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sıra No: 03l 12
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: 80 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
F§ Kodu :

Jtriİff+r,,İPfö'ö.. 2org t--\ ü L'oo
s.No Miktarı Birimi Biıim

Fıyat
Toplam

Fiyat
Tanımlayıcı

Firma ve
UBB

1 EĞRi KISA UçtU oAMAR MüHüRLEME VE KESME PRoBu ADET

2 D VE PROLAPS STAPLER SETI ADET

3 PoRTEGü 2 ADET

4 RAUSABLE TRoKAR 10 MM 15 ADET

5 REUSABLE TRoKAR 12 MM 15 ADET

6 15 ADET

7 Hem{]ok Take-Apart 10 mm Endoskopik xL Klips Takma
Aleti

2 ADET

8 Hem+lok Take-Apart 10 mm Endo6kopik L Klip6 Takma Aleti ADET

9 LAPAROSKOPiK EL ALErLERİ 1 ADET

10 UNEER KAPATICI STAPLİR KARTUSU 60 MM 20 ADET

11 uNEER KAPAıCı srAP[fR KARTUşU 75-80MM 10

12 üNEER KEsici KAPAIğ STAPLER 75-80MM 5 ADET

13 oToMAİK LiNEER KAPATICI STAPIER 6ot4M-KAuN DoKU 5 ADET

I4 ENDo KAPATICI VE KEsİcİ SrAPLER KARTuş Düz 45 cM 20

15 ENDOSKOPIK UNEER KESICI STAPLER 50 MM 5 ADET

1b Düz KAPATIO KEsİci srAPER lGRTUsu 60- 3,8MM 40 ADET

17 ENDOSKPK KAPATIC KESİCİ SrAPLER
45M(NoRMl.xAtNDoKU)

4 ADET

18 DAiRESEL SrAPLER 25M14 (cDH25) 3 ADET

19 DisPosABtE DAİRESEL ANAsTAMoz STAPLERI 28 1,114 5 ADET

20 Hp BLuE o4Aü KABLo) 5 ADET

2l ARTRosKoDiK SHAVER BURR 4,2MM 30 ADET

'r) ARTRosKoPiK SHAVER ucu 3.5 MM 40

23 ARTRosKoPi( SHAVER 4,2MM 40 ADET

24 ARrRosKoPİK SHAVER UoJ 2,7 MM 20 ADET

25 ARTRORJMP İRRİGASYON SETİ 50 ADET

26 ınrnopuııp sucrİoıf§d (sronz ıqınxı aRTRosKoPİ
cİHAzı iÇiN)

30 ADET

oıropıoİ crnnıııİsi içiN KoRuMAu srERİL ELDiVEN 1200 çiFr
2a K TEu 1 Mpl 150 ADET

29 KiRCHNER wİRE 1.5 x 310 MM 750 ADET

30 KİRCHNER wİRE 2,0x 310 MM 750 ADET

31 KiRCHNER wİRE 2.5 X 31o MM 500 ADET

32 KiRctNER wİRE 3,oX 31o MM 150 ADET

33 SERKLAJ TEü 0,5 1.4M 100 ADET

34 SERKUW TEu çEuK 0,6 [1M 100 ADET

35 SERKLAJ TEü çELiK 0,8MM 100 ADET

35 SERKW TELİ 1,0 MM 100 ADET

Adfes: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampüs0 ŞANLI[JRFA
lnibat t€lefon: Tel.;0 (4l4)3u4| 65 Faks :0(4l4)34441 69

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygu|ama Hastanesi

ıılaı / Hızmet Adt

10

REusAB[f TRoKAR 5 MM

2

ADET

ADET

ADET



37 SERKW TELi çEÜK r,2 Mll 100 ADET

38 SERKW TELİ çELİK t,4MM 100 ADET

39 SERKW TELİ çELİK 1,5MM 100 ADET

40 cinıa(eswı-)errrnoousox DALGA İLE TAs XıRMA 750 ADET

4t sİsroMErRİ KATErERİ HAVAu 600 ADET

42 REKTAL KATETER 7 FR 600 ADET

43 URoDINAMIK EMG E[.E KTRoDU 600 ADET

44 MEMBRANE ( sU YAmĞr) 10 ADET

45 ( çEMBER i,Ajiri( ) 20 ADET

Po14PA iNFüzYoN TUPü 60 ADET

47 TEMizLEi4a FıEçASıKANAL 20 ADET

48 öZEFAGUS Mıfr LiGATöR sErİ 40 ADET

49 sNARE PoLiPErroMi 15 ADET

50 PİLOR DİLATASYON BALONU ADET

51 Aul,AzYA BALoN DiI,ATATöRü 5 ADET

-oİsposıalE BiYoFsİ Fonscpsİ 30 ADET

sİFaMrEREAToM 3 LüMENLi 30 /sHoRT (KısA) ADET

54 -SFıN__ıcERoToM j-NE uçtu GRcp ENDosKopD 5 ADET

55 TAş qKARMA BA1-oNu 20 ADET

56 XATErER GuiDE GEçENBAsKET 5 ADET

57 GUiDE wİRE 4 METRE 0,035 10

58 PEG (PE ENDosKoPİK GAsrRo sToMi)2o FR 20 ADET

59 iMSKOPİK AĞIZUK 30

60 ARGON PIAZMA (

ü
5 ADET i

l

61 KATETER, YABANCI YAKAIAMA, 10 ADET

62 KoRUYUcU BALoNLU AKIl"t
ü

20 ADET

65 cM LU

HiDRoFiüK
20 ADET

64 KLAWZ TEL 0,3U0,38 sERT 260,300cM 50 ADET

KILAWZ TE!. 032,-038",
300o"|

SERT, Ro uÇLu, 260- 50 ADET

66 KATETER M
İNcH

0,021-0,028 20 ADET

67 KATETER,KILAWz,N (ENVoY Gc 6F
100cM

ADET

68 KATETE& N NTRAKRAN
DİsrAL DİsrAL nsMI 4 5F_8F ARASI

ADET

69 KILAWZ TEl, 0,01+0,018",
REKANAÜZASYON

25

70 VAs KAPATMA 5-9F 50 ADET

71 23 GAUGE TROKARu sEİ 50 ADET

72 23 GAUGE UcU UZATI
süPüRücü

Ett4As TozLu ILM 6 ADET

13 10 ADET

74 23G KSEK HIzu DEN KESEN
PRozu

30 ADET

75 5 ADET

76 12 ADEl

77 FAKoEM (FAKo) UYGUN
KAs FAKO TUBİNG SEr

250 ADET

78 FAKo FRAGMANTASYoN uclj 23 G 0,6 MM 30 ADET

79 -FAı€EHAZ]EN Di§posABCöN viTREKroMi pRoBu 30 ADET

27 G YüKSEK HIzu dFr
PRozu

KESEN ViTREKroMİ 12 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: AJa ırma ve Uygutama Hastaııesi osmaİıbey Kamp0so ŞANLIIJRFA
lrtibat telefon : Tel.: 0 (4|4) 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

46

10

25

ADET

ADET

sET

65

10

ADET

-5 GaİLiKoN ALMA VERME sErİ
VrrREıCroMI

z eaııcr poı-vıııİı sM KANÜLÜ 7 MM

23 GAIJGE tşIKu LASER PRo8U AQu

80
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EGRI UCLU AcrK CERRAH! BAĞIMSIZPA{AB MİJqÜRı_ıır,ın VE KESME PROBU TEKNİK

l . prob disposable olma|ı ve cihaz bağlantısı için gereken kabto probun tlzerinde butunmalıdır. Eksıra herhangi bir kablo ve

konnektöre ihıiyaç duymamalıdır
2. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinal pakene bulunmalıdır,

3. Prob,çenelerinin ucu aıravmaıik oııiaıı d'okuıann kör diseksiyonunu,yakalanmasını, vasküler yapıların mühürlenmesini- 
u" ter." işlemterini yapabiımeiıJlr.istendiğinde kapama, kapama ve kesme sadece kesme işlemini birbirinden bağımsız

yapabilmelidir.
4. prolıun tutacındaki elcik ile çene açllarak ligasyonu yapılacak dokunun çeneye yer|eştirilmesi sağlandıktan sonar. elcik

kilitlenip dammar mühürlemiril"i, ı."ı, r"" t ı.iu"n ıuıaçtaki düğmeyle probtaki bıçak active edilerek kesme iŞlemi

yapılmalıdır.
5. Sadece mühürleme işleminde ve mühürleme sonrası kesme işleminde çenenin proksimali ile distali arasındaki dokuya- 

,İgrİu"rn basınç heİ noktada esit o|ma|ıdır. Tutarlı basıncın saglanması ve güvenli mühürleme iŞlemini YaPabilmek iÇin

kİllt mekanizması olmalıdır. Olmayan problar dikkate atınmayacaktır,

6. Güvenli dammar mühürlem. İİİ"rİi"İ,İ y"p,ıubilmesi için alİtinin çeneterinin dokuya uyguladığı basıncın tutarlı ölçüde

ve dammar mühürleme işl"rİ';iİİ;.;/ fuardevam eımesi, dokunun elastin ve koIajen yapıstnın deneıre olması iÇin

şarttır. kilitleme mekanizması ite bu iuıarlı ve sürek|i basıncın çene taraflndan dokuya uygulaması için Şartıır. Burada

bahsi geçen uygulama ui. ,."ıiyı ,,iuiındaki bir tek. aktivasyon değildir. Sıralı olarak yapılan vaka süresince

tekrar|anan en az 60 aktirasvonJilvnt tutarll ve sürekli basıncın dokuya uygulanmasıdır, Böytelikle cenahın hem

kullanım rahatlığı t.ro. r"ryo.rİralına baglı olarak uygun basıncın uygulanamama riski elimine edilerek hasıa sağlığı

ve güveniği için olmalıdır.
7. pro5, dammar mühürleme prensibi i|e çalışan cihazın dokudan aldığı geri biJdirim sayesinde, dokunun direncini ölÇmeli

ve ne kadar enerji ,ereceğiİİ,-;; k;Ü surede verecegini otomaİik-olarak hesaplayarak dokunun elasıin ve kolejen

yapısını denetre ederek kalıcı olarak mühürleyebilmeli ve enerjiyi mühür|eme işlemi bitıikten sonar otomatik olarak

kesmelidir.
8. Cihazn elden kumanda edilebilmesi için üstünde bir akıivasyon düğmesi bulunmalıdır.Cihaz islenildiğinde elden

,istenitdiğinde ayaktan kumanda ediIebilmelidir,
9. Frob miiitırteme ve kesme iştemini 7 mm dahil vasküler dokular üzerinde yapabilmelidir.

l0. Cerrahi müdahaleler 
"rn"onJ"'prourn 

tutaç kısmınının ıslak eldivenler içinde kayınasını engelleYebilmek iÇin tutaÇ

özellikli birmalzeme ile kaplanmış olmalıdır.

l l. Mühürleme aletinin güventi dammar mühürleme ve kesme işlemini ve manuputasyonunun dikkaılice YaPılabilmesi iÇin

uygulanacak o|an ameliyatlaiJ"ı.i u""io.i. yapı ve cerrahi' işlemlerdeki ihtiyaçlar gözönününe alınarak probun elcik

kısmı arkaya çekilerek kiılendikıen sonra'güvenlik uç,r,njun rotasyon mekanizmasıda. kitlenmelidir, Mühürleme

yapılacak doku ve damarın ,"bitı.n."ri hasĞ güventiği açısında nönimli oldıığu için sabitlenmeyen problar dikkaıe

a l ı ıı :rı ayacakt ı r,

l 2. Problaİ ameliyathanede kulIanıldıktan sonar karar verilecektir,

l3. Şaft tamamen izotasyon maddesiyle kaplanmış.olmalıdır,

l4. Yurt dışında imal edi|en prob|ann Ce U"lg"İl ve imalatçın|nTürkiye'deki kurulıışuna verilen aposıil kaşe|i satış yetki

belgesi teklifle birlikıe hastane idaresine verilmelidir,

l5. Cenahi müdahaleler ".nuoJ" 
prourn ıuıaç k|smınının ıslak eldivenler içinde kaymasını enge!leYebilmek iÇin tutaÇ

özellikli bir malzeme ile kaplanmış olmalıdır,

l6. problann, monopolarve uipoıar ioter özelliği intivaeden, aynı anda iki adet dammar kapama kesme !..,gb,lln
kullanılabileceği, glriş uuıunan ,e saniyede 333i kez doku.empedansı ölçümü yaparak geri biIdirim verme özelliği sahip

cihaz ile beraber kullanıma ,ygr" 
"i,i,rı,o,,.c 

ihazın versiyon yükseltilmesi ve güncellenmesi işIemlerinde her zaman

ltlncel ,e.iye ulaşılabilmesi için sadece intemeı üzerinde yapı!abilmelidir,

l7. Mühürleme probu, .jeneratorıın ı.""iJtı ile gtırenli ve kalıcı olacak şekilde damınar mühürleme işlemini yapma|ıdır,

Işlem sırasında p,ourn xrlıun,ıa,!, ,""İo.i" 
-uoıg. 

ve çevresindeki dokuların (hayati yapılaro labiliı Sinirgibi) lermalısı

ya1.:lımından minimal etkilenme.l için dokunrniipine gore uygun akım degerinde.ve uygun, sürede enerji aktarmalıdır,

Yüksek ıeknolojiIi elektro_cerrahi system kulIanılmu_ ur."., ,yg,n o-Iarak hassas. ölçümleri dokudaki direnç

değişikliklerine gor. 
"ş-.unı, 

'oİu.ak-yapabiımeıl 
ve kullanıcıyı ytıııİendirerek sonucunda oIabilecek insane hatalarının

minimize eımelidir. uu.t^ gu*niÜi için'u, ı.,iıiı, karar kullarıcının 5 duyu organına gerek kalmadan cihaz tarafından

karar vermelidir. Doku direncinin akıını ileımediği aşamaya ulaşıltlıg,ndu hu,tu ve cerrah kullanıcı güvenliği için

otomatik olarak aklmı kendisi kesmelidir.

f,)
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l8. prob dammar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim sayesinde mühürleme işleminin

gerçekleşmediği durumlarda kullanıcıya sesİi ve LCD ekranda Türkçe yazılı olarak uyan vermelidir.AmeliYathanenin

İr"liyut'r,rur,-nduki yerleşimi açısındİn kullanıcı cerrah her zaman cihaz ile göaeması kuramaYacağ| öngörülerek olası

uyarı 
'komutlarının ıtıh ameliyatİıane persone|i tarafından anlaşılabilemesi için gereken bir özelliktir.

l9. pİob, dammar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geribildirim sayesinde, dokunun direncini ölÇmeli

ve bu işlemi yapabildiğini cihaz betgeleyebilmelidir.
20. Mühiırİeme hatİının prİksimal ve dİstal genişligi uygulanacak olan ameliyatlardaki analomic yapı Ve cerrahi iŞlemlerdeki

ihtiyaçlar gözönününe a|ınarak hızlı ,J 1.ontrollti' Jammar mühürleme ve kesme yapmak üzere Probun Çenelerindeki

,ııİıtiİıe.J hat,n,n genişliği proksimalden distal doğru enfazla 4.7mm'den enfazla 3.3mm'ye doğru azalmalıdır.

