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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliği

SAYI ı32l

KOIIU: TeklifMektubu

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlarından şağıda cinsi ve miktarı yazılı olan malzemeler 4734 sayı|ı Kamu İhale
KDV IIıriç toplam fiyatın hastanemiz Satın Alma Birimine

Kanununun esı§ ve hüktimlerine göre sat!ıı alınacaktır.
gönderilmesini rica ederim.

E-mail

seahsatinalma@gmail.com

Telefon

0(4 14)

Fax

3l7 26 24|2İ;B|B2B5B7
0(414) 3l7 2630

l4l

İdari re l}iaü İşler Müdürü

Adı

S.No

YIjMUşAK sİLKoN YARA öRTÜSÜ

l

25(+5)cM

EMcı hıcE YUMUşAK sİLIKoN

1

l7(+ 5)

3

CM VE

POLİIIRETAN KöPüK

öRTü ı7.5(+ 25) cM VE 17.5(+2.5rcM
KUNDi üSl üNL YAPIŞAN ıjLAS],iKBANDAJ

6(+ 2)

CM Vlj

20(+5)M

KENDİ üSTüNE YAPIŞAN ELASTİK BANDAJ l0(+

4

20(+5)M

EPiDERMoL|ZİS BULLOZA ELDİVENİ (2-7 YAŞ)

5

Tektif Veren Firmanın

@a--

ohrai hm,nr

2)

cM VE

Miktan

Birimi

,lo

ADET

70

ADET

7

ADET

7

ADET

4

ADET

Adı

Firma yetkilisi

Telefon
Fax

Kaş

Adresi

UBB Kodu

Birim
Fiyatı

TopIam

GENEL TOPLAM

ve Imza

E-Mail

UBB Kodu ile birlikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakrlacaktır.
***Ödeme kapsamında olmayan (SUT Kodu kaydı olmayan) ürünlerin kabulü depomuzca

***

yapılmayacaktır.
*'tlkTıbbi cihaz alrmlarında cihaza bağlı yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerinin satış
§onra§ı teminine ilişkin tedarikçi tarafından düzenlenen taahhütname mutlaka verilmelidir.
***Biyomedikal Dayanıklr Taşınır Malzemelerin alımında teklif veren firmaların, Satş Yeri
Yetki Belgesi sunmalarr gerekmektedir.

Hastane Adresi : Yenice Mah. Yenice Yolu No:l EYYÜBiYE / ŞANLıURfA
Topçu Meydanı Vergi Daiıcsi : 7990402358
Not : Mal alımlarında teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlilik tarihine kadar Hastanemiz Satın Alma
Birimine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde firma teklifi değerlendirme dşı bırakılacaktır.
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. trü, en az 1,2mglcm2 konsantrasyornında gümuş (AgnSO+) içermetidir,
. örtü yara enfeksiyonlarında yaygın olarak rastlanan mantar ve bakteri türlerine

(gram-

pozitif, gram-negatif, antibiyotik dirençli bakteriler) karşı büyümeyi inhibe edici etkiye

.

sahio olmah ve bu bilimsel yayınlarla kanıtlanabilmelidir,
Örtü, yüksek emici özellikte poliüretan köpük ped'e sahip olmalı ve yara yatağının nem

dengesini bozmadan eksuda emilimi gerçekleştirerek (5.7gllOcm2l24sal eksüda

.
.

yönetim i ya pabilmel ldi

r,

Antimtrrobiya po$uretan

kopuj<

peo, yüxsex mktaroa eksüoa emnr€

rapagteslne sanıp

olmalı, aktif karbon ihtiva etmelidir.
Örtünün dış kısmı poliüretan film tabaka ile kaplı olmalı, bu sayede virüs ve bakterilere
(> 25nm) karşı koruma sağlamalı, örtü yaranın hava/ nem alışverişine

ı
.
.

{5.

3glloc m2l24sal izin verrne|idir.

Antimikrobiyal örtü, bandaj baskısı altında çalışabilmelidir.

Antimikrobiyal örtü vücut hatlarına rahatlıkla uyum sağlamalıdır.
t

soft silikon olmalı,
ırllnıJn'j-='-',-vaı,a ı|e temas eclen tahakasında kı_ıllanılan vacıışkan
vüzev
j
.
.
'

hidrofobik yapısıyla sağiıklı ve kuru cilde yapışırken nem]i yara yatağına kesinlikle
yapışmamalıdır.

.
.
.

Tek kişlnin yardım atmadan pansurnan yapfnasına imkan sağlamaldır.

.

Örtü, oansuman değişimi gerekmeksizin yaravı gözlem/kontrole imkan

.

