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CERRAHI ALET SETLERI TEKNIK,ARTNAMESi

GENEL TEKNIK OZELL:KLER:
01.Cerrahi Aletler,paslanmaz ce ikten imal edilmis olacaktir lmalat veya t!bbi nedenler ile tamaml

veya bir ksmi paJanmaz celik d,nda ditter materyal erden Ore■ mi5 Cerrahi a eJenn′ ′
teknik

5artnameye cevap′
′
metninde bel rJlmeJ zorunludur Aksi halde istekl nin tek‖ 輌dettedendirme dl,

kalacaktlr

02.Malzemelenn po`ajl duzgun ve purozsuz。 lmalldlr

03.Cerrahi aleder tavan lamba,ve mikroskop l,薔 iak nda gOzu alacak 5ekide padayan ma zemeden

yapllm15 olmama ldlr

04  Cerrahi  aiet erin  fonksivonlar  geretti  bulunmasl  gerekenler n  dl,lnda  keskln  kenar

bulunmamal dlr

05. Cerrahi aletlerin bacaklarlna kuvvet uvgulandi薔 lnda Ortava clkan bukOlme direncine ve kuvvet

azaldl言lnda bacaklannilk poz syona dOnmesin sa首 layan`′ elasiki vaplya'′ sahip olmalldlr

06.Cerrahi aletlerin kes ci ve tutucu ceneleri sabit ve dOzgon hareket etme idir

07 K lit mekan12maSlnda bacaklari yumusak k‖ itienip kolay ayr lan aletler o rnalldir

08 Eklemsi21erde, b口 k山 lme direncl yOksek govde′  fonksiyonel uc ve ergonomik sapl olan aletler

olrral dI「

09 Cerrahi makaslar tutukluk yapmadan rahatca acIllp kapanab‖ meli ve tam kapatlldlklarinda

elemanlarln!n uc klsimlar bir noktada birle5me idir

10. Cerrahi makaslarln ve pensierin mafsa‖ arinda bo51uk bulunmamall′  yalpalama ve lackalasma

olmamaldlr Teklif ed‖ en kerr son ronj6rlerin aksi Oze‖ ikte lstenmeditti SOrece operasyon sonrasi

temizlenebilmesiicin hareket1 0st ca 15ma elemanl tamarnen ayarlanab‖ ir olmall ve kesinlikle yarim

avr lab‖ en kerr son tekl Лeri degerlendirmeve a lnmayacaktir Kafa klsimlarinln lceriSinde tlkanmayl

ёnlemek ve kopanlan kemik parcas n n Operasyon sahaslna dusmeden clkanlmas:nl sattlamak amac

ile enjektё r istemi bu unmalldlr Ker両 son「 oniO‖ ett ylzey purOzsuz。 lmallve opimum ak15 ve tutma

kab lyeti olmalldir

ll Cerrahi makaslar n mafsa‖ ar yumusak hareket etmei ve ne cok slki ne de,ok geV5ek olma ldl「

12. PenseJenn sab■ eklemlennde en ufak bir ya pa bulunmamall′  aЁ !zd‖ len ve tru‖ ar aralk

birakllmadan birbirine gecme idir D15 ve tlrt‖ arln ara lklar tenliz olmal dir

13 Pensetler n koHarl birer yay gibi esnek olmal!dlr

14. Portegoler tutukluk yapmadan rahatca acilp kapanab lmell ve tam kapabldlklannda a首 :Jan

birbir ne arallkslz oturmandlr

15. Pensler tutukluk yapmadan rahatca a,llp kapanabilmei ve tam kapat!ld!klarlnda elemanlarinln

aЁ Jan birbi‖ eHne kar,I‖ Ige meli ve aral k kalmayacak 5eklde oturma d r

16 Cerrahl Alet erin uzer nde oretici fabrikanin ad′  aletin katalog numarasi ve CE 15aret ile
paslanmaz cel kten olanlar lze“ nde de ″stain ess`′ ibaresi siinmeyecek 5ek‖ de lazer da言lama

yё ntemi le vazl!olacaktr Film baskl(elektro stamp)yё ntemi ile ba91an yazl ve ibareler zamanla

siineb‖ ditti Ve defOrmasyona uttradlklar ndan kabul edilmeyeceklerdir Aletierin Ozerinde bulunacak

datamatrix barkod kodlarl marka gOzetmeksizin uluslararasl standartlara uygun tOm datamatrix

barkod okuma dhaJaΠ ‖e uyumlu ca1lsab ldittinden istekli enn teklif edecekle百  しronler ve口「un

numunelett de bu 5arta uygun olacaktr idaremiz gerekll go「 dO言 unde datamat“ x barkod kodlann n

