
@
T.c.

Harran Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama Hasıanesi

TEKLiF FORMU

HABRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Alım No

: AMELiYATrIANE - MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
:305l0
: 00893

-Fiyalaı KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Özclliği mut|aka belinilmelidir.
-UBB sorgulamasına göİe ğn duşük 3 tcklifbaz alınacaktu. SGK Ödenir/Öd9nmez ıeklifte belirtilccektir.
,SUT kodu belirtilmeyen tekliİler değerlendirıne dışı bırakılaca*lır. Pakete dahil olup olmadığı teklifie belirtilccaktir.
,SUT fiYatını aŞaı teklifler değerlendirme dışt bırakılaçaktır. Ödemeler muayene kabul 5onrası 1-3 Ay arasındadrr.
-SGK Tarafından [JBB'den kaynak|anan kesintiler durumunda }tklcniciye ödcme yap mayacak ve yük|enici hiçbi. hak talebinde
bulunmayacalİır.
-SGK Öd€nii/Ödenmez
-pakae dahildir/dahil değldir
,Tanlmlaylcl Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çtktıst teklifile birliktc veıilmelidir.
-Tçklifformuıda belirtilmiş oıan sUT Kodlan ye UBB Firma Tantm|ayıcı No cş|eşmetidir.
-Teklifveren istcklilcr yukarldaki tom maddeleri şaİıslz kabuı etrniş sayılacaktır.
-Idare No : 63760.38.32.00.0t.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilrniştir.

Son Teklif Tarihi; 26.11.2018

*Taııımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çıhisl teklifile birlikte verilmelidir
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7 240 ADET
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Adres: Afaştlİma ve Uygulzuİa Hastanesi osmarıbey Kamposü ŞANLIURFA
Doğrudan Tcmin Mail : dogrudantemin@haİ.an.edu.tr
Ihale Mail Adıesi : satiıalma636)hotmail.com

irıibattelefon: Tel.: o ( 414\344 44 44 FakS I

Doğudaı Temin İletişim : 0 (4ı4) 344 41 78
ihale ll€tişim ; 0 (4l4) 344 4l 65-58lo

0 (414) 344 40 00
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CERRAH| süTüR PoL|PRoPıLEN TEKNiK özELLiKLERi

1.Monofi lamentpolypropi|enden imal edilmiş olmahdlr.
2.sütürün kont.ollü esneme özelliği bulunmalüdlr(controlledElengation)
3.sütürün allnmasl gef€ken durumlarda ( cilt ı sutiir içeride sertleşmemeli, dikiş ahnırken
kopmamahdlr.
+.ebsooe olmayacak, kolay düğüm tutacak, vücutta reaksiyon göstermemelidir,
5.Teslim edilen maltann son kullanma tarahi en az 3 yll olmahd|r.
5.Teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarlnda yaztll özeIliklerde olmahdlr-
7.iğnenin, sürekli geçişte körelmemesi, bükülmemesi, kolay görülebilmesi, portegüye
tut-unmaması, damaianastomozlannda görülen kalsifiye dokuya rahathkla penetre olabilmesi
için ETHALLoY özel alaşlmlndan üretilmiş olmalıdlr.
8.İğnesi lşlkta parlamayan mat koyu gri renkte olmahdlr.
9.portegııye tutunmamasl için non manyetik ve kolay tespiı edalebilmesi için radyo opak
özelliği bulunmal|dlr.
1o.iğn; yüzeyi kaygan|ığı arttırmast için çoklu silikonize yöntemi ile kapıanmış olmalıdır.
.! .ı.sfutürlerin paketten duz bir şekalde çıkması için RELAy pAcK paketleme veya benzeri
sistem ile paketlenmiş olmalıdlr.
12.sütür yüzeyi pürüzsüz olmah tiiylenmeye ka§ı dayanaklı olmalı ve dakiş süresince deforme
olmamalıdır.
13.iğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmI dokuya takıhp geriye doğru büzüşmemeli ve
tattiklenme yapmamalldlr.
14,İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme öze|liğini yatiİmemekli, Dokulardan kolaylıkla
ve minumun travmayla deforme olmadan geçmeıidir.
15.cerraha sütürün iğnesinin gövdesi Portegüden kaymayl engelleyecek yapıda olmahdır.
16.sütü, ile iğne birleşme noktasl dokulardan geçe.ken dokulan travma etmemelidir,bu
nedenle iğne ile sütür bir|eşme noKasl çapl uyumlu olmahdır.
17.sütürler paketten çlktğlnda sutürün paket haflzasl manumum olup sütür paketinden

çlKlğlnda düz bir yap|da o|malldtr.
ia.emoaıa; , sütürün k|vnlmasınI engelleyecek , su ve nem geçiımeyecek bar maddeden amal

edilmiş olmahdlr.
.!9.Malzeme ile ilgili tüm biıgiler, okunakll ve bozulmayacak şekilde ambalaj üzerinde yer
almalldlr.
20.Bu ambalaj içeriğinin sterilitesi bozulmadan açllabilecek şekilde olmalıdlr.
2.t.Malzemeler Tek tek steril poşetlerde,nemden,ısıdan etkiıenmeyecek şekilde ve orijinal
kutuIannda teslim edilebilmelidir.
22.Propilen yuvarlak çift iğne 6/0 13 mm 8/0 6,5 mm olmahdlr.
23.Ürün numune ile değerlendirilecektir.
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1. Tek kullanımlık olmalıdır.

