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Sıra No: 0049l
Konu: Teklif Mektubu
işin Ad!: AMELiYATHANE MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :
Fiyalar KDV Hariç olalak verilme|idir. Malzemelerin Maİkasi veya Özelliği mutlaka belirtilmelidiı.
UBB so.gulamasna göro erı düşfü 3 teklifbaz alınacaktlİ. sGK odeni/odenmez teklifto beliflilecelİil.
SUT kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dtşı blrakllacaklr. Pakete dahil olup olmadlğı teklifte belttilecektiL
sUT fiyatınl aşan teklifler değerlendirme dışı btraİıIacakttr. Ödemeler muayene kabul sonrasl l -3 Ay arasündadır.
sGK Taraftndan IJBB'den kaynaklaııan kesintilcr durumunda yükleniciye ödeme yapllmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktür.

Teklifvere. istekliler yukandaki tiim maddeıeri şaİt§z kabul etmiş saylacallır.
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*Tanımlaytct firma bilgisi olmalı ve teklifilc birlikte scl< sorguJama sisteminin çıktısı teklifile birlikte verilmelidir
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GEREKçE

Ekte istemi yapllan malzeme ihale süreci tamamlanana kadar hizmetin aksamamasl iÇin
gerekli olan acil istem yapılmlştlr.
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PoLiPRoPiLEN AMELİYAT iPliĞi TEKNiK ŞARTNAMESi

t.

sUTÜRÜNÖzrı-ı-ixıtni

1,1,Cenahi sentetik monofiIaman absorbe oimayan ipiikler PP (Polypropylene),den imal
edilmiş o|malıdır.
1.2.Sentetik absorbe olmayan cerrahi ameliyat ipliği monofilamenr yİpıda oImalıdır.
I.3.Absorbe olmamalı, kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme oİelligi olmahdır.
ı,4,Suti,ir dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır Ve sütür materyaline
bağh kompiikasyon riski minimum

olmalıdır.

1.5.Sütiirün aIınması gereken durumlarda (cilt) sütiir içeride sertleşmemeli, dikiş alınırken
kopmamalıdır.
1,6,Cerrahi sentetik monofilaman absoıbe olmayan ameliyat ipUgi sUtlr atıİdıktan sonra gerilmeye
ve çekilmeye maksimum
direnç göstermelidir
1.7.Cerrahi sentetik monofiIaman absorbe olmayan iplik, cerrahi iğıeye takılı durumda ve minimurn
kıwımll olacak şekilde.
ambalajlanmış olmalıdıı.
1.8.iPliklerin ka]ınlıkları, düğiim atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.p. velveya AlTupa |armakopisi,ne
uygun
olma|ıdır, Cerrahi sentetik Monofilaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığü), mukavemeti
itensil kuıveti), lgne İİılı<
bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP'ye uygun olmalıdır.üretici-tarafından teknik beyan
verilmeIidir.

1.9.Ameliyat esnasında düğümiın kaydınlmasında tiftiklenmeyi

ve kiIitlenmeyi

önleyecek şetiıde

lmaı

edilmelidir,

tiftik|enmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sütiir yüzeyi pürüzsiız olnalı tüylenmeye kaşı dayanaklİ olmalı ve dikiş
süresince
deforme olmamalıdür. iğne dokudan g€çtikten Sonra sütiir kısmü dokuyj tatıııj g".iyi oog.u biizüşmemeli ve tiftiklenme
yapmamalıdır.
1.10.Teslim edilecek malzemenin miadı en az4 vıl olmalıdır_
l.tl.iğne dokudan geÇtikten soffa boşluk yaratmamalıdır.igne ile ipliğin biıIeştirildiği yerde dokuda en az tra!,rnayı sağlayacak
minimum kalın|lk farkı olmalıdır ve iğne siitiir birleşme yeri kolaylıkia kopmimahdir. i&e _ stitiır birleşim (bağla;h) y;ridoku
sürüklenmesi ve doku trayması yaşatmaması içiı iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
1.12._Siltur iğıeleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel
çelik alaşımlı ve portegüye takldığında kaymasını engelleyecek
yapıda (flat gövdeli)olmalıdır. İğneler portegü ile rahat fufulacak yapıda olmalıdır.
1.13.1Plikler iğneYe takllı, steril ve_ipliğin düğüm o]masünı engelleyecek
şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir
PoŞetlerde olmalıdır. iğne portegü ile rahatça alınabiimelidir.ipliğin dolaşmasını engelleyecek bir faİtor olmİıı, paket tamamen
açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.
1.1'l.Cenahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipljği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır,
iğnelerin dokudan geÇerken kolay eğilip bükülmemesi, kırı|maması için 302 -455 yeya ethaloy seri
çelikten meydanİ gelmeli ve

