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MoNoFİı_AıılENT,SENTETİK EiriEBİLİR UzuN DöNEM DoKu DESTEĞİ
SAĞLAYAN ABSoRBE oLABİLEN GERRAHi süTÜR TEKNtK şARTNAMEsİ

10} sütür ile ilgili şartlar: sütür boyu ihale listesinde belırtilen ölçüden %1o oranlnda değişiklik gosterebilir ,
+/- %10 tolerans tanlnacakt|r. iğne ile ilgili şartlar:iğne boyu 1omm.nin üzerindekiler için +/- %Io
tolerans tanlnacaktlr.

11} Teslim edilecek malzemenin miadı en az 4 yıl olmalıdır.
12) Ürün Eülen oksit (Eo} gazl ale steril edilmiş olmalıdır.
13) Ürünün Sağtık Bakanlığı Ulusal Bilga Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır.
14) Kutu ambalai içerisinde ürüne ait Türkçe Ku|lanım Kılavuzu o|mak zorundadlr. (Tlbbi cihaz Yönetmeıiği

Madde:5)
15} Teklif edilen ürünlede b|rlikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve l'er adet oriiinal kapalı

kutu numune verilmelidir.
16) idare ihale değerlendirmesi aşamaslnda gerekli gördüğü takdirde istediği sutürlarl, gerekli gördüğü

testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayani, ipliğan uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini,
düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrllma kuweti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunlann hepsi veya sadece Berekli gördüğü testleri yaptlrabilecektir.} geçirmek üzere bu
testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarlnl değer|endirmede
kullanabilecekür. Yaptlrllacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli taraflndan karşllanacaktır. Ayrlca
bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesa durumunda ısteklı firmalardan tekrar numune
istenebilecektir.

17) Teklif verilen kalemleran kararları ; kalemlere ait numuneler detayh bir şekilde incelendikten (tensil
kuweti-gerilme-çekme-kopma-ağne iplik çap değerleri ) ve kuıİanlldıktan son

No,. 1

1} sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ip|iği %100 polydioxanone polimerinden üretilmiş olmalldır.
.(oriiinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)

2} sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği monofilament yaplda olmalldlr. Renkli {mor) ve renksiz
seçenekleri olmahdlr. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)

3) sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği uzun dönem doku desteği sağlamalıdır.
Vücut içi kullanlmlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materya|ine bağl komplikasyon
riski minimum olmaIldlr.

4) sentetik absorbe olan monofilaman cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon} 5üreleri
18G210 gün arasında olmaİı Ve sütürün tensil ıUweti başlangıç olarak %10O olarak alındığında doku
desteği 2.haftada en az % 75, 4. haftada en az %60 olmalldlr. Yaklaşlk doku desteği 60 gün olmalldlr.
Bu süreler ürün kullanım lılavuzunda belirtilmiş olmahdır. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)

s) Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal
edilmelidir. Sutür dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. sütür
yüzeyi pürüzsüz olmahdır-

6) sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atlldlktan sonra gerilmeye Ve
çeki|mey€ maksimum direnç göstermelidir.

7) sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalln|ığr, mukavemeti
(tensiı kuweti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansl EP (Avrupa Farmakopesi) ve
UsP'ye (Amerika Farmakopisi) uygun olmalldlr. Üretici taraflndan teknik beyan veri|melidir.

8) sentetik absorbe olan multifalament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk
yaratmamalldlr. iğne i|e ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmay sağlayacak minimum kallnİk
farkı olmalıdır Ve iğne - sütür bir|eşme yeri kolaylık|a kopmamal|dlr. iğne - sütür birleşim (bağ|antı)
yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmamasl için iğne dibi Lazer teknoloiisi ile delinmiş
olmalıdlr.

9) Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ip|ği,iğne bağ|antı yerinden çıkmamalı ve kolayca
kopmamahdlr, iğneıerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302-455 Veya
ethaloy seri çelikten meydana gelmeli ve ağnedeki Nikel oranı 7 - LI , Krom oranl % 16-18
olmalldlr. Bu özellikleİ firma taraflndan asll dokümanlarla belgelendirmelidir Ve konu ile ilgili kalite
belgelerini tek|ifle birlikte Vermelidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü
tarafslz laboratuarlara (örn: oDTÜ Metalürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebi|ecek, masraflart da
teklif veren firma taraflndan karşllanacaktlr. Bu alaşıma sahip o|duğuna dair Akretide edi|miş kuruma
ait analiz raporu ihale dosyasında sunulmalıdır.
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M oNoFİLAıı.l ENT,SEI{TETİK Eı,iİLE BİLİR uzul{ DöN E ııl Do Ku DEsTEĞt
SAGLAYAN ABSoRBE oLA8İLEN GERRAHi sürÜn rrrııİx şınrıuıuesİ

numune değerlendirme sürecinde elde €dilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. sütür
hafızasının güvenirliği, ameliyat slrasındaki performansl, iğne, iplik kalitesi, ağnenin portegü ile
tutulmasl, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz
ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uçunluk alamayan
ürünler ihale dlşl ka|acaktlr.

18) Sütür ile iğne arasında uyum olmahdır. İğne iplik inceliğine göre incelmeli et kalınlığı olmamahdır.

AMBAtAtLAMA vE ErİxErtEME
1) sütürler iğneye taktlı vaziyette makas veya başka bir alete 8erek kalmadan kolayca açllabilmeli, karton

makaraya sarllmlş olmall,paket içerisine gelişigüzel yerleştirilmiş olmamahdır. Ambalaj açıldığında iğne
görülebilmeli ve direkt olarak porte8üye talılabi|ecek konumda olmalıdır.

2} Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen tyvek
kağlt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj a|üminyum folyo olmalldlr alüminyum folyo açılma
esnaslnda makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmall ylrtllarak
aÇ|lmamalldlr(kontaminasyon riskinden dolayı}.Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmalann
ise ambalajı soyulabilir nitelikte a|üminyum folyo ambalaidan oluşmaİ, alüminyum folyo ambalaj
açlldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgilitüm bilgiler bulunmaİdlr

3) Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazlh bilgiler baskılı olmalıdır. steril alanda ambalaj
aÇlldlğnda partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışklığna sebep olmamak için
yaplştlrllmlş etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4l sütür ambalajlnın dışında sütür cinsinin kolay anlaşıhr olma9nl sağlamak amaclyla renk
kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır

