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VBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen tekliiler dğe rlendiıme dşı bırakılacaktır.
*i*Odeme
kapsammda olmayan (SUT Kodu kaydı olmayın) ürün]erin kabulü depomuzca
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Ea§tıoc Adr6i : Yenict Mıh. Yenice Yolıı No: l EYYÜBiYE / ŞANL[rRrA
Topçu Meydanı Vergi Daiıesi : 799(M02358
Not : Mıl ahmıanndı teklif ediı,en irünıerin numunesi teklif gçertilik tırüin€ kader Hıstancmiz
sıhn AJmı
Birimine gönderilecek olup, gdnderilmediği tıkdirde firmı teklifi dcğerlendiıııe dşı bırıkrlıcaktır.
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Teı t€sti uygulaması; tefleğne, numrın€_ toplama ve ölçme işlemler_indeı.olışmalıdıı
Teı,letme metodu :Iorioforez ınetodıuıa uygun çaLşmalıdu.

Pilokarpin \Etrat k{nsantfaş,onu maksimum 96 0.5 olınalıdır. İloç ve Eczacılık Baş*an
Yardrmcılığnın l1.04.20l4 tanh ve İY 5734 sayılı cevabi yazısında; "Pilogel Disc" adlı ürünün

"kolinçıit" çtkisi

nçr.|gni},le

ilaç kapvmında

r,leğorlendirilmesinin rıygıın brıhınrluğu

bildirilrnesinden dolayı bu maddeyi kullanan firmalar ilaç ruhsatını sunmalalıdır,

45-

Iontoforetik akım 0.5

_

2.5 mA aıasında olmalıdır.

Iontoforez akrnıı cilt vanrklarını önlenmesi için. cilt tipine göre cilıaz tarafından otomatik olarak
ayau,lağaul dırğl lutt.
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Kullanrlan ttim sart- malzemeleri ölçüm standafdizasyonunun sağlanması için kontrol,
kalibratör, pilokarpin içeren materyal ve cihaz birbiriyle uyumlu olınahdu. Materyal
^.^cMt-+ii.lA.;_,la _;l,.- ;l_ ,,,.,-l,,|,,;,, Öu
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lontoforez işleminde, pozitif ve negatif elektrodlann ayırd edilebilmesi için iki ayn renkli
elekroda sahip olınalıdır. Zamanla kullanım işlemine bağlı olarak iletkenliği azalan eleknodlar
için iki adet pozitifve iki adet negatif kullanrlmamış elektrodlar teslim edilecektir. Teslim edilen

cicllıuıJiaı tiçıııu csuasıııtia iıazu lıuiuııtiuıuiup jcueıııcsı yapıiaçöLtıı,. Dcıııu csuasurda iieliır

r

yapmayan elektodlar yenileriyle değiştirilecektir.
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'ı'er ioplaına ışıe!ııı:
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ioplanra ışlgnrı gazlı bea liltıE kağrdü veya kollektöf apaJatvmıcİobore

tubing ile sağlanmalıdır.

9_ Toplanacak

Teklif edilerı Ter Analiz Sisteminin ölçüm kabiliyetine

ter miktan:

bğı

olarak

"

doğu ve güveıilir sonuç veınesiıri sağlayacak uıiktarda 0,5 pl ile 15 pl aıasında teı elde
edilerek ölçiim yapılmalıdır.

i0- Ter toplanması aşamasında bulaşıcı haıalık taşıdığı tespit edilen Kistik Fibrozisli hastalaı için
aynca yed€k

ktıllafflmBrrrış en az I0 adet kol-bat& ı.eıilmelidiı

l

l. Ciha.ın

l

ı- Fllı nihoz L,irl."in hiıimi.a

6|çlia1 aıalrğ 0.150 mmol4- veya daha fazla
Lo,{of laı-ıml,mltz,{a

olmüdrı.

lzolanolıtlı rıa fima

hıı ciira iıin.la nl,,cahilmaL

anzalarda ücıEtsiz teknik servis ve yedek pa.ı§a veırıleyi taahhüt edğcektif. Cihazl batarya
ve/veya pil ile çahşan iırmalar yedek batarya veya 8 adet şarj edilebilir pii şarj aleti ile birlikte
teslim edilmelidir.
i

3- Hasıanrn rcr rcsıininçalrşması sonunda çıkan ıedcenin doğru oiup oirna<iığmııt ve cihazın,doğu

çalışıp çaişmadığının kontrolü için farklı değerlerde üç seviyeli kontrol ve elektronik
kalibrasyon yapmayan cihazlaı için kalibrasyon solüsyonu yeri]ınelidir. Kontıol velveya
kıiibrasy".ii "ciiııck içiii eLlıa ciltz kuij.ıi-,iLıa.i tlui-tiniurıtia btiıu üc;iişiz itııir, etieıekiii.
l20 adet her biriıden olmak kaydıyla üç seviyeli kontrol teslim edilecektir.
l

4- Teklif edilen ter testi cihaz ında herhangi bir arıza ç*ması durumunda firma en geç 3 saat içinde
uzaktan müdahale etmeli, bu sürede arıza giderilemiyorsa 72 (yetırıişiki) saat içinde yeni bir

ciiıaz jaboıaruvarıınıza lıeıhangi biı ücı€t v.s. talep edi'|meden firma taıafından kuıuInralıdıı.
15- Firmalar tekliflerinde,

kitleıin hangi yöntemle çalıştıklannı, kaç testlik ambalajda olduğunu,

üretiçi firma ismini $,ıİ 6Jgrak belirJeqak ve h.llanı lınası,g§r.ekchij§c_ek tiim_reaktif miktarlannı
adet olaı,ak belirlip. listeleyecekleıdir.
16-

Teklif ıcren fırmalmın cihazlan hastanemizde demoya tabi tutulacak ( Demonun zıımaıı! !€
süıesi hastane tuafından belirlenecekir. ) , demoda cihazı hazır bulunmayaı şarınameye
uyguntıık belgcsi hazırlamayaı ı,c şartnaıııcde ist€ni{et t€k i* ö'zeHikIed sğmayan firıııaınn
teklifi red edilecektir.
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