
MALZEMENİN ADI YUMUŞAK SİLİKON İNCE ABSORBAN ÖRTÜ

KONU EPİDERMOLİZİS BÜLLOZA SARF MALZEME ALIMI

TIBBİ ÖZELLİKLER *Ürün, Soft silikon yara temas tabakası, poliüretan köpük ped ve poliüretan film tabakadan veya lipidokolleiddenoluşmalıdır. 
*Ürünün poliüretan köpük tabakası az / orta miktarda eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
‘ Ürünün poliüretan film tabakası su geçirmez olmalı bu film tabaka bakteri ve virüslere karşı koruma sağlarken yaranın nem 
ve buhar alışverişini engellememelidir.

TEKNİK
ÖZELLİKLER

‘ Ürün kompresyon bandajı altında kullanılabilmelidir.
‘ Ürün gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilerek kullanılabilmelidir 
‘ Ürün yarada eksüda miktarına bağlı 7 güne kadar kalabilmelidir
‘ Ürün istenildiğinde 10*10cm-15*15cm aralığında veya 15*15cm-20*20cm aralığında veya 20*50cm-30*55cm 
aralığında bulanabilmelidir

ZÖRUNLU
ÖZELLİKLER

‘ Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. ilaç ve Tıbbi cihaz ülusal Bilgi Bankası'na (TİTÜBB) kayıtlı olması ve 
alımı yapacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
‘ Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda getirmeli, gelen numuneler test edilip değerlendirilecektir. Değerlendirme 
sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. Yüklenici firma ; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun 
olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

GARANTİ ‘ Firma miadın dolmasına 3 ay kala malzemenin değişimini yapmayı taahhüt etmelidir.

KABUL VE 
MUAYNE

‘ Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır 
‘ Ürünler steril tekli ambalajlarda olmalıdır.

DİĞER HUSUSLAR ‘ Teklif edilen yara bakım ürünü Kamu Hastaneler Birliğinin epidermolizisbülloza yara bakımı ve tedavi algoritmasında veya 
uluslar arası epidermolisizbülloza ile ilgili kılavuzlarda tanımlandığına dair belge teklif ekinde bulunmalıdır.

HAZIRLAYAN / 
SERVİS /
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M ALZEM ENİN
ADI

YUM UŞAK SİLİKON YARA TEM AS TABAKSI

KONU EPİDERM OLİZİZ  BÜLLOZA SARF M ALZEM E ALİMİ

TIBBİ
i ÖZELLİKLER

’ Ürün yumuşak silikon ile kaplanmış poliamid delikli ağlardan veya lipidokolleidden oluşmalıdır. 
*Ürün transparan yapıya sahip olmalı ve yarayı gözlemlemeye imkan vermelidir.
*Ürünün tem as edici özelliği olmalıdır emici yapıya sahip olmamalıdır

TEKNİK
ÖZELLİKLER

*Ürün kompresyon bandajı altında kullanılabilmelidir.
*Ürün gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilerek kullanılabilmelidir. 
*Ürün yarada eksüda miktarına bağlı 7 güne kadar kalabilmelidir.
*Ürün istenildiğinde 10*18cm -17*25 cm aralığında veya 17*25cm -20*32 cm ebatlarında olmalıdır.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

•Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı 
yapacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
•Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda getirmeli, gelen numuneler test edilip değerlendirilecektir. Değerlendirme 
sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. Yüklenici firma ; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan 
hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

GARANTİ •Firma miadın dolmasına 3 ay kala malzemenin değişimini yapmayı taahhüt etmelidir.

KABUL VE 
MUAYNE

•Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır 
•Ürünler steril tekli ambalajlarda olmalıdır.