5) Karton makara ve alüminyum folyo üzerinde basklll şekilde olmaslzorunlu bilgiler:
a) Ürün ismi
b} sütür hammadde bilgisi
c) sütürün filament yaplsl
d) iğnesiz ise sütür adedi
e} UsP Ve EP'ye göre sütürün kallnhğt
f} sütürün uzunluğu
g) sütürğn rengi
h} Ürün katalog numarası
i} İğnecinsi(keskin,spatül,yuvarlak,diamond,PL,(D,siyah,küt}
j} İğne uzunluğu, mm cinsinden
k) 1/1oranlnda iğnenin büyüklüğü
l) iğne adedi
m} iğne şekli (1/2, 3l8,'l, dnzl
n} Lot numarasl
o} son kullanım tarihi
p) Üreticifirma adıve adresi
q) steril yöntemive steril ibaresi
r) TiTuBB sisteminde onaylanmlş UBB barkodu (13 haneli)

2
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MoiloFİLAMENT,SENTETİK E].rtE8İtİR uzuN DÖNEİıl DoKU DEsrEĞİ
SAĞLAYAN ABSoRBE oLABİLEN GERRAHİ sÜTüR TEKNİK şARTNAMEsİ

1}

2,

3)

sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %100 polydioxanone polimerinden üretilmiş olmalldlr.
.(oriiinal katalog ü2erinde işaretlenecektir.}
sentetik absorbe olan cerraha ameliyat ipliği monofilament yaplda olmalldlr. Renkli (mor) ve renksiz
seçenekleri olmalldlr. .(oriiinal katalog üzerinde işa retlenecektir, )

sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği uzun dönem doku desteği sağlamalıdır.
vücut içi kul|anımlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve 5ütür materyaline bağll komplikasyon
riski minimum olmahdlr.
sentetik absorbe olan monofilaman cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri
180210 gün ara$nda olmalı ve sütürün tensiı kuweti başlangıç otarak %1oo olarak alındığında doku
d€steği 2.haftada en az ch 7s, 4. haftada en az %5o olmalldlr. Yaklaşlk doku desteği 60 gün olmalldlr.
Bu süreler ürün kullanlm kllavuzunda belirti|miş olma|ldlr. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)
Ameliyat esnaslnda düğümün kaydlrllmaslnda tiftiklenmeyive kiIitlenmeyi önleyecek §ekitde imal
edilmelidir. sutür dokudan geçerken sıynlmamall, tiftiklenmemelidir, dokuyu ylrtmamalldlr. sütür
yüzeyi pürü25üz olmalldIr.
sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve
çekiImeye maksimum direnç göstermelidir.
sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kallnhğl), mukavemeti
(tensil kuweti), iğne iplik bağlani değerleri ve düğüm atma performansı EP (Avrupa Farmakopesi) ve
UsP'ye (Amerika Farmakopisi) uygun olmalldlr. Üreticitarafından teknik beyan verilmelidir.
sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk
yaratmamal|dlr. iğne ile ipliğin bideştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kallnhk
farkı olmalıdır Ve iğne - sütiir birleşme yeri kolaylıkla kopmama|dlr. iğne - sütür birleşim (bağlantl)
yeri doku sürüklenmesi ve doku travma$ yaşatmamasl için iğne dibi Lazer tekno|ojisi ile delinmiş
olmalldır.
sentetik absofbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlantı yeranden çıkmamalı ve kolayca
kopmamahdır, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırllmaması için 302-455 veya
ethaloy seri çelikten meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel ora % 7 - 7! , Krom oranl % 16-18
olmalldlr. Bu özellikler firma tarafından asll dokümanlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite
b€lgelerini teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü
tarafsız laboratuarlara (örn: oDTÜ Metalürii Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, masraflarl da
teklif veren firma taraftndan karşılanacaktır. Bu alaşıma sahip olduğuna dair Akretide edilmiş kuruma
ait analiz raporu iha|e dosyaslnda sunulmalldlr.

incele

4|

5)

6)

1l

8)

9)

10) 5ütür ile ilgili şartlar: sütür boyu ihale listesande belartilen ölçüden %10 oranlnda değişiklik gösterebilir ,
+/- %10 tolerans tanlnacakür. iğne ile ilgili şartlar:iğne boyu lomm.nin üzerindekiler içiı +/- %Lo
tolerans tanlnacaktlr.

11) Teslim edi|ecek malzemenin miadl en az 4 yıl olmalldlr.
12) Ürün Etilen oksit (Eo)gazl ile steriledilmiş olmalldlr.
13) Ürünün Sağhk Bakanhğı Ulusal 8iigi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bu|unacaktır.
14} Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanlm Kıİavuzu olmak zorundadlr. (Tlbbi cihaz Yönetme|iği

Madde:5}
15) Teklif edilen ürünlerle birlikte; katalog, bro§ür, şartnameye cevap metni Ve 1'er adet orıinal kapall

kutu numune verilmelidir.
16) idare ihale değerlendirmesi aşamaslnda gerekli gördüğü takdirde istediği sutürlar|, gerekli gördüğü

testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ip|iğin uzunluı tayini, kopma mukavemeti tayini,
düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrllma kuweti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunlarln hepsi Veya sadece gerekli gördüğü testle.i yaptırabilecektar.) geçirmek üzere bu
testleri yapabilen astediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede
kullanabilecektir. Yaptlnlacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli taraflndan karşılanacaktır. Ayrıca
bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune
istenebalecektir.

1'7) Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detayh bir şeka|de
kuweti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri } ve kullanıldlktan sonra

\\ 1
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MOİ{OFİLAİİIENT,SENTETİK EMİLEBİLİR UZUil DÖNEM DOKU DESTEĞİ
SAGLAYAN ABSoRBE oLABiLEN GERRAHİ sÜTüR TEKNİK ŞARTNAMESİ

numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakklna sahiptir. sütür
hafızasının güVenirliği, ameliyat slraslndaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile
tutulmasl, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlamasl birinci dereceden önem arz
ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan
ürünler ihale dışı kalacaktır.

18) Sütür ile iğne arasında uyum olmalıdır. iğne iplik inceliğine göre incelmeliet kalınlığı olmamalıdır.

AMBAIA|LAMA vE ETiKETLEME
1) Sütürler iğneye taktlı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton

makaraya sarılmıŞ olmall,paket içerisine gelişigüzel yerleştirilmiş olmamalıdır. Ambalaj açlldlğlnda iğne
görülebilmeli ve direkt olarak portegüye taklabilecek konumda o|malldlr.

2) Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalaiının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen tyvek
kağıt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalldlr alüminyum folyo açılma
esnasında makaraya zararvermemesi için soyulabilir nitelikte olmall ylrtllarak
aÇllmamahdlr(kontaminasyon riskinden do|ay).Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaıann
ise ambalajl soyulabalir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmah, alüminyum folyo ambalaj
açlldlktan sonra içinden çlkan makara üzerinde ürün i|e ilgilitüm bilealer bulunmahdtr

3} Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazlll bilgiler baskılı olmalıdır. steril aıanda ambalai
aÇlldığnda Partikül düŞmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığna sebep olmamak için
yaplştlnlmlş etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4} sütür amba|ailnln d|şnda sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasın ı sağlamak amacıyla renk
kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almafudır

5

a

b

c

d

e

Karton makara ve alüminyum folyo üzerinde basklh şekilde olmasl zorunlu bilgi|er
Urün ismi
sütür hammadde bilgisi
sütürün filament yaplsl
iğnesiz ise sütür adedi
UsP Ve EP'ye göre sütürün kalın|ığı

f) sütüriin uzunluğu
g} sütürün rengi
h) Ürün katalog numarası
i) iğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)
j) iğne uzunluğu, mm cinsinden
k} 1/1oranında iğnenin büyüklüğü
l) İğne adedi
m| İğne şekli |I/2, 3/S, %, düz|
n) Lot numarasl
o) Son kullanım tarihi
p} Üreticifirma adı ve adresi
q} sterilyöntemiVesterilibaresi
r} TiTUBB sisteminde onaylanmlş UBB barkodu (13 haneli)

q
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CERRAHi süTüR PoLiPRoPiLEN TEKNiK özELLiKLERi

1.Monofilamentpolypropilenden imal edilmiş olmalıdlr.
2.süturün kontrollai esneme özelliği bulunmalldır(controlledElengation)
3.sütürün allnmasl gereken durumlarda ( cilt) sütür içĞride sertleşmemeli, dikiş alln.rken
kopmamalıdlr.
4.Absorbe olmayacak, kolay düğüm tutacak, vüGutta reaksiyon gösteİmemelidir.
s.Teslim edilen malların son kullanma tarihi en az 3 yıl olmahdlr..
6.Teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazllı özellaklerde olmaİdlr.
7.iğnenin, sürekli geçişte ktırelmemesi, bükülmemesi, kolay görülebilmesi, portegüye
tutunmamas|, damar anastomozıannda görülen kalsifiye dokuya rahatllkla penetre olabilmesi
için ETHALLoY özel alaşlmlndan üretilmiş olmal|dlr.
8.|ğnesi lşlKa parlamayan mat koyu gri renkte olmalldlr.
g.Poİtegüye tuıunmamas! için non manyetik ve kolay tespit edilebilmesi için radyo opak
özelliği bulunmalıdlr.
1o.iğne Yüzeyi kayganhğl arttIrmasI için çoklu silikonize yöntemi ile kaplanmış olmalldlr.
1 1.süturlerin paketten düz bar şekilde çlkmasl için RELAY PAGK paketleme veya bğnzeri
sistem ile paketlenmiş olmalldır.
12.sütür yüzeyi püruzsüz olmah ttiylenmeye karşl dayanakll olmall ve dikiş süresince deforme
olmamahdlr.
13.iğne dokudan geçtikten sonra sütür k|sml dokuya takllıp geriye doğru büzüşmemeli ve
tiftiklenme yapmamahdır.
14.1ğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemekta,Dokulardan kolayllkla
ve minumun travmayla defoİme olmadan geçmelidir.
,l5.cerrahi sütürün iğnesinin göVdesi Po.tegüden kaymay. engelleyecek yapıda olmalıdır.,l6.sütür ile iğne birleşme noktasl dokulardan geçerken dokulan travma etmemelidir, bu
nedenle iğne ile sütur birleşme noktas| çapl uyumlu olmalıdl..
17.sütürıer paketten çlktığında si.itürün paket haflzasl minumum olup sütür paketinden
çıktığlnda düz bir yaplda olmahdIr.
18.Ambalaj , sütürun klvnlmaslnı engelleyecek , su ve nem geçirmeyecek bir maddeden imal
edilmiş olmahdlr.
19.Malzeme ile ilgili tüm bilgiler, okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde yer
almalldIr.
20.Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan aç|labilecek şekilde olmahdlr.
21.Malzemeler Tek tek steril poşetlerde,nemden,ıs|dan etkilenmeyecek şekalde ve orijinal
kutulannda teslim edalebilmelidir.
22.Propilen yuvarlak çfü iğne no: E/0 6.0 mm olmalldlr.
23.urün numune ile değerlendirilecektir.



GERRAHi süTüR PoLiPRoPiLEN TEKNiK ozELLiKLER|

1.Monofilament polypropilenden imal edilmiş olmalldlr.
2.sutürün kontrollü esneme özelliği bulunmahdlr (controlledElengation)
3.sütiirün altnmas| ge.eken durumlarda ( ciltı sütür içeride sertleşhemeli, dikiş allnlrken
kopmamahdl..
4.Absorbe o|mayacak, kolay düğüm tutacak, vücutta reaksiyon göstermemeladir.
s.Teslim edilen mallann son ku||anma taaha en az 3 y|l olmrl|dlr..
6.I_eslim edi|ecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlannda yazlll özelliklerde olmalı<tır.
7.1ğnenin, sürekla geçişte körelmemesi, bükülmemesi, ı«oıay gtırıııeıiiımesi, portegııye 

'

tutunmamasl, damar anastomozlannda göİiilen kalsifiye dokuya rahatlıkıa'penetie olabilmesi
için ETHALLoY özel alaşlmlndan uretilmiş olmalıdlr.
8.|ğnesi lş|kta parlamayan mat koyu gri ıenlİe olmahdlr.
g.po_rt€güye tutunmamasl açin non manyetik ve kolay tespit edilebilmesi için radyo opak
özelliği bulunmaidır.
10.|ğne yüzeyi kayganhğı arttırmasl için çoklu silikonize yöntemi ile kaplanm|ş oımalıdlr.
11.sütürlerin paketten duz bir şekilde çlkmasl için RELA' PACK paketieme viya benzeri
sistem ile paketlenmiş olmahdır.
12.sütür yüzeyi pürüzsüz olmah tüylenmeye karşl dayanakh olmalı ve dikiş süresince deforme
oImamalıdır.
1.3-iöne dokudan geçtikten sonra sütür klsml dokuya takıhp geriye doğru büzüşmemela ve
tiftiklenme yapmamalıdlr.
14.1ğneler dikiş süıesince dokudan rahat geçme özellağini yitiımemekli,Dokulardan kolayhk|a
ve minumun travmayla deforme olmadan geçme|idir.

