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SABİT HizMET BEDELİ TEKNİK ŞARTNAMESi

PH METRE CİHAZİ TEKNiK ÖZELLİKLERİ
l. Cihaz, hasta başında tek kullanımlık, amacına uygun kartuşlar ile kan gazlarına, elektrolitlere, koagulasyon parametrelerine

(ACT) ( PT4NR). kardiyak markırlara, keratinin ve glukoz değerlerini olçebilecek veya hesaplayabilecek kapasiteye sahip
olmalıdır.

2, Cihaz batarya ile veya şehir eleknik şebekesi ile çalışabilmelidir.
3. Cihaz taşınabilir olmalıdr
4. Cihaz ağırlığı 700 gr. dan fazla olmamalıdır,
5. Cihaz boyutu yaklaşık olarak; Genişlik 8 cm, Uzunluk 25 cm, Derinlik 7.5 cm olmalıdr.
6. Cihaz iletişim noktası olarak Kız|l ötesi port özelliğine sahip olmahdır.
7. Cihaz entegre lazer barkod okuyucusuna sahip olmalıdır.
8. Cihazda ölçülen test değeri ekrandan izlenebilmeli ayrıca test sonuçlarını Kızıl ötesi port ile kablosuz termal yazıcısına

aktarabiImelidir,
9. Cihaz yaptığı test|erin sonuçlarınü kaydetmeli, ölçülen tiim test değerlerinin çıkıları otomatik veya manuel olarak

alınabilmelidir
l0. Cihazın hafızası o|malı, |000 tesı sonucu hafızada saklanabilmelidir,
l l. Cihaz, hafıza fonksiyonu sayesinde önceden yapılmış olan testler arasında hasta isim / numarası veya tarihe göre arama yapıp,

gerekli kaydı geri çağırabilmeIidir
l2. Cihaz entegre lazer barkod okuyucusu ile, operatör ve hasta bilgisini, test bilgilerini ve bunun gibi işlemleri, manuel giriş

yapmak zorunda kalmadan otomatik olarak yapmalıdlr.
l3. Cihaz, testin doğruluğunu kontrol içih; her test için karfuş kontrol ve kalibrasyonunu otomatik olarak yapmalıdlr.

1,1. operatör cihaz menüsünden, yetkisiz kullanıcıları engelleme özelliğine sahip olmahdır.
l5. Cihaz kullanıldüğı süIece yardımcı sarf malzemelere (kalibrasyon sıvısı, kontrol reagentları, yıkama solüsyonu, elektrolit,

membran vb) ihtiyaç duymamalıdır.
t6. Cihaz hastane bilgi sistemine (HİS) veya Labolatuyar bilgi sistemine (LİS) bağlanabilmelidir
l7. Cihaz kan analizini elekno-kimyasal metotlal ile yapmalıdır.

l8. Cihaz hasta ısısı korelasyonu yapabilmelidir.
l9. Cihaz kan analizi için geıekli olan kan ömeklemesini l7 miko|itre (pL) ile 95 mikolitre (pL) arasında yapabilmelidir.

20. Cihaz, takılan kartuş tipini tespit etmeli ve otomatik olarak çallşmalldır.
2l. Cihaz kullanılmadüğı süre içinde, bataryanın kullanım süresini arttırmak ve çahşma kapasitesini uzatmak amacıyla, güç

tasarrufu moduna sahip olmahdır.

3- Sarf malzemelerle beraber firma l adet bilgi işlem l adet temizlik görevlisi bulundurmakla yükümlüdür.Çalışacak bu

iki personelin maaşı asgari ücret üzerinden he§aplanacaktır. Personellerin yemeği kurum tarafından karşılacacaktlr
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2- Sarf malzemelerle beraber aşağıda özellikleri belirtil€n bir biyoloğ sözl€şm€ süresince tüp bebek merkezinde
göreYlendirilmelidir.Özlük hakları,Sgk ve maaşı fırma taraflndan ka rşılanaca ktır. Biyolog maaşl bir asgari ücretin 3 kaıl
olacaktır.Biyoloğun yemeği kurum taraflndan karşllacacaktlr.

ALlNACAK BİYOLOC BASLlCA BULUNMASİ GEREKEN ÖZELLiKLER
a. Tiip bebek merkezinde çallşmış olmalıdır.
b. Embriyoloii ve androloji işlemleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
c. Biyolog olmalıdır.
d. Embriyoskop hakkında bilgi sahibi oImalıdır.
e. Spermiyogram, aşılama ve tese işlemlerinde bilgi sahibi olmalı ve uygulama becerisine sahip olmalıdır.
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SÜTI_JN l SÜTLfN 2 SUTIJN 3 SUTUN 4

S ıra Mal Ka|eminin Adı ve Kısa Açıklaması

Miktar
(ADET,
KUTU
VEYA
ŞişE

ADET,
KUTU

VEYA ŞİŞE
BAŞıNA
BiRİM
PUAN

ToPLAM
PUAN

l
AÇIK SiSTEM ViTRiFIKASYON STRAw
cRYoToP ADET 800 952 761.600

1 VtAL ADET 600 ,72 43.200

RENKLİ goblet ADET ,720
99

,71 .280

J CAİE ( STRAW VE VİAL) RENKSiZ ADET ,100 l0l 40.400

HSw NoN-Toxic SYRİNGE
( AIR Tl GHT ENJEKTÖR)

ADET l000 öJ 83,000

6 EMBRiYO DONDURMA SOLÜSYONU KUTU 60 l3.88l 832.860

7 KUTU 60 l3,83 9 830.340EMBRiYO ÇÖZME SOLÜSYONU

CoVER KlT ADET l000 ?78 278.000

9 50 6.4l0 320.500
SPERM İMMOBiLiZASYON SOLÜSYONU
ıcsI KUTU

l0 MEDYUM KAPLAMA YAĞİ ŞiŞE 200 2.640 528.000

ll CAMET HAZIRLAMA MEDYUMU (mops) ŞiŞE l00 .1.608 460.800

280,800]2
SPERM YIKAMA / FERTILIZAS YON
MEDYUMU şiŞE l00 2.808

ŞiŞE 50 2.8 50 142.500I3
BÖLÜNME EVRESi EBRIYO KÜLTÜR
MEDYUMU

4l6.850l] ŞiŞE l50 2.,7,19

6.450 322.500l5
OOSiT CUMULUS HÜCRE TEMiZLEME
ENZİMİ

KUTU 50

ŞİŞE l0 3.640 36.400l6 EMBRiYO BİYOPSi MEDYUMU

76.000ADET l000 ,76
1,7 KONlK SANTRAFUJ TUPU

ADET l000
,70

70.000]8 PETzu KABI KABI 60 XI5 MM

ADET l000 ,76 76.000l9 ÇENTER WELL PETRİ KABI

l35.00020 PRiMARiA PoLYsTRENE PETRi KABl ADET l000 l35

39.000] l PLASTiK PASToR PlPET(DEREİELı) KUTU 6
t^

6.500

n ıUDAK
iarni

YILLlK PUAN ILİĞİ TÜP BEBEK HiZMET ALIMI
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SÜTuN 5 SÜTIJN 6

Birimi
(ADET,
KUTU
VEYA
ŞişE)

