
Fiyalar KDV tla.iç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.

UBB sorgulamaslna göre en düşük 3 teklifbaz almacaktır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifle belirtilec€ktir.

SUT kod; beıirtiımeren teklifleİ degerlendirme dışı bırakılaca.l,:ttr. Pakete dahil olup olmadığı teklifte belirtilec€ktii.

SUT fiyatınl aşan toilifler değerlendirme dışl bııakılacaktlı. Ödemeler muayene kabul sonrasl 1-3 Ay arasmdadıI.

SGK T;afından UBB'den kalııaklanan kesİntiler durumunda yükleniciye ödtme yapılmayacak ve yiiklenici hiÇbir hak talebinde

bulunmayaçaktlr.
Teklifveren istekliler ),ııkandaki tüm maddeleri şaİtsz kabul etmiş sayılatakhI.

sonTekıifTarihi: 1o t L-LO|ıT

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Ha§tanesi

Sıra No: 03l42
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: AMELiYATHANE-MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sck sorgulama sisteminin çıktlsl teklifile birlikte verilmelidir.

İdare No: 63760.3 8.32.00.01.33 0

İdare Adı : Harran Üniversitesi Aıaştürma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyasl için gerekli idari bilgiler 1,ukarıda bildililniştir

s.No Mal / Hizmet Adl : Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

l ToRAKs KATETERI32F I1 ADET

ToRAKs KA 36 50 ADET

3 ; siLiKoN REZERVUARLI DREN
i sı,aİ,a zoocc (aoı{aı onrı])

200 ADET

4 ailiKoN REzERvuARu DREN
7MM 200cc (BoMBA DREN)

200 ADET

5 : uzUN oNLUK (KADIN DoGUM-
: SEZERYAN)

50 ADET

6 : AsPİRAsYoN KATETERİ 08 cH
; 50cl.{ (MAVD

500 0 ADET

7 GöĞüs oneıııa; ŞİŞEsİ 700
cc

50 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANL]URFA
i.tibat tc]efon : Tel.: 0 (4|4)344 4165 Faks : 0 (4l4) 344 41 69
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BOMBA REZERVUARLİ S|L|KON FLAT D|REN

TEKNiK ŞARTNAMESİ

1- Dren kısmı içi ince oluklardan oluşma, yassı biçimli, uç kısmı perforeli olmalıdır.

Silikon dıren kısmı beyaz ve xray çizgili olacaktır.

2- Boyutları isteğe göre; Smm, 7mm., 1Omm. veya 13mm olmalıdır, Silikon bağlantı

hortumu ile rezervuara bağlanabilmelidir.

3- Bomba Rezervuar en az2OO cc olmalıdır.

4- Rezervuar bomba tipi olmalıdır.Üzerinde derecelendirmeler belirgin bir şekilde
olmalıdır.

5- Bomba tip rezervuarın en az 2 çıkışı olmalıdır.Birisi tahliye deliği olmalıdır sıvının

rezevuara girişinin olduğu delik de geri kaçmayı önleyici valf bulunmalıdır.

6- Her bir parça steril tek poşetlerde olacaktır.

7- En az 3 yıl miyatlı olacaktır.

8- UBB kaydı olmalıdır.

9- Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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TORAKS KATETER GENiŞLEYEN UÇ Ve DÜZ
TEKNıK özeı-ı-ixı-eni

1. 12 ch'dan başlayıp 4'er ch aralıklarla 40 ch'a kadar dış çaplı o|ma|ıdır.

2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.

3. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delik olmalıdır.

4. Uç kısmında 6 delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.

5. Uzunlukları 535 mm olmalıdır.

6. Konnektörle birleşen kısmı 64"'lik bir açı ile kesilmiş olmalıdır.

7. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile 36 cm'e kadar işaretlendirilmiş olmalıdır.

8. Etilen oksit ile steril edilerek ambalajlarla muhafaza edilmiş olmalıdır.

9. CE marka onayı olmalıdır.

10. Numune verilmelidir.

11. Tedarikçi firmalar tarafından verilen numuneler kliniğimizde denenerek

alınacaktır. Uygun olmayan ürünler alınmayacaktır.
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uzuN öııı-ür ıerruirc şnnrıınıııesi

1. Ürün, koruyucu olarak kul|anıldığı için korunacak olan yerin tamamıyla kavrayacak
şekilde olmalı.