]ı.9:rl! sütürün iğnesinan gövdesi portegüden kaymayl engel|eyecek yaplda olmalıdır.'l6.sütijr ile iğne birleşme noktası dokulardan geçerkin d-okulirı tnvma jtmemeııoıİ, ıu
nedenle iğne ile sütür barleşme noıİasl çapl uyumlu olmahdlr.
17.sütürler paketten çlktlğ|nda sütürün paket haflzası manumum olup sütür paketinden
çlktlğlnda düz bir yaplda olmaııdlr.
18.Ambalaj , siitüıün klvnlmasını engelleyecek , su ve nem geçi.meyecek bir maddeden imat
edilmiş olmahdır.
19.Malzeme ile ilgili tüm balgiler, okunaklı ve bozulmayacak şekilde ambalaj uzerinde yer
almahdlr.
20.Bu ambalaj içeriğinin steriıitesi bozulmadan açllabalecek şekiİde olmahdlr.
21.Ma|zemeler Tek tek steril poşetlerde, nemden, ısıdan etkilenmeyecek şekilde ve orijinal
kutulannda teslim edilebilmelidar.
22.Propilen yuvarlak çift iğne no: 6/0 13 mm olmaİdlr.
23.Urün numune ile değerlendirilecektir.



ARTRosKoPisETi PuARLl

TEKNiK özeı-ı_ixı-eni

1 . Ortopedik vakalarda kullanılmak üzerc dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Hava girişsiz 2 adet delme ucu bulunmalıdır.

3. Ucunda açma/kapama klipsi olmalı, hortum Y konnektör sayesinde iki uca
ayrılmalıdır.

4. Konnektör üzerinde hava boşaltma kapağı olmalıdır.

5. Uç proximal ve yumuşatılmış hortum olmalıdır.

6. Toplam uzunluk22O + 5 cm olmalıdır.

7. Hat üzerinde hızlı doldurma puarı bulunmalıdır.

8. Tekli steril poşetlerde bulunmalldır.
9. Numune olarak verilen ürun üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

o.a



PENRÖZ DREN TEKNiK SARTNAMESl

1. Tek kullanımlık olmalıdır.

2. steril tekli paketlerde olmalıdır.

3. Doğal lastikten olmalıdır.

4.Numune örneğinde karar Verilecektir.

I



PENRÖZ DREN TEKNiK SARTNAMESi
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1. Tek kullanımlık olmalıdır.

2. Steril tekli paketlerde olmalıdır.

3. Doğal lastikten olmalldlr.

4.Numune örneğinde karar verilecektir.



NlAyo MASA önrüsü rrxırix şınrxeırrsi

I| 78 cm +/- 3 cm x 145 cm +/- 5 cm ebadında; üstünde medikal nonwoven malzemeden
takviyesi olan Polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.

2) Sterilizasyon bohçasına sarılı olarak bir yilzü şeffaf film, diğer yilzü medikal kağıttan
imal edilmiş sterilizasyon poşetlerine konulmalıdır.

3) Etilenoksit yöntemi ile steril edilmelidir.
4) Etiketi üzerinde üretim bilgisi, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Set içeriği

etikette açıkça belirtilmiş olmah
5) Üretici firma ISO 13485:2003 belgesine sahip olmalı ve Set ürünleri için onaylanmış

kuruluştan alınmış CE belgesi ibraz edilmelidir.
6) TSE EN 13'195.2Ol.1 standartlarına göre üretilmiş olup bu standartta yer alan

hususlara uygun olmahdır. Üreticiye ait l3795:20l l belgesi ihale dosyasında
bulunmalı ve ihale komisyonuna sunulmahdır.

7) Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

\\



Antimikrobiyal Bariyerli steril cerraha Eldaven
Teknik Şartnamesi

1. Eldiven tüm tıbbi ve cerTahi müdahalelerde, viral kontaminasyondan ve vücut slvllan ile

buIaşan hastahklardan koruma sağlayacak özellakte olacaktlr.

2. Eldiven tüm tlbbi ve cerrahı müdahalelerde HBV, HcV, HDV, HSV, HlV Viriislerinden ve vücut slv|lan

ale bulaşan diğer tüm virijslere karş| maksamum düzeyde koruma sağlayacaKlr.

3. Eldivenin koruyucu bariyer olarak bakterilere ve virüslefe karşl yüksek koruma sağlamasl

için antimikrobiyal madde içermesi gerekmektedir.

4. Eldiven tüm t|bbi ve cerrahi müdahalelerde Acinetobacler baumannii, Bacteroidesfragilis, Escherichia

coli, Klebsiella oxytoca, §aphylococcus aureus gibi bakterilerinden ve Vücul s|v|ları ile bulaşan

diğer tüm bakteri|ere karşl maksimum düzeyde koruma sağıayacaktlr. Bakterilere karşl in-Vilro test

sonuçları hastaneye sunulmahdlr.

5. Dezenfeldan kanş|mı, paojen koruma sağlayacaktlr.

6. Eldiven yapllan tesıleri sonucunda, baKerilere ve Virüslere maruziyetinde en az %99'unu öldürecektir

ve etkisiz hale getirecektir.

7. Eldiven aktif dezenfektan içeriğini ve antimikrobiyal aktivitesini belgelendirilmiş olmasl

amaoyla eıdivenin içerisindeki bariyerli koruma özelliğini, aklif dezenfektan içeriğinİ ve antimikrobiyal

özelliğini banndlran cE sertifikasl class 3 standartlanna sahip olmasl gerekmektedir.

8. Eldiven virüs Ve baKerilefe ka§l etkili cHG (klorheksıdinglukonal) içeren antimıkrobiyal astara

sahip olmahdlr. Bu astar ortalama 81 mg cHG içermelidir.

9. Eldiven pudra içermeyecektir.

1o. Eldiven maksimum esnekliğe ve geçirmezlİk bariyerine sahip olması amaclyla doğal

kauçuldan imal edilmiş olmahdlr.

1 1 . Eldivenin alefji riskini minimize eden hİpoallerjik protein seviyesi 30 (otuz) pg/gr,dan düşük

olmasl gerekmektedir.

12. Eldiven kullanıclya bariyer korunmaslyla bir|ikte rahat hareket kabiliyeti, ameliyat konforu ve

hassasiyet sağlaması amac|yla, parmak ucu kalınhğı en tazla 0,22 (sıfır vargül yirmi iki) mm, avuÇ

içi kahnllğ| en fazla o,2 (sıflr virgül iki) mm olmalldır.

13. Eldavenin el manipülasyonu cerTahi operasyon için uygun olmahdIr Ve idare ürünün

numunesine onay vermelidir.

14. Eldiven kullanlclya bariyer korumasl ile birliKe ameliyat konforu ve hassasiyeti sağlamahdlr.

15. iç paket uzerinde eldivenin hanga el için olduğu belirtilecek ve steril eldiven giyim kurallanna Uygun

olarak katlanmış olacaktlr

16. Eldiven manşet k|smınln ameliyat göm|eğinden kaymasını önleyecek şekilde yaplşkan bant iÇeren

düz manşet seklinde üretİlmiş olacaK|r.