)
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BLASTOKSiT KÜLTÜR MEDYUMU
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22 HoLDiNG PiPET ADET l000 4l5 4]5-000

tcSI MIKRoPIPET (ICSI PiPETi) ADET l000 569 569.000

24 EMBRiYo BİYOPSi PiPETi ADET 200 ,7 
59 l51.800

25 % 45 GRADIENT MEDYUMU ŞiŞE l5 3.380 50.700

26 % 90 GRADIENT MEDYUMU ŞişE l5 3.420 51.300

27 iNSAN EMBRIYOSU KÜLTÜR MEDYUMU ŞlŞE
,]0 ?.244 l57.080

oosiT TOPLAM A, YIKAMA FLUSH,icsi
MEDYUMU ŞiŞE l00 2,184 218.400

29 FERTILIZAS YON 0VF) MEDYUMU şiŞE 40 3.336 |33.440

IIYALURONiDAZ ENZİM SOLÜSYONU ŞiŞE 30 3.240 9,7 .200

3l INSAN SERUM ALBUMiNt solÜSYoNU ŞıŞE 40 1.340 53.600

32 ŞiŞE 90 2.645 238.050

DUAL LUMEN OOSİT TOPLAMA iĞNESl
17 G

ADET 800 1.330 1.064.000

j.l SPERM DONDURMA MEDYUMU ŞiŞE 20 3.4l4 68.280

j5 lCSl SPERM YAVAŞLATMA MEDYUMU
PVP ŞiŞE 30 3.4l4 l02.420

36 INSEMINASYON (IUD KANIJ.LU ADET 800 1,79 |43.200

37 oosiT TOPLAMA iĞNESi TEK LüMENLi ADET 200 82,7 l65.400

]8 EMBRiYO TRASFER KATATERİ ADET l200 893 1.07t.600

39 STERiL PtPET UcU KUTU 20 906 l8.120

]o PETRI KABI(35MM) ADET 500 l3,7 68.500

ToPLAM PUAN l0.682.120

AYNiYATA GiRiŞ YAPILIRKEN ADET, KUTU VEYA ŞiŞE BAŞINA BlRiM PUAN İLE (SÜTIJN 5)

GETİRİLEN SARFIN TABLoDA GöSTERiLEN ADET, KUTU VEYA ŞİŞE MiKTARI iLE (SüTLIN 4)

ÇARPILDIKTAN soNRA iHALEDE TEKLiF EDILEN BİRİM FiYAT iLE çARPIMINDAN ELDE EDiLEN
FIYATLAR FATURAYA YANSILACAKTIR.

öRNEK: AÇıK SISTEM VıTRİFiKASYON STRAW cRYoToP l0 ADET GETiRILDİĞfNDE
l o1952*TEKLiF EDiLEN BiRiM FiYAT =ToPLAM TUTAR ŞEKLiNDE FATURA EDiLEcEKTiR.

GENEL H KÜMLER
l-Firma malzemelerle birlikte aşağıda teknik özelIikleri belinilmiş l adet PH metre cihazınt kuruma ücretsiz

olarak kulIanıma bırakacaktır. İşin bitiminden sonra cihaz kuruma iz fatura (hibe) edi|ecektir. Firma bunu

teklif dosyasında raahhüt ed
0ç. Dr.Adnoİ fNcE8lyllw. n guDAıi oç.Dr,
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t.kalem: AcIK SiSTEM vİTRiF iKASYON STRAW CRYOTOP

t- Vitrifikasyon işlem|erinde oosit ve/veya embriyo yüklemek için kuIlanıma uygun olmalıdır.

2- Straw iç straw ve düş ( koruyucu ) straw olmak tızere 2 parça olmalıdlr.
3_ Straw dış ( koruyucu ) straw takıhyken l30 mm boyunda, etiketleme (tutamak )kısmı 30 mm bolıında olrnahdır.

4_ 'Açık sistem' vitrifikasyonsnaw sistemi olmalıdır ( dondurulmak iizere gerece yüklenen embriyolar/oositler sıvı nitrojenle

direk temas ederek donmalıdır.)

5- iç straw'un uç kısmı (embriyo/oositlerin yüklendiği kısım), düz olmahdır ve çok ince bir materyalden yapılmış olmalıdır.

Bu ince materyal oosilin çok hızlı donmasını sağlamalıdır.

6_ iç straw'un Oosit ve/veya embriyo yüklenen kısmının ucunda siyah bir alan olmall ve böylelikle iç stnw'u dış koruyucu

straw içine koyarken slvl azot buharlnda rahat görünmesini sağıamalldır.

7- Ürün Kullanıcıya tekli steril paket halinde l0'|u ambalaj şeklinde sunulmalıdır.

8_ Straw CE belgesine sahip olmahdır.

9- Ürunu saglayan firmanın distrübütörlük belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

ı0., Teklif edilen üriın, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayılh ve T.C. Sağllk Bakanhğı

tarafından onaylıdır.

ll- Üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıılt olmakia ye kayttlt olunduğuna dair belge ibraz edileceklir.
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,_.kalem: vlAL ıML-2 ML
l:liulü-;. J 9-6--C k iydıe,rk ısıya dayanıklı olmalıdır.
2. Vialler içten kapakh olmalıdıı.
3. Vialler l00 adetlik steril poşetlerde olmalıdİ.
4. Viallerl2.5 x 42 Dm en x boy ölçiılerinde ve l ml veya 2 ml hacminde olrnalıdıı.
5. Sıvı nitrojen unklan içinde canelerle beraber kullanılmaya uygun olmalıür.
6. Viallerin ytızey aıZerinde dik durabilııesi için yuvarlanlnış tabanında fufucu ayaklar olmalıdır.
7. Sterilizasyon şekli Gama ış ıı metodu olmalıdır.
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3. kalem: RENKLİ GOBLET

l. Gobletler en 
^z 

6 ayrı renkte olmalıdır.
2. Gobletler 120'li paketler halinde teslim edilmelidir.
3. Gobletler renkli ye numarah cane ile kullanrma uygun olmalıdr,

/'
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A . kılem: CANE ( sTRAw vE vİAL İciN )-RENKsiz

l. Caneler, snawlar içerisinde dondurulmuş ve gobletler içine alınmış ömekleri ve vial içerisinde dondurulmuş ömekleri sıvı azot

sıcaklığı seviyesinde saklayabilecek özellikte özel atiiminü,um alaşmdan imal edilmiş olmalıdır.

2. Her bir cane 2 adet goblet ya da 5 adet 1.0/2.0 ml vial alabilecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.

3. Cane uzunlugu 29 t 0.5 cm ol-rnahdır.

4. Caneleralüminyum renke olmalıdrr.

5. Tüp bebek merkezindeki LN2 tanklan içindeki canisterlerle kullanıma uygun olmalıdır.
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5ı kul"r, Hsw NoN-ToxiC SYRi.\-GE (A

ı. Embriyo transfer için kullanıma uygun olmahdır.
2. Embriyo transfer kateterine uyum sağ|ayan l ml hacime sahip olmalıdır.
3. Her paketin üzerinde enjektör lot numarası ve son kullanım tarihi h.ıhırrn]dır.

