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l.KALEM GÖZ CERRAHi ALETLERi GENEL TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. Malzemeler teknik şartnamede belirtilen|erin dışında paslanınaz çelikten üretilmiş ve polisajı düzgün,
pürüzsüz olmalıdır.

2. Malzemelerin her birinin üzerinde CE işareti, katalog numarası, LOT numarası, imal edildiği üIke ve
markası silinmesi mümkün olmayacak şekilde yazılı olmalıdır.

3. Aletler kuru hava, gazlı ve buharlı sterilizasyonlara uygun özellikte oImalıdır.
4, Cerrahi aletler üretim hata|arına karşı en az iki yıl garanti kapsamı altında olmalıdır.
5. Cerrahialetlerin ROCKWEL standartlarına göre DIN değerleri 1,402l - UNl X 20 Crl3, Sertlik derecesi 48

ile 52 arasında olmalı.
6. Cerrahi aletlerin kimyasaI yapısında buIunan ve çeIiğin dayanııı özelliğini bozan Karbon, Mangan, Fosfor,

Küküı1, Nikel, SiIisyum, Molibden ve Vanadyum gibi elementl ero/ol (yüzde bir) den fazla bulunınaınalıdır.
Krom oranının çelik|erde yüksek değerde olması paslanma ve korozyonu geciktirdiğinden, teklif edilen
fiyatlarda eşitlik halinde krom oranı yüksek değerli çelikten imal editmiş cerrahi aletler tercih edilecektir.

7. Teklif edilecek cerrahi aletler teknik şartnamede istenilen ürünlerin muadili veya benzeri değil eşdeğeri
olacaktır.

8. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak +/-0.5
mm fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilıneyecektir. (Uç kalınlıkları veya diş uzunlukları
ya da makasların kesici ağız uzunlukları bu öIçünün dışında olup, bu tip ölçüler en fazla +l- o/o02 mm fark
olabilir.)

9. Teklif edilen ürünler orijinal katalogda (Fotokopi çekiln-ıiş sonradan spiral veya farklı şekilde ciltlenmiş veya
tek yapraklı ya da yaprakları değişebilir klasör şeklinde olmayacak) sıra numaraları ile işaretlenerek ve
bulunduğu kataloğun sayfalarını yazarak iha[e evrakları ile birlikte tesliın edilecektir. (Kataloglarında
olmayan ürünler için benzeri ibaresi kulIanılmayacaktır.) İhale komisyonu gerek görürse iştirakçi firınaların
teklif ettikleri markanın orijinaI kataIog veya orijinal broşürlerini ve bunlarda işaretledikleri ihale
kapsamındaki ürünleri üreticilerinin resıni web sitesinden teyit edebilınelidir

l0. Tüm cerrahi aletlerin UBB kayıtları onaylı olmalı ve iha|e dosyasında tek tek belirtilmelidir.
l l. Teklif edilen ürünün tanııııları ile ürünüıı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal BiIgi Bankası' nda buIunan

onaylı tanımları aynı olacaktır.
l2. Teklif edilen ürünlerin teknik özellikleritalep edilen ürünlerin teknik şartnamesi iIe karşılaştırılarak

aralarındaki benzerlik veya farklar madde madde listelenip uygunluk beyanı verilecektir. Bu cevaplar orijinal
dokümanları ve istenilen numune ürünler ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firınanın
tek|ifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l3. Teklifverenfirmalarsözkonususetleriçinteknikservisiınk6nlarınıveteknikaltyapıdurumunu
belgeleyeceklerdir. (Teknik personeI sayısı, bakım onarım iınk6nIarı, eğitim belgeleri v.b.)

l4. Ürünlerin 1SO ve CE deklarasyon belgesi olmaIı.
l5. Numunelerin şekil ve fonksiyonları oluşturulacak bircerrahi ekip tarafından çıplak göz|e, mikroskop ile ve

elle incelenerek test edilecektir, numuneler ekip tarafından değerlendiriIdikten sonra malzemelere onay
verilecektir. Bu aletlerin özellikleri:

a-Bacaklarına kuvvet uygulandığında oı,taya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların ilk
pozisyona dönmesini sağlayan 'elastik yapı'ya sahip olmalıdır.

