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Harran Üniversitesi Arıştırma ve Uygulama Hıstanesi

TEKLiF FoR}rU

işın aaı
Konu
İstem No
Ahm No

YAKLAŞIK MALiYET

Son Teklif Tarihi: 17.12.2018

: 72 KALEM TIBBi SARF MALZEME AIIMI
: Teklif Mekubu
: 30611
: 00954

Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve UBB

1 j ETİ[fNoK5İT Kiı,IYA5AL
iİNDIKATORU

10000

2 EnEN OKSIT KARTUŞU 100 ADET

3 ErİLEN oKsiT DİFUZYoN
BRiGHT

50 ADET

4 BiYoLoJİK İNDİ|GTÖR (B{JHAR
IÇIN)

300 ADET

HİDROJEN PERAKSIT GAZ
PtAzMA srERİLİZAlöRÜ
KİtrYAsAL İNDİKATÖRÜ

10000 ADET

6 SIERİLİZA,IBR HİDROJEN
PEROKSİT STERİLiZASYON
AJANI

ADET

7 PusnK KoNTEYNER nuDl 70000 ADET

8 STERILİZASYON nPATGEÇ
CİHAZ İGRTUSU

15 ADET

9 CERRAHİ KURULAMA BZİ 40000 ADET

10 sTERiLİzAsYoN PAxETlf ME
cİHAz RULosU 120ı2O0MM

11 sTERiLizAsYoN PA(ETIİME
cİHAz RuLosU 200pOOMM

150 RULo

12 srERİLizAsYoN PAKEnEq E
cİHAz RULosU 100)OooMM

40 RULo

13 sTERİLİzAsYoN PArcn_EM E
cİHAa RULosU 150X2O0MM

250

14 ST TYVEK PAffTtEME RULOSU
35 cı,l X 70 M

ADET

15 STERİLİZASYON PArcTIEME
ciHAz RULosu 30O000MM

250 RULo

STERİUZASYON PAXETLf ME
cİHAa RULosu 400X2O0MM

RULo

1? sTERitAzYoN PAXErEME
ciHAa RULosu 250)O0oMtl

200 RULo

18 ] sT TWEK PAKETLfME Rulosu
i7.5ctlX7OM

ADET

19 ST TWEK PAXETLEME RULOSU
20o,4x70M

50 ADET

20 AMzu SETI PEDIATRIK 30

2I AMBU sEri ERİşKİN 70 ADET

22 HAVLU 47X85 100 ADET

23 İSTİRAHAT AFo No:M I ARtr51] 6 ADET

24 DERİ PRİCK TESTİ APL1KATORÜ 1000 ADET

25 Y(XSEK RİSKLİ KRMIZ İLAÇ
ETIKETI

150000

?6 PARMAK İPİ RJLSEOKSİMETRE
ciHAz

10 ADET

27 VRE KROMOJENiK AĞAR 5000 ADET

AdIesj AJaşttrma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kamposü ŞANLIL]RFA
Doğndan Temh Mail : doprudantemin@İıarran,edu.tı
ihal€ Mail Adresi : salinalma63@hotİnail.com

§
ffi

S.ılo i ]ılaı / Haznıet Adı

ADET

15

30 RULo

RuLo

":

ADET

ADET

irtibartelefon: Tel.: 0(4l4)3MMu Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 3,ı4 41 78
İhaıe İıetişim : 0 (4ı4) 344 41 65-58ı0