bu uvumlu uttunu teSt edebi ecekur

17  Cerrahi Aletler korozyon testi aclslndan kQynatma ve 134 derecede buhar1l otoklavda

sterilizasyona dayanrk| olacaktrr. Aynca listeler ige\d" y"r,
esnasrnda parlanayr tamamen engelleyen, aletlerin kullanrm

alan siyah rerikli malzemeler ameliyat
arttiran,

yLlzey sertlestirilmesi uygulanmrg olan aletlerdir. Bu ozellikteki
ёmrOnOヽぎ
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siyahiast rma i51emi tltanyum aluminyum nltrt veya ceramic coated tekniklerinden biri ile yapJm15

olab‖ ecekt r Kurum di editti takdirde′  ihale sonrasl bu tこ r uronler icin birinci avantaih tekl ften

basiayarak firmalardan slrasI‖ e bu clze‖ iklerini belgelendirmelerini isteyebiiecektir

18 istekli er sein tamamlna teklf vereceklerdir set b口 tuniuttonon kOrunmatt ve aleJerde

standardizasyonun saЁ lanma,icin tekl「 verecek en SETiN lcensindeki tOm urこ nlenn tamam na teklr

vermele"zorunludur Teklr edilecek urunle"n ayni marka olma zorunluluttu vardlr lstekli lrmalar

Orttnlerine ait katalog nurnaralarlnI′
′
teknik sartnarneve cevap′

′rnetninde yazmak zorundadlr

19 Ku‖ ani acak konteynerin hangi bransa ait olduЁ unun daha kolay tespiti ve olasl kari51khklarln

enge‖ enmesi 19in konteynerierin kapaklar nda veya elcekler nde renk secenekieri olmal!dtr lhale

uhdesinde kalan vlklenici firma sё zlesme esnas nda uhdesinde kalan setlerdeki konteynerlerin

taslmasi gereken renklerildaremizden vazill olarak alacak ve bu sarta uygun renklerdeki konteyner eri

ldaremize teslim edecektir Ayrlca her set icin bir adet renkli metal isimlik dzerine ilgili brans ve set

lsmi vaz:ll olarak idaremlze tes im edi ecektir

20 TC Sa言 !k Bakanl言 Tedavi H zmeJe“ Genel MOdO‖ 0薔 1 01 05 2008 tanh ve 15167 sayl1l genelge

hukomlerince,tek if edilen urunlerin ihale tarihi ltibari ile ila,ve Tlbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankas'nda

kavtll o matt ve alimi yaplacak口 runlettn TITUBB′ de Sa言 lk Bakanl言 l taraindan onavll olma,

gerekmekted r Sa言 llk Bakanllこ indan Onay anmis barkod numaralannin′
′
teknik 5artnameve cevap`′

belgede be irtimesi ve sOz konusu TITUBB kay t belgelerinin′  ihale dok口 manlnda belirtlen OrOn

istesinin slraslna uyularak teklif dosyaslnda sunmalari zorunludur istekli firma, Orunlerin yetk‖ i

saticisi olduttunu g6steren′ ithal urunlerde ithalat91 ve satici firmanln′ yeri口 runlerde imalatcl ve satlCi

firmanin TITUBB'da kayltil olduЁ unu gёsteren belgeleri/internet clktJarlni teklif dosyaslnda sunmak

20rundadir  lg‖ i Sete tekif edilen Orunlerden bir veya daha fazlaslnin onayh barkod numarasinln

olmamasl durumunda set butunlは 薔む b02ulaCa薔 lndan iStek inin teklifi o sette detter endlrme d15

kalacaktlr

21.Setler icer sindeki ster‖ zasyon Konteynerierinin Oze‖ ikleri asa言 :da belirtilen sekilde olacaktlr Bu

62el kler ureic irmanln o百 Jnal kata10Ё un da madde madde laredenerek g6ste百 lecekur

a―)Cerrahi alet seJenyle b‖ ikte vettlecek konteyne‖ er 5000 kulan mllk ptfe(telOn)itre l veva

mikro bar er d skli olmalし 11tre ёmrOna ispat eden be ge teklr dOsya,nda sunuimah ve orり na

katalog Ozerinde i5aret enmelidir

b‐)Kontevne‖ enn kapaklaΠ nda mevcut olacak itre veya mikro banyer disk sistem ennde depolama

ve amelivathane salon anna sevki asamattnda nem,s vi ve tozdan korunmattnl sa薔 lamak amao lie

kapak veya koruma mekanlzmasl olmalidlr

C‐}U uSIararatt standarJara gё re(lS0 11607-15110c)′ kOnteynl‖ ann yanI:51!kla acllmaya kartt ve

a91p aglmadtt nin an a51ma, cn mし hし‖enmeJ gerekmektedir  Bu sebeple konteyne‖ e"n

