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S.No Mal / Hizmet Adr Miktan Birimi Birim
Fivat

Toplam
Fivat

Tanrmlaylcr Firma ve
UBB

1 PROLEN MESH 15X15 CM 30 ADET

2 PROLEN MESH 3OX3O 30 ADET

3 DUAL MESH 25CM X 20 CM 5 ADET

4 DUAL MESH 25CM X35 CM 5 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):
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ARTIFICIAL WALL SUP?ORT IM?LANTS

TEKNTK 

'ARTNAMES!1-Dual sided meshin bir yUzii non-woven polypropylene, bir yUzU medikal silikon

yaprda olmalr ve irzerinde koruyucu krlrf olmalrdtr.

2-Dual sided meshin orta ktsmtnda yiizleri kolay ayrrt edilebilmesi igin igaret

olmalrdrr.

3-Dual sided mesh iyilegmeyi hrzlandtracak ve doku tutunmastnt safilayacak

makropore gozenek yaprsrna sahip olmaltdtr.

4-Dual sided meshin viscerayla temas edecek krsmt ele yaptgmamaltve kolay

agrnmamahdrr.

5-Dual sided mesh kesildifiinde sagaklanmamaltdtr.

5-Dual sided mesh'in kalrnltfir 0,40 mm-a[trlrfr 50 gr-por arahfr 1,80 mm olmahdtr.

5- Dual sided mesh inguinal ve ventral hernilerde gerek agrk gerek laparoskopik

olarak rahatlrkla kullanrlabilir olmaltdtr. .

7-Dual sided mesh EO ile steril edilmi5 olmalrdrr.

8-Dual sided mesh giftli blister ambalajda olmaltdtr.

9-Dual sided meshin teslim edildikten sonra en az 3 yrl miadt olmaltdtr.

L0-Dual sided mesh kutusunun tlzerinde iiriin ismi,Lirtin ebatt,barkodu,[iretim ve son

kullanma tarihi'ni gosteren etiket bulunmalrdrr.

Ll.-Dual sided mesh'in TiT UBB'de onayh kaydr olmaltdrr.

12-Urrin numunesi goriilerek ve denenerek karar verilecektir.



POLIPRO?ILEN MESH

TEKNTK 

'ARTNAMESI
1-Mesh sentetik non-absorbable polipropilen monoflament yaptda olmaltdtr.

2-Mesh Endoskopik ve Konvansiyonel ameliyatlarda kullanlma uygun olmaltdtr.

3-Mesh ozel orgU tekniii sayesinde kesim gerektifinde partiktil brrakmamaltdtr.

4-Mesh yumugak ve kolay uygulanabilir olmaltdtr.

S-Mesh tek kullanrmltk olmalrdtr.

6-Mesh ig ve drg olmak lizere 2 ayrr ambalajda paketlenmig olup; steril ve en az

3 yrl miadh olmaltdtr.

7-Mesh kahnlrfr 0,4-0,6 mm , patlama mukavemeti 400-550 kPa, afirrltfit

metrekare bagrna 55-65 gr olmalrdrr.

8-Mesh por ara|;[r doku geligimine uygun olacak gekilde(1,2 mm) genis olmaltdtr.

9-Mesh ytrttlmaya kar5r direngli m[ikemmel gok yonlU mekanik dayanma

ozelli[ine sahip olmalr(en az 20 N) ; gegirgen ,transparan ve esnek olmaltdtr.

10-Kutunun trzerinde 0run ismi,ririin ebatr,barkodu,uretim ve son kullanma

tarihi'ni gosteren etiket bulunmahdtr.

l-1-Mesh'in TiT UBB'de onaylr kaydr olmahdtr.

12-Uri.in numunesi goriilerek ve denenerek karar verilecektir.