2l. Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu enaz 36 mm olınalıdır,

22. Mühürleme ve Kesme işleminin güven-ii yapılabilmesi ve mühürteme hatıının distalden sistolik basınç sebebiyle

zorianmaması ve kaçak verme ihtim-alinin minimize edilmesi için en az 2 ınm emniyet payı muhakkak olmalıdır.

23. Mühürleme aletinin uç kısmının dikkatlice takip edilebimesi için uygulanacak olan ameliyatlardaki anatomic YaPı ve

cenahi işlemlerdeki ihiiyaçlar gözönününe a|ınaiak kontrotlü dammar mühürleme ve kesme yapmak üzere Probun Çenesi

görüş sağ|ayabilmek için enfazla l4" açılı olmalıdır.
24. Mühüdem; aletinin ergonomic kullanımı ve manupulasyonunun dikkatlice yapılabitmesi için uYgulanacak olan

ameliyatlardaki anaıomii yapı ve cerrahi iştemlerdeki ihtiyaçlar gözönününe alınarak kontrollü dammar mühürleme ve

kesme yapmak üzere hobun şaftı l8cm +/- lcm uzunluğunda olmalıdır,

25. Probun şaftı görülebilirliği am,rmak için dikdöngen olmalı ve l5mm'lik trokarlardan rahatÇa geÇebilmelidir.

İo. ı',ııit tıı.r. -a|etinin gülenli kullanımı ve İanupulasyonunun dikkatlice yapılabiImesi iÇin uYgulanacak olan

ameliyatlardaki anatom:c yapı ve cerrahi işlemlerdeki ihtiyaçlar gözönününe alınarak Probun ucu Şaftı ile birlikte l80"

+/- l derecerotasyon yapabilmelidir.
27. Mühürleme aıetİnin- çene kısmının dar ve derin bölgeler dedikkatlice takipedilebimesi iÇin uYgulanacak olan

ameliyatlardaki unutori" yapı ve cerrahi işİemlerdeki ihti-yaçlar gözönününe a|ınarak probun ıutaÇ kısmı enaz 30o aÇılı

bir cıgonomiye sahip olmalıdır.

ül

ü
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MUKOZAL PROLAPS Vf, HEMoRoiD KiTi 32 MM

Hemoroid ve anal mukozal prolaps hastalıklannın tedavisinde kullanı|an; anal mukozadan 2-3cm'lik bir bant çıkarıp daha

sonra muko_mukozal bir anastomoz gerçekleştiren 32mm'lik bir dairesel stap|er ve yardımcı aletlerinden oluşan bir ameliyat
setidir.
Tüm set disposable ve orijinal steril ambalajında olup, içinde aşağıdaki ürünlerden birer adet bulunur:

l. 32mm'lik dairesel stapler
2. iki adet 32mm'lik dairesel anal dilatör sütür tutucu
3. kese ağzı sütürü anoskopu

l. 32mm'lik Dairesel Stapler

l. Stapler, aynı anda daire şeklinde çift sıra zımba atma ve iç dairenin ortasını da kesme işi yapabilmelidir.
2. Stapler şaftı düz olmalıdır.
3. Stapler başı (anvil) şaftan ayrı|mamalıdır.
4. Ateşleme işleminin tamamIandığını gösteren, cenahın duyabileceği yükseklikte birses verme özelliği olmalıdır.
5. Kullanılan zımbların materyali titanyum olmalıdır.
6. Zımba eni en az 4.0mm, bacak uzunluğu en az 3.8mm, ıel çapı en az 0.28mm olmalıdır.
7. Farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba yüksekliği 0.75mm ile 1.5mm arasında olacak şekilde ayarlanabilmelidir

(kontro|lü doku sıkıştırma özell iği).
8. Stapler tutact üzerinde kapalı zımba yüksekliğinin o andaki durumunu gösteren ibreli bir gösterge olmalıdır.
9 Stıplerin içindeki zımba sayısı en az 32 adet olmalıdır.
l0. İstenmeden ateşlemenin öntenmesi için, ıutaç üzerinde bir güvenlik kolu olmalıdır.
l l . Stapler dış çapı en az 32mm olmalıdır.
l2. Dairese| bıçağın çapı en az24 mm olmalıdır.
l3. Stapler tam olarak açıkken, yuvanın distal kenarı i|e anvilin proksimal kenarı arasındaki uzaklık en az 57mm olmalıdır.

l4. Stapler yuvasının derinliği en az 5cm olmalıdır.
l 5. Stapler yuvasının üzerinde l cm aralıkla derinlik işaretleri bulunmalıdır.
l6. Stapler yuvasının kenarlarında: aletin distal ucundan bakarken, tetik güneye doğTu tutuIurken, doğu-batı doğrultusunda,

birbirine göre l80' açıda iki adet port bulunmalıdır.
l7. Süapler anviti, anal kanala rahat giriş sağlanması için, yüksek profilli bir koni şeklinde olmalıdır.
l8, Stapler dislal haznesinin iç volümü en az |'lcm3 olmalıdır.

2. 32mm'lik Dairesel Anal Dilatör

I. Plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Obtüratör, silindirin içine rahatlıkla girebilmelidir.
3. Silindir kanatları üzerinde, aletin perianal cilde sabitlenmesi için kullanılabilecek dört yarık bulunmalıdır.

4. Silindiı ameliyat esnasında linea dentale'nin görülmesine olanak sağlayacak şekilde şeffafmalzemeden yapılmış

olmalıdır.
5. Obtüratör ucu, anal kanata kolay giriş sağlayacak şekilde kubbe biçiminde olmalıdır.

6. iki farkh ebatta olup erkek ve kadın anatomisine uygun iki farklı dilatör set içerisinde hazır nulunmalıdır.

3. Sütür Tutucu

l. Plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Uzunluğu en az l00mm olmalıdır.
3. Çapı en az0.20mm olmalıdır.
a aıiin distal ucu, kese ağzl sütürünün uçlarını rahatlıkla yakalayabilmesi için, tığ şeklinde olmalıdlr.

4. Kese Ağzı Sütürü Anoskopu

| . Srapler içinden rahatlıkla geçebilmelidir.
2. Plastikten yapılmış olmalıdır.
3. Tüm aksiyal uzun|uk boyuncaen az 90'lik bir açıklık bulunmalıdır.
4. Alet iizerİnde, dogu-batİdogrultusund4 aletin iki parmakla tutulup, rahaılıkla çevirilebitmesini sağlayan iki kanat

r,
oü?.

C.

bulunmalıdır.
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LApARosKopix ıvronüıın ponrocü rrxıvix şınrıvıırrsi
l . Portegü kolay temizlik, sterilizasyon ve gerek duyu|duğunda farklı açılı uç değişimi için

modüler yapıda; Tutaç, İç Aksam ve Dış Şaft olmak üzere üç parçadan oluşmalıdır.

2. Tulaç kısmı eksenel, hafif, ergonomik olmalı ve üzerinde açlkapa kilit mekanizması

bulunma|ıdır.
iç aksam uç kısmı maksimum dayanıklllıkta Tungsten carbide materyal yaplsInda olmalıdır.

Dış şaft 36 cm uzunluğunda 5mm kalın|ığında olmalıdır.
Portegü istenildiğinde 36cm veya 45cm uzunluğunda ıemin edilebilir olmalıdır.

Portegü istenildiğinde Düz, Sağ açılı veya Sol açılı temin edilebilir olmaiıdır.

Portegü şaftı üzerinde kolay temizlik için bir yıkama portu olmalıdtr.

J.

4.

5.

6.

7.

};
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çoK KULLANIMLIK rOMM EMNiYETLi oToMATiK TRoKAR SETi ŞARTNAMESi

l. Emniyetli otomatik trokar sistemi emniyetli bir kesim ve yüksek diletasyon performansı
sağlamalıdr.

2. Trokar seti reusable radyolüsen stopkok'lu kanüI, buna uyumlu reusable emniyeıli kilidi
otomatik obturatör bileşkesi, kayganlaştırıcılı, çevirilerek l0mm/5mm geçiş yapılabilen

çap düşürücü, altına yerleştirilen ördek ağzı şeklinde mükemmel performans sağlayan
silikon validen oluşmaiıdır.

3. Emniyetli otomatik kuru|abilen trokar yapısı batın içerisine girerken kiliı mekanizsması
izin vermediği müddeıçe bıçağ| açığa çıkarmamalıdır.

4. Emniyetli otomatik trokar seti po|ly ether ke},tone (pek) yapısı itibarı ile çok hafifve
ergonomik olmalıdır.

5. Emniyetli otomatik trokar obıuratörü iki parçadan oluşmalıdır; bir kesici kanül ve bir ucu
yaylı iç piston.

6. Emniyetli otomaıik trokar obturatörünün kesici kanülü dar şaftlı uç kısmına yakın
genişleyerek uç ktsmında iekrar daralan bu şekilde mükemmel diletasyon sağlayan bir
yapıya sahip olmalıdır.

7. Emniyetli obturaİör iç mekanizması obİuraıör kalasında bulunan aktivasyon buıonu
sayesinde kurulabiIen bir oıomaıik kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.

8. Emniyetli trokar kanülü mikro yivli olmalıdır.
9. Obturaıör ve kanülün |05mm veya l SOmmuzunluk altematifi olmalıdır.
l0. Trokar buhar otoklavında l34' de sıeril edilebilmelidir.
l l. Trokar üzerinde bulunan iüm parçalar temizlik ve sterilizasyon için parçalanabilmelidir.

l2. Gerek duyulur ise hasson tip adaptör veya optik obturatör aynı sete adapte

edilebilmelidir.
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çoK KULLANIMLIK l2MM EMNiYETLi oToMATiK TRoKAR SETi ŞARTNAMESi

l. EmniyetIi oıomatik ırokar sistemi emniyetli bir kesim ve yüksek dileıasyon performansı
sağlamalıdr.

2. Trokar seti reusable radyolüsen sıopkok'lu kanül, buna uyumlu reusable emniyeıli kilitli
otomatik obturatör bileşkesi, kayganlaştırıcılı, çevirilerek l2mm/l0mm/5mm geçiş
yapılabilen çap düşürücü, alttna yerleşıirilen ördek ağzı şeklinde mükemmel performans
sağlayan silikon validen oiuşmalıdır.

3. Emniyetli otomaıik kurulabilen trokar yapısı baıın içerisine girerken kilit mekanizsması
izin vermediği müddetçe bıçağı açığa çıkarmamalıdır.

4. EmniyetIi otomatik ırokar seti polly ether keyıone (pek) yapısı itiban ile çok hafifve
ergonomik olmalıdır.

5. Emniyetli otomatik trokar obturatörü iki parçadan oluşmal:dır; bir kesici kanül ve bir ucu
yaylı iç piston.

6. Emniyetli oıomatik trokar obturatörünün kesici kanü|üdarşafllı uç kısmınayakın
genişleyerek uç kısmında tekrar daralan bu şekilde mükemmel diletasyon sağlayan bir
yapıya sahip olmalıdır.

7. Emniyetli obiuratör iç mekanizması obturatör kafasında buIunan aktivasyon buıonu
sayesinde kurulabilen bir otomaıik kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.

8, Emniyetli trokar kanülü mikro yivliolmalıdır.
9, Obturaıör ve kanülün l05mm veya lsOmmuzunluk alıemaıifi olmal|d|r.
l0. Trokar buhar otoklavında l34" de steril edilebilmelidir.
l l. Trokar üzerinde bulunan tüm parçalar temizlik ve sterilizasyon için parçalanabilmelidir.
l2. Cerek duyulur ise hasson tip adaptör veya optik obturaıör aynt sete adapte

edilebilmelidir.
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çoK KIrLLANIMLIK sMM EMNiYETLİ TROKAR sETi şARTNAMESi

l. Emniyetli trokar sistemi emniyetli bir kesim ve yüksek diletasyon performansı

sağlamalıdr.
2, Trokar seti reusable radyolüsen kanül, buna uyumlu reusab|e emniyetli obturator

bileşkesi, huni şeklinde kolay alet geçişi sağlayan vidalı polimer giriş kapağı, polimer

kapağın altına yerleştirilen ördek ağzı şeklinde mükemmel performans sağlayan silikon
valf/conta'dan oluşma|ıdır.

3. Emniyetli trokar seti materyal yapısı itiban ileçokhafif olmalıdır.
4. Emniyetli trokar seti ergonomik o|malı ele mükemmel uyum sağlamalıdır.

5. Emniyetli trokar obturatörünün kesici uç kısmı el işçiliği ile maksimum performans

sağlayacak biçimde keskin o|malıdır.
6. Emniyetli trokar obturatör iç şaftı yaylı bir mekanizmaya sahip ve uç kısmı en üst

düzeyde emniyeı için polimer olmalıdır.
7. Emniyeıli trokar seti luer çıkışlı veya düz olarak ıemin edilebilmelidir.
8. Emniyetli trokar kanülü mikro yivli veya yivli olmalıdır.
9. Obturatör ve kanülün 70mm, 95mm veya l50mm uzunluk altematifi olmalıdır,

| 0. Trokar parçalanarak steril edi lebilmelidir.
l l. Trokar buhar otoklavında l 34" de sıeril edilebilme|idir.
l2. Trokar üzerinde bulunan tüm parçatar lemizlik ve sterilizasyon için parçalanabilmelidir.

(
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l. Aplikalönln çahşma uzunluğu 32.5cm olmalıdır.

2. Aplikatör l0/l I mm ırokar geçişine göre dizayn edilmiş olmalıdır.

3. Aplikatör tek parmakla 360" döndürülebilir olmalıdır.

4. Aplikatörtin handle kısmı hem-o-|ok xl klips kartuşları gibi altın sarısı renginde olmalıdır.

5. Aplikatör kolay temizleme ve etkili sterlizasyon için handle, şaft ve iç aksam şeklinde üç parçaya
aynlmalıdır.

6, APlikatör weck hem-o-lok xI (extra büyük boy/altın sarısı) absorbe olmayan polimer klipsleri ile tam
uyumlu olmalıdır.

7. Aplikatör ağızına hem-o-|ok xl klipslerinin ayakları klik sesi ile tam olarak oaurmalıdır.

8. klips son kapamayı yapmadan önce aplikatör üzerinde rahaıça harekeı enirilebilme|idir.

9. Aplikatörİın verimli ve risksiz sterilizasyonu önceden vakumlanmış buhar otoklavında l32-135o,de 4
dakika süre ile sağlanmalıdır

I0. Aplikatörün ubb kaydı ve sgk onayı bulunmalıdır.

1ç)

İ0 MM,LİK ENDOSKOPİK PARÇALANABiLiR XL EKSTRA BÜYÜK BOY ABSORBE OLMAYANPoLiMER LıGASYON KLiPs APLiKATöRÜ
TEKNİK ŞARTNAMESi
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l0 MM,LiK LARGE (BirYün BoY L sÖKüLEBiLiR ENDosKoPiK POLiMER
ABSORBE OLMAYAN LiGASYON KLİPS APLİKATÖRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESi

l. Aplikatörün çalışma uzunluğu 32.5cm olmalıdır.