2. steril tekli paketlerde olmalıdır-

3. Doğal lastikten olmahdlr.

4.pğnroz dren ince ve kalın ebatlarda olmalıdır.

4.Numune örneğinde karar verilecektir.
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PENRÖZ DREN TEKNiK SARTNAMESi

İ

§



MAyo MAsA önrüsü rıxııi« şanrxıvrrsi

1) 78 cm +/- 3 cm x 145 cm +/- 5 cm ebadında; üstünde medikal nonwoven malzemeden

takviyesi olan Polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır,

z) steriiizasyon bohçasına sarılı olarak bir yüzü şeffaf film, diğer yüzu medikal kağıttan

imal edilmiş §terilizasyon poşetlerine konulmalıdır,

3) Etilenoksit yöntemi ile steril edilmelidir,
+i Eiit"l,ıroi"de üretim bilgisi, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. set içeriği

etikette açlkça belirtilmiş olmalı
s) üretici nima ıso l3485:2003 belgesine sahip olmalı Ve Set ünınleri için onaylanmış

kuruluştan alınmış CE belgesi ibraz edilmelidir, 
.

6) TsE Ei{ 13795..20ll staniartlarına göre üretilmiş olup bu standartta yer alan-' 
ır*urıur" uygun olmalıdır. Üreticiye ait l3795:20l l betgesi ihale dosyasında

bulunmalı ve ihale komisyonuna sunulmalıdır,

7) Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,

(



MoNoFiı_AMENısENTEriK EMİLEBİLİR UzlrN..DöNEM DoKu DEsTEĞi_
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1)

2|

3)

sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %1oo polydioxanone polimerinden üretilmiŞ olmalldlr,

.(oriiinal katalog üzerinde işaretlenecektir.}
sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliğı monofilament yapıda olmalıdır. Renkli (mor} ve renksiz

seçenekleri olmalıdır. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)

sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliğ| uzun dönem doku desteği sağlamalldlr.

vücut içi kullanlmlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağı komplikasyon

riski minimum olmalıdlr.
sentetik absorbe olan monofilaman cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri

18G210 gün arasında olmalı ve sütürün tensil kuweti baş|angıç olarak %10o olarak alındlğında doku

desteği 2.haftada e^ az clo 75, 4. haftada en az %60 olmalld:r. Yaklaşık doku desteği 50 gün olmalıdır.

Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmahdlr. .(orijinal katalog üzerinde işaretlenecektir.)

Amelayat esnasInda düğümün kaydlnlmas|nda tiftiklenmeyive kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal

edilmelidir. sutür dokudan geçerk€n slyrllmamall, tiftiklenmemelidir, dokuyu ylrtmama|ldlr. sütür
yüzeyi pürüzsüz olmahdlr.
sentetik absorbe olan multifi|ament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldlktan sonra gerilmeye ve

çekilmeye mak5imum direnç göstermelidir.

sentetik absorbe olan multifilament cerrahi anıeliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti
(tensil kuweti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansl EP (Avrupa Farmakopesi) ve

USP'ye (Amerika Farmakopisi) ut/gun olmalıdır. Üreticatarafından teknik beyan verilmelidir.

sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk
yaratmamalldlr. iğne iıe ip|iğin bir|eştirildiği yerde dokuda en az travmay sağlayacak minimum kalınhk

farkı olmalıdır ve iğne - sütür bir|eşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne - sütür birleşim (bağlantı}

yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmamasl için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş

olmalıdır.
sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat iplaği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca

kopmamalld|r, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, klnlmamasl için 302-455 veya

ethaloy seri çelikten meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel oranl % 7 - ]-1 , Krom oranl % 16-18

olmatıdır. Bu özellikler firma taraflndan asll dokümanlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite

belgelerini teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numunelera uygun gördüğü

tarafsız laboratuar|ara {örn: oDTÜ Metalürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, masraflarl da

teklif veren firma taraflndan karşllanacaktlr- Bu alaşlma sahip olduğuna dair Akretide edilmiş kuruma

ait analiz raporu ihale dosyasında 5unulmalldlr.

