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2D..kı|eı4i PRiMARİA PoLYSTRENE PETRi KABI
l . Unlnkistal tiPi Polystren_malzemeden imal edilmiş olup ,üıiin yüzeyi nitrojen ile kaplı olmalıür.2. I00x20 mm ebatlarında olup çalışma hacmi l6.0_1r.5 m| olınahdıı.3. Ürtın aktüel ölçuleri 89.43 mm xi9.18 mrn olmahdır.4. ÜrUn 20'Iik adetlerde paketlenmiş olmalı , kırmızı renk kodlu ve toplam 200 adetlik kutularda olnalıür.5. Gamma Sıerilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
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l \ .kalem: STERIL PASTÖR PiPETi
l. Pipetler polyethylene ınalzemeden iiıetilmiş olup, 3 ml kapasiteli , damlahk arka hazııeli olrnalıdr.l ml ve 2 ml,de

derecelendirilmiş olrnahdır.
2. Gamma lşınları ile sterilize edilmiş olmatıdır.
3. Bir yuzeyi kağıt diğer ytızeyi plastik termoform tek tek steril paketler haIinde olmahdır.4. Bir kutuda 500 adet ilriln olmalıdır
5. Pipetin toplam uzunluğu I5 cm'den kısa olmamalıdır.
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(aİ4!emj. loLDING_İIİE'I
l. Borosilikat camdan imal edilmiş olrnalıdır.
2. Pipetin iç çapı 2l pm ölçüsünde olmalıdır.
3. Pipetin dış çapı l l0 Fm ölçüstinde olmalıdır.
4. Pipet ucu pürüzsİız bir şekilde cilalanmış olmalıdır.
5. Pipetin toplam uzunluğu 55-65 mm olmalıdrr.
6. 30'uç açısına sahip olmalıdır.
7. Mikomanipülatör cihazına uygun olmaıldıİ.
8. Sterilizasyonu l60.C kuru sıcaklıkla yapılmış olmalıdır.9. Tek kullanımlık olmalıdu.
l0. Fare Embriyosu Testi'nden (MEA) > oZ80 geçmiş olmalıdr.
l l. Endotoksin (LAL) testinden < 0,5 EU/ml geçmiş olma|ıdır.
l2. Pipetler klrılmayı ve nakliye stlasında açılıp açılmadığtnı ortaya koyan özel güVenlik bantlı tüplerde birer birer kullanıma

sunulmuş olmalıdır.
lJ. 5 vela 20 adetlik kutularda oImalıdır.
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23.kalem: lCSl PIPET
l. Borosilikat camdan imal edilmiş otmalıdır.
2. Pipetin iç çap! 4 um ölçüsünde olmalıdlr.
3. Pipetin dış çapı 6 pm ölçüsünde olmalıdır.
4. Pipet ucu !umunaya giriş çıklş esnaslnda kolaylık sağlayacak şekilde özel olarak sivriltilmiş olmaIıdır.5. Pipetin toplam uzunluğu 55-65 mm olmalıdır.
6. 30o uç açısına sahip olmalıdır.
7, Spike olmamalıdır.
8. Mikromanipülatörcihazınauygun olmalıdır.
9. Slerilizasyonu l60"C kuru sıcak|lkla yapılmış olmahdır.
l0. Tek kullanımlık olmalıdır
ll. Fare Embriyosu Testi'nden (MEA) > 0/080 geçmiş olmalıdlr.
ı2. Endotoksin (LAL) testinden < 0,5 EU/ml geçmiş olrnahdır.
I3. Pipetler kürılmayı ve nakliye sııasında açılıp açıImadığınü ortaya koyan özel güVenlik bantlı tüpİerde birer birer k:ı.ıllanuna

sunulmuş olmalıdır.
1.1. 5 \,eya 20 adetlik kutularda olmaIıdtr.
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l4ııaıem: ıiyopsi rİpnri
l.Borosilikat camdan imal edilmiş olmalıdr.
2.Pipetin iç çapı 35(45) pm ölçüstinde olmalıdır.
3.Pip€tin 1oPlam uzunluğu 55-65 mm olmalıdır.
4.300 uç açısuıa süip oüıahdır.
5.Mikromaniplilatör cihazına uygun olmalıdır.
6.Sterilizasyonu l 60"C kuru sıcaklıkla yapılmlş olmalıdır.
7.Tek kullanımlık olmalıdu.
8.Fare Embriyosu Testi'nden (MEA) > 7o80 geçmiş olmahdır.
9.Endoıokin (LAL) testinden < 0,5 EU/mI geçmiş olmalıdır.
lO,PiPetler kırılmaYı ve nakliye sırasünda aÇılıp açı|ınadğını ortaya koyan özel güvenlik banth tiıplerde birer biıer kullanıma

