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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.

(6846) ULTRASON ENDOSKOPISI ICIN ASPIRASYON (EBUS) IGNESI
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Hastanemizde mevcut olan Fuginon marka EB-530US modeli ile tam uyumlu EBUS cihazı için tasarlanmış 1 adet steril
ve tek kullanımlık transbronşiyal ince iğne aspirasyon iğnesi (EBUS-TBIA) ile beraber 1 adet aspirasyon yapabilmek için
kilitlenebilir özelliği olan vakum gücü yüksek musluklu 20 ml enjektör (bu enjektörün iç kısmında kilit mekanizması olmalı,
Leur Lock'lu) verilmelidir.
EBUS-TBIA'nın iğne kontrol ünitesi, bronkoskop biyopsi valfi kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır, böylece mevcut
EBUS cihazı ile bire bir uyumlu olarak kullanılabilmelidir.
EBUS-TBIA, EBUS  cihazının çalışma kanalı ve distal ucundaki eklemsel yapıya zarar vermeyecek ve endoskopun
açılanma kabiliyetini kaybettirmeyecek esneklikte olmalıdır.
İşlem esnasında ultrasonik görüntüde iğne görüntüsü kaybı yaşanmamalı; bunun için EBUS-TBIA ucu ekojenik
tasarımlı olmalıdır.
EBUS-TBIA, iğnenin saplanmasını ve farklı yerlerden örnek alınmasını kolaylaştırıcı paslanmaz çelik materyalden
üretilmiş olmalıdır.
EBUS-TBIA; çalışma kanalı 2.0 mm ve 2.2 mm'lik EBUS cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.

EBUS-TBIA, çalışma uzunluğu en fazla 690-700 mm olmalıdır.

EBUS-TBIA, 22 G (Yirmi iki Gauge) ve çapı en fazla 1,8 mm olmalıdır.

EBUS-TBIA'nın kılıf kilit mekanizması olmalı, kılıf boyu isteğe uygun olarak ayarlanabilmeli ve kilitlenebilmelidir.
Tekrarlayan biyopsi işlemlerinde yeniden ayarlamaya gerek duyulmamalıdır.
1.madde bahsi geçen ürünler fabrika ve üretim hatalarına karşı en az bir yıl garantili 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 2 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; 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 ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
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(6847) ULTRASONOGRAFI BALONU
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Balon lateks malzemeden üretilmiş olmalıdır.

Balon steril paketlerde olmalıdır.

Hastanemizde mevcut olan Fuginon marka EB-530US endobronşiyal ultrason (EBUS) cihazı ile tam uyumlu olarak daha
iyi ultrasonik görüntü sağlayabilmek amacıyla kullanılabilmelidir.
Ürünler fabrika ve üretim hatalarına karşı en az bir yıl garantili 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 2 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; 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 ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
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