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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.

(5018) UCLU INTRAVENOZ YOL UZATMA SETI
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  20.1.

Setin mayi girişinde üç adet konnektörlü erişim aparatı çıkmayacak şekilde önceden takılı olmalıdır.

Ürün, enjektör, line, IV set ile kullanılabilmelidir.

Setin toplam uzunluğu 14 ± 4 cm. olmalıdır.

Girişim aparatı hem luer lock hemde luer slip girişler için uyumlu olmalıdır.

Setteki lüer uçlarla ile birleştirici konnektör arasındaki uzatma hortumlarının üzerinde bulunacak, hastayı rahatsız
etmeyecek bir klempleme ile gerektiğinde hat akışa kapatılabilmelidir.
Silikon yüzeyi pürüzsüz ve  kolay dezenfekte olmalıdır.

Teklif edilen ürüne IV set vs. ile giriş yapıldığında silikon yüzey ile cihazın gövdesi ile arasında ölü boşluk
oluşmamalıdır.
Setin toplam dolum hacmi hortumlarla birlikte 1 ml den az olmalıdır. Bu dolum değeri ürün paketi üzerinde yazılı
olmalıdır (ml).
Ürünün girişim aparatı, akış hattı ile ürün tamamında şeffaf olmalı, mayi geçişi görülebilmeli, yıkamanın veya ilaç
uygulamanın başarısından emin olunmalıdır.
Ürüne enjektör yada serum seti ile giriş yapıldığında herhangi bir güçlükle karşılaşılmamalı, enjektör yada serum
setinde geri atma yaşanmamalı, mayi dışarıya çıkmamalıdır.
Ürün PVC içermemelidir.

Pediatrik kullanıma, lipit ve parenteral kullanıma, kan ve kan ürünleri için kullanıma uygun olmalıdır.

Ürün aralıklı ve sürekli infüzyonlar için uygun olmalıdır.

Teklifte bulunan firmalar, teklif ettikleri malzemelere yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 10 adet ürün
numunesini teslim etmelidir.
Teklif edilen ürün ile numune ürün ile birebir aynı özellikte olmalıdır.

Ürün tek kullanımlık steril paketlerde sunulmalıdır.

Ürün Etilen Oksit ya da Gamma sterilizasyon yöntemi ile steril olmalıdır.

Ürün paketi üzerinde üretici firma bilgisi, üretim ve son kullanım tarihi, sterilizasyon yöntemi, paket açılış yönü, lot
numarası, tek kullanımlık olduğuna dair uyarı bulunmalıdır.
Ürünün son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren minimum 18  ay olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu bulunmalıdır.
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UCLU INTRAVENOZ YOL UZATMA SETIAçıklama :
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(4356) PERKUTAN TRAKEOTOMI SETI NO:8  (FORCEPSIZ)
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Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Düzgün kavisli tasarım ve giderek incelen uç trakeostomi tüpünün ve düzgün iç kanülün hastanın anatomisini minimal
etkileyecek şekilde yerleştirilmesini ve çıkarılmasını sağlamalıdır.
Isıya duyarlı materyal ilk aşamada entübasyon için gerekli sertliğe sahip olmalı ama sonra vücut ısısında hastanın üst
solunum yolunun şekline uyum minumum travma oluşmasını sağlamalıdır
Anestezi veya solunum ventilatör devresine bağlantı için kullanılan 15mm konnektör, iç kanül değil tüpte yer almalıdır.

Anatomik olarak şekillendirilmiş esnek destek, hasta konforunu arttırmalı ve trakeos- tomi tüpünün daha güvenli
kullanımını sağlamalıdır.
Küçük ve düzgün geçişli profil soft-seal balon yerleştirmeyi kolaylaştırmalıdır.

Yönlendirici veya yönlendiricisiz kullanabilir, atravmatik obtratoru olmalıdır.

Obtratoru tutucu klip bulunmalıdır.

Kendiliğinden yapışkan hasta notları etiketi trakeostomi büyüklüğü ve imalat seri no.su detaylarını vermelidir.

Stein içinde ; bistüri, 14G intravenöz kanül parçaları, 10ml enjektör, yönlendirici ve sokucu dilatör, lümenli obtrator
bulunmalıdır.
Steril tekli kutularda olmalıdır.

7, 7,5  8, 8,5   ebatlarında olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

 Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.

PERKUTAN TRAKEOTOMI SETI NO:8  (FORCEPSIZ)Açıklama :
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(5019) IKILI INTRAVENOZ YOL UZATMA SETI
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Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Setin mayi girişinde iki adet konnektörlü erişim aparatı çıkmayacak şekilde önceden takılı olmalıdır.

Ürün, enjektör, line, IV set ile kullanılabilmelidir.

Setin toplam uzunluğu 14 ± 4 cm. olmalıdır.

Girişim aparatı hem luer lock hemde luer slip girişler için uyumlu olmalıdır.

Setteki lüer uçlarla ile birleştirici konnektör arasındaki uzatma hortumlarının üzerinde bulunacak, hastayı rahatsız
etmeyecek bir klempleme ile gerektiğinde hat akışa kapatılabilmelidir.
Silikon yüzeyi pürüzsüz ve kolay dezenfekte olmalıdır.

Teklif  edilen  ürüne  IV  set  vs.  ile  giriş  yapıldığında  silikon  yüzey  ile  cihazın  gövdesi  ile  arasında  ölü  boşluk
oluşmamalıdır.
Setin toplam dolum hacmi hortumlarla birlikte 1 ml den az olmalıdır. Bu dolum değeri ürün paketi üzerinde yazılı
olmalıdır (ml).
Ürünün girişim aparatı, akış hattı ile ürün tamamında şeffaf olmalı, mayi geçişi görülebilmeli, yıkamanın veya ilaç
uygulamanın başarısından emin olunmalıdır.
Ürüne enjektör yada serum seti ile giriş yapıldığında herhangi bir güçlükle karşılaşılmamalı, enjektör yada serum
setinde geri atma yaşanmamalı, mayi dışarıya çıkmamalıdır.
Ürün PVC içermemelidir.

Pediatrik kullanıma, lipit ve parenteral kullanıma, kan ve kan ürünleri için kullanıma uygun olmalıdır.

Ürün aralıklı ve sürekli infüzyonlar için uygun olmalıdır.

Teklifte bulunan firmalar, teklif ettikleri malzemelere yönelik uygunluk değerlendirmesi yapılacağından 10 adet ürün
numunesini teslim etmelidir.
Teklif edilen ürün ile numune ürün ile birebir aynı özellikte olmalıdır.

Ürün tek kullanımlık steril paketlerde sunulmalıdır.

Ürün Etilen Oksit ya da Gamma sterilizasyon yöntemi ile steril olmalıdır.

Ürün paketi üzerinde üretici firma bilgisi, üretim ve son kullanım tarihi, sterilizasyon yöntemi, paket açılış yönü, lot
numarası, tek kullanımlık olduğuna dair uyarı bulunmalıdır.
Ürünün son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren minimum 18 ay olmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu bulunmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.

IKILI INTRAVENOZ YOL UZATMA SETIAçıklama :
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Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