2. Aplikatör l0/l l mm ırokar geçişine göre dizayn edilmiş olmalıdır.

3. Aplikatör tek parmakla 3600 döndürülebilir olmalıdır.

4. Aplikatörün üzerinde bulunan çevirme düzeneği hem_oJok l klips kartuşları gibi mor renginde
olmalıdır.

5. Aplikaıör kolay temizleme veetkili sıer|izasyon için handle, şaft ve iç aksam şeklinde üç
parçaya ayrılmalıdır.

6. Aplikatör weck hem-o-|ok l(büyük boy/koyu mor) absorbe olmayan polimer klipsleri iletam
uyumlu olmalıdır

7. Aplikatör ağızına hem_o_Iok l klipslerinin ayakları klik sesi ile tam olarak oturmalıdır.

8. Alips son kapamayı yapmadan önce aplikatör üzerinde rahatça hareket ettirilebilmelidir.

9. Aplikatörün verimli sterilizasyonu önceden vakuınlanınış buhar otoklavında l]2-1]5"'de
4 dakika süre ile sağlanabilmelidir.

l0. Aplikatörün ubb kaydı ve sgk onayı bulunmalıdır.

,Ö
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2 ADET
l. standard
2. Standard
3. Standard
4. Standard
5. Standard
6. Standard
7. Standard
8. Standard
9. Standard

3 MM LİK ÇoK KULLANlMLıK LAPARosKoPiK EL ALETLERİ sETi ŞARTNAMESi

Çok Kullantmltk 3.5mm Laparoskopik sıındard Grasper Teknik Şarınamesi
Grasper 3.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk altemaıiflerine sahip olmalıdır.
Grasper Standard ve Grasper Kavrayıcı Tipinde olmalıdır.
Grasper Kititti Tutaç (Handle); Özel Yalıtımlı Diş Şaft ve Alet İç Şaft Bileşkesi şeklinde Tek Parça olmalıdır.
Grasper360 Derece Rotasyon sağ|ayabilmelidir.
GrasperTutacı üzerinde Monopolar Bağlantı Soketi bulunmalıdır.
GrasperYıkama Portu sayesinde güvenli bir biçimde temizlenebilmeli ve Tek Parça olarak Steril edilebilmelidir
Graspergerek Pediatrik gerek Yeıişkin Cenahisinde kullanılabilir olmaiıdır.
GrasperTulacı ile beraber Hafifve Ergonomik olmalıdır.
Grasper - Tuıaç Bileşkesi Uzun Süre kullanıma uygun kompozit materyalden mamuI olma|ıdır.

2 ADET Çok Kullanımlık 3.5mm Laparoskopik EndoClinch Grasper Teknik Şartnamesi
|. EndoClinchcnsper 3.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk a|ternatiflerine sahip olmalıdır.

2. EndoClinchGrasperEndoClinch ve Grasper Kavrayıcı Tipinde olmalıdır,
3. EndoClinchGrasper Kilitli Tutaç (Handle); Özel Yalıtımlı Diş Şaft ve Alet iç Şaft Bi|eşkesi şeklinde Tek Parça olmalıdır.

4. EndoClinchGrasper 360 Derece Rotasyon sağlayabilmelidir.
5. EndoClinchGrasper Tutacl üzerinde Monopolar Bağlanıt Sokeıi buIunmalıdır.

6. EndoClinchGrasper Yıkama Ponu sayesinde güven|i bir biçimde temiztenebilmeli ve Tek Parça olarak Steril edilebilmelidir.

7. EndoClinchGrasper gerek Pediaırik gerek Yetişkin Cenahisinde kuIlanılabiIir olmalıdır.

8. EndoClinchGrasper Tutacı ile beraber Hafifve Ergonomik olmalıdır.
9. EndoClinchGrasper - Tutaç Bileşkesi Uzun Süre kullanıma uygun kompozit materya|den mamul olmalıdlr.

2 ADET Çok Kul|anımlık J.Smm Laparoskopik Düz Porıegli T€knik Şartnam€si

l. Duz Ponegü j.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk altematiflerine sahip olmalıdır.

2. Duz Portegü Uç Kısnll Düz, Tek Yöne açılan Çene Hareketli Ponegii (iğne Tutucu) Tipinde olmalıdır.

3. Düz Portegü Kilitli Ergonomik Aksiyal Tutaç (Hand|e); Özel Meta| Şaft Bileşkesi şeklinde Modüler o|maIıdlr.

4. DüZ Ponegü 360 Derece Rotasyon sağlayabilmelidir.

5. Dılz Ponegü Yıkama Ponu sayesinde güvenli bir biçimde ıemizlenebilmeli.
6. Düz Ponegü gerek Pediatrik gerek Yetişkin Cenahisinde kuIlanılabilir olmalıdır.

7. Düz Ponegü Tutacı ile beraber Hafifve Ergonomik olmalıdır.
8. Düz Portegü _ Tutaç Bileşkesi Uzun Süre kul|anıma uygun kompozit materyalden mamul olmalıdır.

2 ADET Çok Kullanımılk J.smm L-Hook Teknik Şarınamesi

|. L-Hook 3.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk alternatiflerine sahip olmalıdıt,

2. L-HookDistal Kısmı "L" şeklinde olnıalıdır.
3. L-Hook Özel Yalıtımlı Diş Şaft ve Alet İç Şaft Bileşkesi şektinde Tek Parça olmalıdır.

4. L-Hook üzerinde Monopolar Bağlantı Soketi bulunmalıdtr.

5. L-Hook Tek Parça olarak steril edilebilmelidir.
6. L-Hook gerek Pediatrik gerek Yetişkin Cenahisinde kullanılabilir olmalıdır.

7. L-Hook Hafifve Ergonomik olmalıdır.
8. L-Hook Uzun Süre kullanıma uygun kompozit matolalden mamul olmalıdır

l)
2\
3)
4)
5)
6)
1,)

8)

2 ADET Çok Kullanımlık 3.5mm Lİparoskopik DüğOm itıci (KnotPusher) T€kı!ik Şartnamesi

DUğüm İtici 3.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk altematiflerine sahip olmalıdır,

DOğüm İtici Çift Yönlü Kullanıma sahip plmalıdır.

Düğüm ltici Uç kısmı uzun Kalem şeklinde ve çentikli Düğüm İtici; Ters Ktsmı ise PalpasyonProbu tipinde olmalıdır

Düğüm İtici Özel Ya|ttımh Diş Şaft ve Alet İç Şaft Bileşkesi şeklinde Tek Parça olmalıdır

Duğüm itici Tek Parça olarak Steril edilebilmelidir.
Düğüm İtici Gerek Pediatrik gerek Yetişkin Cerrahisinde kul|anılabilir olmalıdır,

Dügüm hici Hafifve Ergonomik olmalıdır.
Düğüm İtici Uzun Süre kullanıma uygun kompozit materyalden mamul olmalıdır

.? ,ı.'
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6 ADET Çok kullanlmlık 3mm trokar şartnamcsi

Trokarlar materyai yapısı itibart ile kolay uygu|anabilir ve hafifolmalıdır.
Trokarkanülüluer girişi veya d(lz olarak lemin edilebilmelidir.
Trokar uçtarı isteğe bağtı olarak piramit veya kalem uçlu olarak temin edilebilmelidir.
Kanül dış kısımları yivli olma|ıdır
Trokar ve kanül|erin 55mm, 75mm veya 95mm uzunluk altematifleri olmalıdır.
Tokarların üst kısmı san renkte asetal kopolimerden imal edilmiş olmalıdır.
Trokarların şaft kısmı paslanmaz çelik 3l6'dan imal ediImiş olmalıdır.
Piramit tip uçlar paslanmaz çelik 420'den imal edilmiş olmalıdır.
Kalem tip uçtar paslanmaz çelik 3l6'dan imal edilmiş olmalıdır.
Gri kahvirengin'deki kanttIler yüksek lsı direnci ve yüksek direnç sağ|ayan "peek" (polyetheretherketone) maıeryalinden

imal edilmiş olmalıdır.

l.
2.

3.
4,
5.
6.
7.

8.

9.
l0

l!. cümüş rengindeki luertenibaıl kromium kaplı pirinç'ten imal edilmiş olmalıdır.
l2. yükseİ( de;cede güven ve emniyet sağlayan "v" valfsistenıi şeffaf silikondan imal edilmiş ve değiştirilebilir olmalldlr.

|3. Trokar üzerinde aİternatifli olarak teminedilebilen luertenibatının kapakçığı siyah ve silikondan imal edilmiŞ olmalıdır.

l4. Trokar|ar en az iki parçaya bölünerek l32-137 derece arasında buhar otoklavında steril edilebilmeIidir.

l5. Trokar üzerinde bulunan ttlm parça|ar değiştirilebiIir o|malıdır.

t ADET Çok Ku|lanımlık 3mm Prelzel ŞekiIli ı,e Esnek Minima| invazif Cerrahi Orgın -

Doku EkarlörüTeknik Şarlnamesi

l. pretzelEkanörü 3mm veya 5-3mm Trokarlardan geçerek batın içerisinde Pretzel şeklini alabilmelidir.

2. PretzelEkartörü batın içerisinde şekil aldlkıan sonra 23 |mm +/- 5mm çaltşma uzunluğuna sahip olmahdır.

3. Pretzel şeklinin genişliği 70mın +/- 5mm olmalıdır.
4. PretzelEkartörü ergonomik kabzaya sahip olmalıdır.
5. PretzelEkanöriinün üzerinde tamamı ile trokardan geçtikten sonra batln içerisinde şekiI almaslnı sağlayan aktivasyon İutacl

buIunmalıdır.
6. Geniş Pretzel şekii itibarı ile ekane edilen organlara baskıy! minimum dğzeyde tutabilmelidir.

7. Spesifik Pretze| şekli cenahi esnasında kolay görünüm sağlayabilmelidir.

8. Üçgen yapıdaki ekartörler iIe karşılaştırı|dıgında çok daha dar bir alanda şekil alabilmelidir,

9. Ekanör kabzasl üZerinde aletin iç şaftlnln temizliği ve bakımı için bir temizleme ponu bulunma|ıdır.

l0, Ekartör üzerinde mutlaka meıal, gözenekli ve 304mm +/-5mm uzunluğunda sterilizasyon baŞlığı buIunmalıdır.

ll. Ekartörun verimIi sİerilizasyonu |32-137 derece arasında buhar otoklavında sağlanabilmelidir.

tj

. 5,\
2 AıJET Çok Kullanımlık 3.5mm Laparoskopik Metzenb8um Makas Teknik Şarınamesi

l. Makas 3.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk alternatiflerine sahip olmalıdır.
2. Makas Açılı ve Mezenbaum Tipinde olmalıdır.
3. Makas Kilitsiz Tutaç (Handle); Özel Yalıtım|ı Diş Şaft ve Alet İç Şaft Bi|eşkesi şeklinde Tek Parça olma|ıdır.

4. Makas 360 Derece Rotasyon sağlayabilmelidir.
5. Makas Tutacl iızerinde Monopolar Bağlantı Soketi bulunma|ıdır.
6. Makas Yıkama Portu sayesinde gtlvenii bir biçimde temizlenebitmeli ve Tek Parça olarak Steril edilebilmelidir.

7. Makas Gerek Pedianik gerek Yetişkin Cerrahisinde kullanılabilir olmalıdır.
8. Makas Tutacı ile beraber Hafifve Ergonomik olmalıdır.
9. Makas - Tutaç Bileşkesi Uzun Süre kullanıma uygun kompozit materyalden mamul olmalıdır.

2 ADE'i Çok Kultanımlık 3.5mm Lıparoskopik Eğim|i Mıryland Dissektör Teknik Şartname§i

l. Maryland Dissekıör 3.5mm Çap 26cm veya 33cm uzunluk altematiflerine sahip olmatıdır.

2. Mary|and Dissektör Açtlı ve Maryland Tipinde olma|ıdır.
3. Mary|and Dissekrör Kilitsiz Tuıaç (Handle): Özel Yalıtımlı Diş Şafı ve Alet İç Şaft Bileşkesi şeklinde T€k Parça olmalıdır.

4. Mary|and Dissektör 360 Derece Roıasyon sağlayabilmelidir.
5. Mary|and Dissekİör Tutacl üzerinde Monopolar Bağlantl Soketi bulunmalıdır.

6. Mary|and Dissektör Yıkama Ponu sayesinde güvenli bir biçimde temizlenebilmeli ve Tek Parça olarak Sleril edilebilmelidir.

7. Maryland Dissekıör gerek Pediatrik gerek Yetişkin Cenahisinde kullanılabilir olma|ıdır.

8. Maryland Dissektör Tutacl ile beraber Hafif ve Ergonomik olmalıdır.
9. Maryland Dissektör _Tutaç Bileşkesi Uzun Süre kullanıma uygun kompozit materyalden mamul olmalıdır.

a
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LiNEER KEsici sıapısn KARTUşU 55MM _ KALIN DOKU
(TRT55)

l. Disposableolmalıdır.
2. Lineet kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda hem dört sıra zımba atma, hem de

bunların ortasını kesme için kullanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbalar dokuda tutunumu arttıran o/o90

titanium'dan alaşımlı maddeden olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbalar 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az

53mm olmalıdır.
7. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en

az 4.5mm olmalıdır.
8. Lineer kesici stapter kartuşunun zımba teli çapı en faz|a 0.23mm olmalıdır.
9. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın

dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l0. Lineer kesici stapler kartuşunun içinde en fazla 56 adet zımba bulunmalıdır.
l l. Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu

alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalıdır.
l2. Lineer kesici stapler kartuşu üzerinde bıçağı bulunan stapler ile uyumlu

olmalıdır.
l3. Latex madde içermemelidir.