sunulmuş olmalıdır.
l 1.5 adetlik kurularda olmalıdır.
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9645 GRADIENT MEDYUMU

l) Yo45 yoğunlukta kullanıma hazır sperm ayrıştrma gradienti olmalıdır.

2) Bütün sıcaklıklarda pH değeri 7.2-7.6 arasında olrnalıdır.

3) SPerm fonksiYonlan ve normal hücre metabolizınasında enerji glikoz tarafindan sağlanmalıdır.
4') HSA yada diğer biyo§ik makro molekıiller içermemelidir.

5) Miadı 2 yıl olmahdır.

6) Kaliıe kontro| testleri bağımsız şirketler arafindan yapılmalıdır.

7) Teslinat soğuk zincir ile yapılrnalıdır.

8) Ürünün üzerinde son kullaılm tarihi, ürtıne ait katalog numarası ve lot numarası yazılı olmalıdır.
9) FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

l0) Bu iinine hizınet veren firma apostilli Tİırkiye tek ye&ili satış belgesine sahip olmah veya Türkiye tek yetkili ıemsilcisinden
alınmış bayi yetki belgesine süip olmalıdır.

t l) Bu şartları sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir.
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2[ı,kılem: o/o90 GRADIENT MEDYUM
l) %90 yoğunlukta kullanrma hazır spenn aynştırma gradienti olrnalıdır.
2\ Büttin sıcaklıklaıda pH değeri 7.2-7.6 aİasmda olmalıdrr.

3) sperm fonksiyonları ve normal htıcre meabolizınasında enerji glikoz tarafindan sağlanmahdtı.
4) HSA yada diğer biyolojik makro moleküller içermemelidir.

5) Miadı 2 yıl olmahdır.

6') Kalite kontrol testleri bağımsız şirketler arafından yapılmalıdır.
7) Teslimaı soğuk zincir ile yapılmalıdır.

8) Ürüntln üzerinde son kullanlm tarüi, llrilne ait katalog numaıası ve lot numarası yazılı olmalıdır.
9) FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

l0) Bu ürtine hizrnet veren firma apostilli Ttırkiye tek yetkili sahş belgesine sahip olnalı veya Ttlrkiye tek yeıkili temsilcisinden
alınmış bayi yetki belgesine süip olmalıdır.

l l) Bu şanlaİt sağladığlna dair yazılı taahhüt vermelidir.
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lem : ixs,rı E RIYosU Ki] LTÜ R M EDYUM U

l. insan embriyolarının gelişimini fenilizasyon sonrası 6. glın blastocyst aşamailna
destekleyebilme özelliğine sahip bir küIttlr medyumu olmalıdır.

2. Düşük sodyum klorid konsantrasyonu olmalıdır.

3. Düşük fenol red konsantrasyonu olmalıdır.

4. İnsan embriyolarının ihtiyaç duyduğu tiım amino asitleri içermelidir.

cLYcINE
L-GLUTAMlNE
L-HISTIDINE hcl h2o
L_lSoLEUcINE
L-LEUcINE
L-LYSlNE hcl
L-METHIONINE
L-PHENYLALANINE
L_PRoLINE
L-SERlNE
L-THREoNtNE
L_THRYPTOPHAN
L-TYRoSıNE
L_VALlNE

ma İa3tane,ı

kadar ıek bir medyumla

a. L-ALANINE
b. L_ARGININE hcl
c. L-ASPARAGINE h2o
d. L_ASPARTIC ACID

L-CYSTINE

L_GLUTAMIC ACID

5. Glutamin ihtiyacı, amonyum oluşumundan kaçınmak için alanin-glutamin olarak sağlanmalıdır.
6. Üriın . iÇeriğine sonradan en faz |a % I o HSA eklendikten sonra kullanıma hazlr hale getirilmetidir .