b-Kesici aletler kesme testinde düzgün, pürüzsüz kesmeli, kesilen materyal makasın arasında kalınanralıdır.
Kesici aletlerin ağızları düzgün ve rahat kapanabilmelidir. Ayrıca tam kapandıklarında elemanların uçları bir
noktada birleşmetidir. Ağızların kapanması esnasında takılma ve zorlanma olmaınalıdır.

c-Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağızve dişleri tam olarak kapanmalıdır.

d-Ekleın yerleı,inde ve ağızIarda çapak bulunınaınalıdır.

e-Mikroskop altında değerlendirildiğinde setlerden herlıangi birinde ÇaPak

çatlak olmamalıdır. Eğer saptanırsa tüın ürünler devre dışı kalacaktır.

f-Kaynak yeri olmamalıdır, yapısı bütünlük arz etmelidir.

g-Tavan laı-ı-ıbası veya ıııikroskop altında parlamamalıdır

l6. Cerrahi aletler fabrikasyon, işçilik ve ınalzeıııe hatalarına yönelik 2 yıl garaııtili olacaktır. Garanti süresi
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l7. Cerrahialetlerin sterilizasyon esnasındakiyüksek ısı değişikliğinedeni ile ve elektron karışımının birbirlerini
etkileyip korozyona uğramaması için teklif edilen tüm ürünlerin aynı marka olması ve tamamına teklif
veri lmesi gerekmektedir.

l8. Cerrahi aletlerden alınan numuneler şekil ve fonksiyonları oluşturulacak cerrahi ekip tarafından göz, el ve

ameliyat mikroskobu altında ince|endikten sonra ameliyatlarda kullanılarak karar verilecektir. Ameliyatlarda
kullanılacak cerrahi aletler çeşitli sterilizasyon yöntemlerine tutularak aletler üzerinde deformasyon olup
olmadığı gözlenecek, deformasyona uğrayan (açılıp kapanıııa fonksiyonların bozulması, renk değiştirıne,
boyutların değişmesi, pas|anma ve korozyona uğrama, vb.) cerrahi alet markaları kabul edilmeyerek
elenecektir. Numunelerin her birinin üzerinde CE işareti, katalog numarasI, LOT numarası, imal ediIdiği
ü|ke ve markası silinmesi mümkün olmayacak şekilde yazılı olmalıdır. Numuneleri eksik olan iştirakçi

firmaların dosyaları inceIenmeye alınmayacaktır.

l9. NUMUNE OLARAK VERiLECEK ALET LiSTESi

- J1564, J2031, J396 l kodlu veya benzerlerini her aletten en az | (bir) numune son teklif verme saatinden

önce idareye teslim etmelidir. Eksik numune teslim eden istekli değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20. Cerrahi aletlerin teknik özellikleri aşağıda beliıtildiği gibi olacaktır.

:|.**kodlar ejanach kataloğundan evsaf belirtmek amacıyla seçilmiştir. Benzeri aletler teklif edilebilir.

l. KALEM GÖZ CERRAHİ ALETLERi TEKNİK ŞARTNAMESi

l. J l285 veya benzeri, Makas: ll5 mm uzunluğunda, eğri, kiit uçIu,3lmm uzunluğunda kesİci ağızları

bulunmalı. Ürün paslanmaz çelikten imaledilmiş olmalı. 5 X ADET

2. J2O3 l veya benzeri, Spekulum: Vidalı ayarlanabilir kapak açıcılı olmalı. Liebermann mode|i olmalı. KaPak

açıcılarının genişliği l4mm VEYA l5mm olmalı. Kapak açıcılar "V" şeklinde olmalı. Ürün paslanııaz

çelikten imal edilmiş olmalı. 8 X ADET

3. J|542veyabenzeri, Makas: Conjunctival de kullanılmak üzere imal edilıniŞ olmalı. Westcott modeli olınalı.

Eğri, 1çmm uzunluğunda kesici ağızlara sahip olmalı. Ağızların ucu küt olmalı. Ürün paslanmaz Çelİkten

imaledilmiş olmalı.5 X ADET

4. J 1520 veya benzeri, Makas: Castroviejo tipinde, eğri, 7mm uzunluğunda kesici ağızlara sahiP, küt uÇlu, sağa

doğru eğimli. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiş olnıalı. 5 X ADET