Örtü değişimterinde yara yatağı ve çevresindeki sağlıklı cittte travma oluşturmamalıdır.
Örtü, yöİöılıı1 gerektirdİği şĞkııdĞ kesiıerĞk uyguıanabilmeıi Ve kesiırİle söRucu hİÇbır
özell iğini kaybetmemelidir.
ta nım al

ıdır,yarada n kaldı

rı

ldığında tekra r ya pışa

bi

lme|idi

r.

Ürün yaraya uygulanmasından 30 dakika sonrasında yaygın patojenlerin 99.61-

99,99%'unu, 180 dakika içindeyse 99.99%'unu ortadan katdırdığı kanıtlanabilme]i, bu
anijrnikrobiyai etkiniiği en az 7 güne kaciar sürcjürebiimeiicjir.
a

Ürün epidermolysis bu]]osa

Nı

kul|anıma uygun olmalıdır.

olmuş, orta veya az eksudalı yaralarda

a

Ürün tekll steril paketlerde olma

a

Etiten Oksit

a

Üretıcı firma CE, ıSo 14001 Ve EN

a

Ürün 15 (+2.5) x 15 (+2.5) cm ebatında olmalıdır.

a

.Paketln üzeı,inde steı,illzes,vcn metcdu, lot num=ras},kcd y-ıum3:,?s!

i},e

steriledilm§ olmahdır.
ı

13485 ı(alıte belgesıne 5a hip olmaııdır.

tarihi ,ebatı ,CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

,

ku!!a

TEKNiK ŞARTNAME
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İn.e, esnek, hldı,efillk peliüı,etan köpükten !n=! ed!!n!ş olna!ıdıı,,
Ürünün yara ile temas eden tabakasında kullanı]an yapışkan soft silikon
olmalıdır.
poiiüretan transfer ped eksüdayı absorbe etmemefi, üzerine uygulanan
kiftci{

ı

ER

ftü

tıygtıtatr}asff}a ttızh ve verirrt}i eksttda geç+şlfti

sağamaHtr.

Bandaj baskısı altında çalışabilmeli, vücut hatlarına rahatlıkia uyum

.
.
.
.
.
o
.
o
.
.
.
.
.

sağlamalıdır.
Ürünün yara iJe temas eden tabakasında kullanılan yapışkan yüzeysoıt

silkon olmah, hidr,ofoffi yaptstyla safftklı ve kuru ci]de yapştrken nem+i
yara yatağına kesinlikle yapışmamalıdır.
Örtü değişimlerinde yara yatağı ve çevresindeki sağlıklı ciltte travma
oluşturmamalıdır.
T€k kişinifı

yardm atmadan

Baf}stııı}Gtft yapffıasffia irnkan

saffama}dr.

Öıtü, yaraRiR ğer€ktirelığı şekılde kesiıerek uyğulanabiımeli ve kesiıme
sonucu kesinlikle hiçbir özelliğini kaybetmemelidir.
yara örtiisti. Dansuman değişimi geı,ekmeksizin yaı,ayı gözlem/kontı'ole
imkan ta nımal ıdır,yarada n kaldırıldığında tekrar ya pışa

bi

lmelidir.

Maserasyon riskini ve cilt çatlamalarını minimum seviyeye indirgemelidir.
yarantn durumuna gore en az 7 güne kadar yara üzerinde kalabi}meti,dir.
Epid€fffto}ysis

Bu+osa hasta+aftnda eksüdah yaratafda ,tıygtftaftab*lfneti

,eksüdasız veya eksüda seviyesi düşük yaralarda koruma amaçlı
kullanılabilmelidir.
Tekli steril paketlerde olmalıdır.
Eti+en

Oksk ilıs steril

edi+frttş o}rnahdtr.

Ürctıeı firma ıSo 14001, EN ]So 13485, ürün ıse cE beİgesınĞ sahİp
olmalıdır.
İstenildiğincle 7.5X8.5 cm. 15x20 cm ve 20x50cm ebatlarıncla
buluna bilmelidir.

paketin üzerinde sterilizasyon metodu, lot numarası, kod numarası, son
kullanma ta

unıilı

,

ebadı, CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
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Elastan Tubüler

Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde
(E.Bullosa, atopik eczema vb.) irritasyonu engellenmesine yardım etmek

.
.
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İğne ve bant gerektirmeden kullanılmalıdır.
Tubüler bandaj viskoz, polyamide ve elastandan ima] edilmiş olmalıdır.

Latex içermemelidir.
Tubü}er bandaj hem enirre hem boyuna esı.}e},€bi,}en e{astan yap$ı,/,la

vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan pansumanı

.
.
ı
.

sabitleyebilmelidir.
Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen, cildi serin tutan ve
geek*i l-,ava aiş,ıerişini,y,ap abi*en özeltikte

o{m

alıdtr.