2a DIsPosAB[f BoHçA 6000 ADET

29 SrERİL CERRAHİ BEYİN PEDİ
iPLı RADYoPA(u 12,5p5

1000 ADET

30 SIERİL CERRAHi BEYİN PEDİ
iPLİ RADYoPAKu 12,5*12,5

1000 : ADET

31 PIASTİK ooru TAKİP |(AsEr
(lGPAKu)

50000 ADET

32 HAR.Rls HEılAToKsi[_EN 20 LiTRE

EoaNE (LİKİT) 20 LITRE

34 EA50 20 uTRE

35 i eı- es 20 LıTRE

36 t4AY€RÜNWALD 20 uTRE

37 GıEM§q sroK soLUsYoN
ı0O0ML

5000 MIuuTRE

38 oRANGE 20000 MIuLITRE

39 PoLİGı^crİN 910 YWARIAK
No:ı 63 MM

24o ADET

40 PoLYGLAcriN 910 ruVARLAK
No:1 30 MM

1000 ADET

4L PoLİGLACTİN YWARI-AK No: 1
40 MM

3000 ADET T
l

I

42 PoLYGucnN 910 RAPiT
KESKİN No:zo 25 MM

720 ADET

43 PoLYGucnN 910 RAPİT
xEsKİN No:zo 30 M|4

I20 ADET

44 POLYGLACTİN HEU
EMi[EBiıfİ{ RAPİD xEsKİN
No:3/0 20 MM

600 ADET

45 PodG|.AcrİN 9 10 SERBE5I
to:3/0

14o0 ADET

46 PoLiGLAcrİN 910 sERBEsr
No:4/0

120 ADET

47 PRoPİIİN KESKİN 2/0 26 MM 1000 ADET

48 PRoPİIEN KESKİN 3/0 26 MM 1000 ADET

49 PoLYE5TER \IJVARıAX No:2/0
25MM

360 ADET

50 PotYEsTER !UVARıA|( çİFT I

iĞNE No:zo 17 MM ,:

480 ADET

51 POLYDİOXANON PDS L@P
nJVARLAK No:l «) M1.1

360 ADET

52 POLİDAXANON ruVARLAK
No:6/0 u MM

480 ADET

PoÜDA)GNoN lGsKİN 6/0 11
Mı,l

I2o ADET

54 PoLiDDGNoN \IJVARIAK
ilo:zo 8 MM

240 ADET

55 PoüDAxA oN tlJVARj.AK ciFT
İĞNE 7/o 13 MM

24o ADET

55 sER8Esr İPEK dtİ şEXLİNDE
No:z0

480 ADET i
!

J

sERBEsr İPEK çiı"E şEKüNDE
Itlo:3/0

480 ADET

58 SERBESr İPEK ÇtE ŞEKLİNDE
No:4/0

ADET

59 iPEx 1 30 U2 YUVARLAK 75 cM ADET

60 İPEK 1 40 3/8 KESKİN 75 ct I 3000 ADET

PRoPil.fN n VARLAK çİFr İĞNE
No:3/0 26 MM

24o ADET

62 PRoPİLsr ıUVARLAX çİFr İĞNE
ı|o:3/0 30 MM

24o ADET

PRoPiEN n VARIAK çİFr İĞNE
No:4/0 16 MM

24o ADET

64 PRoPltE{ YUVARIAX çİFr İĞNE
ıo:4/0 20 MM

240 ADET

55 PRoPİ[fİr \UVARIAX ÇİFr İĞNE :

ı,lo:4/0 26MM. ;

480 ADET

66 PRoPiı_El n VARIAX çİFr İĞNE
No:5/0 ı3 MM

240 ADET

İhaıe Maiı Adresi : satinalma63@lıotrnail.com

0 (4l4) 344 l() mAdIes: Araştuma vc Uygulsrna Hastgrıesi osmanbey Kampğso ŞANLII.rRFA
Doğrudan Temin Mail : dogrudgılemi na@halran. edu.t

Iİtibat teıefon : Tel.: 0 ( 4l4') 344 M u Faks
Doğrudaı Temin iletişirn : 0 (4l4) 344 41 78
th8le İIetişim : 0 (4l4) 344 41 65-5sl0