5. J|522 veyabenzeri, Makas: Castroviejo tipinde, eğri, 7mm uzunluğunda kesici ağızlara sahiP, küt uÇlu, soIa

doğru eğimli. Ürün paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, 5 X ADET

6. J l559.1 veya benzeri, Makas: Capsulotomy için imal edilmiş, eğri, 6mm uzunluğunda küt uÇlu VEYA 7mm

uzunluğunda sivri uçlu kesici ağızları bulunmalı. Ürün paslanınaz çeIikten imal edilmiŞ olmalı, 5 X ADET

7 . J l550 veya benzeri, Makas: Iris modeli tipinde, düz 4mm VEYA 5mm uzunluğunda hassas kesici ağızları

bulunan, sivri uçlu olmalı. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. 5 X ADET

8. Jl564 veya benzeri, Makas: Capsulotomy için imal edilmiş, eğri,9mm uzunluğunda küt uçlu VEYA 1Omm

uzunluğunda sivri uçlu,çok ince kesici ağızlarasahip olmalı. Ürün paslanmaz Çelikten imal edilmiŞ olmalı,

5 X ADET

9. J3902 veya benzeri, Colibri forceps

titanyumdan imal edilmiş olmalı.
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l0. J3209 veya benzeri, Sutur Forceps: Castroviejo tipinde, düz, Ix2 oblique 0. l2ııım dişli, düğüm platformlu,

flathandle oImalı. Paslanmaz çelikten iınal edilmiş oImalı. Forsepsin ağız kısımları ameliyat mikroskobunun
ışığı altında parlama yapmaması için ınatlaştırılmış olınalı. 5 X ADET

ll. J3276.8 veya benzeri Forseps: Buratto tipinde, açılı, 7 mm'lik düğüm platformlu VEYA Kelınan-McPherson

tipinde 7.5mm ergonomik handle, PMMA lenslerde kullanılabilıııeli. Paslanmaz çelikten imal edilıııiş
olmalı. 5 X ADET

12. J3292 veya benzeri, Forseps: Tubingen ınodeli, Yaklaşık |00mın uzunluğunda, eğri,4mın lik düğünı

platformlu,8-0 ve l0-0 süturlar için kullanılmalı. VEYA Tennant model, eğri,6ının Iik düğüm platformlu,

9-0 ve l1-0 süturlar için kullanılmalı. Ürün paslanmaz çelikten iınal edilmiş olmalı. Forsepsin ağız kısımları

ameliyat mikroskobunun ışığı altında parlama yapmamast için matlaştırılmış olmalı. 5 X ADET

13. J3207.2 veya benzeri, Düğüm forsepsi; Jaffe tipinde, Hassas uçlu, düz, küt uçlu, 6 mm lik düğüm platformu

olmalı. 8-0 ve l1-0 sütürlerde kullanılmak üzere imal edilmiş olmalı. Paslanmaz çelikten imal edilmiş

olmalı.Forsepsin ağız kısıınları anıeIiyat mikroskobunun ışığı altında parlama yapmaması için matlaştırılmış

olmalı. 5 X ADET

14. J396l veyabenzeri,NEEDLEHOLDER: inceuçIu,eğri,kilitsiz,toplamuzunluğu lI5mmolmalı,9-0ve l0-
0 süturlar için kullanılabilmeli, Titaniumdan imalediImiş olmalı. 5 X ADET

l5. J2594 veya benzeri, Nucleus loop: Miranti VEYA Kansas ıııodeli, dişli,2,8 mın VEYA 3ıııın genişliğinde

olmalı. Seıt nucleus|arda kullaırılabilıneli. Paslanııaz çelikteıı iınal edilmiş olmalı. 5 X ADET

l6. J2 l58veyabenzeri,Musclehook: Yaklaşıkl30mıııuzunluğuııda,90dereceaçılı,açıdanucakadarolan
kısım eğimli, uç kısımda sütur için delik olınalı. Ürün paslanınaz çelikten imal edilmiş oln-ıalı. _5 X ADET