7. Dağıttml üretici firmanın belirttiği koşuuarda ve gerekli görülen hallerde 2 haftada bir yapı|abilmelidir
8. Kalite kontrol testleri itretici firınadan bağımsz şirketler tarafından yapılmalıdır.

9. LAL Testi Endotoxin konsantrasyonlan 0,0625 EU/ml değerinden küçilk olmahdır.

l0. Teslimat +2 - +8 oC ara|ığında soğuk zincir ile yapllmalıdır.

I I . Saklanma koşuilan karanlükta ve +2 - +8 oc aralığında otmalldır.

l2. Raf Ömrü üretim sonrası 8 hafta olma|ıdır

l3. 20m1,50ml ve l00ml lik şişeleme seçenekleri olmalıdır..

14. Ürüniın üzerinde son kullanun tarihi, tlriiıe ait katalog numarası ve lot numarası yazılı olmalıdır.
l5. FDA, CE belgelerinden birine sahip olınalıdır.

l6. Bu ürüne hizmet veren firma apostilli Türkiye tek yeıkili saı

temsilcisinden alınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır.

l7. Bu şanlan sağIadığlna dajİ yazı|ı taahhüt vermelidir,,l

ış belgesine sahip o veya Türkiye tek yetkili
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a9.kılem: OOSIT TOPLAI}IA. YIKAMA. FLU§H. lCSt MEDYIJMU
l) oosiıtopIamaişlemindekullanılabilmelidir.

2' Oosityıkamaişlemindekullanılabilmelidiı.

3) Gerekli hallerde HSA ilave edilerek sperm yıkama işleminde kullanılabilmelidir.
4) ICSIişlemindekullanılabilmelidir.

5) ZonadrilingişIemindekullanılabilmelidir.

6) HSA yada diger biyolojik makro moleküller içermemelidir.

7) MOPS Tamponu içermemelidir.

8) HEPES Tamponu içermelidir.

9) Oda koşullaıında pH dengesi 7-2-7.? aralığmda olmalıdır.

l0) Kalite kontrol testleri İlretici firmadan bğmsız şirkeıler tarafindan yapılmalıdır.

l İ) T€slimat +2 - +8 oC arahğında soğuk zincir ile yapıtmalıdır.

12) LAL Testi Endotoxin konsantrasyonlarr 0,0625 EU/nıl değerinden kUçtlk olınalıdır.
l3) AIbümin Kaynaklarını içermemelidir.

l4) l00m1,250ml ve 500ml lik şişeleme seçenekleri olmalıdır.

l5) Ürunün üzerinde son kullaıım tarihi, tlriıne ait katalog numarası ve lot numarası yazılı olmalıdr.
l6) FDA, CE belgelerinden birine sahip olmaIıdır.

l7') Bu ürune hizmet veren firma apostilli Türkiye tek yetkili satış belgesine sahip oknah veya Türkiye tek y€tkili temsilcisinden
alınmış bayi yetki belgesine sahip olmahdıı.

ı 8) Firma bu şart|arı sağladığına dair yazılı taahhüt vermeıidir.
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J.1 !.İ rem: FERTlLIzAsYoN ( IvF ) MEDYUMU
l) insan embriyosunun in vitro ortamda döllenmesi amacı ile kullanılabilmelidir.
z\ In vito ortamda embriyo gelişimini fertilizasyon sonrası 3. güne kadar destekleyebilmelidir..
3) 3. gün embriyo transferinde kullanılabilnelidir.

4) Protein ilave edildiginde sperm yıkaına medyumu olaıak kullanıiabilmeIidir.
5) Gradient solüsyonlannırı çözeltilerini hazırlamakta çözücü madde olarak kullanılabilmelidir.
6) oPlimal koŞul|arda klivaj ve erken embriyo gelişimi için düştlk seviyede glüoz ve fosfut ayrıca ytiksek miktarda sodyum

prlivat içermelidir

7I Genlamisiniçermelidir,

8) HSA yada diğer biyolojik makro molekllller içermemelidir.

9) Kalite kontrol testleri bağlmsız şirketler tarafrndan yapllmalıdu.
l0) Raf ömİü tıİetim tafihinden itibaıen 2 ay olmalıdır.

l l) Teslimat +2 - +8 'C aralığında soğuk zincir ile yapılınalıdır .

