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KıON{]: Teklif Mektubu

TEKLİF MEKTUBU
Hastanemizin ihtiyaçlarından aşağıda cinsi
kanununun esı§ ve hüktimlerine göre satm alınaçaktır.
gönderi lmesini rica ederim.
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GENEL TOPLAM
Teklif Vcren Firmanın
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TeIefgn

Fax
E_Mail

Firma yetkilisi
ve

ıtıtıt [JSğ Kodu ile
birtikte gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
***Ödeme kaPsamında
olmayan (SUİ'Kodu kaydı oİmayan) ürünlerin kabulü depomuzca

yapılmayacaktrr.
***Tıbbi Çihaz
alımlarında Çihaza bağlıyçdçk parça; akşçşuar yt şarf [çalaçmçIçnnin şatış
sonra§ı teminine ilişkin tedarikçi tarafindan düzenlenen taahhütname mutlaka
verilmelidir.
***BiYonedikat Dayanıklı Taşuıır
Malzenelerin alımında tektif yeren firralafın, Satş yeri
Yetki Belgesi sunmaları gerekmektedir.

Iilastane Adresi

: Yenice Mah. Yenice Yotu No:l EYYİIBiYE /
ŞANLIURI'A
Topçu Meydanı Veıgi Daiırcsi z 798ı04ü23§
Not : Mal alrmlannda teklif edilen ürünlerin numunesi teklif geçerlitik tarihine kadar Irastanemiz
Satın Alma
Birİmine gönderilecek olup, gönderilmediği takdirde lirma tellln değeriendirme dşı bırakıIacaktır.
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TRUS KITI TEKNIK ŞARTNAMESI
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2-İ§lemin enfeksiyon ri§kini enazaindirmek

için biopsi

_l_.___._t-__

Üit il-ıoİia,ı'ı

probu için iki adet kılıf olmalıdır

3-Kit icinde 18G kalınlık ve 25-j0cm ıınınhıklarda ekoienik özellikte steril disnosahle tek
kullanımlık biyopsi iğnesi bulunmahdır.

4-Kit içinde steril
v

tek kullanımlık bir adet çhiba iğnesi olmalı ve bu iğne 18_20_22G kalınlık

e 20-25 cm uzunluk seçeneklerini sunmalıdır.

5- Her Klt lçınde prob lle tam olarak uwmlu, oynama ve ka5rma yapmayan bır adet
disposable prob ataçmanı ve bir çift steril eldiven olmahdır.
6-Set içindeki iğnelerin uçları kolry girişim için keskin bir yapıda ve atravmatik olmalıdır.
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geçmeyen biopsi ş§esi çıkmalı ve şişelerin taşınması için ayn bir taşıma kabı bulunmalıdır

8-Taşıma kabı her bir biopsi şişesinin yerleşip oynama yapmadan yerleşeceği şekilde
haznelere sahip olmalı ve doku örneğinin hangi bölgeden alındığını gösteren böltimlere
a\rılmı.§ olmalıdır.

9-Kit içinde, alınan parçalann ve hasta bilgilerinin kaydı için etiket bulunmahdır.
10-Kit içinde en az 40x4ücm ebadında steril tek kullanımlık cerrahi örtti bulunmalıdır.
l l-Kıtı oluşfuran trirn malzemeler tray ıçınde tek bır pakette stğnl oliırak lrutlanrma
sunulmalıdır.

l2-TRUS Biyopsi kitinin Sağlık

Onaylı TITUBB kaydı olmalıdır.
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[JRETERAı. STENT TEKNİK SA_RTNA_MESİ

Stent Poliüretandan malzemeden üretilmiş ve kullanım
ahazır(pre_connected) olarak

.- _l -ıl _ -- ___: _ _l___ _ı_ _r_._
P(ıAçtı9r ıl ıl ış wlırl(ır ı[ır ı.

Stentin distal ucu kapah proksimai ucu açtk olarak tiretilmiş olmalıdır.
Röntgen rşınlan ile gdriiüebilir olmalıdır.
Stentin iÇinde l00 cm uzunluğunda PTFE kaplı hareketli merkezli kılavuz
tel olmalıdır.

5) Kılavuz telın

5)

tieennde stentrn aynlmasrnrn takrbını kolaylaştıran ışaretler olmalıdır.

Stcntin uzcrindc dista|
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şrcksiına! lcoşların ;,,öi:|crini bclirtcn bc;tdan boya cizti

bulunmalı.
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stentin tieerinde her santimetrede bir cizüi olmalıdır.
Stentln

4-§

cm'.ızuniuğunaa, poiitiretandan uretii:niş r,e stentie aiı:r kaiıniıitta tiretiimiş r,"

tüm kalınlıklarda standart olarak bulunan renkli

9) Klavuz

tel takı|ıktan §onra stent ucu dtig hale gelmelidir.

l0) stentın gövdesınde ve looplannda
1
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Ürün 6

iticisi bulunmalıdır.

F 26 cn

drerra1

delıklen bulunmalıdır

uzunlukta a}nalıdır.

l2)Paket içerisinde en az bir k|emp bulunmalıdır.

l3)ıırün uluslararası kalite belsesine sahin olmalıdır.
i4) Tei<iii.,,eren finrraiar reiçiiffs beraber i aget nuınung bırai<ıneiı<iu.
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Teklif edilen üriin uygunluk açısından muayenesi yapıldıktan sonra karar verilecektir.
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