kapaklar steriizasyon 6ncesi kapatlldlktan sonra her iki taraf ar nda emnivet k‖ idi ve steri‖ zasyon

indlkatOru tak lab‖ ecek kilit yuvasl ve indikatё tё r pencereleri olma ldl「

d‐)Konteynenerde bulunacak itre veya d`kin temizlitti ve ca115ma mekanttmalannln kontrol薔
herhangi bir alete veya aparata ihtivac duvulmadan ku‖ anlcl tarafindan e‖ e kolayca yap labilrne idir

e‐ )Konteynerler otoklav icerisinde Ust uste istifliyken de basinc l buhar ak151nln i91erine gireb‖ mesine

imkan verecek ve sterilizasyon i51eminin basar ile gerceklesmesini temin edecek 5ek‖ de tasar anm15

oimalldir Konteyne‖ er bez′ kattt veya herhangi bir po5e■ eme ma zemeJ ile sarmava lhJyac

duvulmadan steril ed lebilecek dizaynda olmalld!r

f―)Konteyne‖ er D N 58953/9′ IS0 11607 veya EN 868/8 standarJanna uygun imal ed‖ m s olmalldlr

g‐ )Set er icerisinde yer aian sepet er alet y12eyler nin ciz lmemesi, sivri ve kesici aこ IZl aletlerde

kё relme ve deformasyonun enge‖ enmesi amacl‖ e delikl celik plaka levhadan imal edi mi5 olma dlr

Te1 0rgtl sekl nde lmal edilmis sepet er kabul edi meyecektir Set icerisindeki sepet erin kontevner

icerisinden clkarti arak amelivatta ku‖ an lmak Ozere masaya icerisindeki aletlerin d15mesini

enge leverek sten bir seki de tattnabilmesini sa薔 layaCak harekeJi kulp mekanizmas ,ulunmand r

li嚇きli:温;i:1:;fttl[:鼻 :」ittrc鮮:I!:ll:職邸:lI:懲:風[il漱lね

yner ile beraber

h→ Te‖ if ed lecek konteyne‖ enn kapak ksm ylksek derecdi lЫ ya dayanlk“ ′pOりmerden veya

口aSikten′ a eJettn konulaca」 at hSmlise JOminyum a a5口i meta den Or:F堕
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22 1hale dokOmanl beyanlnda verilen Cerrahi Aletler teknik 5artname ve listesinde ya211 eVSafl

g6steren katalog numaralarl kesin evsaf belirlemek aclslndan vazllm:5 olup,istek‖ Cerrahi Alet teknik

sartnamesinde ve ihtivac llstemizde belirtilen evsafta ve aynl fonksivoniarl gё
recek sek‖ de veya dengi

di:er marka aletleri de tekllf edeb‖ ir.Teklif edilecek aletler hassas cerrahi operasyonlarda ku‖ anlm

hassaJvetlni etk:ivecettinden 62e:‖ kle OI,こs120 cm altindakiler icin+′‐2 mm,01cus1 20cm

ustundekiler icin+/‐ 5 mm toleranJ!uzunlu‖ ardak Jeder deЁ enendirmeye tabi tutulacaktr.{MikrO

aletlerin 61,こleri birebir avnl olacaktlr)Ancak bu fark a etin ana i51evini g6ren islevsel

Ozelliklennde′ uc uzun uこ u,ettim,kavis,sek‖ ve metal yap slnda istenilenle aynl olmak zorundadlr

23 1hale sonraslnda cerrahl aletler n tesl mi esnaslnda cerrahi aletlerden ‖gili bё lこm uzmaninln

secece百 1 2 adet cerrahl alet korozYOn testiicin ahnacak′ hastanemiz bも nvesinde TS 5172'de belirtilen

buharl otoklavda sterilizasyon ve kaynar su testlerine tabi tutulacaktlr Bu testlerden olumsuz sonuc

veren markalar idaremiz reddedebilecektir Tek‖ fi ret edilen firmanin itirazl durumunda avnl

testlerin yapl mast icin akredite edilmi5 1aboratuarlarln birine masraf arl ilgili firma taraf ndan

kar51anmak Ozere hastane yё netimitaraf ndan gerekli g6rulorse g6nder‖ ecektir

24 Yuklenici fi「 ma tes im edecetti urunlerin verimlilittini arttlrmak icin;ldarenin yazlll ve/veya sOzlし

bi di「 imi Ozer ne ldarenin OngordOttu biclm ve ko5u‖ arda egltim verecektir

TEKN:K HUSUSLARDA VERiLMESiZORUNLU OLAN BELGELER

25 Aletlerin uzerinde bulunmasi gereken Data― Matrix barkod kodlarlnin uretici fabrika taraf ndan

yaplldlttinl belirten Noter tasdik‖  belgenin TOrkce tercumesi ile blrlikte teklif dosyasl 19erisinde