Eldivenin uzunluğu en az 29o (kiyüzdoksan) mm olacaklır.

istenilen numaralarda eldiven veri|ecektir.

Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır.

17
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TAM oToMATİK İı.ruÜıoxİsrorİı{va-İıü sİru xİsRİoİzAsyoır sis;r:uİ rexırİx
ŞARTİ{AMESİ

1. [o_!uİ İmmüİohistokimyasal tetkikler için aşağıda özellikleri yazlh ileri teknoloji ürünü olan
1800 topıam kit kaşılığı tam otomotik immınhistokimya ve ln-situ tıyuriaızaiyon uoyama
cihazl Ve cihaza uygun 18OO test immünohistokimyasa| detection kıt ahmı İantikor'dİhiş İaİ;İİ.
şartnamesadiİ. "

PatolojlAD.

3.ı.6 sastem reaksiyon stabilitesi ve hızı açısında

GutD{İfl
lhstir§i

\(,

n ortam lslsl degişikliklerin

V^4". tt

3 BiR ADEr TAı,ı oToMATiK iuMüıroxisroriııvı sisTEMi TEKNix özeı-ı-ixı-eni
3.1. Boyama cihazı:

2.1. Tüm sistem 220 V *9o1O ve 50 Hz arasında çal§abilme|idir.
2.2. Teklif edilen sistem teslim edalmeden önce sisteman mevcut antikorlar ile çalşlrhale getirilmesi ve standardizasyonu söz konusu firma tarafından kurulum tarihındön
itibaren en geç.iki hafta içinde yapılmahdır. sistem veya kullanı|an ı<imyasaııarJan
kaynaklanan herhanga biı sorun yüzünden bo}anma iş|emi standardir" 

"aiıi 
."oığır"

problem giderilemedİği durumda sistem kabul edilmeyecektir.

2.3.. sistem-.ile ilgili teknik bilgi ve eğiüm, kurumumuzca belirlenecek personele, en az
5 gün süre ile, sertifikalı bİr eğitrnen tarafından, eğitim Verilecektir.

?.1..şi:t", çuhşır halde patoloji laboratuarımıza kurulacak ve belirtilen sarf malzemesi
ile bir|ikte tes|im edilecektir.

2.5. Cihazın üç ayda bir rutin bakımı firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

2.6. Cihazın teknik anzalan en geç 5 iş.günü İçerisinde giderilmeli ve bu süreyi aşan
durumlarda cihaz yenisİ ile degiştirilmelıdir.

2.7. kit ve antikorların boyamamasy'çalşmaması halinde firma teknik ve pratik desteği
vermekle yüküm|üdür. Boyama işleminde her hangi bir sorun obuğunda, haĞ
verilmesinden itibaren, firma üç iş 9ünü içerisİnde sorlinu gidermelidir.

2.8, 
. 
İmmunhistokimyasal boyamada kullanılan, primer antikor ve lam dahil tüm

gerekli .sarf malzemelerin fiyat TL bazında, boyama başına birim Ryat şkiinJeverilmelidir.

3.1.1. Cihaz,. İmmunhistokimya (iHK), in-satu hibridizasyon (FISH (Floresan an-situ
hibridizasyon) Ve/veya sIsH (silver insifu hibridizasyon) Ve /veya CISH (Kromojenik
in-situ hibridizasyon) uygulamalann, kesitin deparafinizİsyon aşmasındİn başlayıp,
enzim, .antuen retrieval aşlemi, antikor aşaması dahil olmak üiere zıt uoyamisı' ji
tamamlanmış şkilde, lamlar sabit ve aynl pıaform üzerinde, kullanıcl müdahalesine
gerek kalmadan tam otomatik yapabilme|idir.

3.1.2 Kurulacak cihazlann tamamu in situ hibridizasyon(FlSH ve /veya CISH ve/veya
sIsH), jmmunhistokimya işlemlerini eş zamanlı yapabilmelidir, bu işlemlerin, ba;b;a
ve bitişleri için, ek süre gerektirmemelidir

3.1.3 cihaz her bir lam için en fazla 100-150 pl kadar reagent kullanmalıdlr.

3.ı.4 sistemi oluşturan cihazlar en az 30 lam kapasitesınde olmalı ve lam boyamasını
ortalama 3|Ş-4. saat açinde yapabilme]idir. sisteme eklenecek modüller|e 

'kapasite

artnmlna gidilebilmelidir.

1.1.q şisteT 8 saatlik mesai çallşma günü içinde deparafinizasyon ve antijen retrievalda dahil .olmak üzere boyama ve zt boyamaslnl tama.|ay,p en az iki kez
çnlıştnlabilmeli. ve gecikmeli program sayesinde gece çalışma ve programlanabılme
özellğine de sahip olmalıdır.
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etkilenmeden lam alhndaki §ltrna ünitesi ile preparat üzerindeki Ely konbol etrnelidir.
Isı. kontrolü. her bir lam açin ayn ayrı kontroi edılebilmeli ve depar;finizasyoo ;;;antuen retrieval, in-situ hibridizasyon teknaklerane uyumlu olarak oau ıcuiı,gi ııe loöoc arasında cihaz taranndan kontrol edi|melıdir.

3.1.7 cihaz antigen retrieval aşamasln] doğru sekilde yapabilmeli, enzim, farklı pH'larda epatop retrieval solüsyon uygulamal-an 
-iıe 

retrıeiaısiz işlemıeri iynı aıidauygulayabilmelidir. cihaz her bir lam için ayn ant'gen retrieva| uygulamasıyapabilmelidir.

?:İf^.9Pı,_9:!:._r".I9Yo" tekniklerine göre uygulanacak zaman, lsl Ve reagent
Kullanlmlnln kullanlc| taraRndan ayarlanabilmesine olanak sağ|amahdır.
3,1.9 sistem immünohistokimya çahşmalannda kullanılan adhesivli veya pozitaf şarj|llam 

. 
preparat ku|lanmah, özel bir' preparat veya aırporutı" maızömö irıı.il,iiigerekmemelidir.

3.1.ıo sisteme en az 5Oo degişik boyama protokolü girilebilmeli Ve bu protokoller
sistem haflzasında saklanmalıdır.

3,1,u sasteme preparatlar, reaktifler ve boyama protoko|leri yüklendıkten sonra.il ,.oIoTdP kesiti alınmlş lam|n ttim ışlemleri boyama uiun."y" kadar kul|anıcı
müdaha|esi gerekiımeden tam otomatik çalışbilmelijir.
3.ı.13 sistem hafızasında kalite kontrolüne yardlmcl olacak çallşma İstatistiklerini(çalışma ve son kullanma tarihlerini, Flışma s'ürelerini, ı<uııanııjn iorun.iin iinii.imiktannı, vb.) futsnahdlr.

