
İLAN

FORM NO: MYS_0072

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Teklif No: 20223034

*Teklif No belirtilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir.

Döner Sermaye İşletmesi

Uygulama ve Araştırma Hastanesi

13/05/2022 00:00:00

 1/4

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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ELEKTROD BUYUK

YOGUN BAKIM EKG ELEKTRODU(PEDIATRIK)
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İLGİLİ KİŞİ BELMA ÇELEK

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               
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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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YOGUN BAKIM EKG ELEKTRODU(PEDIATRIK)
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Lateks malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Steril tekli ambalajlarda olmalıdır.

Kolay açılabilen ambalaja sahip olmalıdır.

Paket üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihi, ebat bilgileri ve UBB barkodu bulunmalıdır.

CE belgesine sahip olmalıdır.

Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

Toksit madde içermemeli ve bu özelliği belgelenmelidir.

Ameliyathaneden uygunluk alınmalıdır.

Ürün ambalajlı (kutu/ poşet) olmalı, ambalaj içindeki ürün adedi üzerinde belirtilmelidir.

Ürün ambalajı üzerinde barkot basılmış olmalıdır.

Değerlendirme için 5 adet numune verilmelidir.

İçindeki jel ve yapıştırıcıları kurutmayacak bir koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.

Değişik çapta seçenekleri (çocuk-erişkin) olmalıdır. Erişkin boyun çapı 4 cm den az olmamalıdır.

Elektrod üzerindeki jel, köpük ve yapışkan madde allerjik olmamalı ve firma tarafından belgelendirilmelidiır.

Köpük kısmının kalınlığı  1 mm den fazla olmalıdır.

Elektrod en az 72 saat kullanılabilmeli, suya dayanıklı olmalı ve uzun süreli kullanımında da ciltte reaksiyon
yaratmamalıdır.
Elektrodlar görüntülü cihazlarda görüntü vermemelidir. MR uyumlu omalıdır.
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(1104) BISTURI NO 22
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Elektrod sinyali parazitsiz bir şekilde iletebilmelidir.

Elektrod üzerindeki jel, çıkarıldıktan sonra kalıntı bırakmamalı,  akışkan olmamalı ve sürece bağlı korozyona
uğramamalıdır.
Elektrodlar cilde iyi yapışmalıdır.Yerinden çıkarılıp başka yere yapıştırıldığında çıkmayacak özellikte olmalıdır.

Elektrot çıtçıtları hastanemizde kullanılan cihazların leadleri ile uyumlu olmalıdır.

Her bir elektrodun köpük kısmı üzerindeki jel ve yapışkan maddesini koruyan bandın kolayca ayrılmasını sağlayacak
sistemi olmalıdır.
Ambalaj üzerinde ürünün markası, raf ömrü, adet sayısı ve lot numarası yazmalıdır.

Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.

Ambalaj içinde en az 1 yıl özelliklerini koruyabilmelidir.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizce denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle çoçuk ve erişkin
boylarından 4'er paket numune bırakılmalıdır.
Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Esnek olmalı, vücut kıvrımlarına uyum sağlamalı, kullanımı rahat olmalıdır.

Saklama/depo ortamı sıcaklığı min 15, max 30 C derece olmalıdır.

Ürünün CE belgesi ve ISO9001 13485 sertifikası olmalıdır.

Krom, nikel, karbon veya paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Bisturi saplarına kolay ve tam oturmalıdır.

Kesici ucu düzgün olmalı ve bileme izleri bulunmamalıdır.

Ambalaj alüminyum içerikli olup su geçirmeyecek şekilde olmalıdır.

Anti septik solüsyonlar ve suyla temasta oksitlenme olmamalıdır.

Sterilizasyon GAMMA yöntemi ile yapılmış olmalı, her kutuda orijinal fabrika tarafından basılmış kırmızı sterilizasyon
indikatörü bulunmalıdır.
Paket açımı kolay olmalı ve sterilizasyonu bozulmadan yapılabilmelidir.

Kullanımda kolay kırılmamalı, dayanıklı olmalı kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.

Kutuların üzerinde steril ibaresi bulunmalı, hangi metotla steril edildiği, son kullanım ve imalat tarihi yazılmalıdır.

Kesici özelliği uzun süre devam etmelidir.

BS 2982 / İSO 77740 / TSE 4171 e uygunluk belgesi olmalı, BS ve İSO no ları kutu üzerinde orijinal baskılı olmalı,  TSE
ye ait laboratuar uygunluk raporları ve/veya ürüne ait CE belgesi ibraz edilmelidir.
Steril 100 lük kutularda, uç ve ambalaj üzerinde numaraları yazılı olarak ambalajlanmış olmalıdır. Kutu ve adet üzerinde
barkot olmalıdır.
Şekil olarak aşağıda belirtilen şekillerde olmalıdır.11 no'lu bistürilerin uçlarının açısı dar olmalıdır. 15 no' lu bistürinin
uç kısmı ile sapı arası bütün olarak birleşmelidir.

BISTURI NO 22Açıklama :
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(106) ELEKTROD BUYUK
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İçindeki jel ve yapıştırıcıları kurutmayacak bir koruyucu ambalaj içinde olmalıdır.

Değişik çap seçenekleri (çocuk-erişkin) olmalıdır. Erişkin boy 4 cm çaptan küçük olmamalıdır.

Ambalaj üzerinde erişkin ve pediatrik boy ibaresi açık olarak yazılmalıdır.

Elektrod üzerindeki jel, köpük ve yapışkan madde allerjik olmamalı ve firma tarafından belgelenmelidir.

Elektrodlar cilde iyi yapışmalıdır. Suya dayanıklı olmalı ve yerinden çıkarılıp başka yere yapıştırıldığında
çıkmayacak özellikte olmalıdır.
Köpük kısmının kalınlığı  1 mm den fazla olmalıdır.

Elektrod çıtçıtları hastanemizdeki cihazların leadleri ile uyumlu olmalıdır.

Elektrod çıtçıtları paslanmaz çelik özellikte olmalıdır.

Elektrod sinyali parazitsiz bir şekilde iletebilmelidir.

Elektrot üzerindeki jel, çıkarıldıktan sonra kalıntı bırakmamalı, akışkan olmamalı ve sürece bağlı korozyona
uğramamalıdır.
Her bir elektrodun köpük kısmı üzerindeki jel ve yapışkan maddesini koruyan bandın kolayca ayrılmasını sağlayacak
sistemi olmalıdır.
Ambalaj üzerinde ürünün markası, raf ömrü, adet sayısı ve lot numarası yazmalıdır.

Ambalaj üzerinde barkot bulunmalıdır.

Ambalaj içinde en az 1 yıl özelliklerini koruyabilmelidir.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir.Bu nedenle 3'er paket numune
bırakılmalıdır.
Şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Saklama/depo ortamı sıcaklığı min 15 C, max 30 C derece olmalıdır.

Ürünün CE belgesi ve ISO9001 13485 sertifikası olmalıdır.

ELEKTROD BUYUKAçıklama :


