
 

                   T.C. 
ADANA VALİLİĞİ 

                                                                 İl sağlık Müdürlüğü 
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

                                                                     Zeyilname 
                                                                                                    

İhale kayıt numarası : 2022/641371 
1-İdarenin  

a) adresi : Kışla Mah. 4522 Sok.no:1 Yüreğir/ADANA 

b) telefon numarası : 0 322 455 90 00 

c) elektronik posta adresi (varsa) :adanasehirhastanesisatinalma@gmail.com 

2-İhale konusu malın  

a) niteliği, türü ve miktarı :96 KALEM TIBBİ CİHAZ ALIMI 

b) tarihi ve saati :16.08.2022 Tarih ve Saat:10.00 
 

3-Düzeltilen Madde ve/veya  

Maddeler        

 

: 

44. Kalem RADYAN ISlTlCl CIHAZLARI, AÇIK YATAKLI RADYAN ISITlCl SABIT YUKSEK Teknik 

Şartnamesinin; 

3.Maddesi ‘Cihaz bebeğin cilt ısısını bir prob vasıtasıyla kontrol edebilmeli, ayarlanan cilt ısı ile ölçülen cilt ısısı 

cihaz üzerinden aynı anda izlenmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

 

5.Maddesi ‘Bebeğe müdahale sırasında uygulama kolaylığı açısından cihazın üst kısmında yatak kısmını 

aydınlatacak cihazın ısıtıcı modülüne entegre 1 adet muayene ışığı veya kontrol modülüne entegre 1 adet muayene 

ışığı bulunmalıdır ve ayrı ayrı kontrol edilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

6.Maddesi ‘Cihazda ısıtıcı modül aydınlatma lambası bir arada döner başlık şeklinde olup röntgen çekimlerine 

uygun ve döndürülebilir yapıda olmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

10.Maddesi ‘Cihazda aşağıdaki durumlara karşı sesli-ışıklı alarm vermelidir. 

 Güç kesintisi olduğunda  

 Bebek ateşi düştüğünde 

 Bebek ateşi yükseldiğinde  

 Cilt modunda, cilt sıcaklık probu arızalı olduğunda  

 Cilt modunda, cilt sıcaklık probu takılı olmadığında  

 Cilt ısısı ayarlanan değerlerin dışına çıktığında  

 Cihazın elektronik arızası durumu veya sistem bozulması 

 Manuel mod durumunu hatırlatmak için veya hastayı yokla alarmı’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

12.Maddesi ‘Cihazda ayarlanan ısı değerlerini korumak amacıyla elektronik veya manuel kilitleme sistemi 

bulunmalıdır.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 
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15.Maddesi ‘Cihazda bebek yatağı etrafında plexiglas malzemeden yapılmış, gerektiğinde aşağıya dogru açılabilen 

koruyucu panelleri olmalıdır. Paneller röntgen kasedin konumunu belirleyebilmek için ölçülendiriImiş olmalıdır.’ 

Şeklinde değiştirilmiştir. 

16.Maddesi ‘Cihazda bebeğin yattığı minder en az 65 X 53 (±2) cm ebat larında olmalıdır.’ Şeklinde 

değiştirilmiştir. 

17.Maddesi ‘Cihazda bebek yatağı en az +8,5° - 10° arasında eğimlendirilebilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

20.Maddesi ‘Cihazla birlikte aşağıdaki malzemeler verilecektir. 

 1 adet çok kullanımlık ısı probu  

 10 adet tek kullanımlık ısı probu veya 2 adet çok kullanımlık ısı probu 

 1 adet serum askısı  

 Monitör Tablası’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

21.Maddesi ‘21. Cihaz yenidoğan bebeklerin canlandırma ve ısıtma işlemlerini yapılması için uygun olarak 

yapılmış olmalıdır. Cihaz bünyesinde yer alacak canlandırma ünitesinde ventilatör veya resüsitasyon sistemi 

bulunmalı, bebeğe otomatik olarak kontrollü ventilasyon yaptırabilmeli veya entegre otomatik kontrollü ventilasyon 

sistemi bulunmayan cihazlarda %21 - %100 arasında 02 ayarlayabilecek hava-oksijen karıştırıcısı olan PIP, PEEP 

ve frekans değerlerini sağlayabilen ventilatör verilmelidir. Otomatik kontrollü ventilasyonu ya doğrudan frekans 

ayarlanarak veya inspiryum/ekspiryum süresi ayarlanarak yaptırabilmelidir.’ Eklenmiştir. 

21.Maddesi ‘Teslim edilecek her bir açık küvöz cihazı için 1 adet harici güç kaynağı cihazla birlikte teslim 

edilecektir.’ Eklenmiştir. 

21.Kalem MİKROSKOPLAR, BİYOMİKROSKOP (YARIK LAMBA) MASA ÜSTÜ Teknik Şartnamesinin; 

8.Maddesi ‘Biyomikroskop, sterio variator sayesinde yüksek miyopi ve küçük pupile sahip hastalarda da vitreus ve 

retinanın periferik kısımlarını inceleme imkanı sunabilmelidir ve cihazda history trigger fonksiyonu bulunmalıdır 

veya biyomikroskoba istenildiğinde, ön segment incelemesi için ön marka oet ve pakimetri ataçmanı 

takılabilmelidir ve çeneliğin dikey hareketi 800 mm ye kadar yapılabilmelidir veya kurugöz analiz sistemi 

bağlanabilmelidir.’ Şeklinde değiştirilmiştir. 

 

 

                                                                                                                                                                                 e-imzalıdır. 
                                                                                                                                                                             İhale Yetkilisi 
                                                                                                                                                   Uzm.Dr.Halil NACAR 
                                                                                                                                      İl Sağlık Müdürü                                                                            
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