480

120

61



67 PRoPitEü YWARIAK çİFr İĞNE
No:5/0 ı6 MM

480 ADET

68 PRoPİI"EN ruvARlA( çİFr İĞNE
No:5/0 13 MM

2000 ADET

69 PoLİPRoPİ|.EN YWARLAK cİFT
İĞNE 7/o 8 MM

1000 ADET

7o PRonEN Yt,VAruAK qFT İGNE
No:7/0 9.3 MM

480 ADET

71 PRoPi[Eı YWARı.AX çiFr İĞNE
No:z0 13MM

1000 ADET

72 PRoPİta nvAR],A( çiFr iĞNE
8/0 8 MM

480 ADET

Genel
Top]am(KDV

Haric):

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çlklısı teklifile birlikte verilmelidir

Adr€s: Ardştrİıİla vc Uygulaİna Hast8€si o§mabcy KBmpüsü ŞANLIURFA
Doğrudan Ternin Mail : doelud8ntemin,aharİan_edu.a
ihale Mail Adİesi : satinalma63@hotmail.com

l.İibdtelefon: Tel.: 0 (4l4r3u 44 44 Faks : 0 (4|4) 344 40 00
Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 3,ı4 41 78
İhale iletişim : 0 (4l4) 3,14 41 65-5810
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1. İndikatör mürekkebi toksik madde ve kurşun içermeyecektir.

2. İndikatör Class 5 olmalıdır.
a: §it'pt" üzerinde bir indikatör bölgesi ve bir de referans renk bölgesi

bulunacaktır.
4.Etilenoksitsterilizasyonusoffaslindikatörfarklıbirz|tfeflgedönmelidir.
5.Sterilizasyonparametrelerindebirsorunvarsarenkdeğişimi..referans

renk" tonlarından farklı olacaktır,

6.Paketinveyastripinüzerindeüretimtarihi,sonkullanmatarihi(enaz2
yıl),lot numarası ve kufu adedi beliıtilmiş olmalıdır,

Z. İşl.- sonrası final rengini erı az 6 ay muh.afaza edebilmelidir, Bu konuda

ürün için alınmış analiz sertifikası olmalldır,

8. İndikatOrtin sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı objektif

bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır,

9. ÜrUniln onaylanmış-k,r,luştan alınma (notifed body) ISO EN l1140-1

uygunluk sertifikası olmalıdır, Urünün lot numarası, art numarasl, ve

tıi."tiıaigi kalite standardı her indikatör stripinin üzerinde yer almalıdır.

lo.Etilen j<sit stribi paket içinde rahatça görülebilir ebatlarda olmalıdır.

l|.Eı az 25 0 striplik kutularda kullanıma haz ır olacakiır,

12.CE uygunluk belgesi olmalıdır,
ii.i&|ii-Jı"n tı.t]nı.rin p.iro*un, testleri yapıldıktan sonra lYgunluk
-';;;ii;;.,-ii;.'Üyd;irü;;;;un'ıırtinı"1. degeiıeiıdirme dışı bırakııacaktır,

ETiLEN oKSiT iNnirırönü rrxıir şARTNAMESİ

L7 ıa Csı.az_

\



a/-

Eriı_rNoKsiT GAzAMPuL TEKNlKsARTNAMEsi

4

5-

6-

7-

8-

y

2-

3

Etilen Oksit Kartuş seti her sterilizasvon için Ampuller eşit miktarda kullanıcıya teslim edilmelidir,

:';;r";ll; r"r,'iıe doıu ampul set içeriği,

* 1{grn Çipi
+ Dozometre
* §terilizasyon Torbası ( 60x90)

* 51.r;11235yon Torbası bağ Klipsi

Ampuller 24gr (+ - 1gram) etilen oksit içermelidir,

Ampul içeriği Etilen oksit oranı % 97 olmalıdır,

Etilenoksİtcamampuliçindebulunmahvebucamampulüçeweleyenambalajolmalıdır.AmpuIkırmaaktivatörüne
uygun olmalıdır, 

Lı^.,n,_+. }.tyi oluo olmadığı kullanıcı personel tarafından kontrol edilebilir

Etilen Oksit ampul dış yüzeyinden Likit muhteviyatı tam olup olma

ve gözlenebilir olmalıdır,

Etilen oksit ampul setinin CE belgesi olmalı, Sağlık Bakanlığı ÜT5 kaYdı olmalıdır'