17. J 2l80.8A veya benzeri, Phaco chopper,.Pezzola tipinde, açılı, açıdan uca kadar olan mesafe l0ıım olınalı,

uç kısmı künt şeklinde ve içe bakan kısım keskin olınalı, Handle kısmı ergonomik, cenah müdahale

strasında başka manipulatör- polisherhook ve spatuller ile ilk bakışta karıştırılnraması için renkli veya renk

kod|u olmalı. VEYA Koch tipinde, açılı, künt uçlu, uç uzunluğu 1.6mm, ürünün tamamı paslanmaz çelİkten

imaledilmişolmalı. 5 X ADET

l8. J2 l85.2A veya benzeri, lOL manipulator: Push-pull özelliğine sahip, açılı, açıdan sonra hafif eğİnıli, aÇıdan

uç kısma kadar olan uzunluğu l2mm olırıalı. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.Handle kıSmı

ergonomik, cerrah müdahale sırasında başka manipulatör - polisherhook ve spatuller ile ilk bakıŞta

karıştırılmaması için renkli olmalı. VEYA Alio-Kelınan modeli, açılı, 0.2mm Çaplı, ürünün tamamı

paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. 5 X ADET

lg. J2820.4 veya benzeri, Caliper: Toplaın 85mnr uzunluğu olan, düz, vidalı ayarlanabilir, 20mm lik mesafeYi

0.5mm VEyA 1.0mmlik aralıklarla ölçebilıneli. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı. 5 X ADET

20. J2g4.5 veya benzeri, Derece ölçer: Mendez tipinde, kornea üzerinde eksenel hİza|ama yapma}a YaraYan ve

aletin çemberi üzerinde ölçüler olan işaretleyici olacaktır. l X ADET

21 . J22g4.6veyabenzeri,Aksişaretleyici: Borestipinde,Mendezdereceölçerİlekullanılan,Korneaüzerİnde
astigmat düzeltme aınacıyla kullanılacaktır. l X ADET

360 derece işaretIeıneyi l0 dereçe aralıklarla yapabilnıel22. J2295.50 veya benzeri, Aksiyel işaretleyici

çapında olmalı, işaretleme kaleminin sığab

§AGLıİq {9

Göz

90 - l80 - 2,70 d uk|ar ve bu boş

\,a+a
. 

"UaN
tı\rrarı

\\o
Dip, Tes. ,öa(

ş S\a,

§0:

tjzman Ter,

Hastani

ğö1 olt
\\sds

l3

.l{j



}

altında globufikse edecek küçük çıkıntılar olmalı. VEYA Henderson tipinde, 5'er derece işaretleıne de
sağlaYabilmeli, 0- 90 - l80 - 270 derecelerde işaretleme boşlukları olmalı.Ürün paslanmaz çelikten imal
edilmişolma|ı. lXADET

23. ME707 veya benzeri, Elınas bıçak: Limbalrelaxing / astigmatikkeratomi için üretilmiş, Cuttingdepth
aYarlanabili3 3 pozisyonlu olmalı, 0.50mm, 0.55mm ve 060mm derinlğinde kesiler açması için üç farklı
aYarlanabilir derinlikte olmalı. Uç kısmı düz ve 0,40mm genişliğinde, ana kesici gövde 1.0mm olmalı. Elınas
bıÇağın uç kısmı 3.Omm uzunluğunda ve kalınlığı 0.1Omm olmalı. Üç yüzlü kesici ve doublebevel olmalı.
Ürünün uÇ kısmı elmas, sap kısmı titanyum olmalı. Uç kısımı korumak için bıçağın handle içerisine girecek
sürgülü bir yapıda olmalı. l X ADET
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A- KONU: HARRAN ÜNİVPRSİTESİ TlP FAKÜLTESİ Hastanesi göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı
çerçevesinde, alımı yapılaçak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

2. KALEM GÖz CERRAH| EL ALET Rl GENEL TEKNlK SARTNAMEsl

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,1
cm +/- fark oImalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.

2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün

olmayacaktır.(Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve teI tipli olanlar hariçtir.)
4. Alınacak aletler l34oC'de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.
5. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten maınul cerrahi a|etleri kırılmaya dirençli,

kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli oIarak kabuI edilip tercih edilebilecektir. Seı,tlik
dereceleri aşağıdaki gibi oIacaktır. Aşağıdaki sertlik derecelerini ayrı ayrı gösteren Apostil kaşeli noter
onaylı orijinal belge verilmeli ve bu belge üzerinden görülebilınelidir.
o Pensetler: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
. İğne Tutacakları: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC
. İşaretleyiciler 30O SST 80-90 HRB
o Trephine bıçaklar: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC

6. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alış verişlerinden
etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı nrarka üzerinden tamamına teklif
vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya. İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır.