3.1.14 Malzemelerin miktarlan, son kullanma brihlerini takip edilebilen bir hafızasistemi olmalld|r. son kullanma tarihi geçen ürtınleri slstem' ku|lanıcıyı görselğli
olarak uyarmalıdır.

3.ı.15 sistem her marka primer antikor ile çahşabİlmelidir.
3.1..ı! .Elikeüenmiş lam ve reagenüarin cihaza farkh slcı ve pozasyonlalda
yerleştirilebi|melidir. sistem herhangi bir değişikliği saptayabil;eli, otıyıece ı<lıııanıcıf
olası hata ve yan|ış tanılara kaşı koİuyabilmelldir. 

-

3.ı.17 c.ihaz hangi marka olursa olsun tüm.antikor|ar, görüntüleme kİtleri ve diğersolüsyonlar için seviye sensörüne veya seviye ölçme sistÖrİine sahip olmalıdır.
3.ı,18 cihazda atık sevıyesini kontrol eden sensörler bulunmalı, aık tanklarl
do|duğunda uyarı vermeli, bu tanklar boşlmadan çlışmaya tallamamalıaır.
3,ı,19. cihazda çalışan protokollefi etkilenmenden yeni protokoller oluşturularak
sürekli kesintisiz lam boyama özelliğine sahip olmalıdır.

3.1.20 oluşan hatalar tamamen rapor edilebi|meli Ve yazdlnlabilir bir dosyada
saklanabllmelidir.

3.1.21 İşbm rapodan ve istatistiksel veriler gerekli olduğunda dosyalanmak ve
arşivlenmek üzere yazdırılabilir olmahdır.

3,1.22 Herhangi bir hata oluştuğunda cihaz sesli ve görsel a|arm Vermelidir.
3.1.23 cihaz LIs (laboratuar bilgİ sistemine) entegre edilebilir olmalldlr. Bu
entegrasyon fi rma tarafından ücretsiz kaşılanmalıJır.
3.1.24 kullanıcı, sistemde ttim işlemleıi boyama ünitesi dlşında ayn bir bilgisayararacılığı ile konhol edebilmelidır. Tek bilğısayar üzerinden çaııguiıen m-oaüer
sistemde o|mahdır.

t0 ,(

3.1.25 Teklif edilen cahaz pozitif şarjll |am veya polizinli lamı hangi marka olursa o|sun
kul|anabilir özellikte olmalldIr. cıhaza özel lam kullanımına gerek ka|mama|ıd|r-cihazn
öze| İşaretli lamlan kullanlmlna mecbur olunmamalldlr, dış merkezden gelen herhangi
bir lam dahi cihazda çlışılabilmelidir. Aynca damıatrna sistemi (probe veya dispen

ngİ bir ek malzeme (pipet ucu vs.) gerekini mi olmadan çallşmahdlr.
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3.ı.25. Kuru|acak. cihazlarda, ç.llşmaya devam ederken yeni lam yüklemeye izin
veren, işlemi biten lamlann alınmasını sağlayan özellik bulunmalıdır.

3.1.27 Cihaz kapaş$esi kadar. immunhistokimyasal çaİŞmayl (deparafinizasyondan zt
boyamasına kadar tüm aşamalar) 3,54 saat içerisinde ÜmamÜm'alıatr.

3.ı.2E Teklif edilen.cihazın damlatına sistemi içi teflon kaph bir probe yardımryla veya
dispenser ile olmalıdlr.

3.2 Biıgısayar sistemi:

3.2.rPıqnm,
3.2.1.1 Yüklü aşletim sistemi ve dğer programlar lisansh orijinal sürüm

olmalıdır.

3.2.1.2 İHK boyama sistemini çahştlran bilgisayar pr€raml, kolay anlaşlır ve
uygulanabilir olmal|.

3.2.1.3 Program dili Türkçe veya İngilizce olmalıdır.

3.2.1.4 Program için ihale süresince güncellenme garantisi verilmeladir.

3.2.2 Donanımı

3.2.2.1 orijinal ve sertifikalı oEM parçalardan oluşmah. Toplama olmamahdır.
3.2.2.2 En az 120 GB HD, 2048 REM açermeli.

3.2.2.3 Yedeklemeler için, aynl hacimde, ikinci bir hard disk içermelidir.
3.2.3 Monilör:

3.2.3.t En az 19'' LCD-TFT,

3.2,3.2 4 ms tepkime süresi olmah

3.3 Baİkot yazıo ve barkot sastemı:

3.3.1 sistem barkod prensibiyle çahşmalı, lam üzerindeki ba*odların tanımladıöı
boyama protokolünü. ve reaktif dispanseri üzerindeki ba*od ancıiıği i6 ;y;;;
protokollerini otomatik olarak gerçekleştirilebİlmelidir.

3.3.2 sistemle birlikte bir adet barkod yazıcısı ve yazılımı ücretsiz sağlanmahdlr.

3.3.3 Lam etiketleri. hasta ismi, bİopsi numariısl ve kullanılan antikoru gĞtermeli,
etiket düzena ve yazı karakteri kullanlcı tarafından belirlenebilmelidir.

4,

3.4 Kesinüsiz güç kaynağı:

3.4.ı cihazh birlikte tüm sistemin gereksinimini karşlayacak gü$e ve en az 1 dakika
9üç sağlayacak kapasitede,.bir adet on-line özellikli, monofaie giriş-monoraze çıtıjııkesintisiz güç kaynağl ücretsiz sağlanmahdır.

isreıiı-rır DoKüMA]üı_AR:

4.ı Firma teklifini teslim derken cihazın kullanımı, fukmL teknk seruis kitdplaıı ve devre
şemalan ile ilgili oü'inal dokijmanlann bir nüshasını teknik şartnarııeye euapıanyüa birliktet6lim dffikin Bu dokümanlar orijinal olmadığ|nda ya da ceviplar dbküman|an ıle
kaçılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı kalacaktİr.

4.2 cİhazla ilgili tüm servis şifreleri veri|ecektir.

4.3 Firma cihazln periyodik bakm prosedürlerini Vermelıdir.
gerektirmiyorsa bunu yazılı olarak sunmalıdır.

Cihaz periyodik bakım

Dr.ı,l.tmin GUI,DüR
tR An§trma ve uEdar,ıa }hsEE.i
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TEKİ{İK SERVİS VE GARANTİ:

5.1. cahaz en az iki yll garanti|i olacak ve bu garanti satlcl ve/veya temsilci firma tarahndan
verilecektir. Türkiye Temsalcisi'nin yetki belgesi, üreticinin bulunduğu üld;ki İı
konsolosluğu taraflndan tadik edi|miş olmalıdir. Temsilci firmanın yeta belgesa teklif ile
birlikte verilmelidir.