12) Üriinaln üzerinde son kullanım tarihi, tiıüne ait katalog nuınarası ve lot numarası yazılı olmalıdır.
13) FDA, CE belgelerinden birine süip olnalıdır.
14) Bu ürüne hjzmet veren firma apostilli Tiırkiye tek yetkili satış belgesine sahip olmalı veya Tiirkiye tek yetkili temsilcisinden

alınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır.

l5) Firma bu şartlan sağladtğına dair yaz ıh taahhüt vermelidir.
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,Jo kııem: HYALURoNIDAZ ENzrM soLÜsYoNU
l) ICSI öncesi oositin çevresinde bulunaı cumulus ve corona hücrelerinin temizlenmesinde kullanılmalıdr.
2) HSA içermelidir.

3) HEPES Tamponu içermelidir.

4' MOPS Tamponu içermemelidir.

5) EDTA içermemelidir.

6) Penisilin G içermemelidir.

7) Gentamiciniçermelidir.

8) 37 'C ısıda kullanıma hazır olmalrdır.

9) Raf Ömrü 6 ay olmalıdır.

ı0) kalite kontrol testleri thetici firmadan bağımsız şirketler taıafindan yapılmalıdır.
l l ) Teslimat +2 _ +8 oc aralığmda soğuk zinca ile yapılınahdır.

!2) Depolama ortamı +2 - +8 "C aralığında olmalıdür.

13) LAL Testi Endobxin konsantrasyonlan 0,50 EU/ml değerinde o]malıdır.
14) Ürtin l0ml lü şişelerde olınalıdır.

ürünün üzerinde son kullanım tarihi, ilrüne ait katalog numarası ve lot numarası yazılı olmalıdlr.
FDA, CE belgelerinden birine saiip olrnalıdır.

Bu ürüne hizmet veren firma aposti]li Türkiye tek yeıkili satlş belgesine sahip oImalı veya Türkiye tek yetkili temsi|cisinden
alınmış bayi yetki belgesine sahip olmahdır.

ı8) Firma bu şartlan sağladığına dairyazllı taahhüt vermelidir

ı5)

ı6)

l7)
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ıl.ıııem: iısnx sonuıı ıı-guırııı soıüsyoNu (Hsıı
l1 insan Serum Albümini olmalıdır.

2) A.B.D Kan bankalanndan sertifikalı olmalıdır.

3) Ek protein karıağ olarak tlım hrltür medyumlarında kullarulabilir olmalıdır.
4) HSA sağ|anan büttın vericilere , onaylarunış test metodları kullanılarak Hepatit B surface Antigen (HbsAg), Hepatit C virus

(HCV), ve Human lmmunadeficency Virus (HIV) testleri bireysel olarak yapılınış olmalıdıı.
5) Rafömrü üretim tarihinden itibaren 12 ay olmalıdır.
6) Saklama koşulları +4-+8 "C a.alığDda olmalıdır.
7) Teslimat +2 _ +8 oc aİahğında soğuk zincir ile yapı|malıdır.

8) Dağılımı !2mlx5 adetlik paketler ile yapılmalıdır.
9) Kalite kontrol testleri bağım§lz şirketler tarafırıdan yapılmalıdlr.
l0) Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdır.

l l) Ürtınun uzerinde son kullanım arihi, afuııne ait katalog numarası ve lot numarası yazrlı olmalıdrr.
12) FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.
|3) Bu orüne hizmet veren firma apostilli Türkiye tek yetkili sanş belgesine sahip olmalı veya Tiİkiye tek yetkili temsilcisinden

alınmış bayi yetki belgesine süip olmalıdır.
l4) Firma bu şartlan sağladığına dair yazılı aahhüt vermelidir.
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!1kaıe nı: }lEDl'LM KAPLAMA YAĞI (PARAF ol L)

l, IVF ve mikıomanuplasyon prosedülerinde medrumların İlzerini kaplamak amacı ile kullanılabilmeldir.
2. Yiiksek kaliıede hafifparafin yağ olmalıdır.

3. Viskozitesi 30oC de 30 cP den kuçük olmalıdf.
4. Yoğunluğu ve viskozitesi test ediliyor olmalıdır.

5. Ultra saf su ile önceden yıkanmış olmalıdır.

6. 0.2pm filiaeden geçirilmiş olmahdır.