7. İştirakçi firmalar teklif ettikleri [irünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif
edilen her ıııalzeırre orijinal katalogunda ayn ayfl gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan nralzeırıeler
için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde
verilecektir.

8. İhale listesindeki ürünler için numune getirilecektir.
9. Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktır.
l0. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin taınamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre

kalem kalem teknik şartnameye uygunluk beIgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli
kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış o|arak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu
cevaplar orijinal doküınanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık buIunursa firınanın teklif
mektubu açılınadan ihale dışı bırakılacaktır.

ll. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede isteııilen özellikleri sağlamayan firııalarıı-ı
teklifl eri kabul edilıneyecektir.

l2. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini
iştirakçi firmanın antet|i kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından iınzalanmış olarak ihale evrakları
arasında verınelidir.

l3. Numunelerin şekil ve fonksiyonları oluşturulacak bir çerrahi ekip tarafından çıplak gözIe, mikroskop ile
ve elle incelenerek test edilecektir, numuneler ekip tarafından değerlendirildikten sonra malzemelere
onay verilecektir. Bu aletlerin özellikleri;

a-Bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direnci ve kuvvet azaldığında bacakların iIk
pozisyona dönmesini sağlayan 'elastik yapı' ya sahip olmalıdır.

b-Kesici aletler kesme testinde düzgün, pürüzsüz kesmeli, kesilen materyal makasın arasında
kalmamalıdır. Kesici aletlerin ağızları düzgün ve rahat kapanabilmelidir. Ayrıca tam kapandıklarında
elemanların uçları bir noktada birleşmelidir. Ağızların kapanması esnasında takılma ve zorlanma
olmamalıdır.

c-Tutucu çeneye sahip olan aletlerde ağızve dişleri tam olarak kapanmalıdır,

d-Eklem yerlerinde ve ağızlarda çapak buIunmamalıdır.

e-Mikoskop altında değerlendirildiğinde setlerden herhangi birinde çapak veya

çatlak olmamalıdır. Eğer saptanırsa tüm ürünler devre dışı kalacaktır.

f-Kaynak yeri olmamalıdır, yapısı bütün|ük arz ir
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g-Tavan lambası veya mikroskop aItında par|aınamalıdır

l4. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kulIanımı, bakımı, depolanması ve saklanınası
husus|arını ayrıntı lı anlatan Türkçe kul lanım kitapçığı verilmeI idir.

l5. Cerrahi aletler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına yönelik 2 yıl garantili olacaktır. Garanti süresi
bitiminde l0 yıl ücretli hizmet garantili olmalıdır.

l6. Cenahi aletlerin dökümü aşağıda belirtiliği gibi olacaktır.
l7. NUMUNE OLARAK VERİLECEK ALET LiSTESI

- İstekliler; KT5-52l5, K 1-5l9l, K5-508l kodlu veya benzerlerini her aletten en az | (bir) nun-ıune
son teklif verme saatinden önce idareye teslim etmelidir. Eksik numune teslim eden istekli
değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l8. Cerrahi aletlerin teknik özellikleri aşağıda belirtildiği gibi oIacaktır.
*'l'ı'Kodlar Katena kataloğundan evsaf belirtmek amacıyla seçiIı-ııiştir. Benzeri aletler teklif edilebilir.

B_) ÜRÜııı-en:

Sıra Kod Açıklama Teknik özeIlikler Adet

1
K9-2200 veya

benzeri
Sterilizasyon Kutusu

İçerisinde 20 ila 25 adet arasında alet banndıracak kapasitede olup ,

en az 320x220x21mm ölçülerinde,üzerinde havaiandırma delikleri olan
ve yine içerisinde en az 2 adet silikon çim bulunan paslanmaz çelikten
imal edilmiş ve üzerinde markası kodu silinmeyecek biçimde yazılı

sterilizasyon kutusu olacaktır,Kutu içerisinde tek parp aletlerin ve
kanüllerin konulabileceği ayrıca bir bölüm o|acakir,Teklif ile birlikte

verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir,

5

2
K7-5836 veya

benzeri
lnigasyon E|ciği

Ucu,23G kalınlığında, 0.3 mm üst sürkülasyon delikli, ve eğimli

aspirasyon el saplan olacaktır,Uzerinde silınmeyecek biçimde yazılı
markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz malzemeden üretilmiş

olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal

katalogu üzerinde görülecektir

5

3
K7-58O6 veya

benzeri
Aspirasyon Elciği

23G kalınlığında 0.3 mm portlu,polişerli, uç kısmı eğimli aspirasyon el

sapı olacaktır, Aletin tam boy uzunluğu '1 12mm (+|1 mm) qlup,

üzerinde silinmeyecek biçimde yazıIı markası ve kodu yazılı

olacaklır,Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır, Teklif ile birlikte

verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.

5

4
K5-5081 veya

benzeri
Kapsül Tutma Penseti

Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.Ucu kapsül tutmak için

oldukça inceltilmiş olacaktır.lrisin penset arasına sıkışmaması için uç
kısmında boşluk o|acaktır. Uç kısmının açıdan sonnaki uzunluğu 1 1mm

olacaktır.Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik
biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktlr.Aletin
üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı o|acaktır.Teklif
ile birlikte Verilecek olan, üretici firmanln orijinal katalogu üzerınde
görülecektir.

5

5
K3-2370 veya

benzeri
Fako Kesici

Ucu delici ve açılı, uç k|sml 0.7mm olan,fako kesicisi olacaktlr.Sap
kısmı yuvarlak ve elden kaymayı önleyici biçimde olup, paslanmaz

çelikten üretilmiş olacaktlr,Aletin üzennde markasl silinmeyecek
biçimde yazılı oIacaktır. TekIif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın
orijinal katalogu üzerinde gönilecektir.
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6
K2-492O veya

benzeri
Pytergium İçin Tur Motoru

Üzerinde takılıp çıkanlabi|ir elmas uç olan uzun ömürlü AA pille çalışan
tur motoru olacakhr,Aletin uç kısmının korunması amacıyla kapağı
olacaktlr,Çalrşıp kapanma sistemi bir düğme yardımıyia ile
yapılacaktır.Uzerinde silinmeyecek biçimde yazllı markası olacaktır.
Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu
üzerinde gönilecektir. Tur motoru için 3,3mm ve çaplı paslanmaz

çelikten imal edilmişi uç verilecektir.

1

7
K3-5400 veya

benzer!
lris kancası

Sap kısmı yassı,ucu çengelli, açılı iris kancası olacaktır.Kanca üst
kısımdan bombeli olup sap kısmı elden kaymayı önleyici biçimde
üretilmiş olacaktır.Alet paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır,Üzerinde
silinmeyecek biçimde yazıh markası yazıIı olacaktır.

5

B
K 1-5191 veya

benzeri
Aspirasyonlu
Speculum 15mm

Açılı,kratz sitili aspirasyonlu spekulum olacaktır.Bıçak uzunluğu 15mm

olup, ,Kapak tutan kısımlan açık telden ve paslanmaz çelikten üret|lmiş

olacaktır,Spekulum vidalı sistemle ayarlanabilir ve çift X prensibine
göre tasarlanmış olmaIıdır, Luer look adaptörlü olacaktlr, Alet ile

birlikte silikon tüp verilecektir, Aletin üzerinde silinmeyecek şekilde
markası yazılı olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın
oriiinal kataloqu üzerinde qönileceklir,

2

9
K 3-2526 veya

benzeri
lntralase Kapak Spatulü

Çift yönlü, her iki ucu açılı olup bir ucu 6mm diğer ucu 1Omm

uzunluğunda olacaktır. aletin sap kısmı yuvarlak ve kaymayı önleyen

tırtıklı yapıda olmalı,alet paslanmaz çelikten imal edilmiş,üzerinde
markası silinmeyecek biçimde yazılı olmah, Teklif ile birlikte verilecek
olan, üretici firmanın ori.jinal katalogu üzerinde görulecektir.