4. Enjektörler etilen oksit ile steril edilmiş tekli paketler halinde o|malıdır.

5. MEA (Fare embriyon testi) yapılmış olmalıdrr.
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6.1.kalem: EMBRiYo HIZLI DONDURMA soLUsYoNU
l. Oosit, PN, embriyo ve blastosisılerin vitrifikasyon yöntemi ile dondunılması amacı ile kullanılmahdır.
2. Bir solüsyon 5 hasta için kullanrlabilir olmalıdır.
3. Üriln Basic Solulion - BS- lx 1,5 mL vial içermelidir.
4. Ürün Equi|ibration Solution - ES_ lx 1,5 mL vial içermelidir.
5. Ürün Vitrification Solution - VS- 2x 1,5 mL vial içermelidir.
6. Ürtln kiyoprotekan olarak DMSO içermelidir.
7. Ayrıca bileşiminde Eti|en glikon, Trehaloz ve Hidroksipropil selüloz içermelidir.
E. Basic Solusyonunda (Basic Kültiır Medwmunda) HEPES içermelidir.
9. Her loı için Fa.re Embriyo Testi (MEA) (Tek Hücre) ve LAL Metodu ile Endotokin testlerinden geçmiş oknalıdu. Aynca

sterilite seviyesi (SAL) l0-] olmalıdır.
!0. Üain 4-8 c de saklanmalıdır.
!!. Ürtinün üİetim tarihinden sonra 3 ay raf ömrü oımahdır.
12. Dondurma solusyonu kendisi ile ardışık çözdtlrme solüsyonu, straw ve altı gözlü özel yaptlı dishler ile birlikte

kullanılmalıdır.
13. Üıün CE belgesine sahip olmalıdır.
14. Üonü sağlayan fi-rmanın distrtibütörlük belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.

15. Teklif edilen iiiln, T.C. llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (ITUBB) kayıü ve T.C. Sağlık Bakanlığı
taıafindan onaylıdır.

16. Üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıth olnalca ve kayıtlt olunduğuna dair belge ibraz edilecektiı.
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l. Vitrifikasyon yğntemi ile donduıulan oosit, PN, embriyo ve blastosistlerin çözdibillmesi amacı ile kullanılmaktadır.
2. Ürün Thawing Solution - TS- 2x 4 mL vial içermelidiı.
3. Ürün Diluetion Solution - DS- lx 4 mL vial içermelidir.
4. Ürtln Washing Solution - WS- lx 4 mL vial içermelidir.
5. Ürün bileşiminde Trehaloz ve Hidroksipropil setüloz içermelidir.
6. Basic Solusyonunda (Basic Killttiı Medyumunda) HEPES içermelidir.
?. Her lot için Fare Embriyo Tesli (MEA) (Tek Hücre) ve LAL Metodu ile Endotoksin testlerinden geçmiş olmahdır. Aynca

Sıerilite seviyesi (SAL) l0'3 olmalıdır.
8. Üri.in 4-8 C de saklanmalıdır.
9. Ürunın tiretim wihinden sonra 3 ay raf ömİü olmalıdüI.

l0. Çözdtlıme solusyonu altı gözlü özel yapılı dishleı ile balikte kullanılmalıdr.
l r. Ürtin CE belgesine süip olmalıdr.
ı2. Üriınü sağlayan flrman]ı distrübütörlük belgesini ibraz eunesi gerekmektedir.
t3. Teklif edilen ürün, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kay lı ve T.C. Sağlıt Bakanlığı

tarafından onaylıdır.
l4. Ürelici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olmakta ve kayıtlı olunduğuna dab belge ibraz edilecektir.
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ı. Bir adet Prob kılıfi kiti ve ulhason örtii§tlnden oluşmalıdır.

2. Prob kıhfl kiti bir adet prob kılıfi, 1 adet tek kullanıınlık steril jel ve 2 adet sabitleyici banttan oluşmalıdır.

3. Prob kılıfı 5-13 cm eninde ve 6l cm uzunluğunda olnüdıı.

4. Prob kılıfi poliltretandan imal edilmiş olmalıdır.

5. Ultrason örtüs0 şeffaf polietilenden imal edilmiş olmalıdır.

6. Ultrason örtüsü l5 x l00 cm ölçüs{ınde olmalıdır.

7. Sterilizasyonu etilen oksit ile yapılınış olmalıdır.

8. Tek kullanımlık olrnalıdır.

-{



q..kalem: SPERM İMMoBıLIzAsYoN soLÜsYoNU IcSı
l. Mikroenjeksiyon sırasında sperm yakalamaya uygun olmahdır.

2. Sperm hareketini yavaşlatmalı ve immobilizasyonu kolaylaştırmahdır.

3. PVPiçermelidiı.dir.
4. HEPES içermemelidir

5. EDTAiçermelidir.dir.
6. Rekombinant İnsan Albümini içermelidiı.
7. Antibiyotikiçermemelidir.
8. Oldukça visköz olmalıdır.
9. Oda ısısında dengelendikten sonra kullanıma hazrr olmalıdır.
i0. Raf ömrü tıretimden itibaren l yıl olmalıdır.
l l. -20"C'de dondurulmuş olarak veya +2/+8 oc 'de saklanmaltdıİ.
l2. 0,1 ml Şişelerde 5'er adet olarak paketlenmiş kufuIaıda olmaIüdır.
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_ıO.raıem: ıvııovuıı rıplı
l. IVF ve mikomanipülasyon prosedtlrlerinde medyumlann iızerini kaplamaya uygun o|rnalıdıİ.

2. Steril, hafif parafin yağı olmalıdır.
3. Uygun vizkozitede olmalıdr.
4. İnsanlarda medikal kullanım için en üüksek saflıkta olduğu onaylanmış olmalıdır.
5. Steril filtre edilmiş olmalıdır.
6. l00 ml'lik cam şişelerde olmalıdır.
7. Depolama şekli karanhkta +2/+8 "C 'de olmalıdır.
8. Raf ömIü iıretimden itibaren l yıl olmalıdır.
9. 3'7'C ve YoS veya Vo6 COZ ile inkubasyonu ile kullanıma hazır olmalıdır.
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1[ .kılem: GAMET HAZIRLAMA MEDYUMU
l. İnkubaıor dışırıda gametlere uygun ortamı sağlamalıdır.

2. Oosit eldesi, denüdasyon ve mikroenjeksiyon işlemleri için uygun olmalıdır.
3. MOPS tamponlu o|malıdu.
4. Oda atmosferinde pH dtlzeyini deng€lemelidir.

5. Phenol red içermemelidir.

6. HEPESiçermemelidir,
7. Gentamisiniçermelidir.
8. EDTA içermelidir.

9. SiEat içermelidir.

l0. Lipoik asit içerme|idir.

l l. Metionin içermelidir.
l2. l25 ml'lik Şişelerde olmahdr.
l3. HSA içermelidir.
14. Depolama şekli karanlıha +2/+8 'C 'de olııahdu.
l5. HSA. Veya r-HA çOzeltileriyle ekleme yapıldıktan sonra kullanıma hazır olmalıdrr.

16. EDTA içermelidir.
l7. Sitrat içermelidir.
l8. Raf ömnİ üreıimden itibaren 20 hafta olmalıdır.
l9. 37"C de dengeleme sonrası kullanıma hazn olnalıdır.