2. Ürün boyundan askılı bağcıklı arkadan da iki adet bağcık olmalıdır.

3. Sık yıkanmaya dayanıklı olmalıdır.

4. Sıvı, kan geçirmemeli, sağlam ve esnek olmalıdır.

5. Alerji yapmamalıdır. Terletmemelidir.

6. Ürün tamamen polyester olmalıdır.

7. Dokuma atkı ve gizgü iplikleri tamamıyla polyester olmalıdır.

8. Ürünün ebat ve uzunluğu idare tarafından belirlenecektir.

9. Ürün en az 1 (bir) adet numune ile değerlendirilecekir.
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AsPiRAsYoN soNDAsl No:(8_1o-12_14-16-1s) TEKNiK şARTNAMEsi

] Şonda Şeffaf ve PVc den yapllmlş olmalldlr, bükülme Ve rotasyon hareketini yapmaya elverişli olmalı,
2.BüKilmeye dirençli, kolay yedeştirilmeyi sağlayan yumuşaklıkti olmalıdlr,
3,8-1 0_,l 2-14-,l 6-1 8 FR ebatlarında olmalıdır,
4.Konnektör klsml renkli PVc den yapllmlş oImalıdlr,
5.sondanln uzunluğu tüm numaralarda konnektörden itibaren 50-52 (+1.1)cm olmalldlr,
6.uç kısmına yakln çapraz yerleştirilmiş doku emilamini önleyen iki yan delik bulunmall,
7.Uç klsml kapall, yuvadahlmlş, esnek Ve atravmatik olmalı,
8.Konnektör dişi olmah,
9.sondalar tek kullanlmllk Ve tekli steril ambalajlarda olmall,
10.Sondalar oral ve nazal kullanlma uygun olmall,
1 1.sondalar nontoksik Ve apirojen özellikte olmall,
13.Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) Yn raf ömrü bulunmalıdır,
14.Ulusal ya da Uluslar arasl standart belgeleİinden birine sahip olmalıdır,
15..Ambalajlann üzerinde,
a) Uretim tarihi
b) son kullanma tarihi
c) Ebadl
d) Lot numarasl
e) sahip olduğu kalite Ve güVenlik işareti
0 Markasl
g) Türkçe etiketi
h) sterilizasyon şekla
l) cE işareti
i) T.c. SosyaI GüVenlik Kurumu kontrolünden geçmiş Ve T.c, Bakanhğl taraflndan onay|anmış Ulusal BilgiBankasl kodu belirtilmelidir
13 Ürünler sağllk uygulama Tebliğinde yer alan barkod (uBB kodu) ve etiket hükümlerine uygun
olmalldlr, Uygun olmayan ürünler, ihale ğzerlerinde kalsa bile teslim allnmayacak ve 9ereııı işiemıer
yapllacaktlr.
14, İhaleye katllan firmalar teklif ettikleri malzemeyeait Ulusal Bilgi Bankaslndan allnmlş firma/ bayi
tanımlay|cı koda sahip olmalıdır, isteklilerin veya teklif edilen maiin, ilaç ve Tıbbi cınaz uıusJ alğ
Bankaslna kayıtlü olduklarlnl tastik edici belgeleri olmalldlr.
15.Urün uBB kaydı olmalıdır.
16, Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalı ve bu tarah ambalajların üzerinde basılı olmalıdır.
Yüklenici firma son kullanlm tarihine 4 ay kala kullanllmayan ürünleri yeni t;rihlaleriy|e degıştireiğne oaır
taah_ütnameyi Muayene Kabul Komisyonuna Verecektir.
17._ürünler ıdarenin isteği doğrultusu;da partiler haiinde veya tamaml teslim edalecektir,
1&Muayene KabuI Komisyonu taraflndan laboratuar incelenmesi istenmesi halinde tüm masraflar
yğkIeniciye aittir.
19. Yüklenici firma bozuk Ve hatalı ürünleri yenisi jle değiştireceğine dair taahütnameyi Muayene Kabul
Komisyonuna Verecektir.
20. istekli firmalar, tweklif ettikleri ürünün teknik şartnameye uygunluğunu değerlendirmek üzere en az 3
adet numuneyi ihale slraslnda Veya ,1 gün sonra komisyona teilim edecektir.
21 Teklifi oluŞturan belge|er ve ekleri ile ilgili diğer dökÜmanla( katalog dahil) Türkçe olacaktır. Başka bar
dilde sunulan belgeler yeminli tercümanlar tarafından yapılmış ve noleİtarafından onaylanmış olması
durumUnda geçerli sayllacaktır.

