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Polyglactin rapid siitiir gartnamesi

sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliEi %90 polyglycolic acid (polyglycolide) ve %10 lactic acid

(lactide) co-polimerinden veya poligtondan Uretilmig olmaIdlr.
Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat iplili multifilament (drgul0)veya monoflament yaplda olmalrdlr.

sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipligi [Glicolik Acid(30%) + Lactic acide (70%]l ve

calsiyum streat malzemelerinin kan5rmtyla kaplanmrg olmaltdtr. Kaplama malzemesi iplikten

sryrrlmamalldrr. Kaplama malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski olutturmamaldrr.

Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipligi ktsa d6nem doku desteEi sa[lamahdrr. Viicut i9i

kullanrmlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve siit0r materyaline ball komplikasyon riski

minimum olmaldrr.
Multifilament Absorbe olabilen cerrahi ipliEin vUcutta tamamen emilim (absorbsiyon) sUresi 42 g0n

olmalr ve sutiirun tensil kuvveti ba'langle olarak %100 olarak alrndr[rnda doku desteli 5.gunde en az

%50,10-14.giinde yaklagtk %o olmaldrr. Yaklagrk doku desteEi 14 gundor.Bu sureler iirun kullanlm

krlavuzunda belirtilmi9 olmaldrr. Monoflament olan iplik ise 7-14 gUn doku desteEi saglamah toplam

emilimi 56 g0nU gegmemelidir.

Ameliyat esnastnda dUEgmUn kaydtnlmastnda tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi tinleyecek Sekilde imal

edilmelidir. Kaplamasr dokudan gegerken slyrltmamall, tiftiklenmemeli, dokuyu ylrtmamalldlr.

sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat iplili siltur atlldlktan sonra gerilmeye ve eekilmeye maksimum

direng gostermelidir.

Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliginin cap deEerleri (kahnlEr), mukavemeti (tensil kuweti),

iEne iplik baglantr delerleri ve d0giim atma performansr EP (Avrupa Farmakopesi) ve usP'ye (Amerika

Farmakopisi) uygun olmaltdtr. Ureticitarafrndan teknik beyan verilmelidir.

Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliEinin i!nesi dokudan geCtikten sonra bosluk yaratmamalldlr.

iEne ile ipliEin birlegtirildiEi yerde dokuda en az travmayr saglayacak minimum kallnltk farkl olmalldrr ve

iEne - sUtUr birlegme yeri kolayhkla kopmamahdrr. ilne - sutiir birlegim (baElantr) yeri doku

siirtiklenmesi ve doku travmast yagatmamast igin iBne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiS olmalldlr.

10) Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliEi,igne baElantl yerinden gtkmamalt ve kolayca

kopmamalldrr, ilnelerin dokudan gegerken kolay egilip bUkiilmemesi, klnlmamasl igin 302 seri gelikten

meydana gelmeli ve iEnedeki Nikel orant %8- Lo + Karbon oranl % 0.15 + Krom Oranl % 16-18

olmahdrr. Bu iizellikler firma taraftndan asrl dok0manlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite

belgelerini teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduEu takdirde numuneleri uygun g6rdugij

tarafstz laboratuarlara (drn: ODTU Metaliirji M0diirliiEU'ne) giindererek inceletebilecek, masraflan da

teklif veren f irma taraftndan kar9llanacaktlr.

11) SUtorileilgili gartlar: SUtiir boyu ihale listesinde belirtilen 6lcUden %10 oranlnda deEisiklik giisterebilir,

+/- %10 tolerans tantnacakttr. llne ile ilgili gartlar :igne boyu lomm.nin iizerindekiler igin +/- %7O

tolerans tanrnacaktlr.
12) Teslim edilecek malzemenin miadl 5 yrl olmalldlr.

13) Urun gama rgrnlama yolu (R) ile veya EO steril edilmig olmaltdtr.

14) UriinUn Sagltk Bakanhlr Ulusal Bilgi Bankastna kayded ilmi5 ve onaylanmlg UrU n numarast bulunacakttr.