1

10
K 3-2534 veya

benzeri
Lasik spatula

Çift yönlü bir ucu düz ve çentikli konik, diğer ucu sinskey tipi açılı
olup,Lasik cenahinde kullanılavcaktır.Toplam uzunluğu 130mm (+|

1mm) olup, aletin sap kısml yuvarlak ve kaymayı önleyen tlrtıkll yapıda

olmalı,alet paslanmaz çelikten imal edilmiş,üzerinde markası
silinmeyecek biçimde yazılı olmalı. Teklif ile birlikte verilecek olan,

üretici firmanın ori.jinal katalogu üzerinde görülecektir,

I

11
K 3-2538 veya

benzeri
Falp Kaldıncı

Kombine, bir ucu 45' sinskey tipinde, diğer ucu konik tipte kanacalı
olacaktlr. Alet paSlanmaz çelikten imal edilmiş,üzerinde markası
silinmeyecek biçimde yazllı olmalı. Teklif ile birlikte Verilecek olan,

üreticj fi rmanın orüJinal katalogu üzerinde görülecektif,

1

ll
K 3-6160 veya

benzeri
Fiksasyon halkası

Oynar başhklı 13mm pph olacaklır,1 temiz kornea insizyonunda
kullanılan sağ göz ve sol göz refraktif cenahisinde kullanılmak
amacıy|a çift taraflı dişleri olan milli fiksasyon halkası olacaktır.Sap
kısmı yassı ve üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve ölçüsü
olacaktır.Alet paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır,Teklif ile birlikte

verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.

1

Komea İşaretleyici

Lasik cerrahisi için Komeal işaretleyicisi olacaktır.Chayet tip olmahdır,

Cerrahi teşhis ve Lameller flap tanımlama için kullanılacaktır.8.5mm
ö|çekli olacaktır. Toplam uzunluğu 108mm (+/-166; olup, aIetin sap
kısmı yassı olmalı,alet paslanmaz çeliklen imal edilmiş,üzerinde
markası silinmeyecek biçimde yazıh olmalı, Teklif ile birIikte verilecek

olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir,

113

114
K 3-1773 veya

benzeri
Lasik Flap Çekici
Çift Yönlü

Çift taraflı olmalıdır. Menteşe şeklinde kesilmiş flapi kaldırmaya
yarayacaktır. Flabi kaldırmaya yarayan uç kısımlan açılı ve yan

dairesel olacaktır. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır. Uzerinde
silinmeyecek biçımde markası yazllı olacakllr. Teklif iıe birlikte

verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.

Uç kısmı eğimli ve disk şeklinde polişerli uçlan olan , tam boy

uzunluğu 100mm (+|1mm) olan kapak tutma pensetj olacaktlr.Aletin
sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş

üçer adet pozisyon deliği olup, üzerinde silinmeyecek biçimde markası

ve kodu yazılı olup,paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır, Teklif ile

birlikte verilecek olan, üretici f]rmanın orijinal katalogu üzerinde
qffiitektir.

115
K 5-5058 veya

benzeri
Kapak Penseti
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K 3-7730 veya
benzeri

nlt



,l6 K 9-2340 veya
benzeri

Sterilizasyon Kutusu

İçerisinde 16 ala 20 adet arasında alet banndıracak kapasitede olup ,

327 x225x25nn ölçülerinde,tek katlı üzerinde havalandırma delikleri

olan ve yine içerisinde en az 1 adetsilikon çim bulunan paslanmaz

materyalden üretilmiş ve üzerinde markası kodu silinmeyecek biçimde
yazılı sterilizasyon kutusu olacakt|r,Kutu içerisinde tek parça aletlerin

ve kanüllerin konulabileceği aynca bir bölüm olacaktır,Teklif ile birlikte

verilecek olan, üretici firmanın üzerinde

2

117
K 2-7830 veya

benzeri
Refraktif Kesici Küçük

Çift yönlü olup bir ucun 8mm pplı, diğer ucunda 8.5mm çapIı kesici
özellikte ha|kalar olan her iki ucunda ölçüleri yazılı olan kornea kesicı
olacaktlr, Alet ile birlikte 270" keskin kenarlı 75 mikron derinliğinde
tırtılh dahili kol verilecektir, Toplam uzunluğu 1 18mm (+|']mm) 91Lıp,

aletin sap kısmı yassı olmalı,aiet paslanmaz çelikten imal

edilmiş,üzerinde markası silinmeyecek biçimde yazılı olmalı. Teklif ile

bjrlikte Verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde
görülecektir.