ö
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ı2 .kılclli§PERI4]tI(A!4AlFERTlLIzAsYoN MEDYUMU
l . Srüim_up yğnıemiyle sperm yıkamaya uygun olmahdır.
2. Gradient yönteminde farklı konsantrasyonlann eldesinde kullaırlabilrnelidir.
3. Gentamisiniçerme|idir.
4. Phenol red içermemelidir.

5. HSA içermelidir.
6. EDTA içermelidir.
7. Sitrat içermelidir.
8. Fruktoziçermelidir.
9. Bikarbonat tamponlu oknalıdıI.
l0. 60 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
l l. 37'C ve 7o6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazn olmalıdır.
l2. Depolama şekli karanlıkta +2/+8 'C'de olmalıdır.
l3. Üretimden sonra l6 haftalık raf ömrü o|nalıdır.

l
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t ( ,ı<aıem: nöıüxııı ovnpsr nırıpnıyo rüıTün uıoyuıvıu
l. Döllenmeden sonra 6-8 hücre aşamasına kadar embriyo küItttrtlne uygun olmalıdır.
2. Bikarbonat tam;ıonlu olmalıdır.
3. Hyaluronaniçermelidir.
4. EDTA içermelidir.
5. IIEPESiçermemetidir.
6. Genıamisiniçermelidiı.
7. Sitrat içermelidir.
8. Lipoik asit içermelidir.
9. Metioniniçermelidir.
l0. Phenol red içermemelidir.
l l. 37'C ve %o6 CO2 ile inkubasyondan sonra kullanıma hazır o|malrdır.
l2. 30 ml'lik Şişelerde olmalıdır.
l3. HSA içermelidir.
14. Depolama şekli karanhkta +2/+8 "C 'de olmalıdır.
l5. Üretimden sonra 14 haftalü rafömrü olmalıdıı.

l}
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lL.kalem: BLASToKSIT KÜLTÜR MEDYUMU

1. 5-8 hücreden blastokast aşamasına kadar embriyo kültürüne uygun olmahdIr.

2. Bikarbonat tamponlu olmalıdır.

3. Hyaluronaniçermelidir.
4. HEPESiçermemelidir.

5. Gentamisiniçermelidir.
6. sitrat |çermelidir.

7. EDTA içermemelidir.

8. Phenol red içermemelidir,

9. 37'C ve %5 CO2 ile lnkubasyondan sonra kullanima hazir olmali
10, 30 ml'lik Şişe|erde olmali

11. HsA içermelidir.

12. Depolama şekli karanhkta +2/+8 "C 'de olmalıdır.

13. Üretimden sonra 12 haftalık raf ömrü olmalıdır.

o+'
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l, .kalem: OOSIT CUMULUS
l. Mikoenjeksiyon işlemi öncesinde oositten kumulus ve korona hücrelerinin temidenmesi için kon§anEe solüsyon

olmalıdır.
2. Fizfolojik fuz tamponlu olmalıdır.
3. l0 kez konsanEe edilmiş olmahdıı.
4. Penisilin G içermelidiı.
5. HSAiçermelidir.dir.
6. Phenol red içermemelidir.
7. 800 lU/mL d{lzeyinde Hyaluronidaz enzimi içerme|idir.
8. Gamet külttıİ solüsyonu ile dilüe edilerek kullanrlabilir olınalıdır.
9. EDTA içermemelidir.
l0. HEPES içermemelidir.
l l. 37"C ile inkubasyonu ile kulIanma hazır olmahdır.
12. Raf ömrii üetimden itibaren l yıl olınalıdır.
l 3 . -20'C'de dondurulmuş olaıak veya +2/+8 oC de saklanmalıd!ı.
14. 0,1 m| Şişelerde 5'er adet olarak paketlenmiş kutularda olmalıdır.

Yrd .Dı0 n §uDA|(
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lA -kılem: EMBRİYo BıYoPsı MEDYUMU
l. Blastomer biyopsisinde kullanı|maya uygun olmalıdır.
2. N4OPS tamponlu olmalıdır.
3. Albümin kaynağı içermemelidir.
4. HSA. Veya r-ttA çöze|tileriyle ekleme yapıld*ıan sonıa kullanıma hazır olmalrdır.
5. Gentamisiniçermelidir.
6. Phenol red içermemelidir.
7. EDTA içermemelidir.
8. Kalsiyum ve Magnezyım içermemelidir.
9. l0 ml'lik Şişelerde olmahdır.
l0. Şişeler |sl değişimlerine ve ışığın nufflzünaengeloIantizerinde{lreticifırmaetiketiotanözelplastik

koruyucularda olmal ıdır.
l l. Depolama şekli karan|ıkta +2/+8 'C 'de olmalıdır.
12. Rafömd üİetimden itibaren ı6 hafta olmahdır.
l 3. 37'C ve ortam atmosferinde öndengeleme sonrası kullanıma haz-r olmahdır.

Yıd.Doç.
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,}..kalerı: 15 ML KoNiK SANTRiFÜJ TÜPÜ
l. Camma radyasyon sterilizasyonu olmalıdır.
2. Non-pyrogenicolmalıdır.
3. Saydam Polistiren'den veya Polipropilen'den yapılınış olmalıdır.4. Volümiı l0-15 ml arasında ve dibi konik olmalıdır.
5. l7x l20 mm ebatlannda ve vida kapaklı olnalıdır.
6. Tüp ıızeri belirgin renkte seviye gö.tergeli ve üzerinde beyaz isim yaaııa bölümü olmalıdır.7. Set üzerinde duıacak şekilde destekli olmalıdır.
8. l800 RCF'de çalışabilme özelliği taşımalüdr.

-
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ıı,. ka!9g+İEIBi]üB!_€0I! 5 IüIM
l. Urtin IVF çalışmalarına yönelilç Polystren malzemeden imal edilmiş olup ,

60 mm çapında olmahdıı.
2. Hacmi :23.0 ml olmalıdır.
3. Üriin non-embryotoxik,non-pyrogenilçnon-cyotoxik özeliklerini taşıİnalıdr.
4. Camma sterilizasyon ile steril edilmiş olrnüdır
5. Urün 20'lik steril paketlerde yeşil renk kodlu toplam 500 adetlik

ambalaj larda olmalıdır.
6. Ürün ISO 900l:2000 ve Ce belgesine haizolmalıdır.
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lq .kılemi CENTf,R WELL PETRİ KAB!
l. Unin IVF çalışmalarına yönelik, rnlystren malzemeden imal edilrniş olup ,

260 mm çapında olmalıdır.
2. Ürünün ona kısmında özel kuyucuğu bulunmahdıı.
3. Ona kulucuk hacmi2.5 ml , ku},ııcuk alanı 2.89 cm2 olmalı toplam petri