15) Kutu ambalaj igerisinde Ur0ne ait TUrk9e Kullanrm Krlavuzu olmak zorundadtr. (Tlbbi Cihaz Y0netmeliEi

Madde:5)
15) Teklif edilen iirunlerle birlikte; katalog, brogiir, Sartnameye cevap metni ve 1',er adet numune

verilmelidir.
17) idare ihale degerlendirmesi agamasrnda gerekli gcirdUE0 takdirde istediEi sutiirlarl, gerekli gdrd0gii

testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, 9ap tayini, iplilin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini,

duE0m kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrrlma kuvveti tayini, boya sabitliginin tayini

testleridir. Bunlann hepsi veya sadece gerekli gdrduEu testleri yaptlrabilecektir.) gegirmek iizere bu

testleri yapabilen istedigi laboratuara gdnderebilecek ve test sonuelarlnl deEerlendirmede

kullanabilecektir. yapttnlacak tUm testterin bedeli teklif veren istekli taraflndan kartllanacaktlr. Ayrlca

bu agamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune

istenebilecektir.

kuweti-gerilme-gekme-kopma-iEne iplik cap deEerleri )

1y
,rfs'

1)

2l
3)

4l

s)

6)

7l

8)

numune delerlendirme sUrecinde elde edilen tecri.lbelerd sahiptir. SUtUr

18) Teklif verilen kalemlerin kararlart ; kalemlere ait gekilde incelendikten (tensil



Polyglactin rapid sutiir gartnamesi

hafrzasrnrn gUvenirliEi, ameliyat srrasrndaki performansr, i[ne, iplik kalitesi, iEnenin portegu ile
tutulmasr, sutijrUn iEne ile uyumu, ilnenin dokudan kolay gegig sallamast birinci dereceden 6nem arz
ettiEinden tercih sebebidir.

AMBAWIAMA VE ET|KEITEME
1) SUIUrler igneye takh vaziyette makas veya batka bir alete gerek kalmadan kolayca agrlabilmeli, karton

makaraya sarrlmrq olmah,paket igerisine gelisi g0zelyerlettirilmig olmamahdrr. Ambalaj agrldrlrnda ifne
grirulebilmeli ve direkt olarak porteg0ye takrlabilecek konumda olmahdrr.

2) Cift ambalaj olan Ur0nlerin drg ambalajrnrn bir yUzU yrrtrlmayan su ve nemden etkilenmeyen kagrt,

diler yiizU saydam naylon, ig ambalaj alUminyum folyo olmaldrr altiminyum folyo aerlma esnastnda
makaraya zarar vermemesi igin soyulabilir nitelikte olmal yrrtrlarak agllmamalrdrr(kontaminasyon
riskinden dolayr).U rUnlerini tek ambalaj igerisinde teklif eden firmalarrn ise ambalajr soyulabilir
nitelikte alUminyum folyo ambalajdan olugmal, alUminyum folyo ambalaj aelldrktan sonra icinden
grkan makara iizerinde Ur[in ile ilgilitUm bilgiler bulunmaIdrr.

3) Karton makara ve al0minyum ambalaj Uzerinde yazrl bilgiler baskrh olmahdrr. Steril alanda ambalaj
agrldtltnda partikul dii5memesi ve bilgilerin kaybolmamasr ve 0riin kangrkllrna sebep olmamak igin
yaprgtrnlmrg etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4) Karton makara ve al0minyum folyo Uzerinde baskrh gekilde olmasr zorunlu bilgiler:
a) UrOn ismi
b) 5iit0r hammadde bilgisi
c) Siitiiriin filament yaprsr

d) ignesiz ise siitur adedi
e) USP ve EP'ye g6re suturiin kalnlEr
f) SutiirUn uzunluEu

8) SUtorUn rengi
h) Ur0n katalog numarasr
i) i!necinsi(keskin,spatiil,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,kiit)
j) lgne uzunluBu, mm cinsinden
k) 1/1 oranrnda iinenin buyuklUEU

l) ldne adedi
m) lEne sekli (1/2, 3/8,%, dnzl
n) Lot numarasr

o) son kullanrm tarihi
p) Ureticifirma adr ve adresi
q) Sterilydntemive steril ibaresi
r) T|TUBB sisteminde onaylanmrs UBB barkodu (13 haneli)
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SENTETIK MONOFILAMENT ABSORBE OLMAYAN CERRAHI SUTUR

TEKNIK SARTNAMESI
r. SUTURUN OzEtLiKtERi
1.l.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan iplikler PP (Polypropylene) 'den imal edilmip olmaldrr.
1,2.Sentetik absorbe olmayan cerrahi ameliyat ipliEi monofilament yaprda olmaltdrr.
1.3.Absorbe olmamal, kolay dU!Um tutmahdrr ve kontrollii esneme tizellili olmaltdtr.
l. .Sutur dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski olugturmamalldrr ve siitiir materyaline baflr komplikasyon
riski minimum olmaldrr.
l.s,Siitiiriin ahnmasrgereken durumlarda (cilt) s0t0r iceride sertleSmemeli, dikig alrnrrken kopmamaIdrr.
l.6.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliEi s0t0r atrldrktan sonra gerilmeye ve
gekilmeye maksimum direng gtistermelidir
l,T,Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan iplik, cerrahi iEneye takrl durumda ve ktvrtlmayt

engelleyecek $ekilde, ambalajlanmrg olmahdrr.

