmalıdır.
Trakeotomi kanülü radyoopak olmalı ya da kanül lümeni boyunca radyoopak çizgiye sahip olmalıdır.

Ürün lateks içermemelidir.

Trakeotomi kanülünün trakeal açıklıktan ilerletilmesini kolaylaştıracak bir mandreni(obturator) olmalıdır.

Trakeotomi kanülünün 15 mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uyumlu olan bir bağlantı girişi olmalıdır.

Ürünün yer aldığı paket, ürünün kolayca zarar görmesini ya da ezilmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Paket içinde kanül yanında mandren (obturator) ve kanül tespit bağı bulunmalıdır.

Trakeotomi kanülü steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır.

Paket üzerinde ürünün markası, referans numarası, iç ve dış çap bilgileri yanında son kullanma tarihi yer almalıdır.

Teslim edilen her kanül, teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Gerekli görülmesi halinde, teklif aşamasında ürünün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
dalı tarafından denenmesi istenebilir.
Firma istenen ürünü, istenen ölçü ve sayıda teslim etmekle yükümlüdür.
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Trakeotomi kanülleri 3, 3.5, 4, 4.5 ve 5 mm iç çaplı olmalıdır.

Doku dostu, yüksek biyouyumlu medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zara vermeyen ince yapıda olmalıdır.

Kanül kafı düşük basınç, yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun, kanül ucunun trakea ön ya da arka duvarına temas edip, hasarlanmaya neden
olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı yazılmış olmalıdır.

Trakeotomi kanülünün, açılan trakeotomi penceresinden kıvrılmadan trakea içine kolayca ilerletilmesini sağlayacak
yapıda olması gerekir.
Kanülün tespit kanalları kullanım rahatlığı ve maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve
üzerinde kanül uzunluğu ve çap bilgileri yazılmış olmalıdır.
Trakeotomi kanülü radyoopak olmalı ya da kanül lümeni boyunca radyoopak çizgiye sahip olmalıdır.

Ürün lateks içermemelidir.

Trakeotomi kanülünün trakeal açıklıktan ilerletilmesini kolaylaştıracak bir mandreni(obturator) olmalıdır.

Trakeotomi kanülünün 15 mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uyumlu olan bir bağlantı girişi olmalıdır.

Ürünün yer aldığı paket, ürünün kolayca zarar görmesini ya da ezilmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Paket içinde kanül yanında mandren (obturator) ve kanül tespit bağı bulunmalıdır.

Trakeotomi kanülü steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır.

Paket üzerinde ürünün markası, referans numarası, iç ve dış çap bilgileri yanında son kullanma tarihi yer almalıdır.

Teslim edilen her kanül, teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Gerekli görülmesi halinde, teklif aşamasında ürünün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
dalı tarafından denenmesi istenebilir.
Firma istenen ürünü, istenen ölçü ve sayıda teslim etmekle yükümlüdür.

Trakeotomi kanülleri 3, 3.5, 4, 4.5 ve 5 mm iç çaplı olmalıdır.

Doku dostu, yüksek biyouyumlu medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Kaf yapısı yumuşak ve trakeal mukozaya zara vermeyen ince yapıda olmalıdır.

Kanül kafı düşük basınç, yüksek hacim özelliğine sahip olmalıdır.

Kanülün açısı anatomik yapıya en uygun, kanül ucunun trakea ön ya da arka duvarına temas edip, hasarlanmaya neden
olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Kafın pilot balonunun tek yönlü valf sistemi olmalı ve üzerinde tüpün iç çapı yazılmış olmalıdır.

Trakeotomi kanülünün, açılan trakeotomi penceresinden kıvrılmadan trakea içine kolayca ilerletilmesini sağlayacak
yapıda olması gerekir.
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Kanülün tespit kanalları kullanım rahatlığı ve maksimum hasta konforunu sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalı ve
üzerinde kanül uzunluğu ve çap bilgileri yazılmış olmalıdır.
Trakeotomi kanülü radyoopak olmalı ya da kanül lümeni boyunca radyoopak çizgiye sahip olmalıdır.

Ürün lateks içermemelidir.

Trakeotomi kanülünün trakeal açıklıktan ilerletilmesini kolaylaştıracak bir mandreni(obturator) olmalıdır.

Trakeotomi kanülünün 15 mm'lik tüm standart devre bağlantılarına uyumlu olan bir bağlantı girişi olmalıdır.

Ürünün yer aldığı paket, ürünün kolayca zarar görmesini ya da ezilmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

Paket içinde kanül yanında mandren (obturator) ve kanül tespit bağı bulunmalıdır.

Trakeotomi kanülü steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır.

Paket üzerinde ürünün markası, referans numarası, iç ve dış çap bilgileri yanında son kullanma tarihi yer almalıdır.

Teslim edilen her kanül, teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

Gerekli görülmesi halinde, teklif aşamasında ürünün Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim
dalı tarafından denenmesi istenebilir.
Firma istenen ürünü, istenen ölçü ve sayıda teslim etmekle yükümlüdür.