Hacmi ise 20 ml olrnalıdır.
4. Ürün non-embryotoxik,non-pyrogenik,non-c5ıtotoxik özelliklerini taşımahdır.
5. Gamma sterilizasyon ile steril edilmiş ol_ınalıdır
6. Ürün 20'lik steril paketlerde yeşil renk kodlu toptam 500 adetlik

ambalajlarda olmalıdır.
7. Ürtin lso 900l:2000 ve Ce belgesine haiz olmalıdu.
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2ı kaıcm; PRiMARİA PoLYSTRENE PETRi KAB!l, Uiiln kristal tiPi Polystren malzemeden imal edilmiş olup ,tirih yüzeyi nitrojen ile kaplı olmalıdır.2. l00x20 mm ebatIannda olup çahşma hacmi l6.0-1İ.Sml olmaİıaır.-3. Üon akiıet Olçüleri 89.43 mm xl9.18 mm olmalıdır.4. Uriın 20'lik adetlerde paketlenmiş olmalı , kırmrz renk kodlu ve toplam 20o adetlik kufularda olİnalıdır.5. Gamma Sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
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l t .kalern: sTERlL PASTÖR PİPETi
l. Pipetler polyethylene malzemeden ttretilmiş olup, 3 ml kapasiteli , damlal* aİka hazneıi olİnalıdır.l ml ve 2 ml,de

derecelendirilmiş olrnalıdır.
2. Gamma ışınlan ile sterilize edilmiş olrnalıdır.
3. Bir yüzeyi kağlı diğer yiDeyi plastik termoform tek tek steril paketler halinde olmalıdıı.4. Bir kufuda 500 adet tiİiİn o|malldlr.
5. Pipetin toplam uzun|uğu l5 cm'den kısa olmamalıdır.

i



-

İ

-

ea. kıl€mi_EqLD${G_ElEET
l. Borosilikat camdan imal edilmiş olrnalıdır.
2. Pipetin iç çapı 2l pm ölçüstinde olrnalıdr.
3. Pipetin dtş çaPı l t0 pm ölçustinde olmahdır.
4. Pipet ucu ptırtızsilz bir şekilde cilalanmış olmalıdır.
5. Pipetin topIam uzunluğu 55-65 mm olmalıdır.
6. 30o uç açısına sahip olmahdır.
7. Mikomanipü|atör cih^zına uygun olmalıdır.
8. Sterilizasyonu l60'C kuru sıcaklıkla yapılmış olmahdır.
9. Tek kullanımlık oImalıdır.
l0. Fare Embriyosu Testi'nden (MEA) > %80 geçmiş olmalıdır.
! l. Endotoksin (LAL) testinden < 0,5 EU/ml geçmiş olmalıdır.
12. Pipetler kırıImayı ve nakliye sırasında açıhp açılmadığını ortaya koyan özel güvenlik banılı ttlplerde birer birer kullanıma

sunulmuş olmaIıdır.
13. 5 veya 20 adetlik kutularda olmalıdır.

3n 8UDt(
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PIPET
l. Borosilikat camdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Pipetin iç çapı 4 !ım ölçils0nde olnahdır.
3. Pipetin dış çaPı 6 pm ölçüsünde olmahdır,
4. Pipet ucu yumunaya giriş çıkış esnasında kolaylık sağlayacak şekilde özel olarak siwiltilmiş olmalıdır.
5. Pipetin toplam uzunluğu 55-65 mm olmalıdrr.
6. 30o uç açısına sahip olmahdır.
7. Spike olmamalıdır.
E. Mikomanipülalör cihazına uygun olmahdır.
9. Sterilizasyonu l60'C kuıu sıcakl*la yapılmış olmalıdır.
l0. Tek kullanıml* olmalıdır.
l l. Fare Embriyosu Testi'nden (MEA) > %80 geçmiş olmalıdır.
12. Endoıoksin (LAL) tesıinden < 0,5 EU/ml geçmiş olmalıdır.
13. Pipetler kınlmayı ve nakliye sırasmda açılıp açılınadığını ortaya koyan özel güvenlik banth tilplerde birer birer kullanıma

sunulmuş olmalıdr.
14. 5 veya 20 adellik kutularda olrnalıdır.

t
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,.4kabm: BİYoPsi PiPETİ
l.Borosilikat camdan imal edilmiş olmalıdır.
2.PiPetin iç çapı 35(45) pm ölçüsİınde olmalıdır.
3.Pipetin toplam uzunluğu 55-65 mm o|ınalıdır.
4.30'uç açısına sahip olrnalıdır.
5.Mikromanipülatör cihazına uygun olmalrdır.
6.Sterilizasyonu l60oC kuru sıcakhkla yapılmış olmalıdır.
7.Tek kullanımlık olmahdır.
8.Fare Embriyosu Testi'nden (MEA) > %80 geçmiş olmalıdır.
9.Endotoksin (LAL) ıesıinden < 0,5 EU/ml geçmiş olmalıdır.
l0.PiPetler kırılmaYı ve nakliye sırasında açılıp açılmaöğını ortaya koyan özel giivenlik banth tııplerde birer biıer kullanıma

sunulmuş olmalıdır.
l 1.5 adetlik kutülarda olmalıdır.

A-
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2E_.kLlcrn}y941 GRADı ENT M EDY UM U

l) o/o45 yoğunlukta kullanıma hazır sperm ayn§trrıa gradienti olrnalıdır.

2) Bütün slcakltklarda pH değeri 7.2-7.6 aİasında olmalıdır.

3) Sperm fonksiyonlan ve normal hücre metabolimasında enerji glikoz arafından sağlanmalıdır.

4) HSA yada diğer biyolojik makro molekltller içemıeııelidir.

5) Miadı 2 yıl olmahdır.

6) Kalite kontrol testleri bağımsız şirketler tarafından yapılmalıdr.

7) Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdu.

8) Ürünün üzerinde son kullanım tarihi, lırüne ait katalog numarası ve lot numarası yazılı olma|ıdır.

9) FDA, CE belgelerinden birine süip olmaIıdır.

ı0) Bu ürtıne hizİnet Veren fırma apostilli Turkiye tek yetkili satış belgesine sahip olnall veya Tttİkiye tek ye*ili temsilcisinden

alnmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdıı.

l l ) Bu şanları sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir.

t
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2L,kıltm: %90 GRADIENT MEDYUM
l) %90 yoğunlukıa kullanıma hazıı sperm aynştıİİna gradienti olrnalıdır.

2) Büttln sıcaklıklarda pH değeri 7.2-7.6 arasuıda olınalrdr.

3) SPerm fonksiYonları ve normal hücre metabolizıııasında enerji glikoz tarafından sağlanmalıdır.

4) HSA yada diğer biyolojik makro moleküller içermemelidir.

5) Miadı 2 yıl olmalıdır.

6) Kalite kontro| te$leri bğmsız şirketler arafindan yapılmalıdu.

7\ Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdıı.

8) Ürün0n tlzeiinde son kullanım tarihi, llnrne ait katalog numarası ve lot numarası yazılı o1malıdıı.

9) FDA, CE belgelerinden birine sahip olnalıdır.

l0) Bu üriıne hizmet veren firma apostiıli Ttıİkiye ıek yetkili satış belgesine sahip olmalı veya Tiırtiye tek yetkili temsilcisinden
almmış bayi yetki belgesine sahip otmalıdır.

l l) Bu şanları sağladığına daiı yazılı taahhüt vermetidir.

1ç



2
l. İnsan embriyolannın gelişimini fenilizasyon sonnsı 6. gün blastocyst aşamasına

destekleyebiIme özelliğine sahip bir kültiir medyumu olmalldır.