<:QF'

ai§

1a-



tL

LiNEER KEsici sra.pırn KARTUşU 75MM - KALIN DOKU
(TcT75)

l. Disposableolmalıdır.
2. Lineer kesici stapler kartuşunun steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici stapler kartuşunun aynı anda hem dön sıra zımba atma, hem de

bunların ortasını kesme için kul lanılmalıdır.
4. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbalar dokuda tutunumu arttıran Yo90

titanium'dan alaşımlı maddeden olmalıdır.
5. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbalar 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
6. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba hattı enaz77mm, kesi hattı en az

73mm olmalıdır.
7. Lineer kesici stapler kartuşunun zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en

az 4.5mm olmalıdır.
8. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
9. Lineer kesici stapler kartuşunun zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın

dökülmesini engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l0. Lineer kesici stapler kartuşunun içinde en fazla 76 adet zımba bulunmalıdır.
l l. Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu

alması içİn uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pİm olmalıdır.
l2. Lineer kesici stapler kartuşu üzerinde bıçağı bulunan stapler ile uyumlu

olmalıdır.
l3. Latex madde içermemelidir
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LiNEER KEsiCi sıapıBn zsırlM - KALIN DoKU
(TcT75)

l. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici Stapler aynı anda hem dört sıra zımba atma, hem de bunların

ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Lineer kesici Stapler yedi kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte

toplam sekiz kez ateşleme yapabilmelidir.
5. Lineer kesici Stapler zımbalar dokuda tutunumu arttıran o/o90 titanium'dan

alaşımlı maddeden oImalıdır.
6. Lineer kesici Stapler zımbalar 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
7. Lineer kesici Stapler zımba hati en az77mm, kesi hattı en az73mm

olmalıdır.
8. Lineer kesici Stapler zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en fazla

4.5mm olmalıdır.
9. Lineer kesici Stapler zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
l0. Lineer kesici Stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini

engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l l. Lineer kesici Stapler kartuş içinde en fazla 76 adet zımba bulunmalıdır.
l2. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak tercihen 440 derece paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.
l3. Lineer kesici Stapler anvil ve kartuş uç kışımlarını ateşleme sırasında birbirine

yaklaştırarak tam parallel kapanma sağlayan entegre dirsek mekanizması
olmalıdır.

l4. Lineer kesici Stapler boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme
özelliği olmalıdır.

l5. Lineer kesici Stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları
tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.

l6. Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu
alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalıdır

l7. Lineer kesici Stapler iç mekanizmasının düzgün çalışması i

madde içermeyen kimyasal ile lubrike edi|miş olmalıdır.
l8. Latex madde içermemelidir.

hayvansal
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LİNEER KEsiCi srı.pıBR ssıııM- KALIN DoKU
(TcT55)

l. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmaIıdır.
3. Lineer kesici Stapler aynı anda hem dört sıra zımba atma, hem de bunların

ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Lineer kesici Stap|er yedi kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte

toplam sekiz kez ateşleme yapabilmelidir.
5. Lineer kesici Stapler zımbalar dokuda tutunumu arttıran %90 titanium'dan

alaşımlı maddeden olmalıdır.
6. Lineer kesici Stapler zımbalar en az 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
7. Lineer kesici Stapler zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az 53mm

olmalıdır.
8. Lineer kesici Stapler zımbaların eni en az 3mm, bacak uzunluğu en fazla

4.5mm olmalıdır,
9. Lineer kesici Stapler zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
l O. Lineer kesici Stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini

engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l l. Lineer kesici Stapler kartuş içinde en fazla 56 adet zımba bulunmalıdır.
l2. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak tercihen 440 derece paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.
l3. Lineer kesici Stapler anvil ve kartuş uç kışımlarını ateşleme sırasında birbirine

yaklaştırarak tam parallel kapanma sağlayan entegre dirsek mekanizması
olmalıdır.

l4. Lineer kesici Stapler boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme
özelliği olmalıdır.

l5. Lineer kesici Stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları
tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır.

l6. Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu
alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalıdır.

l7. Lineer kesici Stapler iç mekanizmasının düzgün çalışması için hayvansal

madde içermeyen kimyasal ile lubrike edilmiş olmalıdır.
l 8. Latex madde içermemelidir

şd
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ENDOSKOPİK LİNEER KESiCİ STAPLER KARTUŞU 60 MM _ KALIN DOKU

l. Disposableolmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında o|malıdır.
3. Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum zımba

atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60 mm,

kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineer kesici kartuşunundaki kapalı zımba yüksekliği 2.0 mm

olmalıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşunundaki zımbaeni 3mm, bacak uzunluğu 4.1mm

olmalıdır-
7. Endoskopik lineer kesici kartuşunundaki zımbateli çapı 0.2mm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesici kartuşununda zımba teli 88 adet olmalıdır.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnasında karışıklığa neden

olmaması için renk kodu bulunmalıdır.
l0. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar,zımba sürücüleri

ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır.
l l . Minimal invasiv uygulamalarda kullanılabilmesi için l 2mm'lik trokar ile

kullanıma uygun olmalıdır.
l2. Endoskopik lineer kesici kartuşu zımbaları düzgün B formasyonu oluşturabilmesi

için titanyum alaşımdan üretilmiş olmalıdır.
l3. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım klavuzl

bulunmalıdır.
l4. Ürtin Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
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SERBEST ART|KÜLASYoNLU ENDosKoPiK L|NEER KEsici STAPLER 50
MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ve açık cerrahi ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı

slra titanyum zlmba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesicinin oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60mm, kesi

uzunluğu 57 mm olmalıdır
5. Endoskopik lineer kesicinin şaftı 360' rotasyon sağlamalıdır.
6. Endoskopik lineer kesicinin şaftı çapı 't2 mm olmalıdır.
7. Endoskopak lineer kesicinin şaftın uzunluğu 34 cm olma|ıdır.
8. Endoskopik lineer kesicinin distal çene açıklığı dokuları kolaylıkla

manipüle edilebilmesi için distalde 22 mm , proksimalde çene açıklığı 8
mm olmalıdır.

9. Endoskopik lineer kesici rotasyon başlığı kendinize doğru çekilerek
staplerin artikülasyon noktası serbestleştirilir. Bu serbestleştirme ile
stap|erinanvili bir organa veya batın duvarına, veya başka bir alet ile
dayandırılarak isteniIdiği şekilde 45 dereceye kadar artikülasyon sağlanır.

'|0. Endoskopik lineer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tespit edip gerekirse
yeniden pozisyonlandırma sağlayan, diğeri de aleti ateşlemeye yarayan
özellikte olmalıdır.

11. Endoskopik lineer kesici üç aşamada 60mm zımba ve kesi hattını
tamamlamalı, dördüncü ve son aşamada bıçağı ilk pozisyonuna geri
getirerek işlemi sonlandırmalarıdır. İşlemin sonunda staplerin arkasında
bulunan düğme yardımıyla staplerin çeneleri açılmalıdır.

12. Endoskopik lineer kesicide tüm aşamaların tamamlanmasıstapler
üzerindeki indikatörden Ve anvil üzerindeki blçak ağzı göstergesinden
izlenebilmelidir.

13. Endoskopik lineer kesici istenildiğindeüzerindeki buton sayesinde bıçak
yönü değiştirilerek bıçak geri çekilebilmelidir.

14. Endoskopik iineer stapler tüm fonksiyonları tek elle kul|anıma uygun
olmalıd ır.

,15. Endoskopik lineer kesici en az oniki kez ateşleme yapabilmelidir.
16. Endoskopik lineer kesici çoklu ateşlemelerde stapler keskinliğini

sürdürebi|mesi için C şeklinde AlSl420 cerrahi paslanmaz çelik bıçağa
sahip olmalıdır.

17. Endoskopik lineer kesici stapler doku üzerinde eşit kompresyon sağlamasl
Ve düzgün B formasyonu oluşturabilmesi için 3 nokta kontrol sistemi
bulunmalıd ır.

18. Endoskopik lineer kesici stapler çenelerin yeterli kompresyonu oluştura
bilmesi ve istenmeyen doku kaymalarının önlenmesi lçin güçlü yekpare
anvil yapısına sahip olmalıdır.

19. Endoskopik |ineer kesici Vasküler, normal, orta/
doku kartuşlar|a uyumlu olmalıdır.

.-'|'
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20. Endoskopik lineer kesicistaplerin tüm kartuşları 12 mm trokar ile
kullanıma uygun olmalıdır .

21. Endoskopik lineer kesicinin boş ve yarı ateş|enmiş kartuş ile çalışmasını
engelleyen bir emniyet kilit mekanizması olmalıdır.

22. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım
bulunmalıdır.

23. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır

rl
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LiNEER KEsici sıepr,rR 55MM- KALIN DOKU
(TcT55)

l. Disposableolmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Lineer kesici Stapler aynı anda hem dört sıra ztmba atm4 hem de bunların

ortasını kesme işi yapmalıdır.
4. Lineer kesici Stapler yedi kez kartuş değiştirebilmeli, üzerindeki ile birlikte

toplam sekiz kez ateşleme yapabilmelidir.
5. Lineer kesici Stapler zımbalar dokuda tutunumu arttıran %90 titanium'dan

alaşımlı maddeden olmalıdır.
6. Lineer kesici Stapler zımbalar en az 2mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
7. Lineer kesici Stapler zımba hattı en az 57mm, kesi hattı en az 53mm

olmalıdır.
8. Lineer kesici Stapler zımbaların eni en az3mm, bacak uzunluğu en fazla

4.5mm olmahdır.
9. Lineer kesici Stapler zımba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
l0. Lineer kesici Stapler zımba yuvası, ateşlenmeden zımbanın dökülmesini

engellemek için altıgen yapıda olmalıdır.
l l . Lineer kesici Stapler kartuş içinde en faz|a 56 adet zımba bulunmalıdır.
l2. Lineer kesici Stapler üzerindeki bıçak tercihen 440 derece paslanmaz çelikten

üretilmiş olmalıdır.
l3. Lineer kesici Stapler anvil ve kartuş uç kışımlarını ateşleme sırasında birbirine

yaklaştırarak tam parallel kapanma sağlayan entegre dirsek mekanizması
olmalıdır.

l4. Lineer kesici Stapler boş kartuş ile doku travması olmaması için, kilitlenme
özelliği olmalıdır.

l5. Lineer kesici Stapler, dokunun kolay tespiti için anvil ve kartuş kısımları
tamamen ayrılmadan ara kapanma sağlayacak özelliğe sahip olmalıdır,

l6. Çenelerin ucundan dokunun dışarı kaymasını ve zımbaların B formasyonu
alması için uygun doku aralığını bırakan doku tutucu pim olmalıdır.

l7. Lineer kesici Stapler iç mekanizmasının düzgün çalışması için hal,vansal

madde içermeyen kimyasal ile lubrike edilmiş olmalıdır.
l8. Latex madde içermemelidir.
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SERBEST ARTiKÜLAsYoNLU ENDosKoPiK LiNEER KEsici STAPLER 60
MM

1. Disposable olmalldlr.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Endoskopik ve açık cerrahi ameliyat|arda aynı anda hem kesme, hem altı

slra titanyum zlmba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik lineer kesicinin oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60mm, kesi

uzunluğu 57 mm olmalıdır
5. Endoskopik lineer kesicinin şaftı 360' rotasyon sağlamalıdır.
6. Endoskopik lineer kesicinin şaftı çapı 12 mm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesicinin şaftın uzunluğu 34 cm olmalıdır.
8. Endoskopik lineer kesicinin distal çene açıklığı dokuları kolaylıkla

manipüle edilebilmesi için distalde 22 mm , proksimalde çene açıklığı 8
mm olmalıdır.

9. Endoskopik lineer kesici rotasyon başlığı kendinize doğru çekilerek
staplerin artikülasyon noktası serbestleştirilir. Bu serbestleştirme ile
staplerinanvili bir organa veya batın duvarına, veya başka bir alet ile
dayandırılarak istenildiği şekilde 45 dereceye kadar artikülasyon sağlanır.

10. Endoskopik lineer kesicinin iki kolundan ilki dokuyu tespit edip gerekirse
yeniden pozisyonlandırma sağlayan, diğeri de aleti ateşlemeye yarayan
özellikte olmalıdır.

1,1 . Endoskopik lineer kesici üç aşamada 60mm zımba ve kesi hatttnı
tamamlamalı, dördüncü ve son aşamada bıçağı ilk pozisyonuna geri
getirerek işlemi sonlandırmalarıdır. İşlemin sonunda staplerin arkasında
bulunan düğme yardımıyla staplerin çeneleri açılmalıdır.

12. Endoskopik lineer kesicide tüm aşamaların tamamlanmasıstapler
üzerindeki indikatörden ve anvil üzerindeki bıçak ağzı göstergesinden
izlenebilmelidir.

13. Endoskopik lineer kesici istenild iğindeüzerindeki buton sayesinde bıçak
yönü değiştirilerek bıçak geri çekilebilmelidir.

14. Endoskopik lineer stapler tüm fonksiyonları tek elle kullanıma uygun
olmalıd ır.

,15. Endoskopik lineer kesici en az oniki kez ateşleme yapabilmelidir.
16. Endoskopik lineer kesici çoklu ateşlemelerde stapler keskinliğini

sürdürebilmesi için C şeklinde AlSl420 cerrahi paslanmaz çelik bıçağa
sahip olmalldlr.

17. Endoskopik lineer kesici stapler doku üzerinde eşit kompresyon sağlaması
ve düzgün B formasyonu o|uşturabilmesi için 3 nokta kontrol sistemi
bulunmalıdır.

18. Endoskopik lineer kesici stap|er çenelerin yeterli kompresyonu oluştura
bilmesi ve istenmeyen doku kaymalarının önlenmesi için güçlü yekpare
anvil yapısına sahip o|malıdır.

19. Endoskopik lineer kesici vasküler, normal, orta/kalı alın ve ekstra ka|ın
doku kartuşlarla uyumlu olmalıdır
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20. Endoskopik lineer kesicistaplerin tüm kartuşlan 12 mm trokar ile
kullanıma uygun olmalıdır .

21. Endoskopik lineer kesicinin boş ve yarı ateşlenmiş kartuş ile çalışmasını
engelleyen bir emniyet kilit mekanizması olmalıdır.

22. Ürünün üzerinde imalatçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım klavuzları
bulunmalıdır.

23.Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır
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AYARLANA8iLiR DAiRESEL ANAsToMoz STAPLER 33MM

1. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler, tek elle kullanllabilir özellikli olmalıdır. Bu sayede

cenahın vaka esnasında kullanlmlnl kolaylaştırmah Ve manipülasyon imkanını arttırmalıdır.

Aynca staple/a aşın güç uygulanmasına gerek kalmadan ,anastomoz hatİnda oluşabilecek

doku perforasyonu engellenerek anastomoz güVenliği sağlanmış olmalıdır.

2. Farklı doku kalınlıklarına göre güvenli kapamanın ve düzgün anastomoz hattının

oluşturalabilmesi için 1.0-2.5 mm aralığında kontrollü doku sıktştrmasl ile kapama

yapabilmelidir.

3. Kontrollü doku sıkşbrma alanının dışında iken zmbalamayı engelleyen mekanizma

bulunmalıdır. İstenmeyen ateşlemeyi engellemek idn staplerin ön kısmındaki pencerede

kapanış yüksekliğini gösteren renkli (turuncu) indikatör işaretler|e belirlenmaş (yeşil) alan

içine 9irmeden ateşleme mandalının güvenliği daııedışı kalmamalıdır.

4. Eğri Dairesel stapler steril orijinal ambalajlnda Ve üzerinde delici trokar Ve anvil koruyucu

bulunmalıdır. Disposable olmahdır.

5. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler, aynl anda daire şklinde çift stra zlmba atrna Ve

paslanmaz çelikten imal edilmiş blçak i|e kesmelidir. Bu sayede anostomoz hattı içinde

dokuyu deforme etmeden işlem rahathkla tamamlanmaldır.

6. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler hraktlğl lümen çpı 24.4mm olma|ldlr,

7. Ayarlanabilir dairesel anastomoz staplerin başl anastomoz iç yüzeyinin Ve dokulann

perfore olmaslnl engellemek için düşük profilli anvile sahip olmah, bu sayede anastomoz

hatundan dokulara Ve zlmba hattlna zarar Vermeden rahat|ıkla çlkanlabilmelidir.

8. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler zlmba eni 4.0mm, açlk bacak uzunluğu farklı

doku kalınlıklanna göre (1,0-2.5mm ) kontroİlü doku kompresyonu Ve dü29ün B

formasyonu oluşabilmesi için 5.5mm olmalldlr.

9. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler de güvenli zımbalama ve kesme işleminin

tamamlandığını belirten, cerrahın duyabileceği yüksekllkte sesli geri bildirim veren

polycarbonate materyalinden üretilmiş mekanizma olmalıdır.

10. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapIer güvenli zımba hattının sağlanabilmesi, düzgün B

formasyonu oluşabilmesi Ve vücut ile reaksiyona girmeyen inert malzeme o|mas| için

zımbalar alfa-beta titanyum alaşım olmahdır.Güvenli B formasyonu oluşfunbilmesi için

esnelç anastomoz hattlnln açİlmamag için sağlam olmahdır.Vücut içersinde zımbalar

korozyona uğramamalıdır.Tel Zımbalar TI-6A1-4V alfa-beta titanyum alaşm

olmalıdır.Zımbaların İhaleye teklif Veren firmalar dosyalarlnda noter onayll belgeleri

sunmalldlr.
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11. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler dokunun ezilmesini engelleyen ve doku kalınlığına

gore zımbaların §ağlıkh B formasyonu alması için uygun doku arahğl bırakan güvenlik payl

bulunmahdır

12, Ayarlanabilir dairesel anastomoz staplerin farkll doku kalınlığına göre kapah zımba

yüksekliği 1.omm ile 2.5mm araslnda ayarlanabilmesini sağlayan kontrol|ü doku $kşhrma

özelliği olmalldlr

13. Ayar|anabilir daire§el anastomoz stapler zımba yuvası, ateşlenmeden 2ımbanın dökülmesini

engellemek için alttgen yaplda olmalıdır.

14, Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler staplerin içindeki zlmba sayısı 28 olmalıdır. Eğri

Dairesel stapler zlmba telinin çap 0.28mm olmalıdır.

15. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler tutaonln üzerinde aqhş Ve kapanlş yönlerini

gösteren yönlendırme işaretleri bulunmahdır.

ı6. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler istenmeden ateşlemenin engellenmesi için, tutaç

üzerinde bir emniyet mandah olmalldlr.

17. iç mekanizmaslnln sorunsuz çahşmasl için hawansal madde içermeyen kimyasal ile lubrike

edilmiş olmalldlr.

18. Ayarlanabilir dairesel anastomoz staplerin şaft uzunluğu 18 cm olmalıdır.

19. Latex maddesi içermemelidir.
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AYARLANABİLİR DAiRESEL ANASTOMOZ STAPLER 29MM

1. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler, tek elle kullanılabilir özellikli olmalıdır. Bu sayede

cerrahın vaka esnasında kullanımını kolaylaşürmall Ve manipülasyon imkanlnl arthrmahdlr.

Ayncn staple/a aşırı güç uygulanmasına gerek kalmadan ,anastomoz hattında oluşbilecek

doku perforasyonu engellenerek anastomoz güvenliği sağlanmış olmalıdır.

2. Farklı doku kallnhklanna göre güvenli kapamanın ve düzgün anastomoz hattlnln

oluşturalabilmesi için 1.0-2.5 mm aralığında kontrollü doku slklştrma$ ile kapama

yapabilmelidir.

3. Kontrollü doku slkşbrma alanınln dışında jken ztmbalamayl engelleyen mekanizma

bulunmalıdır. İstenmeyen ateşlemeyi engellemek için staplerin ön kısmındaki pencerede

kapanış yüksekliğini gösteren renkli (turuncu) indikatör işaretlede belirlenmiş (yeşil) alan

içine girmeden ateşleme mandalının güvenliği devredışı kalmamahdır.

4. Eğri Dairesel stapler steril orüinal ambalaİnda Ve üzerinde delici trokar ve anvil koruyucu

bulunmalıdır. Disposable olmahdır.

5. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler, aynl anda daire şeklinde çift slra zlmba atma Ve

paslanmaz çeliken imal edilmiş blçnk ile kesmelidir. Bu sayede anostomoz hattl içinde

dokuyu deforme etmeden işlem rahatllkla tamamlanmahdlr.

6. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler bıraktığı lümen çapı 20.4mm o|malıdır.

7. Ayarlanabilir dairesel anastomoz staplerin başl anastomoz iç yüzeyinin ve dokuların

perfore olmagnl engellemek için düşük profilli anvile sahip olmah, bu sayede anastomoz

hattlndan dokulara ve zlmba hattlna zarar vermeden rahathkla çıkarılabilmelidir.

8. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler zlmba eni 4.0mm, açık bacak uzunluğu farklı

doku kalınlıklarına göre (1.0-2.5mm ) kontrollü doku kompresyonu ve düzgün B

formasyonu oluşabilmesi için 5.5mm olmalıdlr.

9. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler de güVenli zmbalama Ve kesme işleminin

tamamlandlğlnı belirten, cerrahın duyabileceği yükseklikte sesli geri bildirim veren

polycarbonate materyalinden üretilmiş mekanizma olmalıdlr.

10, Ayarlanabilir daires€l anastomoz stapler güvenli zmba hattn|n sağlanabilmesi, düzgün B

zımbalar alfa-beta titanyum alaşım olmalıdır.Güvenli B formasyonu oluşturabil |çn

esnelç anastomoz hattlnln aç!lmaması için sağlam olmalıdır.Vücut

korozyona uğramamalıdır.Tel Zımbalar TI-6A1-4V alfa-beta

mbalar

yum alaşım

olmalıdır.Zımbaların ihaleye teklif Veren firmalar dosyaldrında onaylı belgeleri

{b

ş

rğ^

formasyonu oluşabilmesi Ve vücut ile reaksiyona girmeyen inert malzeme olmasl

sunmalıdır.
{



l1. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler dokunun ezilmesini engelleyen ve doku kalınlığına

gore zımbalann sağlıklı B formasyonu alma$ için uygun doku aralığı bırakan güvenlik payı

bulunmalıdır

12. Ayarlanabilir dairesel anastomoz staplerin farklı doku kalınlığına göre kapalı zımba

yüksekliği 1.omm ile 2.smm araslnda ayarlanabilmesini sağlayan konfollü doku sıkşbrma

özelliği olmalıdır

13. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler zımba yuvasl, ateşlenmeden zımbanın dökülmesina

ençllemek için altgen yapda o|malıdır.

14. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stapler staplerin içindeki zlmba saylsl 24 olmalıdır. Eğri

Dairesel Stapler zımba telinin çap| 0.28mm olmalıdır.

15. Ayarlanabalir dairesel anastomoz stapler futactnln üzerinde aglış Ve kapanlş yönlerini

gö§teren yönlendirme işaretleri bulunma|ıdır.

15. Ayarlanatİlir dairesel anastomoz stapler istenmeden ateşlemenin engellenmesi için, tutaç

üzerinde bir emniyet mandalı olmalıdır.

17. İç mekanizmasının sorunsuz çalışması için hayvansal madde içermeyen kimyasal ile lubrike

edilmiş olmahdİr.

18. Ayarlanabilir dairesel anastomoz stap|erin şaft uzunluğu 18 cm olmalıdır.

19. Latex maddesi içermemelidir.

ş
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1 . Orijinal ambalajında olmalıdır.

2. lnce El tutacı, dokulara minimum termal hasar vermek için, piezoelektrik
disklerden oluşmuş akustik transdüser sayesinde, elektrik enerjisini mekanik
enerjiye ( saniyede 55,500 titreşim ) çevirir.

3. Ince El Tutacı sınırlı hizmet ömrü olan yeniden kullanılabi|en bir alettir.
4. lnce El tutacı'in ucunda, titreşim enerjisini problara aktarmak için bağlandığı

bir ağız olmalıdır.

5. lnce El Tutacının, Jeneratörün önüne bağlanan sabit bir kablosu bulunmalıdır.
6. kablonun ucunda, el tutacı'in jeneratöre bağlanmasını sağlayan bir çıkis

oImalıd ır.

7. lnce E| tutacı en az 95 prosedür kullanımlık olmalıdır.
8. kullanım zaman ile sınırlandırılmamalı, uç en az 10 kere aktive edildiğinde .t

kere kullanılmış kaydetmeli, kalan kullanımları jeneratör açıldığında ekranda
göstermelidir.

9. ETo da kullanma talimatlarında belirtildiği gibi sterilize edilebilmelidir.
10. lstenildiğinde kullanma talimatlarında belirtildiği gibi temizleme ve

dekontaminasyon amacıyla sivi solüsyona bırakılabilmelidir.
1'1.1malatçının Türkiye'deki kuruluşuna verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi

teklif ile birlikte hastane idaresine verilmelidir.

12.ürünün üzerinde ima|atçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım kavuzları
bulunmalıdır.

§
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Teklif edilen shaver uçlar| hastanemizde kullanılmakta olan karl storz markalı shaver
sistemine, uygun olmalıdır.

ıt Finnish Ba rrel Burr

4.2mm çapında olmalıdır.
120mm çalışma uzunluğa sahip oImalıdır.
Renk koduna sahip olmalıdır,
Uç yapısı barrel tarzda olmalıdır.
Kemik rezeksiyonunda ku lla n ılm a lıdır.
steril Ve tek kullanlmllk paketle. halinde olmalıdır.

3.5mm çapında olmalıdır.
120mm çalışma uzunluğa sahip olmalıdır.
Renk koduna sahip olmalıdır.
Uç yaplsl agresif tarzda olmalıdır.
Yumuşak doku rezeksiyonunda kullanılmalıdır.
steril ve tek kullanımlık paketler halinde olmalıdır.
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4.2mm çapında olmalıdır.
120mm çahşma uzunIuğa sahip olmalıdır.
Renk koduna sahip olmalıdır.
Uç yaplsl agresif tarzda olmalıdır.
Yumuşak doku rezeksiyonunda kullanılmalıdır.
steril Ve tek kullanımlık paketler halinde olma|ıdır

2.7mm çapında olmalıdır.
70mm çahşma uzunluğa sahip olmalldlr.
Renk koduna sa hip olmalıdır.
Uç yaplsı agresif tarzda olmalıdır.

1

2.

3.

4,

5. Yumuş
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ak doku rezeksiyonunda kulla nılmalıdır.
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Teklif edilen Tubing setler, hastanemizde kullanılmakta olan Karl Storz markalı Artropump

Cihazına, uygun olmalıdır.

DisPosABLE ARTRoPUMP innicasvoıı sETi TEKNiK şARTNAMEsi

1. Teklif edilen irrigasyon tüp seti iki adet ponksiyon iğnesi ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

2. Tek kullanımlık olmalıdır.
3. Takıldığı cihazın otomatik olarak ilgili moda geçmesine olanak sağlamalıdır.

4. Setin şeffaf valfden çıkıp hastaya giden kısmı irrigasyonu belirleyici olmak üzere mavi

renkte olmalı ve cihaza kilitlenerek monte edilebilmelidir.

5. sıVlya giden 2 adet hortumların uzunlukları en az 2 mt olmalldlr.

6. Malzeme steril olmall Ve paketin üzerinde son kullanlm tarihi belirtilmelidir.

DisPosABLE ARTRoPUMP sucTloN sETi TEKNlK şARTNAMEsi

Teklif edilen suction tüp seti, sıvı irrigasyon ve emme pompası cihazı ile biriikte

kullanılabilir olmalıdır.
Tek kullanımlık olmalıdır.
Setin cihaza takı|an kısmı suction fonksiyonunu belirlemek üzere kırmızı renkte olmalıdır
setin, iki değ|şik kaynaktan; suction yapabilmek üzere 2 tane ayr| suction hortumu Ve 1

adet atlk haznesine giden hortumu bulunmalıdır.
Malzeme steril olmalı ve paketin üzerinde, son kullanım tarihi belirtilmelidir

L/\
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oRTopEDi CERRAHisi içix ronuı,ıaı-ı srnniı- pı-ıivrx

l. Eldiven pudra içermemelidir.

2. Eldivenin parmak ucu kalınlığı ortopedik cerrahiye yönelik olaralq yırtılma ve

delinmeye karşı daha dirençli olması sebebiy|e, minimum 0.330 mm, awç içi

kalınlığı minimum 0.300 mm olmalıdır.

3. Eldiven kahverenkli olmalı ve paketten sağ ve sol olmak üzere l çift çıkmalıdır.

4. Eldivenin uzunluğu an az 295 mm olmalıdır. Ölçüm testleri ihale dosyasında

sunulmalıdır.

5. Eldiven dış yüzeyi rahat alet tutulumu sağlaması ve kaymaması amacıyla hafif

pürüzlü yapıda olmalıdır.

6. Eldiven esnekliği sebebiyle hammadesi lateks olmalıdır.

7. Eldiven |ateks protein iceriği, kul|anıcının doğal kaucuk lateks alerji (Tip l) riskini

ve ön hassasiyetini minimize etmek amacıyla l0 pglgr'dan küçük olmalıdır,

akedite laborafuar test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunu|malıdır.

8. Eldiven, kullanıcılarda Tip IV hızlandırıcı kimyasallara karsı alerji oluşumu riskini

önlemek amacıyla Thiuram ve MBT hızlandırıcı kimyasallarını içermemelidir. Bu

husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven kimyasal içerik testi ihale

dosyasında sunulmal ıdır.

9. Eldivenin kopma kuvveti yaşlandırma öncesi minimum 24N, yaşlandırma sonrası

minimum l9N oImalıdır. Test sonucları ihale dosyasında sunuImatıdır.

l0. Eldivenin kopma noktasındaki uzama miktarı yaşlandırma öncesi minimum 7o920.

yaş|andırma sonrası minimum 7o900 olmalıdır. Test sonuçları ihale dosyasında

sunulmalıdır.

l l. Eldiven dış paketinin her iki yüzü, ıslandığında ve kullanımda çabuk deformasyon

oluşmaması, sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla polietilen materyalden

üretilmiş oImalıdır.

l2. Eldivenin raf ömrü minimum 3 yıl olmalıdır.

,-S,
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l3. Eldiven Gamma radyasyon yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale dosyasında

steriIizasyon yöntem raporu sunulmalıdır.

l4. Eldiven EN455 standartlarına uygun seklide üretilmiş o|malı ve CE lisıesinde

bulunmalıdır.
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KIRSCHNER TELİ TEKNiK şARTNAMESİ

1. Kirschner teli çelik olarak ISo 5832_1, 14441 staııdart ma.lzemeden imal edilmiş
olma]ıdır.

2. Ürünün marka tescil onaJnnln o1ması gereldidir.

3. Ürünün CE belgesinde ismi olma_lıdır. Aynca ISo_90O1 ve ISo-13485 belgeleride
işletme tarafından alrnmış olınalıdrr.

4. Kırschner teli 1- |,2 - |,5 - |,a-2-2,5-3 mm çap seçenekleri olmalrdır ve

boy istenilen ölçülerde temin eülebilmelidir. uzman hekimin istedi$ esnekliğe ve

sertliğ sahip olmalıdır.

5. Teklif veren firmalann UBB kaydı ve bayilik kaydı olmalıdır.

§-\, ş"
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SERKLI\J TELİ TEKNt( şARTNAMESİ

1. Serklaj teli çelik olarak ISO 5832-1, 14441 standart ma.lzemeden imal edilmiş
olmalıd_ır.

2, Ürünün marka tescil onayrnın olması gereklidir.

3. Ürünün CE belgesinde ismi olmalıdır. Aynca IS0-9OO1 ve IS0-13485 belgeleride
işletme tarafından alınmış olmalrdır.

4. Serklaj teli yumuşak ma_lzemeden üretilmiş olmalıdır. Çapları 0,5 - 0,6 - 0,7 -
0,8 - 0,9 - l - 7,2 - |,4 - 1,5 mm ölçülerinde malzeme alternatifi
sunulabilmelidir.

5. Teklif veren firma_ların UBB kaydı ve bayilik kaydı

oS
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ESWL SARF MA|ZEME ŞARTNAMESİ

Elektrod (Bu!i)

- Teklif edilen ESWL elektfodu hastanede mevcut ESWL Sistemi (Böbrek

Taşı Kıtma Cihazı) ile kullanılabilmelidlr.

- Tek|if edilen e|ektrod şok dalgası çanağının oıtasına yerleştiıtlen

standart elektrode olmalıdır.