5.2 satcı velveya temsi|ci firma teknak servis imGnlarını ve aft yapısını belgelemelidir. sabcıfirma TSE'den .almış olduğu 'Tıbbi Cihaz servislerine Hİzmet Yeierlilik Bjlgesıhi teklifi i|e
birlikte vermelidir. servis yeterlilik belgesi olmayan firmaların teklifleri dikkatea]r..v..utt,r.'-

5.3 §atlo firma cihazın yazılım ve donanımının yeni üretim olduğunu, üretici firma tarafından
onaylanmış belgesini vermek zorundadır.

5.4 Firmalardan cihazların kesin kabulünden önce bir takım tesuerin yapılması istenecektir. Bu
tesUerin yapılabi|mesi için gerekli personel ve düzeneği firmalar sağ|ayaİaktır.

5.5 Kabul ve muayenede o|uşabilecek kaza ve hasardan satıcı firma sorumludur.
5.6. Firmaca fabrikada yapllan en son testlere ait raporlar (kalite kontrol belgesi) muayene
heyetine teslim ediİeceKir.

5.7 Firmaca teklif edilen cihaz|n .halen üretimde o|an, astenilen özelliklere sahip son model
9l!uöy üretici firmaca belgelenmelidir. cahazlar Iso, TsE, TsE( TUV, cE, roe ıaİite stanaİİJİ
belgeleranden en az birine sahip olmalı ve belgelendirilm;lidir.

1. Görüntaileme kiü ve diğer sarf malzemeterinin özeltikteri:
1.1 Testler İn-Vitro Daagnostik (teşhis amaçlı) olacaktır.

1.2 Testler cihaz için optimize edilmiş olacakur.

1.3 Kiüer CE veya FDA belgela olacakbr

ı.4 Tüm tesüer son kuılanma tarihıne 3 ay kala (firmaya bildiri|diğinde) firma ücretsiz
olarak uzun miath olanlan ile değiştirilecektir

1.5 sıstemi yeren lııma, primer antikor ve ıam dahaı, ımmünohıstokımya
tesuerını yapmak ıçan gerekıı tiim matzemeleri (deparafinizasyon, enzim,
antijen retrieval, .boyama, kromojen, zıt boyama, antikor iulindırma,
blockıng, H2o2 ... vb) temin etmelıdır.
1.6 kullanılacak görüntüleme kitinin tümü polamer veya multimer bazlı yüksek
sensitiviteli olmalıdır.

1.7 Enzimatik sindirim kitleri en az üç çeşit (pepsin, tripsin, proteinaz K Veya Enzim 1
so|ution,enzim 2 solution,enzim 3 soluton, vb) olmalıdır.

1.8 Kromojen bölümün isteğane göre AEc veya AP-Red veya DAB olmalldtr.

1.9 tam ve immünhıstokimya, in-'itu hibridizasyon tekniklerinin gerektirdiği kapail
reakiyon ortam| sağlayan yüksek ısıya dayanıkı kitlerin iontaminaiyonunu
engelleyen solüsyon veya plastik aparat Verilmel|dir

.\
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5.

B- ) SARF MAuzEMEsİ:
Laboratuarımıza alınacak olan cihaza uygun .......... test Immünohistokimyasal kit allml.Kit,primer antikor, pozitif şarjlı lam dahit immün açin lazım olan tüm malzehebri içermelidırı
sistemin kuruımasl ve standardizasyonu için ku|lanılan malzeme bu sayının dışında tuiu|maı ve
firma taraf|ndan üstenilmelidir.
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1.1o Tesuerde ku|lanıhcak kıt barkodlu olarak teslim edilmelidir. Bu barkod ancılığı ile
|dün .,.n.!ı seri numarası, lot numarası, son kul|anım taritıi. lof test olduğu vb. Ğlltekontro| bilgileri bir barkod okuyucu vastası ile sisteme otomatık tanıtı|abilmelidir.
1.ıı sistemde kullanılacak solüsyonlar orijinal ambalaında olmall ve ambalajlar
üzerinde herhangi bir si|inti, kazınt veya sonrİdan yazlmış Uiİ şy olmamafudır.
1,12 Lam barkot etiketi ve barkot yazıcı için gerekli sarf malzemesi ücretsizverilmelidir.

1.13 Tüm detection kider ve onun için_.gerekli solüsyonla( örn: ER1,ER2 veyaccı,cc2).en.az bir yıl miyadl olmalıdır. tiegıl'e miyat stlriıe,tn,i gore yıı tamamlayankatlar şk|inde tes|im edi|ecektir. (örn:.3 iyik milaaı Jan-uii solüsyön yıllık tJimmiktarlann|n 4 katı olarak teslim edilmelidir.j
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e. pniı,nn aııT i«onr.ennv rrroıir şanrNaı,re,si
l . Ttım primer antikorlar hem frozen hem de formalin fikse, parafıne gömülü doku

kesitlerinde immtinhistokimya yöntemiyle uygulanabilir özellikie olmalıd]ır.2, Tiim primer antikorlar immunperoksidaz immiinohistokimy*J- uoy*ruyu
uyarlanabilir nitelikte olmalıdır.

3. Tiim primer antikor|ar human dokusunda yiiksek hassasiyette çalışır olmalıdır.4. Tiım primer antikorlar sıvı ve kullanrma hazır halde olmalıdır. roz pyonııze; rormoa
olmamahdır.

5.

6.

7.

8.
9.

kullanrm kolaylığı için tiim primer antikorlar damlalıklı şişelerde olmalıdır.
Tiim primer antikorlar listede belirtilen klonda olmalıdır.
Saklama koşullan +2"C +8oC olmalıdu.
Tiim primer antikorlar -20oc'de dondurucuda uzun siire saklanabilmelidir.
Antikorlaı etiketli ve orijinal ambalajlannda bulunmalıdır.
Tiim primer antikorlann etiketinde son kullanma tarihi bulunmalıdır ve laborafuara
teslim tarihlerinden itibaren en az 12 ay kullaıım siireleri olmalıdır.
Tiim primer antikorlann, kullanım siireleri içinde çalışmamalan, uygun şartlardasaklarıdığı halde bozulmalan veya zayıf boyamalan 

-halinde 
satıcı fiila taraıfından

yenileri ile değiştirilmeli ve bunu taaııhüt etmilidir ve belgelendirmelidir.poliklonal olarak belirtilenler dışında tiim primer aniikorıar monoclonal mouse
olmalıdır.

13. Tiim primer antikorlar kilitli kapaklı olınalıdır.
14. Tiim primer antikorlar zemin boyası yapmamalıdır.
15. Tiım primer antikorlar insanda teşhis amaçlı (VD) ve CE onaylı olmalı, etiketleri

iizerinde de belirtilmelidir.

l0.

lt.