2. Düşük sodyum klorid konsantIasyonu olmalıdır.

3. Düşük fenol red konsantrasyonu olınalıdır.

4. İnsan embriyolarının ütiyaç duyduğu tilm amino asitleri içermelidir.

GLYclNE
L_GLUTAMINE
L_HISTlDINE hcl h2o
L_lSoLEUCINE
L-LEUcINE
L-LYSlNE hcl
L-METHIONINE
L-PHENYLALANINE
L-PRoLINE
L-sERlNE
L_THREONINE
L-THRYPTOPHAN
L-TYRoStNE
L_VALlNE

a. L-ALANlNE
b. L-ARGININE hcl
c. L-ASPARAGINE h2o
d. L_ASPARTIC ACID

L_cYSTINE

L_GLUTAMlc AClD

kadar tek bir medyumla

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

l l.

12.

l3.

l4.

ı5.

l6.

Glutamin ihtiyacı, amonyum oluşumundan kaçınmak için alanin-glutamin olarak sağlanmalıdır.

Ürün , iÇeriğine sonradan en fazla Vol\ HSA ektendikten sonra kullanıma hazır hale getirilmelidir.

Dağıtlml üIetici firmanın belimiği koşullarda ve gerekli görtılen hallerde 2 haftada bir yapllabilmelidir

Kalite kontroI testleri tıreıici firmadan bağımsız şirketler tarafindan yapllmalıdır.

LAL Testi Endotoxin konsantrasyonları 0,0625 EU/ml değerinden küçtlk olnahdır.

Teslimaı +2 - t8 "C aralığında soğuk zincir ile yapı|malıdır.

Saklanma koşulları karanllkta Ve +2 - t8 "c aralrğtnda olmalıdıİ.

Raf Ömrü iıretim sonrası 8 hafta olmalıdır

20ml, 50ml ve l00ml lik şişeleme seçenekleri olrnalıdrr..

Ürünün tızerinde son kullanım tarihi, ür{lne aiı katalog numarası ve lot numarasr yazılı olmalıdır.

FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdır,

Bu ürüne hizmet yeren firma apostilli Türkiye tek yetkili satış belgesine sahip o t Yeya Tiirkiye tek yetkili

temsilcisinden alınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır

l7. Bu şartları sağladığına dair yazılı taahhüt yermelidirr4
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t)

2)

3)

4')

5)

6)

7,

8)

9)

ı0)

ı ı)

l2)

l3)

ı4)

ı5)

ı6)

l7)

? *.kalem: ooslT ToP YIKAMA. FLUSH. İCSI ME DYUMU
Oosiı toplama işleminde kullan abilmelidir.

Oosit yıkama işleminde kullanılabilmelidir.

Gerekli hallerde HSA ilave edilerek sperm yıkama işleminde kullanılabilmelidir.

tcsI işleminde kullanılabilmelidir.

Zona driling işleminde kullanılabilmelidir.

HSA yada diğer biyolojik mako moleküller içermemelidir.

MOPS Tamponu içermemelidir.

HEPES Tamponu içerme|idir.

oda koşullarında pH deıgesi 7.2-7.7 aralığında olmalıdır.

Kalite kontrol testleri üretici fiİmadan bağtmsız şirketler tarafrndan yapılınalıdır.
Teslimat +2 _ +8 'c aralığında soğü zincir ile yapılınalıdır.

LAL Tesıi Endotoxin konsantrasyonlan 0,0625 EU/nıl değerinden küçtlk olmalıdır.
Albümin Kaynaklarını içermemelidir.

l00ml, 250rnl ve 500ml lik şişeleme seçenekleri olınüdır.
ürünün iizerinde son kullan,m arihi, iirlıne ait katalog numarast ve lot numarasü yazıIı olmalıdır.
FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdıı.

Bu ürüne hizmet veren firma apostilli Ttııkiye tek yetkili sanş belgesine sahip olmalı veya Türkiye tek yetkili temsi|cisinden
a|ınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır.

|8) Firma bu şanları sağladığına dair yazılı taahhüt Vermelidir.
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-L1 i.kal : FERTl L ZAsYoN ( IvF)M EDYUM U

İnsan embriyosunun in vitro ortamda döllenmesi anacı ile kullanılabilmelidir.

In vitro ortamda embriyo gelişimini fertilizasyon sonrası 3. gtine kadar destekleyebilınelidir..

3. giln embriyo transferinde kullanılabilnelidir.

Protein ilave edildiğinde sperm yıkama medyumu olarak kullanı|abilmelidir.

Gradient solüsyonlannm çözeltilerini hazrlamakta çöztıcü madde olarak kullanılabilmelidir.
optimal koŞul|arda klivaj ve erken embriyo gelişimi için düştık seviyede glukoz Ve fosfat ayrıca yııksek miktarda sodyum
prüvaı içermelidir

Gentamisin içermelidir.

HSA yada diğer biyolojik makro moleküller içermemelidir.

Kalite kontrol testleri bağımsız şirketler tarafından yapılma|ıdır.

Iğf ömfii ilretim taıihinden itibaren 2 ay olmalıdır.

Teslimat +2 - +8 'C aralığında soğü zincir ile yapılınalıdır .

ürıınun tizerinde son kullanıın tarihi, ürltne ait katalog nuınarası ve lot numarası yazrlı oImalıdır.

FDA, CE belgelerinden birine sahip olrnalıdır.

Bu ürtıne hizmet Veren firma apostilli Turkiye tek yetkili sanş belgesine sahip olmaIl veya Ttirkiye tek yetkili temsilcisinden
alınmış bayi yetki belgesine sahip olmahdır.

Firma bu şanlan sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir.

}'rd.D
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.Jo ka'em: HYALURoNID
l) ICSI öncesi oositin çevresinde bulunan cumulus ve corona hücrelerinin temizlenrnesinde kullanılmalıdır.

2) HSA içermelidir.

3) HEPES Tamponu içermelidir.

4) MOPS Tamponu içermemelidir.

5) EDTA içermemeıidir.

6) Penisilin G içermemeIidir.

7) Gentamiciniçermelidir.

8) 37 'C ısıda kullanıma hazıı olmalıdır.

9) Raf Ömrtı 6 ay olmalıdır.

l0) Kalite kontrol tesderi ilretici firmadan bağımsız şirketler tarafindan yapılmahdıI.

l l) Teslimal +2 _ +8 oC aıalığında soğuk zincir ile yapılınalıdır.

12) Depolama onamı ,i-2 - +8 oC aralığında olmalıdır.

l3) LAL Testi Endotoxin konsantrasyonlan 0,50 EU/ml değerinde olmalıdıı.

14) Ürün l0ml lik şişelerde olnalıdr.

l5) Ürün0n üzerinde son kullanım tarihi, ilnrne ait katalog numarası ve lot numarası yazılı olmalıdır.

l6) FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdu.

l7) Bu ürüne hizmet veren firma apostilIi T{l*iye tek yetkili satış b€lgesine sahip olmalı veya Ttlıkiye tek yetkili temsilcisinden

alınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır.

l8) Firma bu pnlan sağladığına dair yazlı taahhüt vermelidir.
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

l0)

ıı)
12)

l3)

3l.ka|em: iNSAN SERUM ALBUMINI SOLÜSYO NU (HSA)

ınsan serum Albiirnini olmalıdır.