iğnedeki

Nikel Oran Vo '1

ll ,

Krom Oranı % 16-18 olnahdır. Bu oze|likler firma tarafından asıl dokümanlar|a

belgelendirmelidir ve konu.ile ilgili teklifle birlike vermeIidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördtiğü tarafsiz
laboratuarlala (öm: oDTÜ Meiattirj i Mlidürlüğü'ne) göndererek iniletebi|ecek, masraflarr da teklif veren tirma talafından
karşllanacaktır..
t.l5.Cenahi sentetik monofi]aman absorbe olmayan ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel
çelik alaşımlı. kırıImava
ve bükülmeye karşl maksimum dirençli o]mahdır.
1.16.İğnelerin yüzeyi püriizsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamahdır.
1.17.Sütür ile ilgili şaniar: Sütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden 7ol0 oranında değişiklik gösterebi]ir, +t 7ol0 tolerans
tanınacaktr.
1.18.iğne ile iJgili şanlar:iğne boyrı 8mn.nin iizerindekiler için +/- %l0 tolerans tanınacaktür.
1.19.Urün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır
1.20- İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerek|i gördüğü takdirde istediği sutürlart, geıek|i gördüğü testlerden (Bu test|er; lif
cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma muiavemeti tayini, cerrahi iplikten
ay'rılma kuvveti tayini. boya Sabitliğinin tayini testleridir. Bunlaıın hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleıi yaptırabileiektir.)
geÇirmek iizere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlannl değerlendirmede kullanabileçektir.
Yaptırılacak tiim testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz
geimesi durumunda istekli firmalardan tekar numune istenebilecektir.
l.2l.Ürtiıün Sağlık Bakanlığı Ulusat Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır. Her iıriınün
üZerinde CE iŞaIeti ve kontrol numarası tıbbi cihazlar yönetmeliği hükümlerine uygun şekliyle iliştirilmiş oImalıdır.
1.22 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılaııızu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:s)
1.23, Teklifedilen ürilnlerle birlikte: katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve her kalem için l'er adet numune sunulmalıdır.
1.24. Teklif verilen kalemlerin karar]an ; kalemlere ait numuneler detaylı biı şeki|de incelendiken (tensil kuıwetigerilme-çekmekoPma-iğne iPlik çap değerleri ) ve kullanı|dıktan sonra verilecekir.Kun]m I numune değerlendirme sürecinde elde edilen
tecrübelere göIe karar verme hakkına sahiptir. Sütiir hafızasın]n güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, igne. iplik kalitesi.
iğnenin ponegü ile fufulması, sütiirlin iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci derİceden önem arz
etıiğ]'nden numune üzerinden tüm bu kriıerler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler ihale dışı kalacaktır.

2.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
)/,,ı

2.2. Birim Ambalaj : Ürünlerini tek ambaiaj içerisinde teklif eden
nemden etkilenm eyen yırtılmayan 4wek ambalajdan oluşmaları. tyvek

makara iizerinde ürün ile ilgili tiim bilgiler bulunma]ıdır Çift ambalaj olan
lilllmaı pn §u yç nçmdçn
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soyulabilir nitelikte su ve
sonra içinden çıkan
ajmln bir yiıZü

ililililil

açllmamalıdır.(Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldlktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile
ilgiIi tüm bilgiler bulunmalıdır
makaraya
2.3. Sitrırler ignğe takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açllabilmeli, karton
bir faktör
engelleyecek
dolaşmasını
ipliğin
yerleştirilmiş
olmamalıdır.
gtizel
sarıımış oTmaıı,paket içeriİine gelişi
ulaşılabilmelidir,
iğneye
ucu
açıldığında
olmalı, paket tamamen açılmadan. sadece distal
Steril alanda
2.4. Birim ambalajın iizerind9 okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgileı yazılrnış olacaktır.
iÇin
olmamak
sebep
karışık|ığma
ve
ürün
kaybolmaması
ve
bilgilerin
partikiil
diışmemesi
ambalaj açıldlğında

yapıştıIılmış
etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.
-stıİiıİ
bu renk
ambaİa;,nın dışında sütiir cinsinin kolay anlaşılır olmasınr sağlamak amacıyla renk kodu olmalı,aynca
z.s.
karton iç makarada da yer almalıdır.

makara iizerinde
z.o. aıtminyum folyo oıarak tekıif edilen ürünlerin folyo iizerinde yer alan aşağüdaki tiim bilgilerin iÇ
(tyvek
v.b)
de bulunmasl zorunludur, iirünlerin tek ambalaj olarak teklifedilmesi durumunda

Birim poşet iızerinde zorunlu o|masr gerekeı bilgiler.
a; Ürtln ismi

b)

Süttır hammadde bilgisi

d)
e)

USP ve EP'ye göre sütiirün kahnlığı

c)
f)

g)
h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)
o)
p)
q)

r)

§)

t)

Sütiirün filament yapısü
İğnesiz ise süttir adedi
Sütİırün uzunluğu

Siıtiirün rengi
Ürün katalog ( referans) numarası
iğnecinsi (keskin,spatii1,1ııvarlak,diamond,PL,KD,Siyah,küt)
İgıe uzunlugu, mm cinsinden
|/l oranında iğrıenin büyüklüğü
İgne adedi

igne şekli (1,2, 3l8, ll4, dnz)
Lot numarasü
Üretirn tarihi
Son kullanma tarihi
Üretici firma adı, logosu ve adresi
Steril yöntemi ve steril ibaresi
TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu
2d Barkod

( l
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