12.

B. PRİMER ANTİKORLAR IjSTESİ
]. |99 (Smootn muscle) (SMA Düz kas aktini), clone: 1A4,
2. BCL2 Oncoprotein, clone: l24,
3. BCL6 Protein, clone: PG-B6p,
4. Calretinin, clone: DAK-CaIret l,
5. CD3, clone: F7.2.38,
6. CD4, clone: MT3l0,
7. CDs, clone: CD5/54IF6,
8. CD8, clone: C8/l44B,
9. CDl0, clone: S2/36,
10. CDl5, clone: C3D-l,
ll. CD2O,clone:L26,
12. CD30, clone : Ber-ll2,
13. CD34, clone: QBEnd l0,
14. CD45RO, clone: UCHLI,
15. CD45, clone: 2Bl1 +PD7l26,
16. CD56, clone: l23C3,
17. CD68, clone: EBMI l,
18. CEA (carcinoembryonic antigen), polikolnal rabbit,
19. c-erb-B2 Oncopıotein, poliklonal rabbit,
20. Cytokeratin 19 (CK l9), clone: RCKI08,
2l. Cyokeratin 7 (CK7), clone: OV-TL l2l30,
22. Cytokeratin 20 (CK20), clone: Ks20.8,
23. Cytokeratin (Keratin Pan), clone: AEI/AE3,
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]!. Çıt9leratln, high molecular weight (CK HIv{W), clone: 34BEl2,
25. Cyclin Dl, clone: DCS-6,
26. Desmin, clone: D33,
27. E-Cadheirı, clone: NCH-38,
!8. Epitelial membrane antigene (EMA), clone: E29,
29. Estrogen Receptor, clone: lD5,
30. GCDFP-IS, clone: EPI582Y,
Jl. GJial fibrillary acidic protein (GFAP), clone: 6F2,
32_ Mesotelial cell (HBME-l), ctone: HBME-1,
33. Ki-67 Antigen, clone: MIB-I,
34. Cromogranin A, clone: DAK-A3,
35. Melanosome, clone: HMB45,
36. Neuron-Specific Enolase §SE), clone: BBSNC/VI-HI4,
37. p53 Protein, clone: D0-7,
38. Plasental Alkaline Phosphatase (PLAP), clone: 8A9,
39. Progesterone Receptor, clone: PgR 636,

i!. lrostate-Snecific Antigen (PSA), clone: ER-PR8,
41. S_l00, poliklonal rabbit,
42. Synaptophysiı1 clone: SY38,
43 Thyroid Transcription Factor (TTF- l ), clone: 8G7G3/l ,
44. Cox2 (Cyclooxygenase-2) Antikoru,
45. CD99,
46. wTl,
47. MyoDl,
48. AMACR,
49. Anti-CDX-2,
50. Myogenin,
51. CDl9, clone
52.CD2
53. P57
54. PAxs
55. AFP
56. ALK
57. Her-Par
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urir«.oroıı nıçıĞr rnrcıir şınrxaıresi
l.patoloji laboratuannda rutin çahşmalarda parafiı blok yapılmrş doku ömeklerinin kesilmesi
için ku!lanılmalıdrr.

2.Tek kullanım özelliğinde olmalıdır.

3.kesme açısı 35 derece olacakür.yiiksek kalitede ince kesitler için bıçak keskinliği uygun

olınalıdır..Tek bir bıçak ile en az 30 adet blok kesecek kalitede olmalıdır.
4.Kullanım metal Paslannaz özellikte olınalıdıı.Tüm mikrotom cihazlan ve iizerindeki bıçak
futucusuna uygun boyutlarda olmahdır.

S.Otomatik siiıiicü kaseti içinde her bir kutuda 50 adet bıçak butunmalıdr.
6.Teklifedilen bıçak iizerinde mutlak4dış ambalajı ile ayn olacak şekilde markası yer
almalıdır..

7.istenen total miktann tarafimızca belirlenecek sayıdaki kısmı, kemik gibi sert dokulan
kesme özelliğine sahip olmalıdn.

8. Numune laborafuar şartlannda denenecektir..
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CERRAHi MASKE TEKNİK şARTNAMEsi

1.Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, nonvoven materyalden yapılmış olmalı.

3.En az %99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0.1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı ve
bunu firma belgelemelidir,

4.En az 3 kattan oluşmall

5.Sıvı bariyeri oluşturmalı

6.Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı.

7.Hipoallerjik olmalı.

8.Maskenin üst orta kısmInda buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı.

g.Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı.

10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden ko|ay ayrılmamalı

11.Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzunlukta olmalı.

12.Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır.

13.|so Veya TsE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

14.Gerektiğinde analiz yaptırılacak ve analiz ücreti firma tarafından ödenecektir.

15.Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr.

16.Her pakette 100 adet olmalıdır.

c

iqrtR
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2.Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemeli.
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AiRWAY (No:o,oo,ooo,L,2,3,4,5 ıTEKNiK şARTNAMEsi

1, Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVCden yapılmış olmalıdır.
2. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar
vermemelidir.
3. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalajı tekli, temiz paketlerde steril olmalıdır.
7. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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ioneR roRsesı ıoo cc srıRiı- xızlneoiırn|r1 şınrıueıvıısi

1.Paketler tek kullanımlık ve steril olmalıdır, her paket en az 2 yıl miatlı olmalıdır.

2.Dış koruma poşeti rahat aç|lmalıdır

3.Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek

kalmamalıdır.

4.Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.

5.Yap|ştırıcı ciltte alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.

5.Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger

veya benzer bir destek olmahdır

7.idrar torbasının yırtık. delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır

8.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

9.50'şer veya 100'er adet paketler şeklinde olmalıdır.

10.Ürün en az (6) adet numune denenerek değerlendirilecektir.

r1}0 1e.,'
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PREzERvATiF TEKNiK şARTNAMEsi

1-Latex kauçuğundan imal edilmiş olmalıdır.
2-Sperm öldürücü etkisi olmasına gerek yoktur.
3-Kokusuz olmalıdır.
4-Rezervuarı olmalıdır.
s-Genişliği 52 mm (+2mm) olmalıdır
6-Kalın olmalıdır, çabuk tahriş olup yırtılmamalıdır.
7-Güvenilirliği elektronik olarak test edilmiş olmalıdır.
8-Sağlık Bakanlığı'nın izni ile imal edilmiş olmalıdır.
9-TS:9185,1So:9001,EN :600,CE:0470 uy8un olma|ıdlr.
10-Her bir prezervatifin üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,seri numarasl olmalıdır.
11Jinekolojik muayenede ultrason probuna takılmak üzere kullanı|acaktır.
12.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
13.Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15

gün içerisinde değiştirilmelidir
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