7. Endotoksin miktarı 0.IEU/ml değerinde olmalıdır

8. İki hücreli fare embriyo deneyi (MAE) yapılınış olmalı.

9. + l5 +25oC sıcakhğında karanlıİİa veya +2 +8 oc de buzdolabmda saklanrnalıdır.
l0. Raf ömrtl2 yıl olmalıdır.

l !. 50ml, I00ml ve 500ml lik şişeleme seçenekleri ile dğıtıIııalıdr.
12. Kalite kontrol testleri bağmsız şiıketler tarafından yapılmahdıı.

l3. Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdır.

14, Ürıinün ııze.inde son kullanm tarihi, tırııne ait kahlog numarası ve lot numarası yazıIı olmalıdır.
l5. FDA, cE belgelerinden birine sahip olnalıdtr.

l6, Bu üriine hizmeı veren firma apostilli Ttırkiye tek yetkili satış belgesine sahip olmalı veya Ttlrkiye tek yetkili
temsilcisinden alınmış bayi yetki belgesine sahip olmahdır.

l7. Firma bu şanları sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir
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SPİRA iĞNE L
ğne l7 gauge çapmda ve 35 cm uzunluğunda ve iki lümene sahip olmalıdır

2. igne paslanmaz çelik ve opu iş|eminin ağnsz bir şekilde yapılabilrnesi için keskin uçlu olınüdır.

3, Aspinsyon iğnesinin uÇ kısmında ultrasonic göriınümo sağIayan marker olmah ve bu işaretler en iyi şekilde görtınttt
sağlamak amacıyla tek tek nokta şeklinde olmalıdır.

4. AsPirasYon iğnesi ile rahat bir Şekilde yumuna toplama iş|eminin yapılabilmesi için ergonomik tutma yeri olmalıdır.

5, AsPirasYon ve flushing iÇin kullanılan linelar ince saydam teflondan yapılmış olrnalıdır. Flushing Line ısı kaybını en aza
indiıebilmek için maksimum 90 cm olmalıdır.

6. MEA ( Fare embryo testi) testi yapılmış ve test < %80 olınalıdır.

7. İğne bütünüyle teflon bir boru ile koruma a|tına aluımış oImalıdır.

8. Steril ve orijinal ambalajlarüıda olup ve ambalaj ttz€rinde sterili7asyon ve son kullanma tarihi, üretim pani seri (LoT)
numarası belinilrniş olmalıdır.

9. Son kullanma taıihi, teslim tarihinden başlamak tlzere en az 2 yıl olmalrdn.

l0. Teklif edilen ürün, T.c. ilaç ve Tıbbi cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITL'BB) kayıtlı ve T.C. Sğık Bakanhğı arafindan
onaylı olmalıdır.

l l. Üreıici, ithalatÇı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlı olunduğuna dair belge ibraz edilmelidir.

12. OnaYlı iıaln (barkod) numaraları tek|if ile birlike sunulur ve onaylı üiln numarası ihale srra numarası ile mutlaka kalemler
bazında ilişkilendirilir.

l3. Üriıne Yönelik uygunluk değerlendirilmesi yapılacağtndan ttrün numuneleri ihale saatinden önce teslim edilnelidir.
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3\,.kalgrn: sPERİu DoNDUR]uA MEDYUMU (sPERİu FREEZING)
l ) yumuıta sarısı eklenmemiş tek adımda dondurmak için kullanıma uygun olması.gereklidir.

2) Minimum 12 ay Raf Ömril Oknası Gereklidir

3) +2 ıo +8 C Karaııtkta saklanması gereklidir

4} LAL ve MAE testlerinin yapılmış o|rnası gereklidir.

5) %l5 G|iseıol içermelidir. Human Serum Albumin içermeli ve Hepes Tamponlu olmalıdır.

6) Kalite kontrol ıestleri tıretici firmadan bağımsız şirkeıler tarafından yapı|malıdlr.

7) Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdır.

8) Ürilnün ilzerinde son kullanım arihi, ünlne ait katalog numarası ve lot numarası yazıIı olmalıdır.

9) FDA, CE belgelerinden birine süip olımalıdır.

