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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
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İLGİLİ KİŞİ     : YUSUF GÜLER

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

2324122405

NOT           : ÖDEMELER 180 GÜNDÜR.TEKLİFLERDE MARKA, UBB KODU VE TESLİM TARİHİ BELİRTİLMELİDİR.
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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.
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Tüp, şişirilebilir maske ve pilot balonundan oluşmalıdır.

Lateks içermemeli, toksik olmamalı ve  tek kullanımlık özelliğinde olmalıdır.

Steril orijinal ambalajı içinde olmalıdır. Ambalajı üzerinde maske numaraları ve kaf şişirme miktarları belirtilmelidir.

Tüp kısmı kıvrılarak solunumu engellemeyecek özellikte olmalıdır. Aşırı sert ve aşırı yumuşak olmamalıdır.  Ucu
anestezi cihazı sistemlerine ve balon-walve-maske sistemine bağlanmaya uyumlu olmalıdır.
Maske kısmı kolayca patlayabilir, deforme olabilir,  kıvrılabilir özellikte olmamalıdır.

Ağız içine yerleştiriirken larengoskop ve yardımcı aparat kullanmadan uygulanabilmelidir.

Ağız tabanına rahat oturmalı ve tahriş etmemelidir.

1-5 numaralar arası seçenekleri olmalıdır.

Tüp, şişirilebilir maske ve pilot balonundan oluşmalıdır.

Lateks içermemeli, toksik olmamalı ve  tek kullanımlık özelliğinde olmalıdır.

Steril orijinal ambalajı içinde olmalıdır. Ambalajı üzerinde maske numaraları ve kaf şişirme miktarları belirtilmelidir.

Tüp kısmı kıvrılarak solunumu engellemeyecek özellikte olmalıdır. Aşırı sert ve aşırı yumuşak olmamalıdır.  Ucu
anestezi cihazı sistemlerine ve balon-walve-maske sistemine bağlanmaya uyumlu olmalıdır.
Maske kısmı kolayca patlayabilir, deforme olabilir,  kıvrılabilir özellikte olmamalıdır.

Ağız içine yerleştiriirken larengoskop ve yardımcı aparat kullanmadan uygulanabilmelidir.
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Ağız tabanına rahat oturmalı ve tahriş etmemelidir.

1-5 numaralar arası seçenekleri olmalıdır.

Tüp, şişirilebilir maske ve pilot balonundan oluşmalıdır.

Lateks içermemeli, toksik olmamalı ve  tek kullanımlık özelliğinde olmalıdır.

Steril orijinal ambalajı içinde olmalıdır. Ambalajı üzerinde maske numaraları ve kaf şişirme miktarları belirtilmelidir.

Tüp kısmı kıvrılarak solunumu engellemeyecek özellikte olmalıdır. Aşırı sert ve aşırı yumuşak olmamalıdır.  Ucu
anestezi cihazı sistemlerine ve balon-walve-maske sistemine bağlanmaya uyumlu olmalıdır.
Maske kısmı kolayca patlayabilir, deforme olabilir,  kıvrılabilir özellikte olmamalıdır.

Ağız içine yerleştiriirken larengoskop ve yardımcı aparat kullanmadan uygulanabilmelidir.

Ağız tabanına rahat oturmalı ve tahriş etmemelidir.

1-5 numaralar arası seçenekleri olmalıdır.

6 ayrı boyu bulunmalıdır.

Ürün disposable olmalıdır.

Her boy maske istenildiği miktarda temin edilebilmelidir.

Maske tamamen şeffaf ve yüze tam uyum için şişirilebilir olmalıdır.

Maske girişleri maske tutucunun adapte olması için renk kodlu çengelli olmalıdır.

Maske lateks içermemelidir.

Tüp, şişirilebilir maske ve pilot balonundan oluşmalıdır.

Lateks içermemeli, toksik olmamalı ve  tek kullanımlık özelliğinde olmalıdır.

Steril orijinal ambalajı içinde olmalıdır. Ambalajı üzerinde maske numaraları ve kaf şişirme miktarları belirtilmelidir.

Tüp kısmı kıvrılarak solunumu engellemeyecek özellikte olmalıdır. Aşırı sert ve aşırı yumuşak olmamalıdır.  Ucu
anestezi cihazı sistemlerine ve balon-walve-maske sistemine bağlanmaya uyumlu olmalıdır.
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DISPOSABLE AMBU MASKESI NO:3
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Maske kısmı kolayca patlayabilir, deforme olabilir,  kıvrılabilir özellikte olmamalıdır.

Ağız içine yerleştiriirken larengoskop ve yardımcı aparat kullanmadan uygulanabilmelidir.

Ağız tabanına rahat oturmalı ve tahriş etmemelidir.

1-5 numaralar arası seçenekleri olmalıdır.

6 ayrı boyu bulunmalıdır.

Ürün disposable olmalıdır.

Her boy maske istenildiği miktarda temin edilebilmelidir.

Maske tamamen şeffaf ve yüze tam uyum için şişirilebilir olmalıdır.

Maske girişleri maske tutucunun adapte olması için renk kodlu çengelli olmalıdır.

Maske lateks içermemelidir.

Set,ventilatör cihazına bağımlı olarak tedavi edilen hastalarda CPAP terapisi için kullanıma uygun olmalıdır.

Set içerisinde çift girişli CPAP maskesi, inspiratuar ve expiratuar hat ile head-strap bulunmalıdır.

Maske ora-nasal yapıda, şeffaf, CO2 retansiyonunu engellemek için çift girişli ve girişlerinde tek yönlü valfler ile
gerektiğinde basınç-CO2 takibi veya oksijenasyon desteği için tıpalı bir port bulunan özellikte olmalıdır.
Yüzle temas eden yastığı dekübit ve nekroz oluşumunu engelleyebilmek üzere bir valf ile basıncı ayarlanabilir özellikte
ve şeffaf olmalıdır.
Seti oluşturan hortumlar kolay deforme olmayacak ve kink yapmayacak özellikte tıbbi malzemeden üretilmiş olmalı, 19-
22 mm. çaplı ve en az 160 cm. uzunluğunda olmalıdır.
Maske üzerinde sabitleme amaçlı olarak sağ ve sol kenarlarda her türlü fiksasyon için elverişli tırnaklar olmalı ve her
maske ile birlikte maskenin yüze sabitlenmesini sağlayacak nitelikte sağlam ve geniş kafa bantları verilmedir.
İnspiratuar ve expiratuar hortum ile maske arasında adaptasyonu sağlayacak konektörler maske üzerinde olmalıdır.

Devrenin tüm hat ve konektörlerinin gaz geçirgenlik, komplians ve akışa direnç testleri ile komponentleri üzerindeki
mikroorganizma adedini belirleyen bioburden testleri yapılmış olup bu değer maximum 100 cfu ( colony forming unit )
olmalıdır.
Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak
şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı, kodu ve teslim edilen kullanıcı kurumun adı bulunmalıdır.
Set, en az 100.000 class clean-room standartlarında üretilip ambalajlanmış olmalıdır.

Teklif edilen ürünle birlikte, ürünü tanıtıcı katalog veya broşür verilmeli ayrıca ürünün kutusu içerisinde kullanımı ile ilgili
teknik ve uyarıcı nitelikte bilgiler içeren bir kullanım kılavuzu bulunmalıdır.
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