l.S.ipliklerin kalnhklan, diiEUm atma kabiliyetleri ve i[ne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa

Farmakopisi'ne uygun olmahdrr. Cerrahi sentetik Monofilaman ameliyat ipliginin 9ap delerleri (kaltnltgt),

mukavemeti (tensil kuweti), igne iplik baElantr deBerleri ve duEiim atma performanst EP ve USP'ye uygun

olmahdrr.Uretici tarafrndan teknik beyan verilmelidir.
1.9.Ameliyat esnasrnda dUE0miin kaydrrrlmasrnda tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi cinleyecek gekilde imal

edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yrrtmamahdrr. Si.ltUr yUzeyi p0riizsoz olmaI tiiylenmeye kargr dayanaklr

olmaI ve dikig sUresince deforme olmamahdrr. igne dokudan geqtikten sonra sUtUr krsml dokuya takrlrp geriye

dolru biiz0gmemeli ve tiftiklenme yapmamaltdtr.

1.lo.Teslim edilecek malzemenin miadr 5 yrl olmaldrr.
1.11.i$ne dokudan gegtikten sonra boiluk yaratmamahdrr.i[ne ile iplilin birlegtirildili yerde dokuda en az

travmayt saElayacak minimum kahnhk farkr olmahdrr ve ilne - s0t0r birlegme yeri kolayhkla kopmamaldrr. i[ne

- sUtUr birleSim (baElantr) yeri doku sUri.iklenmesi ve doku travmasr ya$atmamasr igin iBne dibi Lazer teknolojisi

ile delinmit olmahdrr.
1.12.50tur iEneleri, kolay krrrlmayan ve kolay eEilmeyen, tizel gelik alagrmh ve porteguye taktldtEtnda kaymastnt

engelleyecek yaprda (flat g6vdeli)olmahdrr. igneler porteg0 ile rahat tutulacak yaptda olmalldrr.

1.13.iplikler iEneye takrh, steril ve ipliEin dU!Um olmasrnr engelleyecek sekilde, sterilizasyon teknigine uygun

kolay aqtlabilir posetlerde olmahdrr. siit0r ambalajr agrldrlr an siitiir kullanrcryr kargrlamalt ve iEne porte8il ile

rahatga alnabilmelidir.lpli[in dolatmasrnr engelleyecek bir faktiir olmalt, paket tamamen agtlmadan, sadece

distal ucu acrldrErnda iEneye ulattlabilmelidir.
l.l4,Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliEi,iEne baglantt yerinden gtkmamalt ve

kolayca kopmamahdrr, ilnelerin dokudan gegerken kolay eEilip biikUlmemesi, ktnlmamast igin 302 seri gelikten

meydana gelmeli ve ilnedeki Nikel Oranr lo 8 - LO + Karbon Oranr % 0.15 + Krom Orant % 16-18 olmaltdrr. Bu

dzellikler firma tarafrndan asrl doktimanlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite belgelerini teklifle birlikte

vermelidir. Kurum gerek duyduEu takdirde numuneleri uygun g6rdiilU tarafstz laboratuarlara (tirn: ODTU

Metalurji MiidUrli]!U'ne) gtindererek inceletebilecek, masraflart da teklif veren firma taraflndan

kargrlanacaktrr..
1.15.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliiinin ilneleri silikon kaph olmah, iizel gelik

ala5rmh, krnlmaya ve b0kUlmeye kargr maksimum direngli olmaltdtr.

l.tS.ignelerin yuzeyi puriizsiiz olmaltve dokudan Segerken travmaya sebep olmamaltdtr.

1.17.SUtUr ile ilgili gartlar: Siitur boyu ihale listesinde belirtilen ttlCUden %10 oranrnda de€igiklik gitsterebilir, +/-

%10 tolerans tanrnacaktrr.
1.18.ilne ile ilgili gartlar:ilne boyu lomm.nin Uzerindekiler igin +/- %10 tolerans tanlnacaktlr.