ü0) Bu ürlıne hizrİıet veren fınna apostilli Ttl*iye tek yetkili sanş belgesine sahip olmalı veya Ttiİkiye tek yetkili temsiIcisinden

alınmış bayi yetki belgesine süip olmalıdıı.

l l) Firma bu şartlan sağ|adığına dairyazılı taahhüt vermelidir.
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l)

2)

3)

4,)

5)

6\

7)

8)

9)

ı0)

ı ı)
|2\

t3)

l4)

ı5)

1(ıı., lem: lc§I §pF RMY ,dvASl ATMA M F D},l j (PvP)

l6)

lCSl işlemi sırasında sperm haıeketlerini kısıtlamak için kullanılabilir olmalıdu.

37 "C ısıda kullanıma haz|r olrnalü.

Düşük miktarda sodyumbikarbonat içermelidir.

HSA içerrnelidir.

HEPES Tamponu içermelidir.

MOPS Tamponu içermemelidir.

Glukoz içermelidir.

Gentanıicin içermelidir.

pH degeri 1 .2- '7 .6 olmalı.

Rafömrü üretim tarihinden itibaren 6 ay olmalıdır.

Kalite konnol tesıleri üretici firmadan bağımsız şirketler tarafündan yapıtmalıdır.

Teslimat soğuk zincir ile yapı|malıdır.

ürünün üzerinde son kullanım tarihi, tiriine ait katalog numarası ve lot numaıası yazılı olrnalıdu.
FDA. CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

Bu ürüne hiZmet veren firma apostilli Türkiye tek yetkili saış belgesine sahip olmalı veya Türkiye tek yetkili temsilcisinden
alınmış bavi yetki belgesine sahip olmalıdır.

Firma bu şanları sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir.
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3L.uı*rı, iNSEMiNAsyoN KAN Ü LÜ
l, Malzeme opak polymer bazlı o|malıdır.

2. l70mm uzunluğunda ve 2 mm kalünlığında içinde çelik kanül bulunmalıdrr.

3. Çelik kanül arka ucundan luer locklu olarak işlem sırasında çıkarılabilir olmalıdrı.

4. Uç kısmı atravmatik ve diiz bir şekilde olmalıdır.

5. Kateterin uç kısmında lateral 2 delik bulunmalıdır.

6. Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

7, Ürunın MEA testi olmalıdır.

8. Pee|-open ile paketlenmiş, gama ile steril edilmiş olmalıdır.

9. Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

l0. Ürun yerli üretim olmalıdır.

ll. Orijinal ambalajünda üretici firma ismi, ilretim parti seri (LOT) numiırası, son kullanma tarihi ve barkod numarası yazılı
olmalıdır.

l2. iha]eve katılan firma üretici firmadan aldığı tek yetkili distribütörlük belgesine sahip olmahdıı.

l3. Teklifverecek firma önceden ilgiIi malzeme için uzman üyeden uyguniuk almalıdır.

l4. Teklifedilen ürün. T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı hrafından
onal lı olmalıdır.

15. Üretici, ithalatçı veya bayi o]arak TlTUBB da kayıtlı olunmalı ve kayıtlü olunduğuna dair belge ibraz edilmelidir.
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1 lem: NE üu oN
l. İgne oosit veya kist aspirasyonu için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. İğne l7 gauge çapında 35 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. İgne paslanmaz çelik ve keskin uçlu olmalıdır, dış çapı 1.4 mm ve iç çapı t.0 mm olmahdıı.

4. Aspirasyon iğnesinin uç kısmında uttrasonic echo veren marker, ergonomik futma yeri oımalıdır

5. İğne üzerinde tüpe en az l00cm, tiipden pompaya en az l00cm mesafe olmal|dır.

6. iğneyle birlikıe ayü steril pakette line bulunmalıdır.

7. Embriyo toksik olmamalıdır. lğne ve Line MEA ( Farc embryo testi) testi yapılmış olmalıdır.

8. Pee|-open ile paketlenmiş, etilen oksit ile steril edi|rniş olmalıdır.

9. Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.

l0. Son kullanma tarüi, teslim tarüinden başlamak ilzere en az 2 yıl olmalıdı.r.

l l. Teklifedilen ünın, T.c. İIaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITIJBB) kayıt|ı Ve T.C. Sağlü Bakanhğı tarafindan
onayh olmalıdır.