Ürünün paketlemesi, ürünü koruyacak ve taşıma esnasında temiz tutacak

şekilde tasarlanm ış olmalıdır.
paketin üzerinde lot numarası,kod nllmarası, son kullanma tarihi, ebatı,
CE göstergesi ve üretici fiı,ma adı bu[unma{ıdtı,.
İsteni]diğinde belirtilen ebatlarda bulunabilmelidir: 3.5 cm X 1 m; 3.5 cm

X 10 m; 5 cm X lm; 5 cm X 10 m; 7.5 cm X 1m; 7.5 cm X 10 m; L0.75
cm X 1 m; 10.75cm X 10 m; 17.5cmX 1 m; 17.5 X 10 m; 25cm X 10

.
.
.
.

m_.

İsteniJen ebatta kesi]ip kulJanılarak maliyet avantajı sağlamalıdır.
Ürün cE belgesine sahip olmalıdır.

Üretici firma ISO 14001 Cevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
Üretici f'rrrıa

Erüi

ISO i3485 katite iıeigesine satlrp otmatıürr.

E

.

Ürün, büzülme ve kompresyona neden olmaksızın hassas ciltlerde
4C Q:s!!+.ı+
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üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

Günlük hayatta rahatlıkla kul]anılabilen, cildi serin tutan ve gerekli hava
alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
ül.üflı iğne ve bant gerektirmeden kullanılmalı ve varsa birtşme/dlk§
bölgel€ri

.
.

Bülloza Eldiveni Teknik

tahriş yaritmdcğk özĞl yapıdğ oim6lı ve geni§ harĞket özgürlüğü

sağlamalıdır.
Ürün Dolvamide ve elastandan imal edilmiş olmalı, latex içermemelidir.

Eldiven, softseam teknolojisi sayesinde hem enine hem boyuna
esneyebllen elastan yapıya sahip olmalıdır.
E]diven formu; extra smali, adult small, child smali ve medium-large
ölçü|erirte sahip olma,ltdır.

Ürün cE belgesine sahip olmalıdır.

Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
Üretici firma EN ISO 13485 kalite belgesine sahio olmalıdır.
paketin üzerinde lot numarası,kod numarası, son kullanma tarihi ,ebatı
CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.

ııl&rısÖ,,u

,

TEKNiK ŞARTNAME
Yönlü E

.

ebilen Elastan E

olizis Bülloza

Gi

Ürürı, büzüime ve kompr-esyc,üa rıeüen cıirnaksıztn hassas ciitterüe

(E.Buııosa, atöBık eezema vb.) iiİitasyönu enge]lenrllesiRe yarclım etmek

.
.

üzere dizayn edilmiş giysi olmalıdır.

Günlük aiysileı, ile biı,likte ı,ahatlıkla krı|lanılabi|en, ci|di seı,in tı-ıtan ve
gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
Ürün, İğne ve bant gerektirmeden kullanılma]ı ve varsa birleşme/dikiş
bölgeteri tahriş yaratmacak özel yapıda olmalı ve geniş hareket özgür}üğü

.
.

.
.

sağlama*ıdtr.

Giysiler viskoz, polyamide ve elastandan lmal edilmiş olmalı, latex
içermemelidir.
Eldiven, Yelek, Tayt. Tozluk ve Çorap gibi giyime hazır formlarına sahip
alm_ılı_drı
vll
t lullull
ı

Giysiler, softseam teknolojisi sayesinde hem enine hem boyuna
esneyebilen elastan yapısıyla vücut hatIarına uyum sağlamalı ve
gerektiğinde var olan pansumanı sabitleyebilmelidir,
Fark|t ö|şi,lerde oiup, ötçüieı, }a9 ara{ıkları ile be}irtitenyaş aralıklartnda

bulunabllmelldlr: 6-24 ay,2-5 yaş, 5-E yaş, 6-11 yaş, 11-14 yaş, 2-I4

ı
.
.
.
.

yaş.

Eldiven formu; extra small, adult small, child small ve medium-larqe
ö{çü"terir,e sahiç glm alrdt r.

Ürün cE belgesine sahip olmalıdır.

Üretici firma ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgesine sahip olmalıdır.
[_.|ı,etici fiı,ma EI{ ISO 13485 ka!ite !ıelgesine sahip olma!ır!ıı,.
paketin üzerinde lot numarası,kod numarası, son kul]anma tarihi ,ebatı

CE göstergesi ve üretici firma adı bulunmalıdır.
$ııE^ 6lrı Y€ AnAşİnrA HAıT^ı!ı|
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