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t,AKt M YARDIMIı T,P.AMA KA,B, TEKNİK ŞARTNAME'İ

kabı; akut, kronik, tı:avımatik ve yanık yaraların tedavisinde kullanıma uygun olmalıeksudanın u,ygıın şekilde toplanrnası için gerekliortamı sağlamalıdır.ünitesive toplarna kabı, süı,ekli ve/veya aralıklı, ve/veya istenilenve en az iki:faı,klı zamaR aralığında süı.ekli şekilde çalışmaya uygun olmalıdır.kabı. higbir şekilde açılamamalı, içeııisine ek düzenek ilave edilememeiidir.ile tedavi ünitesi
bir ek aparata gereküzeı:indeki sa bit aparat yaı:dımı ile çıkarılabilmelidiı..tedaııi ünitesi üzer,inde,,bulunan okuyucu sensörleııe uyurnlu olmalı ve butoplama kabının doluluk oranı takip edilebifmelidiı:.

cihaz üzeı^indeki okuyııcular.a uyumlu olmalı, bağlantı hortumu aracılığıylauyguİanan negatif basınç gerçek zamanlı olarak kesintisiz monitörize edilmelidir.ve ayarlanan basınç değerleı.i arasında fark oluşması durumunda sistem sesli veuyarı vermelidir.
en az 500mlsıvı toplama kapasitesine sahip olmalıdır.kabının içinde bakteri ve sıvı geçişini engelleyen hidrofobik ve karbon filtrelerdışarı koku vermemelidir.

kabı orijinaltekli arnbalaj içerisinde, tek kullanımlık olrnalıdır.üzerinde üı.ünün rnarkası, 'lot numarası, tekn'ik özellikleri, üretim taı.ihi, saklamave TC Sağlık Bakanlığı tarafindan onaylanmış IJTS kodu belirtilmelidir.
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VAKUM YARD|MU BÜYÜK KAPAMA SET| TEKNlK ŞARTNAMESl

1. vakum yardımlı büyük boy kapama seti içindeki kapama süngeri çok eksudalı, infekte
ve kaviteli yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya olanak tanımalıdır.

2. Vakum'/ardımh^büyük boy Kapama Seti içindeki kapama süngerinin yüzey alanı, en az
370cm' t"' cm' Jolmalıdır.

3. vakum yardımlı büyük boy kapama seti içindeki kapama süngeri kes|lerek
ku llanılabilmelldir.

4. vakum yardımlı büyük boy kapama seti iç|ndeki kapama süngeri yüksek oranda
drenaJa olanak tanımalıdır.

5. v:kum yardımlı büyük boy kapama seti ıçindeki kapama süngeri poliüretan yapıda ve
por ebatları en az 400-600 mikron araslnda olmalıdır.

6, vakum yardımlı büyük boy kapama seti İçindeki kapama süngeri, yara tedavisinden
en etkin sonucu alabilmek için negat|f basıncı tüm yara yüzeyine homojen olarak
dağıtabilecek hidrofobik özellikte olmalıdır.

7. vakum yardımlı büyük boy kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarflar, tedavi
siirekliliğ_i sağlanabilmesi amacıyla, aynı markanın Vakum Yardımlı Yara Kapama
Tedavi Unitesi ile çalışabilir özellilıe olmalıdır.

8. vakum yardımlı yara kapama setinin istenilen değerlerde verimli çalışabilmesi için,
- Tedavi Ünitesinin negatif basınç aralığı -5 mmHg -aoo mmHg arasında olmalıdır.9, vakum yardımlı yara kapama Tedavi Ünitesi tarafından verilen basınç şiddeti

ayarlanabilmeli Ve hasta güVenliği için Kapama Setİ ayarlanan basınca göre
ça|ışabilecek düzeneğe sahip olmalıdır.

10. Vakum Yardımlı büyük boy Kapama Seti Vakum Yardımlı Yara Kapama Tedavi
ünitesinin sürekli ve/veya fasılalı ve/veya istenilen en az iki farklı vakum değerinde ve
en az iki farklı zaman aralığında sürekl| şekilde çalışmasına uygun olmalıdır.

11, \hkum yardımlı büyük boy kapama seti, tedavi esnasında uygutanan negatif basıncı
algılayarak, yaraya uygulanan negatif baslnçta değişiklik olması halinde, vakum
\trdımlı yara kapama Tedavi Ünitesi tarafından .ğı.n,p, uyarı vermesine olanak
tğn ıyacak düzeneğe sahip olmalıdır.

12. \hkum yardımlı yara kapama Tedavi Ünitesi ile bağ|antıyı sağ|ayacak düzenek vakum
Yardımlı büyük boy Kapama Set| içinde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı
hortumunun, Vakum Yardımlı büytik boy Kapama Seti içindeki kapamayı uygulanan
yara bölgesinden kaldırmadan, hastayı belirii bir süre vakum yardımlı yara kapama
Tödavi Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı yeri ve düzeneği
bulunmalıdır. Ve /veya bu düzenek bağlantı hortumlarının katlatmasına ve kırılmasına
engel olacak şekilde kendi etraflarrnda dönmesine olanak sağlama|ıdır.
\hkum yardımlı büyfü boy kapama seti içerisinde bulunan drep şeffaf, steriI ve hava
sızdırmaz nitelikte olmalıd ır.

16. YOklenici firma; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olma yan, hatah, bozuk oldu
tuta nak ile tespit edi len ürünteri, yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmelidir.