- Tekllf edilen Elektrod uçlarının aıalığı her tedaviden sonra yeniden

ay8rıamaya geiek duymama|ıdır.

_ Tekllf edilen elektrodun şok,dalgaeı tayıeı cinıinden ortalama ömrü

teklifl e bi rlikte verilmelidiı.

- Teklif odllen elektrodun hastanede mevcut EswL cihazı lle

kullanılabileceğine dair, üretici fitmadan cihaz ile kullanımına uygun

olduğunu tasdik eden onaylı belge teklif ile birlikte verilmelidir.

To : B4143183396 p69ş, l I/ !
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ü no o i ı.ıaıvı i KATETE R s Eri re x ıı i x şı Rr ı.ı ııvı es i

1-VEziKAL KATETER TEKNiK ŞARTNAMESi

1- Kateter Vezikal baslnç ölçümü için ürelilmiş ve steril pakette bulunmalıdlr.
2- 7Fr kallnllğında çift lümenli olmall: bas|nç ölç;m ve mesane do]um kanalı bulunmalldlr,
3- Kateter|er hasta ve transducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre lasarlanmlş

olma||, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağ|ayan baslnç ölçüm balonu olmalldlr.
4- Kateter kapalı sisteme sahip olmalı transducer enfeksiyonu ihlimali olmamalldır.
5- Katelerin ölçüm lümeninde cm işaretlemesi olmalIdır.
6- Kalelerler baslnç aklm çalışn]asl slraslnda hastanln pozisyon değiştirmesi ile oİuşan yükseklik farklndan

elkilenmeden doğru ölçüm yapabilmelidir.
7- Katel€r luer lock bağlanllları. bağlanacağl transducer rengi ile eşleşecek şekiıde aynl renkte üretilmiş ve

hatall bağlantl ihtimalinl azaltacak şek|lde olmalldIr.

2_ REKTAL KATETER TEKNiK ŞARTNAMEsı

1- Kateler rekta| baslnç öıçümü içan üretilmiş Ve Steril pakette bulunmalldlr.
2- Kateter tek kanal basInç ölçümü için tasarlanmlş, 7Fr ka||nllkta olmall ve yerleşlirmeyi kolaylaştlrmak için

kateteü, içine guade-wire yerleştaralmiş olmalıdlr
3- Kateterler hasta ve tranSducer yüksekliğinden etkilenmeyen hava ile ölçüm prensibine göre tasarlanmlş

olmal|, kateterin 360 derece basınç ölçmesini sağlayan baslnç ölçüm balonu oımalldlr_
4- Kateterin ölçüm lümeninde cm işaretlemesi olmaIldlr.
5- Kateler kapalI sisteme sahip oln]all transducer enfeksiyonu ihtimali olmamalldlr.
6- Kateterler basInç akım çallşması slraslnda haslanln pozjsyon değişlirmesi ile oluşan yükseklik farkından

eikilenmeden doğru 0lÇüm yapabilmelidir.
7- Kaleter luer lock bağlanlllart, bağlanacağl transducer rengi ile eşleşecek şekilde aynl renkte üretilmiş Ve

hatall bağlantı ihtimalini azaltacak şekilde olmalldır.

3- PERisTALTlK PoMPA TÜPÜ ŞARTNA|\4ESi

1- peristaltik pompa tüpü, bölünlde kullanllan sistem ile uyumlu ve pompa kalibrasyonunu bozmayacak
yapIda olmalldlr.

2- Pompa tüpü serumdan kaleter bağlant|sına kadar lek bir parça ve 3oo cm +/_ 25 cm uzunluğunda
olmalldlr.

3- Pompa tüpü serum giriş klsml hem şişe ve elastik torbaslna uyumlu bağlantlda olmall ve damlallk
içermemelidir,

4- Pompa tüpünün orta klsmlnda pompaya gelecek klsml silikon yaptda 30 cm +/_ 5 uzunluğunda oımafudlr.
Silikon kısmın dış çapı 8.0 mm. iç çapı 5,0 mm olma|ıdır.

5- Pompa tüpünün silikon klsml iç çap ölçüsü 3,2 mm +/- 0.'10 mm olmall Ve pompaya uygun olduğuna dair
cihaz üreticisinden teyidi bulunmalldlr.

6- Pompa tüp seti steri| ambalaj içinde bulunmalldlr.
7- Pompa Tüpü bölümde mevcut olan cihaz ile uyum|u çallşmall ve uygunluk allnmaltdlr.

4- KoRUl\4ALl EMG ELEKTRoD sETi ŞARTNAIVEsi

1- EMG seli 3 parça e|ektrottan oluşmalldlr,
2- ElektrotyüzeyselkullanIlabilmeladir.
3- Her bir e|ektrot ayrl bir kablo ile cihaza bağlanmalldlr.
4- Kablo bağlantılarl klinikle mevcul cihaza uygun olmalldlr.
5- Sifinktere yapıştlr|lacak elekiroılar ürodinami sIrasInda lslandlğünda çlkmayacak ve sinyal iletimini

bozmayacak özellikte korumaıı olrnalldlr.
6- Elektrotlann yaplsl daifeseıve pediatfik olmalldlr.
7- Korumall elektrotlarda 6x7cm alanında 30ıJm yaplşkan koruma olmalIdIr.
8- Elektrol üzerjndeki kablo uzunluğu 60cm +/- 5 olmalld|r-
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1. Teklif edilen kanal temizleme fırçası metal yapıda olmalı ve
otokIavlanabilmelid ir.

2. Uzunluğu enaz220O mm olmalıdır.
3. Ekstra fleksible distal parçaya sahip olmalıdır.
4. KuIlanılmakta olan cihazlar ile uyumlu olmalıdır.
5. Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalar

değerlendirme dışı kalacaktır

/, ( özoFAGUs BAND LİGASYoN sETİ TEKNİK şARTNAMESİLlo

1- Bant atma materyali tel olmalıdır.
2- Bantlar 7 adet olmalıdır ve 6.bant beyaz renkte olmalıdır.
3- Bantlar kare seklinde kesilmiş olmalıdır.
4- Bantlar atış(ligasyon)ünitesinin üzerine işlem esnasında skobun görüş

alanını daraltmayacak şekilde yüklenmiş olma!ıdır.
5- Bantlar aler;'iye sebep olan lateks madde içerrnemelidir.
6- Tutaç her 1B0 derece çevrilişinde bir bant atıldığını sesli olarak

konfirme etmeIidir.
7- Yıkama için yıkama kanalı olmalıdır.
8- Kateterin tutaç kısmını, endoskopa sabitleyici bir bant bulunmalıdır.
9- Kateter B.5 - 11.5 mm endoskoplarla uyumlu olmalıdır.
1O- Ürün miadı tesiim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
l1- Firma son kullanma tarihi yaklaşmış ürünlerin yenisi ile değişimi

konusunda taahhüt vermelidir.
12- Ürün numuneye göre değerlendirilecektir. Numune vermeyen

firmaların teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

/, q SNARE PoLiPEKToM| xoı-oııosxoPiK TEKN|K şARTNAMEsiL7 .J

l. Steril pakette olmalıdır.
2. Disposableolmalıdır.
3. Oval tipte olmalıdır.
4. Polipektomi snare tel genişliği 35mm. ve 50mm. arasında olmalıdır.
5. Kolonoskopi kanalında kullanılmaya uygun olup 1.8 mm ile 2.4 mm. kalınlığında

olmalıdır.
5. Polipektomi snare uzunluğu en az 23O cm. olmalıdır.
7. Her polipektomi snare' nin kendine ait Handle' ı olnıalıdır.

Depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl m iadIo{malıdır

:_1} xlılaı- TEMiZLEME FlRçAsl TEKN|K şARTNAMESi

..«O§1-"

-l1
ıf



50 PİLOR DiLATASYON BALONU TEKNİK ŞARTNAMESi

l. 2.8 mm'lik çalışma kana|ından geçebilmelidir.
2. Ba|onun 2 tanesi 10-13 mm, 3 tanesi 14-16 mm genişliklerde olmalıdır.
3. Balon uzunluğu 5- 5,5 cm civarında olmalıdır.
4. Kateter en az230 cm olmalıdır,
5. İçinden kılavuz tel geçebilmelidir.
6. Balon yeterli sağlamlıkta olmalıdır.
7. Şaftı iterken kırılmayacak kadar yeterli sertlikte olınalıdır.
8. Teslim edilen malzemeler firmaya önceden haber vermek kaydı ile miktarı ne

olursa olsun firma tarafından uzun miadlılarla değiştirilmelidir.
9. Ürünlerde hata çıkması halinde ürünleryeni ürün ile değiştirilmelidir.
10. Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmaların

teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

9 } AKALAaYA DiLATAsYoN BALoNu TEKNİK şARTNAMESi

'1 . Malzeme steril ambalajında olmalıdır.
2. Balon uzunluğu 10 cm olmalıdır.
3. 0.038" kılavuz tel ile uyumlu olmalldır,
4. Şişirildiğinde balon dış çapı 30-35 mm arasında kullanıcı tarafından seçilebilir

olmalıd ır.

5. Kateter çapı 4,7 mm olmalıdır.
6. Ürün depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır.

52 oisRosıBLE Biyopsi FoRsEpsi TEKNiK şARTNAMESi

1. Kullanılmakta olan endoskopi cihazlannın 2.8'lik çalışma kanalından
geçebilmelidir.

2. Handle bölgesi olmalıdır. Handle bölgesi tek parmak girişli olmalıdır.
3. Disposable olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 22O cm olmalıdır.
5. Forceps steril paketinde olmalıdır.
6. Forceps iğnesiz olmalıdır.
7. Forceps'in gövdesi teflon kaplı olmalıdır.
8. Malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az2 yıl olmalıdır.
9. Ürün numuneye göre kullanıldıktan sonra değerlenoirilecektir.
10. Forse

olmalıd ır,

lerin 20 tanesinin ağız genişliği en az6,7 mrn '10 tanesi jumbo ağızlı
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5 J sriııxreREToM sTANDART rexrıix şanrrınrvırsi

l. Kateter 200 cm uzunluğunda teflon, 6.0 FR çapında ve distal uçta 5.0 FR
oIma|ıd ır.
2. Kesici tel monofilament tipinde ve en az 20 mm uzunluğunda olup kullanıcı
tarafından seçilebilir olmalıdır.
3. Kateter üç lümen|i (Kesici tel, kılavuz tel lümeni ve infüzyon kanalı ile birlikte üç
lümenli olmalıdır) ve 0.035 inch kılavuz telle kullanılabilmelidir.
4. Kesme telinin ortasından baş|ayıp 5 er cm ara|ıkla 1Snci cm e kadar devam
edenendoskopik markerlar olmalıdır ve kesme telinin ortası da markerla belli edilmiş
olmalıdır.

5. Kateter uc kısmı papilaya minimum hasar vermesi için yuvarlatılmış Dome Tip ve
kısa burunIu olmalıdır.
6. Sfinkterotomun üç parmakla kontrolünü sağlayan plastik handle üzerinde olmalıdır.
7. Plastik handle üzerinde active cord bağlantısı ve sfinkterotomun distal uç kısmının
ne kadar büküldüğünü gösteren ölçü skalasI olmalıdır.
8. Kullanılmadığı zamanlarda kılavuz tel kanalının ya da enjeksiyon kanalının
kapatılmasını sağlayan kilitleme parçası olmalıdır.
9.Ürün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmaiıdır. Son

kullanma tarihi yaklaşan ürünler yenisi ile değiştirilebilmelidir.
10.Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalar
değerlendirme dışı kalacaktır.

54 sFiNKTERoToM iĞılE uçı-u TEKNıK şARTNAMESi

1. Enjeksiyon, kılavuz tel ve kesme teli için 3 ayrı lümenli olmalıdır.
2. Kılavuz tel üzerinde iken enjeksion yapılabilmelidir.
3. Distal ucu radyopak olmalı ve pozisyon belirleyici renkli radyopak çizgilere

sahip olmalıdır.
4. İğne uzunluğu 4 veya 6 mm olmalıdır.
5. Distal ucunun dış çapı 7Fr'den 5.5Fr'e doğru incelmeli, önceden yuvarlatılmış

(tapered) olmalıdır.
6. 0.035 inç, 260 cm veya 450 cm kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. Ürün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Son

kullanma tarihi yaklaşan ürünler yenisi ile değiştirilebilmelidir.
8. Teklif veren firmalar 1 adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalar

değerlendirme dışı kaiacaktır.

<5 üç LüMENLi ERcp BALoNu TEKN|KşARTNAMEsI(TAş çıKARMABALoNu)- - ,l. Kateter 200 cm uzunluğunda teflon,6.8 FR çapında ve distal uçta 5.0 FR çapında
olmalldlr.

2. Kateter üç lümenli (Şisirme lümeni, kılavuz tel |ümeni ve opak verme lümeni)
olmalıdır ve 0.035 inch kılavuz tel ile kullanılabilmelidir.

3. Kılavuz tel balonun içindeyken opak lümeninden rahatlıkla opak verilebilir
olmalıdır.

4. '!5 mm şişme kapasitesi bulunan balonun bulunduğu yeri belirleyen distal ve
proksimalde platin bantlar olmalıdır.

5. Ba|ona uyumlu ş a sistemi setin içinde olmalıdır
en, itibaren az 2 vllık kullanım süresi olmalıdır.16*
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5+ GUiDE WiRE 4 METRE o,35 TEKNİK şARTNAMES| (KlLAVUZ TEL)
1-Uç kısmı düz olacak

2- 0.035' genişlikte olacak

3-Üzerinden rahatça, ERCP kateteri, NBD, taş ekstraksiyon balonu, biliyer dilatör
kayacak

4-Hidrofobik olacak

5-0pak madde tutmayacak

6-En az 4 m uzunlukta olacak

7-Disposible ve kılıf içinde olacak

8- Ardışık gelen 2 renkten oluşacak

9- Teklif veren firmalar 1 adet numune verecektir. Numune vermeyen firma|arın
teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır
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5b BASKET KATETERı TEKNiK şARTNAMESi

1. Açık halde iken basket çapı 1.5 cm, 2.0 cm, 2.5 cm veya 3.0 cm,
2. boyu 3 cm, 4 cm, Scm veya 6cm olmalıdır.
3. Basket 3.2mm endoskop kanalı ile uyumlu olmalıdır.

4. Basket 4 adet cift sarmall|, hafızalı telden yapılmahdır.
5. Distal yan değişim kanalı 20cm uzunluğunda olmalı, 0.035 inç
6. kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
7. Tutaç kısmı, Alliance ll lnflator üzerine yerlestirilmek suretiyle taş
8. kırmaya uygun hale ge|ebilmelidir.
9. Tutaç kısmında kontrast madde enjekte etmeye yarayan enjeksiyon

kana|ı olmalıdır.
l0.Teklif veren firmalar '| adet numune vermelidir. Numune vermeyen firmalar

değerlendirme dışı kalacaktır.



56 sET GAsTRosToMi peRxÜraıı zo r rerııir şnnrııanııesi 1eec1

1. Endoskopik yöntemle takılmaya uygun olmalıdır.
2. Set içinde endoskopik yerleşim sırasında kullanılacak aşağıdaki
malzemeler bulunmalıd ır:

a.) 1 adet steril örtü,
b.) Teflon kaplı soğuk snare,
c.) 1 adet steril makas,
d.) 1 adet steril klemp
e.) 1 adet karından mideye girebilecek uzunlukta iğne,
f.) 1 adet bistüri,
g.) '1 adet bolus adaptörü,
h.) 1 adet universal adaptörü,
i.) 't adet Pivotal bolster,
j.) Beslenme tüpüne takılı klibi,
k.) 150 cm uzunluğunda teflonla kaplı paslanmaz çelik insertion ware,
l.) Gazlı bez.