4l

5)

6)

7l

8)

9)

10) sütürile ilgili şartlar: sütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden %10 oranlnda değişiklik gösterebilar,

+/- %1o tolerans tanlnacaktr. iğne ile ilgi|i şartlar:İğne boyu 1omm.nin üzerindekiler |çin +/- %Lo

tolerans tanlnacaktlr.
11} Teslim edilecek malzemenin miadl en az 4 yıl olmalıdır.
12) Ürün Etilen oksit (Eo) 8azl ile steril edilmiş olmalldlr.
13) Ürünün sağhk Bakanlığı Ulusal Bilgi 8ankaslna kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır.

14) Kutu ambalai içerisinde ürüne ait Türkçe (ullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi cihaz Yönetmeliği

Madde:5)
15} Teklif edilen ürünlerle bırtikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve 1'er adet orijinal kapal|

kutu numune verilmelidir.
15} idare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü

testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini,

düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrllma kuweti tayina, boya sabitliğinin tayini

testleridar. Bunlann hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptlrabilecektir.) 8eçirmek üzere bu

testl€ri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek Ve test sonuçlarını değerlendirmede

kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren isteklı taraflndan karş|lanacaktlr. Ayrlca

bu aşamada verilen numune|erin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune

istenebilecektir.
17) Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numun€ler detayll bir şekilde incelendikten (tensil

kuweti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanlld|ktan sonra verilecektir. Kurum ;
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MoNoFiLAıllENr,sENTErİK E].rİLEBİLİR UzlrN..DöNEM DoKU DESTEĞİ.
jı-eteiıi'ıb-ğohsEoLA ji jişcinnıİisürünrerırixşınrırıı,rrsİ

numunedeğerlendirmesürecindeeldeedilentecrübeleregörekararvermehakklnasahiptir.sütür
hafızasının !üvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin Portegü ile

tutulması, 5ütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlamasl bırinci dereceden önem a12

ettiğinden numune üzerinden tümlu kriterler test edilerek karar verilecektir. uygunluk a|amayan

ürünler ihale dışı kalacaktır.

18}sütürileiğnearasındauyumolmalıdlr.iğneiplikinceliğinegöreincelmelietkallnlığıolmamalldlr

AMBALAıLAMA vE ETixEftEME
1)sütürleriğneyetaklllvaziyettemakasveyabaşkabira|etegerekkalmadankolaycaaçılabilmeli,karton

makaraya sarılmlş olmall,paket içerisine;elişi güzel yerteştirilmiş olmamahdır. Ambalaj açıldığında iğne

görü|ebİlmeli ve Jirekt olarak portegüye taklabilecek konumda olmalıdır,

2} ğift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının biryüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen tyvek

kağlt, diğer yüzü saydam nayl,cn, iç ambalaj alüminyum folyo olmahdlr alüminyum folyo açılma

esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı ytrtllarak

açllmamalldlr(kontaminasyonriskindendolay).Ürünlerinitekambalaiiçerisindeteklifedenfirmaların
ise ambalaı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmal|, alüminyum folyo ambalaj

açıldıktan ionra içinden qkan makara üzerinde ürün il€ ilgilittim bilgiler bulunmahdlr

3)Kartonmakaravealtiminyumambalajüzerindeyazlhbilgilerbaskılıolmalıdlr.sterilalandaambalai
açı|dığında partikül düşmemesi ve bllgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığna sebep olmamak için

yaptştlnlmlş etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir,

a) sutjr amuaı"İnln dlşlnda 5ütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk

kodu olmah,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıd|r

5) Karton makara ve alüminyum folyo üzerinde baskıh şekilde olması zorunlu bi|giler:

a) Ürün ismi
b) sütür hammadde bilgisi

c) sütürün fılament yaptsl

d) İğnesiz ise sütür adedi

e) UsP Ve EP'ye göre sotürün kallnllğ|

f) sütürün uzunluğu
g} sütürün rengi
h} Ürün katalog numarası

i) İğnecinsi(keskin,spatül,yuvarlak,diamond,PL,KD,siyah,küt)
j) iğne uzunluğu, mm cinsinden

k} 1/1 oranında ağnenin büyüklüğü

l) iğne adedi
m) İğne şekli (V2, 3l8,%, düzl.

n) Lot numarasl
o) son kullanlm tarihi
p) Üretici firma adıve adresi
q} sterilyöntemive steril ibaresi

rj TiıuaB isteminde onaylanmış UgB barkodu (13 hane|i}

,1 Polid"r"non yrvarlak 7/O 8 mm ve 6/0 11 mm olmahdır,

t) Mumune örneğinde karar verilecektir,
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AiRWAY (No:o,oo,ooo,L,2,3,4,5 }TEKNiK şARTNAMEsi

1. Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sert|ikteki Tıbbi PVCden yapılmış olmalıdır.
2. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar
vermemelidir.
3. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
4. Aspiratör kateteri geçişine uygun lslrma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalajı tekli, temiz paketlerde steril olmalıdır.
7. Ambalajın üzerinde üretim Ve son kuİlanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değer|endirilecektir.
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