DİĞER
HUSUSLAR

H A Z IRLA YA IV — n 
SERVİS f

•Teklif edile 
uluslar araş

n yara bakım ürünü Kamu Hastaneler Birliğinin epidermolizisbülloza yara bakımı ve tedavi algoritmasında veya 
epidermolisizbülloza ile ilgili kılavuzlarda tanımlandığına dair belge teklif ekinde bulunmalıdır.
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MALZEMENİN
ADI

YUMUŞAK SİLİKON ABSORBAN ÖRTÜ

KONU EPIDERMOLIZIS BULLOZA SARF MALZEME ALIMI

TIBBI
ÖZELLİKLER

I ürün, Soft silikon yara temas tabakası, poliüretan köpük ped ve poliüretan film tabakadan veya lipidokolleidden oluşmalıdır. 
‘ Ürünün poliüretan köpük tabakası yoğun miktarda eksüda emme özelliğine sahip olmalıdır.
‘ Ürünün poliüretan film tabakası su geçirmez olmalı bu film tabaka bakteri ve virüslere karşı koruma sağlarken yaranın nem ve 
buhar alışverişini engellememelidir.

TEKNİK
ÖZELLİKLER

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

*Urün kompresyon bandajı altında kullanılabilmelidir.
‘ Ürün gerektiğinde hiçbir özelliğini kaybetmeksizin istenilen şekilde kesilerek kullanılabilmelidir 
‘ Ürün yarada eksüda miktarına bağlı 7 güne kadar kalabilmelidir
* Ürün istenildiğinde 10‘ 10cm-15*15cm arahğinda veya 15*15cm-20*20cm aralığında bulanabilmelidir

‘ Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olması ve alımı 
yapacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
‘ Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda getirmeli, gelen numuneler test edilip değerlendirilecektir. Değerlendirme 
sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. Yüklenici firma ; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan 
hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

GARANTİ

KABUL VE 
MUAYNE

‘ Firma miadın dolmasına 3 ay kala malzemenin değişimini yapmayı taahhüt etmelidir.

‘ Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır 
‘ Ürünler steril tekli ambalajlarda olmalıdır.

DİĞER
HUSUSLAR

HAZIRLAYAN
SERVİS

‘ Teklif edilen yara bakım ürünü Kamu Hastaneler Birliğinin epidermolizisbülloza yara bakımı ve tedavi algoritmasında veya 
uluslar arası epidermolisizbülloza ile ilgili kılavuzlarda tanımlandığına dair belge teklif ekinde bulunmalıdır
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MALZEMENİN
ADI

İKİ YÖNLÜ ESNEYEBİLEN TÜBÜLER BANDAJ

KONU EPİDERMOLİZİZ BULLOZA SARF MALZEME ALIMI

TIBBI
ÖZELLİKLER

'Urun her türiü büzülme ve kompresyona neden olmaksızın EpidermolysisBullosa ,Atopik Egzama gibi rahatsızlıklarda 
ırrılasyonun engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş elastantübüler bandaj olmalıdır.
'Ürünler viskoz, polyamid ve elastandan imal edilmiş olmalı ve lateks içermemelidir.

TEKNİK
ÖZELLİKLER

'Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilmelidir.
'Ürün ,iğne ve bant gerektirmeden kullanıma uygun olmalıdır.
'Ürün hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısı ile vücut hatlarına uyum sağlamalı ve gerektiğinde var olan 
pansumanı sabitleyebilmelidir.
'Ürün günlük giysiler ile birlikle rahat kullanılabilen .cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte 
olmalıdır.
'ürün urunu koruyacak ve taşıma esnasında temiz tutacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
'İstenilen ebatta kesilip kullanılarak maliyet avantajı sağlamalıdır.
'ürünler vücudun çeşitli bölgelerinde ve farklı yaş gruplarında kullanım için farklı ve istenilen ölçülerde 
bulunabilmelidir.
'Ürün 3,5cmx5m veyalOm, 5cmx5m veya 10m,7,5cmx5m veya 10m,10,75cmx5m veya lOm, 17,5cmx5m veya lOm 
ebatlarında bulunabilmelidir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

GARANTİ

'Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi BankasTna (TITUBB) kayıtlı olması 
ve alımı yapacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
'Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda getirmeli, gelen numuneler test edilip değerlendirilecektir. 
Değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. Yüklenici firma ; ambalajı açıldığında, 
kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

'Firma miadın dolmasına 3 ay kala malzemenin değişimini yapmayı taahhüt etmelidir.
I

KABUL VE 
MUAYNE

DİĞER
HUSUSLAR

'Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır 
'Ürünler steril tekli ambalajlarda olmalıdır.