3. Depo teslim tarihinden itibaren en az 2 yllık kullanım süresi olmalıdır.
4. Çapı 20F olmalıdır.

59 AĞlzLlK ENDosKoPiK PoLiPRoPiLEN TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Disposable (tek kullanımlık) olmalıdır.
2. Her çapta endoskopa uygun olmalıdır.
3. Ağızlık, popiproplen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
4. Malzemenin değişik ebatları kullanıcının isteğine göre

değ iştirilebilecektir.
5. Depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miadlı olmalıdır.
7. Ağızlığı sabitlemek için üzerinde lastik bant bulunmalıdır.
8. Her bir ağızlık tekli poşetlerde olmalıdır.

Ö.) ARGON PLAZMA KOAGULASYON KATETERLERi
(MuHTELiF Öı-ÇÜı-en) TEKNiK şARTNAMEsi

(RADiAL-LiNEER)

1. Argon Probu, üretici firmanın ürettiği argon cihazı ile kul|anıma uygun olmalıdır
2. Argon probu esnek, bükülebllen yapıda olmalıdır.
3. Argon probunun çapı 2,3 mm olmalıdır.
4. Argon probunun uzunluğu 2,2 m olmahdr.
5. Argon 360 derece akışlı olmalıdır.
6. Argon probu Endoskopik kullanıma uygun olmalıdır.
7. Argon probu, tek ku|lanımlık olmalıdır.

J
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1. Yabancı cisim-polip yakalama forcepsi, endoskopik işlemlerde yabancı cisim
veya polip yaka|ama amacıyla kullanılabilir olmalıdır.

2. Yabancı cisim yakalama forcepsi disposable olmalıdır.
3. Yabancı cisim-polip yakalama forcepsinin çapı 2.6 mm olmalıdır.
4. Çalışma yapılacak kanalın çapı minimum 2.8 mm. olmalıdır.
5. Yabancı cisim-polip yakalama forcepsinin uzunluğu gastroskop için 230 cm.

olmalıd ır.
6. Yabancı cisim - po|ip yakalama forcepsi 3 bacaklı- tripod (3 prong) olmalıdır.
7. Yabancı cisim forcepsi - polip yakalama forcepsi künt uçlu (blunt

eyelet)olmalıd ır.
8. Handle ergononomik dizayn edi|miş olmalıdır.
9. Handle üzerinde mekanizmayı hareket ettiren kısım parmakların ergonomisine

uygun dizayn edilmiş olmalıdır.
'l0. Kateterin üzerinde yıkama portu (flushing port) yer almalıdır.
11 . Original ambalajında teslim edilmelidir.
12. 134@C de otoklavlanabilir olmalıdır.
13. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
14.Teslim edilecek malzeme Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında onaylı UBB

barkod numarasına sahip olmalıdır.

}
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Emboli koruvucusi stem .secici, balonlu-Mo. Ma Ult ra

Sistem, Ana

ka rotisa rteriveeksterna lka rotisa rteritıkaya bilecekya pıyasa hiptekveyaikik

ompliyantbalonlubirkateteresahiptir.

0,035" telüzerindençalışmaktadır

Proksimalbalon 13mm'ye, distal balon 6m m'ye kada rşişebilmektedir

Maksimum 9F sheath içerisindençalışabilmektedir; 8F sheath'ten de

ça|ışa bilenversiyon umevcuttu r.

Kullanılabiliriç lumen çapı 0.083" dir.

Sisteminiçersindenaspirasyonyapılabilmektedir

o
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L3

Perkütan Metal Introducer Şartnamesi

l. Introducer kılıflar, hastaya yerleştirilebilecek uzunluğu boyunca sarmal bir tel

vasıtasıyla desteklenmiş olup iç ytizeyi teflon/ poliüretan kaplı olmalı , tortuoz

damarlarda ve dışanaan geliuiiecek basınçlar altında ezilmemeli, lonlmamalı ve çok

esnek olmalıdır.

2. Kılıflann uçlannda hidrofilik kaplama olmalı, btiylelikle siirtiinme

azaltılmahdır.kanül ucu yerleştirme işlemi sırasında dokuyu travmazite etmeyecek

şekilde yumuşatılmış ve yuvarlatılmış olmalıdır,

3. Dilator , kılıfın içine kilitlenebilmelidir.Kilit sayesinde yerleştirme sırasında dilatöriin

geriye kaçmasr önlenmelidir.

4. Paketin içinde bir adet basamaklı dilatör bulunmalıdır,

5. IQlıfa bağlı bir yan uzatm4 bunun ucunda bh üçlü musluk ve 7 F 90 cm

introduciıardaiemostasis valfli kesimde y konnektör seçeneği bulunmalıdır.

6. 6 F ve 7 F 90 cm uzunluk altematifi olmahdır,

7. Hangi uzunluktan ne kadar isteneceği idari şartnamede belirtilmelidir,

{$.
§l J*ffiffiffiL"



6+

HidrofilikGuidewire

l) Tel 0.035" kalınlığındadır
2) Tel nitinol malzemeden yapılmıştır.
si i"i ü"yr""" photolinkhid;filik kaplama mevcuttur. Bu kaplama sayesinde tel yüzeyi ile

hidrofılik kaplama arasında güçlü bir bağ kurulmuştur, 
.

ıl i"ıin reguıai 18,, boyunca inieien) ve stiff (5,, boyunca incelen) olmak üzere 2

yumuşaklık seçeneği mevcuttur.

5) İelin angled (açılı) ve straight (düz) olarak 2 farklı uç şekli mevcuttur,

Ol relin l5bcm, l80cm ve 260 cm uzunluk seçenekleri vardır,

7) Regular yumuşaklığa sahip tellerin;
a) l50cm uzunluğunda açılı ve düz
b) l80cm uzunluğunda açılı ve düz

c) 260cm uzunluğunda açılı seçenekleri mevcuttur,

8) Stiffyumuşaklığa sahip tellerin
a) 150cm uzunluğunda açılı
b) l80cm uzunluğunda açılı
c) 260cm uzunluğunda açılı ve düz seçenekleri mevcuttur,

9) Her tel paketinin içinde tork etme aparatı mevcuttur,

ıiıl ıeı to.tiıo, damarfardaki lezyonlarda üstün geçiş kolaylığı sağlamaktadır.

ii'l r"iı. au.* içerisinde büküime, perforasyon ve diseksiyona sebep olma riski minimuma

indirilmiştir.
12) Uzun sürİn hidrofilik özelliği ile tekrar girişlerde kolaylık sağlar,

iii eoıı.e. ı.upıuması üzerindeki arffırılmış radyoopak maddesi ile floroskopi a|tına üstün

görünme kalitesine sahiptir.

,T$ffj-d§"*
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Süper Stiff Kılavuz Tel
Teknik Şartnamesi
sut Kodu: K11077

1- Ktlavuz tel,0.035 inch kalınhğında ve en az 26ocm uzunluğunda olmalıdır,

2- Kllavuz tel yüzeyiteflon kaplı olmalıdır,

3- Kılavuz telin uç kısmı Düz ve J seçeneklerinde olmahdır,

4- Dİstal ucu yumuşak Ve atravmatik yapıda olmalıdır,

5-KılavuzTelgövdesi,güçlendirilmİş.,supracore,,yapısındasüperstiffolmalıdır.

5. Malzeme uluslar arası kalite güvenlik sertifikalarına ile sağllk Bakanllğı onaylı olmalıdır.

S."p



LL
VaskulerRekonstriksiyon Cihazı Kateteri

1. Tescilli örgü / sargı destekli teknolojiye sahip olmalıdır,

2. Proksimal örgülü şaftı olmahdır.

3. Distat destekli sargılı olmalıdır.
4. Hub naylon materyalden yapılmış olmalıdır,

5. İç kaplama PTFE üş kaplama hidrofilik olmalıdır,

6. Tel uyumluluğu <:0.0l8 incholmalıdır,
7. Klavuzkateter çapı >- 0.042 incholmalıdır,
8. Kullanılabilir uzunluğu l50 cm olmalıdır,

9. Toplam uzunluğu l55 cm olmalıdır,
lO.Distal uzunluğu 5 cm olmalıdır.
1l.İç çapı 0.02l inch olmalı.
l2.Dış çapı 2.8F proksimal ve 2.3F distal olmalıdır,

13.Düz, 45, 90 ve J şekillerinde olmalıdır.
74.2 tarıe markeri olmalıdır.

J*?sq,,tı$t
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NEU ID G TE

1) Kateter, "poliüretan" malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine

2)
3)
4)

süip olmalıdr.
Kateterin iç kısmı "PTFE" kaplı olmalıdır,
Uc krsmı iİe vtiksek derecede Radyoopak olmalıdır,

ri*", , sr iap için 0.067,,inch 6F çap için 0.070,,iç liirnen ölçüsiiıııe sahip

olmahdır.
5; İateterler , tortüöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel torque değerlerine

sahip olabilmedir.
ol [utJJ., , l / l manipulasyona sahip olabilmeli ve uç sekilleri hafızalı

yapıya süip olmalıdır.
zl 'iat"teıer, kullanılacak yerlerine göre 90 ve lO0 cmlik uzunluk seçeneklerine

sahip olmalıdır.
glKut"t".ı".,Straight,Multipurpose(Tiimaçıseçenekleri)SIMIIuçsekilleri

seçenekleri bulunmahdır.
9) Kateterlerde , talep iizerine ve fiyat farkını ödemek şartıyla özel iiıetim

yapılabilme seçeneği bulunmalıdır.
l0; i<ateterlerin iç'ltimen ölçüleri ve kaç French olduklan kateterin başlığmda

yazmalıdır.
l l) Kateterler , FDA ve CE onayh olmalıdır,
izi rut.t"ı.., tekli steril ambalajında olmalı ve tizerlerinde son kullanma tarihi

yazmahdır.

-;ıffi*
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ixrnır«exiAl DEsTEK KArnrBni
rnıaıir şınrı,rıınsi

SUT KODU: GR20l2

1. kateter, tedavi edici malzemelerinıntrakranıal lezyonlara gondenlmesiicin destek

amaçlı tasarlanm-ıs olmahdır.
2. Katetenn aynca rntrakranralembolıaspırasyonendrkasyonuda olmalıdır,

3. Kateter saftı surn]nmeyt azaltmak amacıyla hıdrofılık kaplı olmalıdır,

4. Kateter, esnek ve degiskensertlık, yumusaklık oranlanna sahıpkompozıt malzemeden

uretım olmalıdır.
5. Kateter, 0.038" ınch e kadar guıdewıreılekullanrlabılmelıdır,

6. kateter, esneklık ve vaskulersısteme uyumluluk acrsındarı, 3 katmanh olarak

tasarlanmıs olmalıür.
7. Kateter 6F kalınlığında ve 0.070" ınch iç çapına süip olmalıdır,

8. Kateterll5cm uzunluğa süip olmalıdır.
9. kateter, lezyonlara ulaşmda atravmatık olmasl ıcındıstalde 8 cm lık esnek segınent

yapısına sahıp olmalıdır.
10. Kateter sağlık bakanhğı onayh olmalıdır.

§l.*
o
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REKANALIZASYON AMACLI

A) 0.0ı4"KALINLIĞINDAN OLAN KILAVUZ TELLER

l Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner ya da periferik arter
tıkanıklannın rekanalize edilmesi için özel olarak tasarlanmış kılavuz
tellerdir.

|.2 0.014" (inç) kalınlığında, 180 -l90cm uzunluk aralığmda olmalıdır.

1.3 Gövde yekpare olmalı; kesinlikle ekleme olmamalıdır.

1.4 Yiiü<sek diizeyde tork özelliğine haiz olmalıdr.

l

l .5 Uzak uç (distal) sürtiirımeyi minimal dtizeye indirecek
kaplamaya (hidrofilik) süip olmalı, kaplama biyolojik
olmalıdır.

özel bir
uyumlu

|.6 Yakın uç (proksimal) PTFE kaplı olmalıdır.

1.7 Yumuşak uzak uç bağlantısız; yekpare sarmal ile tiretilmiş olmalıdır.

1.8 X-Ray altında görtinebilen segment uzunluğu l6-20cm aralığında olmalı;
bu sayede kılavuz telin damar içerisindeki seyri takip edilebilmelidir.

1.9 Rekanalizasyon kılavuz teli uç direnci 0.8gf ile 40 gf arasında en az 72
(onik) farklı uç ağırlığında olmalıdır.

1.10 Kılavuz tel mutlaka uzatılabilir yapıda olmalıür.

.--Y
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SUT KODU: KR 1083

KILAVUZ TEL. ANJIYOPLASTİ 0.014"-0.018"
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vAsKOLER KAPATMA slsTEMl
rexxlx şınııııuesi

1_vasküler kapatma sistemi ana femoral arterlere yapllan girişim sonraslnda

;";k;',y- yapıİan Uölgenin güvenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması

için kullanılabilmelidir.

2-Sistem uygulaması laboratuarda tamamlanıp, hastanln kasık basma veya kum

ioruisi ı,rııjn',ı"rak saatlerce yatması ortadan kaldınlmalıdır. Hasta daha kısa sürede

tabUrcu edilerek gereksiz yere yatak işgali önlenebilmelidir,

3-Hasta konforu sağlanırken aynı zamanda da laboratuar üretkenliği ve personelin

verimliliği artırılabilmelidir.

4-Hastada kullanılan sheath'e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır,

S-Sisteminiçeriğindesterilguide.wire,sheath,dilatörveiçindearterisandviçşeklinde
İapatan l<ollİjen-, çapa ve suture barındıran aparatı bulunmalıdır,

6.Sandviçsistemindebulunanarteriniçduvarınasabitlenençapaarterindışduvarına
sabitleneİek olan kollajene bağlanmış olmalıd ır,

7-8F olan üründe kapatma işlemi için en az 25 miligram, 6F üninde ise 14 miligram

kollajen olmalıdır.

8-Ürünlerde kullanılan kollajen 2 yaşından genç, Kuzey Amerika orijinli danadan ve

BSE (Deli dana) bakımından test edilmiş olmalıdır,

9-Artere yerleştirilen sistem lateks veya metal içermemelidir, Hastaya göre 30 ile 90

gün içinde tamamen absorbe edilebilmelidir,

10-Sistemiçindekiguide.wire6Fiçin0.035',8Fiçin0.038,kalınlığındaolmalıdır.

11_ sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana

Xolayl,İ"aglayr"rk delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır,

12- Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bu|unmalıdır,

min üzerinde hazır bulunmalıdır. Dışarıdan

lunan kollajen, ısıdan etkilendiği için pa

|sl indikatörü ve steril tarihi bulunmalldır,
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15- Ürün yetkilisi, sistemi kullanacak olan uzmanı en az 5 uygulamada asiste etmelidir,

16-Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır

N



23 GAuGE &Xıo xEsyoıxln vİrREıroMi sErl TEKı{IK özEulİtERl

. Tekıif edilen set 23 gauge 0,6 mm tekniği ile vitrektomi cerrahisine yönelik ürün kapsamlnda oımaldlr.