1.19.Uriin Etilen Oksit (EO)gazr ile steril edilmig olmahdrr

1.20. idare ihale def,erlendirmesi agamasrnda gerekli grirdiilu takdirde istedigi suturlarl, Serekli gordugu

testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, Cap tayini, ipliEin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, dUEiim kopma

mukavemeti tayini, cerrahi iplikten aynlma kuwetitayini, boya sabitliEinin tayini testleridir. Bunlartn hepsiveya

sadece gerekli giirdoEU testleri yapttrabilecektir.) gecirmek Uzere bu testleri yapabilen istediEi laboratuara

gonderebilecek ve test sonuelannt delerlendirmede kullanabilecektir. Yaptrnlacak tUm testlerin bedeli teklif
veren istekli taraftndan kar$tlanacaktrr. Aynca bu a$amada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda

istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
1.21.UrUnUn Saghk Bakan[[r Ulusal Bilgi Bankasrna kaydedilmig ve onaylann(6f]rin numarasl bulunacaktlr. Her

iiriiniin iizerinde cE igareti ve kontrol numarasr trbbi cihazlar yonetm aili fi60$kn9S-u'1y1
olmalrdtr.
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1,22 Kutu ambalaj icerisinde iirune ait Tiirkge Kullanrm (rlavuzu olmak zorundadrr. (Trbbi Cihaz YdnetmeliEi
Madde:5)
1.23.Teklif edilen UrUnlerle birlikte; katalog, brogUr, gartnameye cevap metni ve 1'er adet numunede
sunulmalrdrr.
1.24. Teklif verilen kalemlerin kararlan; kalemlere ait numuneler detayl bir qekilde incelendiKen (tensil
kuweti-gerilme-eekme-kopma-i[ne iplik 9ap delerleri ) ve kullanrldrktan sonra verilecektir. Kurum ; numune
delerlendirme siirecinde elde edilen tecriibelere 96re karar verme hakkrna sahiptir. Siitiir hafrzasrnrn
gUvenirli[i, ameliyat srrasrndaki performansr, iEne, iplik kalitesi, iEnenin portegU ile tutulmasr, sUtUriin iEne ile
uyumu, ifnenin dokudan kolay ge9ig saglamasr birinci dereceden iinem arz ettiginden tercih sebebidir

AMBAIA'IAMA VE ETIKEITEME

2.1 Birim Ambalaj : Qift ambalaj olan oriinlerin drs ambalajrnrn bir yiizti yrrtrlmayan su ve nemden
etkilenmeyen kagrt, diEer yUzU saydam naylon, ig ambala.i 6zel lakh kalrt ve pvc'den blister
olmaldrr.ig ambalaj agrlma esnasrnda makaraya zarar vermemesi igin soyulabilir nitelikte olmalr
yrrtrlarak agrlmamahdrr.(Kontaminasyon riskinden dolayr) Ur0nlerini tek ambalaj igersinde teklif
eden firmalann ambalajr ise soyulabilir nitelikte yrrtrlmayan, su ve nem gecitine izin vermeyen
tyvek ambalajdan olutmaL,, tyvek ambalaj agrldrktan sonra iginden grkan makara 0zerinde iirijn ile
ilgili tum bilgiler bulunmahdrr.

2.2. SUIUrler iEneye takrl vaziyette makas veya bagka bir alete gerek kalmadan kolayca acrlabilmeli,
karton makaraya sanlmrs olmal,paket ieerisine geli$i guzel yerlettirilmig olmamahdrr. Ambalaj
acrldrBrnda iBne direkt olarak porteguye takrlabilecek konumda olmaldrr.

2.3. Birim ambalajrn Uzerinde okunakl ve bozulmayacak bigimde aga$tdaki bilgiler yazrlmrf olacaktrr.

Steril alanda ambalaj agrldr$tnda partiktil d0gmemesi ve bilgilerin kaybolmamasr ve iir[in
kangrkllrna sebep olmamak igin yaprttrnlmrg etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.4. Stitiir ambalajrnrn drflnda siitor cinsinin kolay anlasrlrr olmasrnr saflamak amacryla uluslar arasr

renk kodu olmalr,aynca bu renk karton ic makarada da yer almahdrr.

Birim poset ozerinde zorunlu olmasrgereken bilgiler.
a) Uriin ismi
b) Suttir hammadde bilgisi

c) Siitiirun filament yaprsr

d) lEnesiz ise sut0r adedi

e) USP ve EP'ye gdre sUtUrUn kahnlEr

f) SUtiirUn uzunluEu
g) Siit0riin rengi
h) UrUn katalog numarast
i) l[ne cinsi (keskin, spatul,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,kiit]
j) i$ne uzunludu, mm cinsinden
k) 1/1 oranrnda iEnenin buyijkloEii
l) llne adedi
m) lEne rekli (1/2, 318,%, di)zl

n) Lot numarasr

o) Uretim ve Son kullanrm tarihi
p) Ureticifirma adr ve adresi
q) Sterilydntemi ve steril ibaresi
r) T|TUBB sisteminde onaylanmrq UBB barkodu (13 haneli)

"Fezr!- I

T,1!*;y:;',r,",{#?;7*


