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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 OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)  80,00 ADET

12:0024/09/2021

İLGİLİ KİŞİ CEREN KURT

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

NOT           ÖDEMELER 360 GÜNDÜR. TEKLİFLERİNİZDE MARKA VE UBB BELİRTİNİZ.

TEKLİF NO 20214867

MEHMET BAYRAKTAR

GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

ceren.kurt@deu.edu.trE-MAIL       
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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.

(5036) OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)
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Oksijenatör altı saate kadar olan, açık kalp ve aort damar ameliyatlarında damar dışı dolaşım sisteminde güvenle
kullanılabilir özellikte olmalıdır.
Oksijenatör  Polypropylene membrane yapıda ve ya heparin ve biaktivite içermeyen Phisio (Phosphorylcholinne) ya da
sentetik albumin (Reopak) kaplı olmalıdır.
Oksikjenatörun membran yüzey alanı 1,3 m2  den az olmamalıdır.

Oksijenatör statik priming volume 300 ml.den fazla olmamalıdır. (filtre entegreli olmayanlar için)

Oksijenatör ve rezervuar içi görünür yapıda şeffaf olmalıdır.

Rezervuar kapasitesi 4000 ml.den az olmamalıdır.

Oksijenatör minimum 0,7- (+/- 0,3 )litre/dakika maximum 7,5 (+/- 0,5) litre / dakika flowa uygun olmalıdır.

Oksijenatörde gerektiğinde kullanılmaya hazır hava çıkarma portu olmalı, bu sayede oksijenatör içerisinde ki hava
kolaylıkla çıkarılabilmelidir (Resirkülasyon hattı).
Rezervuarın venöz girişi rotatable olmalıdır.

Oksijenatörde arterial ve venöz kan alma portları ile ısı ölçme portları olmalıdır.

Oksijeneratörden gerektiğinde volatil ajanlar verilebilmelidir. Rezervuar üzerinde yeterli sayıda suction portu olmalı ve bu
portlar her türlü pompa tasarımına uygun olmalıdır.
Rezervuar üzerinde ¼ ve 3/8 girişlere uygun konektörler bulunmalıdır.

Rezervuar filtresi 40µ (+/- 2) olmalıdır.

Hastane talep ettiğinde, belirlenen adetlerdeki mevcut oksijenatör, vakuma dayanıklı rezervuara sahip oksijenatör ile
değiştirilecektir.
Oksijenatörde minimum çalışma hacmi 300 ml den fazla olmamalıdır.(tercihen düşük olmalı)

Oksijenatör Heat Exchanger alanı 0,45 m2 den çok olmamalıdır

Oksijenatör ve rezervuarı, tekli ve steril paketler halinde olmalıdır.

Oksijenatör CE kalite kontrol belgesine sahip olmalıdır.

Son kullanma tarihinin tamamlanmasına 6 ay kalan ürünler yüklenici firma tarafından 1 kez yeni tarihli ürünlerle
değiştirilmeli veya malzemelerin sterilizasyonu mümkün ise firma tarafından sterilizasyonu yapılıp yeniden 2 yıl miadlı
olarak teslim edilmelidir.
Kırık, eksik, bozuk ürün çıkması halinde firma tarafından tamamlanmalı veya değişim yapılmalıdır.

Oksijenatör prime hacmi düşük olanlar tercih nedenidir.

Oksijenatörlerin holder'ları (en az 2 adet) ve uygun ısı prop'ları (en az 4 adet) teslim edilmelidir.

244.0042.000 OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN) ADET 80

OXYGENATOR VE REZARVUAR (YETISKIN)Açıklama :



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Uygulama ve Araştırma Hastanesi

23/09/2021 09:26:41

23.

  23.1.

  23.2.

  23.3.

  23.4.

  23.5.

GENEL ÖZELLİKLER

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

Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır. Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl 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.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