. Teklif edilen set kliniğimiz kombine ütrektomi cihazı ile uyumlu olmalldlr.

. set steril paket içerisinde, set kod numarası, son ku|lanlm tarihi ve set içeriği belartilmiş olmalldlr-
set içeıiğ:

. vacuFlow wl teknoloii pompa kullanlmlna uygun slu dağltlm sistemini içeren kapa|ı devre kas€t sistemi ve
0,5 ml atık torbası olmalıdır. Set içinden çlkan kaset fakoemülsifikasyon ve vitrektomi operasyonlarında
kullanılır olmahdır.

. cihaza takllacak olan kaset sistemi, 0,5 ml atık torbasl, aspirasyon hortum hattı, yerçekimi prensibine göre
sluvermehattl,irrigasyonhatt|,0,22mikronfiltreye5ahiphavasMdeğişimhortumhattl.

o 23 Gauge tek basamakll instrument kanül( trokar) seti, male konnektör, female konnektör.
. Prob ucuna yakınlaştnlmış ve mil sert|iği artırılmış olan 23 Gauge 0,6 mm 8000 kesi/dakika hıza sahip

vitrektomi probu.
o kullanıcı hekimin göz kamaşmasln| engel|eyen ve aynl zamanda geniş aydınlatma özelliği olan korumah 23

Gauge 0,6 mm lşlk probu.
. Alet tepsi örtüsü, uzaktan kumanda örtüsğ, ekran örtüsü.
ı Teklif edilen set kullanılan cihaz ile aynı firmanın üretiminde olmai, farkh marka bir set teklif edilmiş ise bu

set kullanımından kaynaklanan cihaz arızası durumunda, teklif veren firma arızall cihaa yetkili servise tamir
ettireceğini yazlll olarak taahhüt etme|idir.
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23G ucu uzAYABltlR Eı.ıırAs uçtu sÜpORÜCÜ

(EXTEı{D|8LE DlAMoı{D DUSTED SWEEPER)

. Tek kullanımhk olmaldır. gövde elden kaymay engellemek amacı ile pürüzlü yapıda olmaltd|r.

. paket üstğnde kod numarası ce işaretive markasl belirtiımiş olmahdlr,
o sweeper ucu bozulma kırılma ve yamulmaya karşı ileri geri hareket mekanizmah olmalıdır, bu durum

vazgeçilmez bir özelliktiİ,
. Alet ucu e|mas tozu ile kaplanmış olmaİdır,
o Teklif edilen ürün steril çift blaster ambalaj içinde, paketin nereden açılacağına dair ön ve arka yüzünde

işaretler oImalldlr.
. 23 gauge ve 0,6 mm ölçüsünde oİmal|dır.
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23 Gauge Si_li_kon AIma & Verme Seti

. kt tek kullanlmhk olmal| ve tek paket içerisinde steril, ce işaretive kod numarasl belirtilmiş olmaıdlr.

. kit içindeki tüm ürünler kesinlikle aynı firmanın üretimi olmall ve orüinal steril ambalaj içinde olmalıdır.

. paket üzerinde malzeme kodu ve kat içeriği belirtilmiş olmalıdır.

. Kit içeriği;ıooo-lsoo mpas enjektörlü silikon oil, 1,4 mpas perfluoİodekalin, 5 ml flakon içerisinde ve
dual bore kanulu olmalıdır.

. Dual bore kanulu ile aynı anda sıvı alma ve dekalin verme işlemi tek kanul ile yapılmalıdır.

o cihaza bağlanlp otomatik silikon verme ve alma işlemini yapan tubing set içinde olmalıdlr.
o Teklif edilen ürün kliniğimiz Dorc marka Eva Model kombine vitrektomi cihazı ile aynı markanın

üretiminde olmalIdlr.
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2:ıG YÜKsEK Hlztı çiFT YÖNDEN I(ESEN viTREKToMi PRoBu TEXNiK özEttiKtERi

1-Tek kullanımlık, kliniğimiz Dorc marka kombine cihazı il uyumlu olmalıdır.

2-Dakikada 16.000 kesi hıza sahip o|malıdır.

3-Prob ucu geniş ağız özelliğinde çift yönden kesen prob özelliğinde olmahdır. Çift bıçaklı olma özelliği

ile dekole retina üzerinde traksiyon oluşturmamahdır.

4-Normal aspirasyon hızından üç kat daha fazla akış sağlamalıdır.

S-Teklif edilen prob uç açıklığı maksimum kesi hızında bile %92 oranında olması avantajı ile kesme

hızından hariç bağımsız asparasyon akışını oluşturmalıdır.

&Teklif edilen prob pnömatik olarak ça|ışmalıdır.

7-Teklif edilen ürün kullanılan cihaz ile aynı firmanın üretiminde olmalı, farkh marka bir set teklif
edilmiş ise bu set ku|lanımından kaynaklanan cihaz arızası durumunda, teklifveren firma arızalı cihazı
yetkili servise tamir ettireceğini yazılı olarak taahhüt etmelidir.

8-23 gauge 0.6mm ölçüsünde olmalıdır.
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Tek kullınımhk olmalıdır, sıeril ıek paket içlnde olınahdır.
Paket üstilnde kod numarası ce işareti ve markası belirti|ıniş olnalıdr.
7 rnm ince dıvarlara sahip olmalıdır.
Sıvı verme iş|eni için tasa:rlanm§ olmüdıı.
Kanül ucu belirgin bir renkte ve polyamit yapıda olrnalrdır.
27 gauge ve 0t mm ölçüsiinde olrnalıdır.

o,P 16
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IsIKLl LAZER PROBE AÇILI Uç 23 GAUGE 0,6 MM

o Tek kullanımlılç steril paket içinde olmalıdıI.
. pakeı iıstğnde kod nıımarası, ce işaıeti, son kullanrm tarihi, lot numarası, martası ve paketin nereden

açılacağı belinilniş ve olmahdır.
. probım elcik böliimü plastilq ucu açılı olrna]rdır.
. kliniğimiz lazer ciha,ı ile uyumlu olınalıdıı.
o kliniğimizde bulruüm kombine cihe, ile birlı'kıe kullanıIacağı için vibektomi cihazı ile aynr markanm

üretiminde olmalıdır.
. prob ucu diz ve tapercd şaft öze[ikte olnalıdlr, hob aynr zamanda aydıı atma da sağlayabilrnelidir.
o Aydınlama soketi; ütreıİomicihazı ile uyumlu olmalı ve §* yiizdesini ayaİlayan bartod okuma sistemi

olnahdr, bu vazgeçitnez bir özelliktir.
o orijinal iiriiı dışında t€klifveren firm4 cihazm malzemeden kaynaklaııan arızası dıırumunda cihazn

yetkili servisine ücreti ka$ılığ tamir ettireceğni belirten noter tasdikli belge vereceltir. Aynca fiıma
cihaz anzası süresince hastanemize aynr cihazlan ücretsiz olarak bırakacakur. 23 guge ve 0,6 mm
ölçilsiinde olm2lıdır.
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TuBlNG sETi TEKNiK şARTNAMEsi

1. Ameliyat hanemizde yer alan AMo SlGNATURE model fako cihazlna ait olmalıdlr ve ambalaj

üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
2. Tubing set hem peristaltik hem de Venturi pompa sistemine uygun olmahdlr,

3. steril edilmiş ambalajda olmalıdır. Gama ışını sterılizasyonuna tabi tutulmuş olmalıdır ve

ambalajda Sterile R olarak belirtilmiş olmalıdır.
4. Tubing seti paketa içerisinde mavi renkli manifold, l/A tubingler, atlk torbasl Ve kan setinden

oluşan tubing set, cihaz önündeki tepsiyi örtmek içan bir adet steril şeffaf örtü (mayo stand

drape) olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde barkod, son kullanım tarihi, üretici firma bilgileri mutlaka bulunmalıdır.

5. Teklafle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında sağllk Bakanllğlnca onaylı çıktısı verilecektir.

7. Distribütör firma tarafından getirilmeyen ürünün; hastaya zarar Verme, komplikasyon

oluşturma ve cihazı bozma riskleri vardlr. Bu durumların oluşmasını engellemek ve/veya

oluşması durumunda da sorumluluk alınabilmesi amacıyla ürünün Türkiye distribütöründen

veya yetki verdiği bayisinden allnacaktlr. Bu nedenle teklif Veren firma distribütörlük belgesi

veya distribütörden alınllmış sağlık Bakanlığı onaylı bayilik belgesinin çıktısını olmalıdır.
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ı

1. AMo marka fako cihazlarlna ait olmalldlr Ve bunu ambalajlnda belirtmelidir,

2. Laminar aklş (low) özelliğine sahip fako tipi olmahdır ve bunu ambala.ida belirtmelidir.

3. Tip ucu 30" eğimli olmalld|r.

4. 20 Gauge kalınlığa sahip olmalıdır.

5. çift paket steril ambalajda olmalıdır. Gamma ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş olup ambalajında

"Sterile R" olarak belirtilmiş olmahdır.

5. Ambalaj üzerinde üretici firma bilgisi, son kullanlm tarihi ve barkod bulunmalıdır,

7. Titanyum malzemeden yapılmış otup; 135 derecede steril olabilmelidir.

8. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.

9. Distribütör firma taraflndan getirilmeyen ürünün; hastaya zarar Verme, komplikasyon oluŞturma ve

cihazı bozma risk|eri Vardlr. Bu durumlarln oluşmasını engellemek ve/veya oluŞması durumunda da

sorum|uluk alınabilmesi amacıyla ürünün Türkiye distribütöründen veya yetki verdiği bayisinden

alınacaktır. Bu nedenle teklif veren firma dastribütörlük belgesi Veya distribütörden alınılmıŞ Sağlık

Bakanlığı onaylı bayilik belgesinin çıktıslnı olmalıdır.

Yıd. Pı, Tuğb NcUry MGoz 5cıl No 1 ı8831
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V|TREKToMi sETi TEKNiK şARTNAMEsi

1. AMO marka Signature fako cihazlarına ait olmalıdır ve ambalaj üzerinde belirtilmiş olmal|dır

2. Steril edilmiş ambalajda olmalıdır. Gama ışını sterilizasyonuna tabi tutulmuş olmalıdır ve
ambalajda Sterile R olarak belirtilmiş oımalıdlr.

3. içerisinde 20 Gauge uçlu 2500 kesiye kadar kesen Vitrektomi kesicisi olmalıdır. Vitrektomi
handpiece disposable özellikte oImalıdır. Bumu ambalaj üzerinde belirtmelidir.

4. Amabalaj üzerinde barkod, LoT numarasl, son kullanlm tarihi, CE işareti Ve üretici firma
bilgileri mutlaka bulunmalıdır.

5. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.

5, Teklif veren firmanın Ulusal Bilgİ Bankasında Türkiye Distribütöründen allnmlş onaylı bayilik
belgesinin çıktısı olacaktır.

7. Distribütör firma tarafından getirilmeyen ürünün; hastaya zarar Verme, komplikasyon
oluşturma ve cihazı bozma riskleri vardır. Bu durumların oluşmasını engellemek ve/veya
oluŞması durumunda da sorumluluk alınabi|mesi ve hasta hak|arının korunması amacıyla
ürünün Türkiye distribütöründen Veya yetki Verdaği bayisinden alınacaktır. Bu nedenle teklif
veren firma distribütörlük belgesi veya distribütörden alınllmış Sağlık Bakanlığı onaylı bayilik
belgesinin çıktısını olmalldır.
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' ,üor" *rLI çir-r YoNDEN KESEN wIRDKTotıİ pnoıu zzc ruanİK öZELLhOERİ
o Tek kullanıml* , kliniğimiz Dorc maıka kombine cibazı ile uyumlu olınalıdır.
o Dakikada 16.000 kesi hıza sahip olrnalıdır.
o hob ucu gen§ ağz özelliğinde ve çift yönden kesen prob özelliğinde olmelıd ,- Çift bıçaklı olına özellğ ile

dekole retiıra üzerinde taksiyon oluştııımamalıdır.
. Normal aspirasyon hızuıdan üç kat a,hı fazla aloş sağamalrdlr.
o Teklifedilen prob uç açıklrğ maksimum kesi hı.mala bile % 92 oranmda olması avantajı ile kesme

bızndan hariç bağmsz aşirasyon alışmı olşturmalıdır.
ı Teklifedilen prob prıömaük olarak çılışmalıdrı,.
o Teklifedilen üriin kullarulan cihız ile aynr lırmaım iiretiminde olmah, faıth marka bir set teklifedilmiş ise

bu set kullanmından kaynaklanan cihaz anzası durunund4 tektifveıen firma aızalı ciha-a yetkili servise
amir ettireceğini yazlı olarak taahhüt etmelidir

. 27 Gauge 0,4 mın ölçüsünde olınalıdır.
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GENEt HÜKÜMtER

;];H:[::lmaızemeler 
idarenin uygun göreceği depoya tesıım ediıecek ve her türıü taşıma

2-Muayene kabul komisyonunca uygun görülmeyen
getirilen malzeme muayene kabul komisyonunca
edilecektir.

malzemeler yenisİyle değişim sağlanacak yeni
uygunluk verildikten sonra depoya teslim

3-Malzemeler sözleşme süresi içeresinde
teslimat vaoIlacaktlr.

a ın
a

4- Malzeme n m a
nd ku n ka ml

de venl ma em

ns

kul lan ta hienaz
sağlanacaktır.

iki vıl ol k lvapılın de lmatı

s-Teslimatı yapı|acak malzeme son kullanma tarihi muayene kabul komisyonunca malzemeninhastane stok tüketami göz önünde bulundurularak komisyonun veya ambar sorumlusunu uygungörmesi durumunda daha uzun Miyatll malzemelerle değişimi saglanacaktır.

6-Malzeme teslimatı uygun amba|ajIarda teslimatl yapılacaktır.

7-Malzemenin istemiyle ilgili yükleniciden yazılı olarak yapılan talep|er yazının dijital ortamda, mailortamlnda veya faks ile firmaya iletim tarihinden İtibaren ilgili talep edilen malzeme 1o(on) güniçeresinde depoya teslimatı sağ|anacaktır. Aksıtakdirde idari şa-nnamedeki cezai işıemler uygulanlr.
8-yük|enici ma|zemeyi teslimi sırasında depo sorumlusunu uygun gördüğü alana düzen|i olarakdizmek ve muayene kabul komisyonunun rahat sayım ve inceleme yapabileceği şekilde teslimedecektir.

9-Muayane kabul komisyonun uygun görmesi durumunda malzemeyle ilgili her türlü tektik tahlilücreti ve kargo masrafı yükleniciye ait olmak üzere komisyonca talep edilebi|ecek it8ili tetkiksonucuna göre muayene kabul komisyonu işlem yapacaktür.

,rW /44/d{ı*aR/-
, - ,l iliştünni ve uyqdrni|ğltare9

Av val arim xijlrin-t

.t!

1O-sözleşmede bulunan malzemelerden kalibrasyon gerektıren malzemelerin bulunması durumundatüm ücretler yüklenici taraflndan karş|lanmak üzere kalibrasyonu sağlık bakanlığı güncel kalitestandartlarlna uygun bir şekilde yapılacak ve ka|ibrasyon etiketi ilgili malzemeye yaplştlrllacak vesertif'kası ilgili birime teslim edilecektir