Dozometresteriliz"yo*^,."]:l,,iJİ.lxl,}jT,$il,1ll,i.iTH,[::,Jf::ffit",n:?:;j:llİ:'",o,,, 

Dozometre

üzerinde limit ölçer veya reteran

Teklif edılen ürünlerin Difüzyon tekniğ ile çahşan cihazlara uyumlu olduğu taahhüt edilmelidir'

Kitlerle birlikte bir *.* 
},,T,", _,sH:İ,t$.,s:ltff#lİ",il"il"]İ 

j;,İlrma 
aKivatörü sterilizasyon torba

içerisinde kullanılabilir özelliKe

kgio

1-
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BRIGI{T TEKNiK şAR,[NA]\{ ESI

1. Eto otoklavlannln Karbon Filtrelerinin temiztiği, contaların yıpranmasını önleyici

özellik taşımalıdır,

2. Bu malzeme asidik tuzlann ve ilave temizlik maddelerin bir kombinasyonu

ölmalıdır.

Difüzyon sistemi ile çalışan otoklavlan kazanInda kullanılabilir olmalıdır,

J,

4. Bir kutu on poşeüen oluşmalıdır,

S. Ürun üzerinde marka, üretici bilgileri olmalıdır

o. Ürun ile birlikte kullanlm kılavuzu verilmelidir,

7. Her poşet su ve nemden etkilenmemesi için alüminyum folya he kaplı olmalıdır

Üretici firmanın lSO ,13485, TSE-HYB Belgesi oImalıdır,
8



1. Paket buhar sterilizatörlerinin biyolojik kontrolünde kullanılabilmelidir,

2. Paket içinde laboratuv", oİ",İn'" gl,"k duy^ulmadan sonucun alınmasını sağlayan

Geobacillus stearotnermapiiırr,,n*ı"r| 1oive.besi 
y_eri taşıyan tüp biyolojik

;;İk;İJ; ;l,r;İ,dır. Analiz İertifi kası teklif ile birlikte veri|melidir,

3 Bivoloiik tüp de yer alan b;kİ;;;; İGeobacilIus Steratermaphilus) nün Steril ite
- 

oiİr"nİ" dÜzeyi-(SAL) 1O 
6 olma|ıdır,

4. ffi.:ilö;ffi iıv"ıi,iir tup"ıi" uiıiı,t" 
"ır=. 

5 entegratör kart olmalıdır. Entegratör
- lİ; ,;"k;ontışıihu iiyad beyaz veya kahverengi olmamalıdır,

S. İaXet nnlll stanİartlarına uygun olmalıdır, _.. . ,

o. b,v]]"İilİ İİl.'ti, g",ç"Xl"İtiğitu,umOa negatif C) sonucu biyolojik ölümUn
" ;Ğ;llÇftİoi Ür,u,O,'pİ,itiİ ,on,", ei geç 3-5 saat içinde otomatik

gösterebilmelidir.
7. 3-5 saatte alınan sonucu kullanıcının gözle onaylayabilmesi için tüp içerisindeki mor
' ie-sÇ; a-a İaİt içerisinğo,itit J"İ,a, sanya bönmeli negatif durumda mor

İalmalıdır. Bu süre 5 saati geçmemelidir,

8. 3-5 saat için de alınan 
"onı.İİ 

Ön geç 1O saat içerisinde tevit edilebilmelidir,

9. Alınan tüm sonuçlar inxüiJĞre,o"agiı özel bir printer sistehiyle rapor ahnabilmeli ve

raoor üzerinde lnı<uoator!-uJa;,, 
"i",, 

,"rti, o,volojik indikatör sonucu, otoklav kodu,

l<uİlanıcı adı gibi bilgiler otomatik olarak yazılabı|meııOır,

lo. İnİuUator geİektiğinde şifrelenebilmelidir, __

11. lnkübatör cihazl ekranı dijil;i;;;;;MsÜ deki sterilizatörlerin çallşma şekline göre

ayarlanabilmeIidir.
12. indikübatörün haf ızası olmalıdır, Geriye dönük test sonuçlarlnI hafızasında

saklayabilmelidir. .. l i^Aiv^li. caritli atikct olmalıdır.
, ,13 Bivoloiik tüp üzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatör şeritli etiket olmahdlı