12, Üriıne ait marka adı, onaYlı (!fiin (barkod) numarası , ılıetici finna adı vana model, firmaya ait malzeme kodu bilgileri tırün
tesliminde yazılı olarak sunulma|ıdır.

l3. Ürune yonelik uygunluk değerlendirilmesi yapılacağından ttrtırı numuneleri ihate saatinden önce testim edilİnelidir.
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f.kalem: f, MBRlYo TRANSFER KATATERİ
l , kateter ulna yumuşak, düz ve yuvarlak uçlu, çapı erken ve geç her tilılü embriyoların çapına uygun özellikli ol]nalıdu.

2, Embriyo kaıeteri transfer kateter, guiding kateter ve kaıeter koruyucusundan oluşmalıdır.

3, Transfer kateter polyolefin maıeryalinden, 4.4 FR çapmd4 24,7 cm uzunluğunda Ye proksimalinde 5 adet marker olmalıdıı.

4. Transfer kateterin içinde çelik cannula bulunmalıdır.

). Guiding kateter transparent polyetilen materyalinden, 6.8 FR çapınd4 17 cm uzunluğunda ve distal kısmında 5 adet markeroknalıdır

6. Dış kateıer e|le kolayca şekil alabi|ecek özellikte oImalıdır.

7. iç kateter }umuşak ve atravınatik olmalıdır.

8. Pee1-open ile paket|enmiş, etilen oksit ile steril edi|rniş olmalıdır.

9. Tek kulüanım için tasarlanmış olmalıdır.

l0, orijinal ambalajında iıretici firma ismi, iıretim parti seri (LoT) numarası, son kullanma tarihi ve balkod numarası yazılıolmalıdır.

l l, ihaleye kanlan İırrna üetici firmadan aldığı tek yetkili distribütödırk belgesine sahip olmalıdır.

l2. Teklifverecek fırma önceden ilgili malzeme için u.aııan üyeden uygunluk almalıdır.

l3, Teklif edilen üriın, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası,na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sğlık Bakanlığı tarafindanonaylı olmalıdır.

l4, Üretici, ithalatÇı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olunmah ve kayıtlı olunduğuna üir belge ibraz ediİnelidir.
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Pipet ucu;
1-200 pl hacimleri arası numune çekme işlemlerinde kullanılabilmeli,
OtoklavIanabiIir olmalıdır,
Filtreli ve 96lık nckda steril olmalıdlı.
DNAaz RNAaz aee olmalıdıı.
Pipet ucunun tlzerinde ara hacimleri gösteren taksimatlar bulunmahdır.
Tedarik eden firmanın yetkili distribütörlük beıgesi veya bayilik belgesi bulunmahdır.
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l. l00-1000 pl hacim|eri arası numuıe çekme işlemlerinde kullanılabilmeli,
2. Oıoklavlanabilirolmalıdır,
3. Filreli ve 96lık rackda steril olmalıdır.
4. Pipet ucunun ilzerinde ara hacimleri gösteren taksimatlar bulunmalıdır.
5. Tedarik eden firmanün yetkili distribütörllik belgesi Veya bayilik be|gesi bulunmalıdlr

,',

,i,P-,

".G
.,



(ör .r-.ı^, c.fİF!-\)

l
2

Ürün polystren malzemeden imal edilmiş olmalıdır,

ürün sleril paketlerde oImalıdır. camma sterilizasyonlu olmalıdr. Sterilite garanti seviYesi (sAL) I0'6 olmalıdu' Fare
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toksik olm;;; ı.*,,ı-*i,ı,a", "ı" 80 veya daha fazla b]astosist oranı buIunmalıdıİ,

3. Ürün havalandırma özelliğine süip olmalıdır,

4. Ürttnün dış ölçüleri 35xt l mm olmalıdır,

5. ürun kapaklı olmaııd,r.eetri tapa-!-ı taşıma ırasında petrinin düşmesini engelleyecek özellikte tasarlanmış olmahdrr

6. ürün hücre tutun.u,n, ," uuyui?rini j..t.tl.y"uiı.ek için önceden muamele edilmiş yüzeye sahip olmalıdır,

7,Ürünmikoskoptakolaybakılabilmesiiçinşeffafolma
8. Ürun non toksik r. ron piro.j"nlı, 

"rtifiı<alı 
olmalıoır, 1cE g3l4}lEEc MDD Ve FDA 5l0 K belgeleri),
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