Yl
H

f)

6859



ipı-ix :ıriı-esiıtxlnoıicı-ıcriır;rexırtr şınrıraıresi
1} sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %9o polyglycolic acid (polyglycolide) ve %1o lactic acid

(lactide} co-polimerinden Veya lactomer den imal edilmiş olmalıdır.(orijinal katalog üzerinde
işaretlenecektir.)

2) sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği multifilament (örgülü) yapıda o|malldlr. Renkli (mor) Ve
renksiz seçenekleri olmalıdır. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)

3} sentetik absorbe oİan multifilament cerrahi amelayat ipl|ği %5o [Poly(glycolide(%3O)_co_L_Lactide
(%70))] ve %50 calc|um streate malzemelerinin karışımıyla kaplanmış olmalıdır. Kaplama malzemesi
iplikten sıyrılmamahdır. kaplama malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski
oluşturmamalldlr.

4) sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği orta dönem doku desteği sağlamalıdır.
Vücut iÇi kullanımlarda enflamasyon, negatif doku reakiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon
riski minimum olmaIldlr.

5)

6)

7,

8)

sentetik Muıtifilam€nt Absorbe olab|len cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon)
süreleri 56 - 70 gün araslnda o|malı ve sütürün tensil kuweti başlanglç olarak %1oo olarak alındığinda
doku desteği ikinci haftada en az c)/o75,3. haftada en az %5o yaklaşık doku desteği 28-30 gundui. eu
süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalldlr. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)
Ameliyat esnaslnda düğümün kaydırı|masında tiftik|enmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal
edilmelidir. kaplamas| dokudan geçerken sıynlmamall, tiftiklenmemeıi, dokuyu ylrtmamalldlr.
sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve
çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.
sentetik absorbe o|an multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerıeri (kahnlığı), mukavemeti
(tensil kuweti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı Ep (Avrupa Farmakopesi) ve
usP'ye (Amerika Farmakopi,i) uygun olmalıdır, Üretici taraf|ndan teknik beyan verilmeıidir.
sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk
yaratmamalldlr. lğne ile ıpliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayl sağlayacak minimum ka|ınlık
farkl o|malldlr ve iğne - sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. lğne - sütür birleşim (bağlantl)
yeri doku sürüklenmesi ve doku travmasl yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile deiinmiş
olmalldlr.

9)

10) sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat iplaği,ağne bağlantl yerınden çlkmamall ve kolayca
kopmamalıdır, iğne|erin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 3O2 seri çelikien
meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel oranl % 8 - Lo + Karbon oranl % o.15 + Krom oranl yo 16-18
olma|ldlr. Bu Özellikİer firma taraflndan asıl dokümanlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite
belgelerini teklifle birlike vermelidir. xurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü
tarafslz laboratuarlara (örn: oDTÜ Metalür.ii Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, m..riflrn J.
teklif veren firma tarafından karşılanacaktır

ı1) sütür ile ilgili Şartlar: sütür boyu ihale listesinde belirtİıen ölçüden %1o oranında değişiklik gösterebilir ,
+/- %10 tolerans tanlnacaktlr. iğne ile ilgili şartlar:iğne boyu 1omm,nin üzerindekiler için +/- yolo
tolerans tanlnacaktlr.

12} Teslim edllecek malzemenin miadı 4 yl olmalıdır.
13) Ürün Etilen Oksit (EO} gazı ile steril edilmiş otmalıdır.
14) Ürünün Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır,
15) (utu ambalaj iÇerisinde ürüne ait Türkçe KuIlanım Kılavuzu olmak zorundadlr. (Tlbbi ciha2 Yönetmeliği

Madde:5
15) Teklif edilen ürünlerle birlikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni Ve l'er adet numune

verilmelidir.
17) idare iha|e değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürlart, gereklı gördüğü

testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini,
düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrtlma kuweti tayini, boya sabitliğinin tayini
testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptlrabilecektir.) geçirmek üzere bu
testlera YaPabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede
kullanabilecektir. Yaptlrllacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli taraflndan karşllanacaktlr. Ayrlca
bu aŞamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekıi firmalardan tekrar numune
istenebilecektir.