'Teklif edilen yara bakım ürünü Kamu Hastaneler Birliğinin epidermolizisbülloza yara bakımı ve tedavi algoritmasında 
veya uluslar arası epidermolisizbülloza ile ilgili kılavuzlarda tanımlandığına dair belge teklif ekinde bulunmalıdır.



I MALZEMENİN ADI İKİ YÖNLÜ ESNEYEBİLEN GİYSİ

KONU EPIDERMOLIZIZ BULLOZA SARF MALZEME ALIMI

TIBBI ÖZELLİKLER ‘ Giysiler viskoz, polyamid/nayion veelastandan İmai ediimiş oimalıdır.
‘ Ürün iateks içermemeiidir.
‘ Ürünler eidiven .parmakii/parmaksız eidiven, başiık ,body ,tayt„toziuk,çorap, gibi giyime hazır formlara sahip olmalıdır 
‘ Ürünler hem enine hem boyuna esneyebilen elastan yapısıyla vücut hatlarına uyum sağlamalı, giyildiğinde 
elastantübülerbandaj,flaster,sargı bezi gibi ürünlere ihtiyaç duyulmadan var olan pansumanı sabitleyebilmelidir,
‘ Ürün koku ve sızıntıı kontrolü yapabilmeli uygulanan yara örtülerini yerinde tutup yapışmamalıdır______________________

TEKNİK ÖZELLİKLER ‘ Ürün her türlü büzülme ve kompresyona neden olmaksızın EpidermolysisBullosa ,Atopik Egzama gibi rahatsızlıklarda 
irritasyonun engellenmesine yardım etmek üzere dizayn edilmiş olmalıdır, 

j ‘ Günlük giysiler ile birlikte rahatlıkla kullanılabilen ,cildi serin tutan ve gerekli hava alışverişini yapabilen özellikte olmalıdır.
‘ Ürün ,iğne ve bant gerektirmeden kullanıma uygun olmalı, varsa birleşme /dikiş bölgeleri tahriş yaratmayacak özellikte olmalı ve 
hareket kabiliyetini kısıtlamamalıdır.
‘ Ürünler yeni doğan döneminden başlayarak yetişkin dönemini de kapsayacak yaşlarda kullanılabilecek şekilde farklı ölçülerde 
bulunabilmelidir.
‘ Ürün yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir olmalıdır.
‘ ürünler istenildiğinde 6-24 ay ,2-5 yaş ,5-8 yaş,8-llyaş,ll-14yaş aralığında bulunabilmelidir.

ZORUNLU
ÖZELLİKLER

GARANTİ
I

‘ Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünler için isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi BankasTna (TITUBB) kayıtlı olması ve alımı 
yapacak tıbbi cihazların TİTUBB' da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması gerekmektedir.
‘ Firma ürünü değerlendirmeye uygun miktarda getirmeli, gelen numuneler test edilip değerlendirilecektir. Değerlendirme 
sonucuna göre uygun olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır. Yüklenici firma ; ambalajı açıldığında, kullanıma uygun olmayan 
hatalı, bozuk olduğu tespit edilen ürünü yenileri ile ücretsiz olarak değiştirecektir.

‘ Firma miadın dolmasına 3 ay kala malzemenin değişimini yapmayı taahhüt etmelidir.

KABUL VE 
MUAYNE

•Ürünün raf ömrü 2 yıl olmalıdır 
‘ Ürünler steril tekil ambalajlarda olmalıdır.

DİĞER HUSUSLAR ‘ Teklif edilen yara bakım ürünü Kamu Hastaneler Birliğinin epidermolizisbülloza yara bakımı ve tedavi algoritmasında veya 
uluslar arası epidermolisizbülloza ile ilgili kılavuzlarda tanımlandığına dair belge teklif ekinde bulunmalıdır.