17. Ürünün raf ömrü 2 (| ki) yıl olmalıdır. d'.
18. Firma miadının dolmasına 4(dört)ay a kuIlanılm ış ürünü değiştirmeyi taahhüİ
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14. vakum yardımlı büyük boy kapama seti arada sağ|ıklı doku bulunan birden çok yarayı
ekstra düzeneğe gerek kaImadan negatif basıncı iletebilecek özeltiğe sahip olmaiıdır.

15. Vakum Yardımlı büyük boy Kapama Seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
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vAl(uM YARDıMu oRTA XAPAMA sETl rxıılx şennıııııssl

1. vakum yardımh orta boy kapama seti içındeki kapama süngeri çok eksudah, infehe ve kaviteli
yaralarda, yara boşluğunu doldurarak kapamaya o|anak tanımalıdır.

2. vakum yardımh orta boy kapama setı içindeki kapama süngerlnin yüzey alanı, en aı 200cmı
olmalıdır.

3. Vakum Yardımh orta boy Kapama Seti içindeki kapama süngeri kesilerek kullanllabilmelidir.4. vakum yard|mll orta boy kapama seti içindekl kapama sünger| yğlsek oranda drenaJa olanak
tanlmahdIr.

5. vakum yardımh orta boy kapama seti iç|ndeki kapama sün8eıi polıüretan yapda ve por ebatları en
az ıloG600 mikron arasında olma|ıdır.

5. Vakum Yardıml| orta boy Kapama Seti içindeki kapama sün8eri, yara tedavisinden en etkin sonucu
alabilmek iÇin negatif bas'ncitüm yara yüzeyine homojen olarak dağıtabilecek hidrofobik özellikte
o,1malıdır.

7, Vakum Yardımh orta boy Kapama setı ile slstemde kullanılacak diğer sarflar, tedavi sürekıiliğı
sağlanabilmesi amacryla, aynı markanın Vakum Yardımlı Yara Kapama Tedavi Ünitesi ile çjışüiIirözellikte olmahdır.

8. vakum yardlmh yara kapama setinin istenileıi değerlerde verimli ça|ışabiımesi İçin, Tedavi
Ünitesinin negatif basınç aralığı -5 mmHg _3OO mmXg arasında olmalıdır.9, Vakum Yard|mh Yara KaPama Tedavi Ünitesi tarafından verilen basınç şiddeti ayarlanabilmeli ve
hasta g0venliğl lçin kapama seti ayarlanan basınca göre çalışabilecei düıeneğe sahip olmalıdır.

10, Vakum Yardımh orta boy Kapama seti Vakum Yardlmlı varakapama Tedavı Ü-nıtesinin sıireı<ii
ve/veya fasıla|ı ve/veya lstenllen en az lki farklı vakum değerinde ve en az ikifarkh ıaman
anlığında sürekli şekllde çalşmasına uygun olmalıdır.

11. vakum yardımh orta boy l(apama setl tedavlesnaslnda uygulanan negatlf basıncı algılayank,
yaraya uygulanan ne8atıf baslnçta değişikllk olması hallnde, Vakum Yardımıı van xağma rejavı
ünltesi tarafından algılanıp, uyarı vermesine olanak tanryacak d0ıeneğe sahip olmaı,dır. 

- ---
12, Vakum Yardımh Yara KaPama Tedavi Ünitesl ile bağlantıy; sağlayacak düzenek Vakum yardımh ona

boY KaPama Setı lÇlnde bulunmalıdır. Set içinden çıkan bağl;ntı hortumunun, Vakum yardımlı ona
boY KaPama Set| lğndekl kapamayı uygulanan yan bölges'İnden kaldırmadan, hastayı ueıırıİ İiİ
süre vakum yardımh yara kapama Tedav| 0nitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantıyerlve düzeneğl bulunmahdır. ve /veya bu düzenek bağlantı hortumlaıının katlatmısına ve

_ kırılmasına engel olacak şeki|de kendi etraflarında döniıesine olanak sağlamahdır.
13, vakurır yardlmlı orta boy kapama seti içerisinde bulunan drep şeffaf, steri|ve hava sııdırmaz

nitelikte oımahdlr.
14, vakum yaıdlmll orta boy kapama seti arada sağlıklı doku bulunan blrden çok yarayl el.tra

dü2eneğe 8erek kalmadan negatif basıncı iletebllecek özelliğe sahlp olmalıdır,
15. Vakum Yardımll ortaboy Kapama setı sterllVe tek kullanımlik olmahdır.
ı6. yüklenlci firma; ambala|ı açıldığında, kullanıma uygun olmayan, hatalı, bozuk olduğu, tutanak ile
_ _ tespıt edilen ürünleri, yenlleri ile ücretslz olarak d;ğıştırmelidır.
17. Urtlnün raf ömril 2 (ikl) yı| olmahdır.
18. Firma miadının doımaslna 4(dört}ay kala kullanılmamş ürünü değiştirmeyl taahhüt etmelidir.

19. Mevcut kullanılan vakum yardımlı yara kapama Tedavi Ünlteslnde arıza olmasI halinde
ihtiyaç duyulduğunda flrma tarafından daha fazla cihaz desteğı 24 saat içinde sağ|anma

20. Malıeme ori.iinal ambala,iında teslim edilmelidir. ambalajlar üierlnde sterllizasyoin tarih
kullanma tarihi, lot ve referans numarası bulunmahdıı.
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21. Malzeme üzerinde Türkçe kullanım kitapçığı bulunmalıdır.
$t

22. Malzemelerin orijinal amba|ajlndaki bi lgiler yürürlükteki TlBBi clHAz YÖNETMEtiĞ i Uuy8ulama teb|iğl}koşullarına uymai ve Türkçe olma|ıdır.
23. Teklif edilecek ürünler UTs sistemine kayıt|ı üriınter olmr|'d'rBuü 
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