A.B.D Kan bankalanndan sertifikalı olmalıdır,

Ek protein kaynağ olarak tiim külttır medyumlarında kullanılabilir otmalıdır.

HSA sağlanan bütiin vericilere , onaylarımış test metodlan kullanılarak Hepatit B Surface Antigen (HbsAg), Hepatit c virus

(HCV), ve Human Immunadeficency Virus (HIV) testleri bireysel olarak yapıIrnrş olınalıdır.

Raf örnrtı üretim tarihinden itibaren l 2 ay olmalıdır.

Saklama koşulları +4-+8 'C aralığında olmalıdır.

Teslimat +2 - +8 'C aralığında soğuk zincir ile yapılmalıdır.

DağItımı l2mlx5 adetlik paketler ile yapılmalıdır.

Kaliıe kontrol testleri bağımsıZ şirketler taraflndan yapılmahdır.

Teslimat soğuk zincir ile yapılrnalıdır.

Ürünün üzerinde son kullanım tarüi, iiriine ait katalog numarası ve lot numarasr yazıh olmalıdır.

FDA, CE belgelerinden birine sahip otmalıdır.

Bu ürüne hizmet veren firma apostilli Tiırkiye tek yetkili satış belgesine sahip olmalı veya Tiirkiye tek yetkili temsilcisinden

alınmış bayi yetki belgesine sahip olmahdır.

Firma bu şartları sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir.ı.1)
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lzkaleın: MEDYUM KAPLAMA YAĞI (PARAFIN oIL)
l. IVF ve mikromanuplasyon prosedülerinde medyumların ilzerini kaplamak amacl ile kutlanılabilmeldir.

2. Yuksek kalitede hafifparafin yağ olmalıdır.

3. Viskozitesi 30oC de 30 cP den küçOk olnalıdır.

4. Yoğun|uğu ve viskozitesi test ediliyor olmahdıı.

5. Ultra safsu ile ğnceden ykanmış o|rnahdır.

6. 0.2pm filitreden geçirilmiş olmalıdır.

7. Endotoksin miharı 0.1EU/ml değerinde o|rnalıdıı

8. İki hücreli fare embriyo deneyi (MAE) yapılmış olmah.

9. + l5 +25oC sıcaklığında karanlıkta veya +2 +8 oC de buzdolabında saklanmalıdıı.

l0. Raf ömrİı 2 yl olmalıdır.

l l. 50ml, l00ml ve 500ml lik şişeleme seçenekleri ile dağnlnıalıdıı.

12. Kalite kontrol tesıleri bagunsız şirketler tarafindan yaptlmalıdıı.

l3. Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdır.

14. Ürünün tlzerinde son kutlanım tarihi, tiıilne ait katalog nrımarası ve lot numarası yazılı olmalıdır.

l5. FDA, CE belgelerinden birine sahip olmahdır.

l6. Bu ürüne hizmeı veren firma aposıilli Türkiye tek yetkili satış be|gesine sahip olmalı veya Tllrkiye tek yetkili

temsilcisinden alınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır.

l7. Firma bu şartları sağladığına dair yazılı taahhüt vermelidir
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kalem: T.A YoN i
ğne |7 gauge çapında ve 35 cm uzunluğunda ve iki liimene süip olnalıdır

2, igne paslanmaz çelik ve opu işleminin ağpsız bir şkilde yapılabilmesi için keskin uçlu olmalıdır.

3, Aspirasyon iğıesinin uÇ kısmında ultrasonic gönınümü sağlayan marker olrnalı ve bu işaretler en iyi şekilde görtlnttı
sağlamak amacıyla tek tek nokta şeklinde olmahdır.

4, Aspirasyon iğnesi ile rahat biİ şekilde yumurta toplama iş|eminin yapı|abilmesi için ergonomik tutma yeri olmalıdır.
5, Aspirasyon ve flushing için kullanılan linelar ince saydam teflondan yapılmış olnalıdır. Flushing Line ısl kaybını en azaindirebilrnek için maksimum 90 cm olmalıdıı.

6. MEA ( Fare embryo testi) testi yaptlmış ve test < %80 olrnalıdıı.

7. iğne bütunüyle teflon bir boru ile koruma altuıa alınmış olmalıdır.

8, Steril ve orijinal ambalajlannda olup ve ambalaj uzerinde sterilizasyon ve son kullanma hrihi, üretim parti seri (LoT)numarası belinilmiş olmalıdır.

9. Son kullanma larihi, ıeslim aıihinden başlamak ilzere en az 2 yıl olrnalıdır.

l0, Teklifedilen ürün, T,C, İlaÇ ve Tıbbi cihaz Ulu§al Bilgi Bankası'na (TITUBB) kaynlı ve T.C. Sağlık Bakanlğı tarafindanonaylı olmalıdır.

! l, Üretici, ithalatÇı veYa bayi olarak TITUBB da kayıth olunmalı ve kayıtlı olunduğuna dair belge ibraz edilme|idir.
l2' onaYlı ürün (barkod) numaralan tek|if ile birlikte sunulur ve onaylı iırlin numarası ihale sıra numarası ile muılaka kalemlerbazında ilişkilendirilir.

l3, Ürune yonelik uygunluk değerlendirilmesi yapılacagından tlriin numuneleri ihale saatinden önce tesliın ediinelidir.
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3\
l)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

,.kalem; RM DoNDUR]\,ıA YUMU(SPERM EZING)
Yumurta sansı eklenmemiş tek adımda donduımak için kullanıma uygun olması.gereklidir.

Minimum 12 ay Raf Ömrü Ohnası Gerektidir

+2 to +8 C Karanlıkta gklanması gereklidir

LAL ve MAE testlerinin yapılmş olıııası gereklidir.

%l5 Gliseml içermelidir. Human Serum Albumin içeımeli ve Hepes Taınponlu olmahdır.

Kalite kontrol tesıleri ilretici firmadan bağımsüz şirketler tarafından yapılmalıdır.

Teslimat soğuk zincir ile yapılmahdlr.

Ürıınün üzerinde son kullanım tarihi, iırüne ait kaalog numarası ve lot numarası yazıh olmahdır.

FDA, CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

Bu iıriine hizrnet veren firma apostilli Tiırkiye tek yetkili satış belgesine sahip olmalı veya Tiırkiye tek yetkili temsilcisinden

alınmış bayi yetki belgesine sahip olmalıdır.

Firma bu şartları sağladığına dair yazıh taahhüt vermelidir.
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l)

2)

Jt

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ı0)

ı ı)

l2')

ı3)

ı4)

ı5)

'.kalem: ICSI SPERM YAV ŞLATMA MED U (PvP)

ICSl işlemi sırasında sperm hareketlerini kısıtlamak için kullanılabilir olmalıdır.

37 "C ısıda kullanıma hazr olmalı.

Düşük miktarda sodyumbikarbonat içermelidir.

HSA içermelidir.

HEPES Tamponu içermelidir.

MOPS Tamponu içermemelidir.

Glukoz içermelidir.

centamicin içermelidir.

pH degeri '7 .2- 7 .6 olmalı.