118
K2-7832veya

benzeri
Refraktif Kesici Büyük

Çift yönlü olup bir ucun 9mm çaplı, diğer ucunda 9.5mm çaplı kesici
özellikte halkalar olan her iki ucunda ölçüleri yazılı olan kornea kesıci

olacaktır. Alet ile birlikte 270" keskin kenarlı 75 mikron derinliğinde
tırtılh dahili kol verilecektir. Toplam uzunluğu 118mm (+l1mm) 61tJp,

aletin sap kısmı yassı olmall,alet paslanmaz çelıkten imal

edilmiş,üzerinde markası silinmeyecek biçimde yazılı olmah, Teklif ile

birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde
qönilecektir.

,l9 K 2-3735 veya
benzeri

Temizleme Bıçağı

3mm genişliğinde 6mm uzunluğunda toplam boy uzunluğu '1,18 (+l
1mm) olan kesici özellikte bıçak olacakir. Sap kısmı yuvarlak ve

üzerinde silinmeyecek biçimde markası yazılı olacaktır,Alet paslanmaz

çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlIkte verilecek olan, üretici

fi rmanın orijinaI katalogu üzerinde görülecektir,

2

220
K 5-5420 veya

benzeri
pürüzsüz penset

IK 5-2500 veya
benzeri

sütür penseti

1x2 dişli,düz uçlu,0.12mm bağlama platformlu sütür penseti olacaktır.

Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde
yerleştirilmiş üçer adet delik olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek
biçimde markasl ve kodu yazllı olup paslanmaz çelikten imal edilmiş

olacaktr.

21

522
K 3-2140 veya

benzeri
İris Spatula

Açılı İris spatulü olacaktır . Uç genişliği 2 mm uzunluğu 8 mm

olacaktır.Uçu açıh olamalıdır üzerinde silinmeyecek biçimde yazıh

markası olan paslanmaz çelikten üretilmiş olan, spatül o|acaktır. Teklif

ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde
göülecektir.

1Forceps

Ucu sivri ve düz penset olacaktır. Çene kısmı kısa olmalıdır. Epilasyon

için uygun olmalıdır. Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve

kodu yazıll olup.Paslanmaz çelikten üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte

verilecek olan, üretici firmanın orjinal kalalogu üzerinde görülecektir,

lJ
K 5-6500 veya

benzeri

5KT5-5215 veya
benzeri

Gerl Bağlama Penseti

Titanyumdan imal edilmiş olmahdır. Uç kısmı eğimlii olmalıdır. 8{ ıla

11{ sütür bağlama platformlu,eğik bağlama penseti olacaktlr, Alet
paslanmaz çelikten ve üzerinde silinemeyecek şekilde kodu ve

markası yazılı olup, sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik
girinti ve çıkıntılar olmalı ve penceresi olmalıdır,Teklif ile birlikte

verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görulecektır,

24

6

Hassas 1mm kalınhğında düz uçlu,,testere dişli,saplan üzerinde elden

kaymayı önleyen girintiler ve çıkıntılar olan,örtü penseli olacaktlr.Aletin

üzerinde silinmeyecek biçimde yazıll markası Ve kodu olup,paslanmaz

çelikten üretilmiş olacaklır.

_.a

25
K 5-4000 veya

benzeri
örtü penseti
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4-0 ve 6-0 arası sütür bağlamalannda kullanılmak için üretilmiş ucu

düz ve pürüzsüz,tam boy uzunluğu 104mm olan, standa( ölçülü
bağlama penseti olacaktır, Pensetin üzerinde elden kaymayı önleyen,

ergonomik olarak dizayn edilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır,

Teklif ile birlikte verilecek olan, üretici firmanın orijinal katalogu

üzerinde gönilecektir.
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Sivri uçlu Ve düz,standart ölçüde ve paslanmaz çelikten üretilmiş delici
ve kesici makası olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı
markası ve kodu yazılı olacaktır, Teklif ile birljkte verilecek olan, ürelici
firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir,

26 Delici ve Kesici Makas 1
K 4-8100 veya

benzeri
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