ı8) Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detayll bir şekilde incelendikten (tensil
kuweti-gerilme-Çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri } ve kullanıldıKan sonra verilecektir.Kurum ;
numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. sütür
hafl2aslnln güVenirliği, ameliyat slrasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnen ln ile
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ipı-ir tutı-pgiı-rırlıoıicı-ıcriıv)rrxırix şınrııutst
tutulmasl, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz
ettİğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

19) ihale listesinde yer alan serbest poli8actin sütürleran boyu 10x45 veya 12x45cm olmalıdlr.
20) TEKtiF ED|LEN üRüN KARAC|ĞER AMAELiYATLAR|NDA KULLANıLMAK üZERE AL|NACAK oLUP 1 No 63

MM KüNT lĞNELi oLAcAKİlR.

AMBALA,ıAMA VE EtiKErLEME
1) sütürler iğneye taklll vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açllabilmeli, karton

makaraya sarılmış olmall,paket iç€risine gelişi güzel yerleştirİlmiş olmamalıdır. Ambalaj açlldlğünda iğne
görülebilmeli ve direkt olarak porte8üye takılabilecek konumda olmalıdır.

2) Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajlnln bir yüzü ylrtılmayan su ve nemden etkilenmeyen kağlt,

diğer yüzü saydam naylon, iç ambala.i alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açıİma esnasında

makaraya zararvermemesi açin soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır(kontaminasyon
riskinden dolayı}.Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir
nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, alüminyum folyo ambalaj açıldılcan sonra içinden

çıkan makara üzerınde ürün ile il8ili tüm bilgiler bulunmahdlr.(ameliyathane ortamında ürünlerin
karışmaması için)

3} Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskıh olmalıdır. Steril alanda ambalaj
açıldığında partikül düşmemesi Ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığlna sebep olmamak için
yapıştlrtlmlş etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

4) sütür amba|ajlnın dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk
kodu olmalı,aynca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

5) Karton makara ve alüminyum folyo üzerinde basklı şekilde olması zorunlu bilgiler:
a} Ürün ismi
b} sütür hammadde bilgisi
c) sütürün filament yaplsı
d) İğnesiz ise sütür adedi
e) UsP ve EP'ye göre sütürün kallnhğl

0 sütürün uzunluğu

8) sütürün rengi
h) Ürün katalog numarasl
i) iğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak diamond, PL,KD,siyah,küt)
j} iğne uzunluğu, mm cinsinden
k} Vı oranlnda iğnenin büyüklüğü
|) İğne adedi
m} iğne şekli (!2, 318,%, daz|
n} Lot numarasl
o) son kullanlm tarihi
p} Üreticifirma adlve adresi
ql sterilyöntemive steril ibaresi
r) TlTuBB sisteminde onaylanmlş UBB barkodu (13 haneli)
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1. Sistem göğüs boşluğunda
birikebilecek kan, sıvı vb.
yapılmış olmalıdır.

GöĞüs DRENA.J sETi 7oo Gc
TEKNiK şARTNAMESi

patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası
materyalin boşattılması amacı ile kullanılmak için

2. sistem temel olarak bir rezervııar klgrn1 + tubing ve konnektörden oluşmalldlr.

3. sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçınasını önleyecek şekilde
yapılmış olmalıdır.

4. Sistem 700 ml'lik pediatrik ebatlarda olmahdır.

5. Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulunmalıdır.

6. Sistemin rezeryuar kısmı şeffaf polikarbonattan yapılmış olmalıdır.

7. Rezervuar kısmının devrilmesini engelleyecek geniş bir tabanlık kısmı olmalıdlr.

8. sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf pvc,den

yapılmış olmalıdır.

9. G<ığüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak klslmda bunu temin amacı ile konnektör

bulunmalıdır.

10. Sistem steril ve tekli paketlerde olmalıdır.

1 1. Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayl engelleyecek reinforced kılıf
içermelidir.

12. CE marka onayı olmalıdır.

't 3. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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