Rafömrü üretim tarihinden itibaren 6 ay olmaIıdır.

Kaliıe kontroI testIeri üretici firmadan bağımsız şirketler taraflndan yapılmalıdır.

Teslimat soğuk zincir ile yapılmalıdır.

Üriinün üzerinde son kullanım tarihi, üriine ait katalog numarasr ve lol numarası yazılı olmalıdr.

FDA. CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

Bu ürüne hizmeİ veren firma apostilli Türkiye tek yeıkili satış belgesine sahip oImalı veya Türkiye tek yetkili temsilcisinden

alınmış bavi yetki belgesine sahip olmalıdır.

Firma bu şartları sağladüğına dair yazıI1 taahhüt vermelidir.
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3 L.t"ı"., iısııri KANÜLÜ
Malzeme opak polymer bazlı oImalıdır.

l70mm uzunluğunda ve 2 mm kalınlığında içinde çelik kanül bulunmahdr.

Çelik kanül arka ucundan luer locklu olarak işlem sırasında çıkarılabilir olmalıdır.

Uç kısm! atravmatik ve dü bir şekilde olmahdır.

Kateterin uç kısmında lateral 2 delik bulunmalıdır.

Ürtin CE belgesine sahip olmalıdır.

Ürünün MEA tesİi olmalıdlr.

Peei-open ile paketlenmiş, gama ile steril edilmiş olmalıdır.

Tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır,

Ürün yerli üreıim olma|ıdır.

Orijinal ambalajında üretici firma ismi, iiretim parti seri (LOT) numarasıı son kullanma tarihi ve barkod numarası yazılı
olmalıdır.

l.

2.

3.

4.

5.

6,

,7.

8.

9.

|0

ll

l2. ihaleye katılan firma üreıici firmadan aldığı tek yetkili distribütörlük belgesine sahip olmahdır.

l3. Teklifverecek firma önceden ilgili malzeme için uzman üyeden uygunluk almalıdır.

14. Teklifedilen üiln, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C- Saglık Bakanlığı tarafından

onaylı olmalıdır.

l5. Üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıth olunmah ve kayıtlı olunduğuna dair beIge ibraz edilrnelidir.
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1tkalem: OPU iĞNEsi TEK LüM EN (l7G. JscM)
l. İğne oosit veya kist asPirasyonu için dizayn edilmiş olrnalıdır.

2. lğne l? gauge çapında 35 cm uzunlugunda olmalıdır.

3. İgpe paslanmaz çelik ve keskin uçlu olııalıdır, dış çapı 1.4 mm ve iç çapı 1.0 rnm olınalıdır.

4. Aspirasyon iğnesinin uç kısmında ultrasonic echo veren marker, ergonomik tutma yeri olmahdır.

5. iğne uzerinde tupe en az l00cm, ttıpden pompaya en az l00cm mesafe olmahdır.

6. iğneyle birlikte alrı steril pakette line bulunmalıdır.

7. Embriyo toksik olmamalıdır. İğne ve Line MEA ( Fare embryo testi) lesti yapılmış olınatıdır.

8. Pee|-open ile paketlenmiş, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdr.

9. Tek kullanım için usarlanmış olmalıdır.

l0. Son kullanma taıihi, t€slim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdıı.

l l. TekIif edilen üriln, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağlık Bakanlığı tarafindan
onaylı olmalıdır.

12. Ürilne ail marka adı, onaylı itiln @aıkod) numarası, ilıeüci firma adı varsa model, firmaya ait malzeme kodu bilgileri iinln
tesliminde yazılı olarak sunulnahdu.

t3, Üriine yönelik uygunluk değerlendiri|nesi yapılacağndan üriin numuneleri ihale saatinden önce teslim edilmelidir.
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ı{.uı"r, ıı-ıııİvo rnıı
l , kateter ultra yumuşak dtız ve yuvarıak uçlu, çapı erken ve geç her tılrlü embriyolann çapma uygun özellikıi olrnalıöı.

2. Embıiyo kateteri üansfer kateter, guiding kateter ve kateter koruyucusundan oluşmalıdır.

3, Transfer kaıeter polyolefin materyalinden, 4.4 FR çapınde 24,7 cm uzunluğunda ve prokimalinde 5 adet marker olmalıdu,

4. Transfer kateterin içinde çelik cannula bulunmalıdır.

5. Guiding kateter transparent Polyetilen maıeryalinden, 6.8 FR çapınd4 l7 cm uannluğunda ve distal kısmııda 5 adet marker
olmahdır.

6. Dış kateter e|le kolayca şekil alabilecek özellike olmalıdır.

7. İç kateter yumuşak ve aEavmatik olmalıdır.

8. Pee|-open ile paketlenmiş, etilen oksit ile steril edilrniş olmahdıı.

9. Tek kullanım için tasaIlanm!ş olmalıdır,

l0. Orijinal ambalajında ilretici fırma ismi, ilretim parti seri (LOT) numarası, son kullanma ıaıihi ve barkod numarası yaa lt
oImalıdır.

l l . İhaleye kaılan firma tlretici firmadan aldığı t€k yetkili distribütörlıık belgesine süip olmalıdır.

l2. Teklifverecek firma önceden ilgili malzeme için uanan üyeden uygunluk alınalıdır.

l3. Teklifedilen ünln, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TITUBB) kayıtlı ve T.C. Sağl* Bakanhğı tarafından
onaylı olmalıdır.

I4. Üretici, ithalatçı veya bayi olarak TITUBB da kayıtlı olunııah ve kayıtlı olunduğuna dair belge ibraz edilmelidi.
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- 5@(to-.oo)
Pipet ucu;

l. 1-200 pl hacimleri arası numune çekme işlemlerinde kullanılabilmeli,
2. Otoklavlanabilirolmalıdır,
3. Filıreli ve 96lık rackda steril olmalıdır.
4. DNAaz RNAaz free olmalıdır.
5. Pipeı ucunun üzerinde ara hacimleri gösteren taksimatlar bulunmalıdır.
6. Tedarik eden firmanün yetkili distribütörlttk belgesi veya bayilik belçsi bulunmalıdır.
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l l ı

l . Ürün polystren malzemeden imal edilmiş olrnahdır.
2. Üriin steril paketlerde olmahdıı. Gamma sterilizasyonlu olınalıdır. Sterilite garaııti seviyesi (SAL) l0-6 olmahdır. Fare

embriyo testinde embryo tokik olmadıgı kanıtlanmalıdır, oZ80 veya daha fazla blastosist oranı bulunınahdır.
3. Ürun havalandırma özelliğine sahip o|malıdr.
4. ÜOntin dış O|iüleri 35xl l mm olmalıdır.
5. Ürün kapaklı olmalıdır.Petri kapağl taşlma sırasnda petrinin düşmesini engelleyecek özellikte tasarlanmış olmalıdır.
6. Ürün hücre tutunmasını ve büyümesini destekleyebiknek için önceden muamele edilmiş ytizeye sahip olma|ıdır.
7. Ürün mikroskopta kolay bakıtabilmesi için şeffafolmalıdıı.
8. Ürün non toksik ve non pirojenik sertifikalı olma|üd[, ( CE I3/42/EEC MDD ve FDA 5l0 K be|geleri).
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