sunulmasi zorunludur

26 Cerrahi AleJenn metal kanslm oranlan ve Ore■ mde kullan lan celittin uluJararatt DIN58298ノ 2010

normlarinda belirtilen HRC Rockwe‖  standart arlna gё re sertlik derecesi, uretici fabrika taraflndan

dOzenlenen ve ureticinln bulunduttu olke nOterllk ve apostil tasdiklerinl taslyan beyani ‖e

belgelenecek ve Ozerine ihale kalan isteki しrOnlerin teslim edi mesi asamaslnda sunacaklardl「

u uJarara,standarJara uygun olmadl薔 anla51 an drunlerteJim alinmayacakur

27 Teklif edilen cerrahi aletlerin 5artnameye uyumluluttu ve iStenilen ёzel‖ kleri ta51ylp ta51madlЁ I

istek ilerin teklif dosyasl icerislnde verecekleri ureticinin detayl lrun evsanar nl gOsteren orijinal

katalog ve orijinal bro5urlerindeki bilgiler‖ e de teyit ed‖ ecektir Verilecek olan kataloglarda tekl f

edilen katalog numaralarinln hangi savfada olduttunu gё steren numeral index bulunmall veva teklf

edilen ttrOnler katalog uzerinde tek tek i5aret enrnelidir  ihaleye verilecek orijinal katalog ve orii nal

brosし rlerde tekl f edilen Orし nun birebir uc yaplsl, uzunluk′  ebat ve meta1 6ze‖ ikleri gibi detavh

oze‖ iklerinln bulunmas: tekif edilen uronun teyidi ac:slndan zorunludur  CD ortamlnda verilecek

kataloglar/brosur er kabul edilmeyecek ve tek r deЁ e‖ endirmeve a1lnmayacakur

28 Konteyne‖ er mikroorgan zmalann ginsine engel olma1l ve aclmadittI Surece en az 6 ay ste百

kalmasini sa言 lamahdir Tekif edilecek Oze‖ ikleri taslyan Konteynerlerin sterilizasyonu 6 av muhafaza

etJこ ine da r On verste Klin k MikrobiYOIojl Anabilim Da l veva benze“ resmi kuruluJar ya da akredte

ed imi5 ulusal Veya ulusiararasl laboratuarlarin birinden a1lnm15 test raporu teklif dosyasl icerisinde

sunulmal d r

29 1stirak,i flrmalar genel alet kalitesinln incelenebi mesl ve bir klsim urunlerin numuneler uzerinden

de dOttruluttunun teyldi icin asa薔 lda ihtivac listem z icerisinden referans katalog numaralar ile

be irt‖ en alet numunelerini kendi markalar na ait olmak lzere teklif verecekleri seti temslen numune

olarak teklif dosyasl lle avrl bi「 kutuda ihale saatine kadar komisyona sunacaklardlr Numunelerinl

teslim etmeven′ eksik ya da hatal veren istekliler n tek‖ fleri degerlendirme d151 kalacaktlr

Nulmuneler sOzlesme esnaslnda firmalara iade edilecektir Numuneler ene,gozle′ gerekirse mikroskop

alt nda ve arnel yatlarda ku‖ anllarak incelenecek ve otoklavda test edilecektir

AleJerde a言lZ ann birbinne tam olarak temas etmemeJ,sap anndak elasik yaplnln bulunmamas,

klitlenebi en tipteki erin zor aclllp 20r kapanmasI′  eklem yerlerinde ve serasyonlu a薔 lzlarda capak

bulunmas, kesici a首lzdaki erin a薔 lZ klSml kapatlldl言 inda dOkuyu travmat zO edecek sekilde vapllarin

olmasi′ a薔 lZ,eklinin avnl劃 n purdzso2 bir seklde kopar雨 o! gibi durumlal{ary herhangi

、1.■
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numuneier asagida belirt‖ en tasniflemeye gore i5aretleyerek ve isimlendirerek 
″
 numune teslim

tutana」
″
adl ahnda listeJ口 e beraber te‖ r dOsya割 ●ettSinde verecederdin iuli di面 k ihale karar

sureJnce gerek go「 Orse,asa首 !daki a et numuneien dl,nda′ iha eye 15jrak eden tOm irmalardan iha e

listeJ 19inden dileditti kadar cerrahi alei numune o arak isteyebilecekjr Tam seden tems‖ en i5jrakci

irmalar bir adet konteynen(kapak ve sepeJ ile)numuneler ile bi‖ ikte teklr dOsyas icens nde

vereceklerdir

Referans katalog numara!arlile belirtilen ve Verilmesi Zorun!u alet numuneleri a,a=ldaki gibidir;

S:RA NO

I JK742

JP013

JF252R
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