ı;. İİ;aİ.r"lı ve ışıklı olarak kullanıcıyı uyarmalıdır,

1 5. inkübatör de negatit oururİJaleİil pozff auİumda kırmızı ışık yanmalıdır,

.l6. paket CE belgeli oı."ı,o]r.'ilü-"'"{Jit" n"ıg" o]maııve teiıif i|e birıikte sunulmalıdır

17. Ürün EN 866 ve lso 1 1 1 38 belgesine.sahıp olmallolr,

'l8. paketin üzerinde lot numaıası Ğ son kullanma tarihi bulunmalıdır,

İğ. p"l"t üzerinde işlem indikatörü olmalıdır,

20. indikatörü Veren firma u,ü*"'xrıüri.i için yukarıda belirtilen özelliklerde kullanım
-- 

.ı:İ".i"İ" ücretsiz 1 adet inkübatör verecektir,

zı. Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr,

lt

BUHAR BiYoLoJiK iNDiKATÖR TEST PAKETi

TEKNiK şARTNAMEsi

6>V..e

'ru
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HİDROJEN,Pi?§İiJrffitİ#rPİKATöRÜTI 

i olacak ve bu özellik {irma

1ffiffi"ffi-#llffi
L{İf ilİ#,ş,rş3işHi,i$,}:i:,}jı%ffi 

fJ;,csıcakıık)

Irg,e
5J.ır

'7ı

01

,.
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,.,H,Psİi_.xJs§i,§ş,t,#,!L#y^lİIE[lH§o_l*lo,,i}.,

'l. Teklif edilen Hidrojen perol€it şişesi,,hastanemizde 
kurulu olan Hidrojen Peroksit Gaz Plazma

'' §Jİİİiiİoİtİ lit,i,in" uyumıu oımaııdır

2. Hidro,ien Peroksit şişesi zsoml'lik ambalajlarda, 14oml net kullanım hacmıne sahip olmahdır,

3. 126 litre net kapasiteli sterilizatör için,1 tüp ile 17 uzun, 34 klşa döngü yapllabilmelidir,

4, Raf ömrü, uygun saklama şartlarında 8 ay'dan az olmamal|dır,

5. Şişenin içinde . 
bulunan sterilizasyon ajanının etken bileşeni o/o5S6O'hk Hidrojen Perok§it

kimyasalı olmalıdır,

6. Teklif edilecekl9l|1T,İ:l,,:,j;:i,i*",r?İ#,m:ü:,İ:l[:İ "''"'"ll 
ve cihazdakibarkod

okuyucu sistemle uyumıu I

Z. Ürtln numune ile değerlendirilecektir,

wi,6
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PLASTiKKONTEYNIR KiLiDi şARTN.ıııssi

Ürtın sterilizasyon kontrolü içiı konteynırlerde kullanılınak için tasarlanmış olınalıdıı,

Üretioi firrna EN ISO 9001:2000 Kalite Belgesine süip olmalıdu,

Ürlin ZZmmxqOmm ölçüerinde olmalıdır,

Ürtin 134"C sıcaklığa dayanıklı olmalıdır,

Ürtln tlzerinde ki* ,91",,p^:;,ffiffi$'ffi,;.fflıdu,Bu 
böliimden uzun ıosım

geçirilerek kilitlerne işlemı taı

Ürtlntln l«ıtusunda eo az 1,000 adet plastik konteynu kilidi bulunmÜdır,

Üriln numune ile ileğerlendirilecektir,

a

a

a

,ra.
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, Poşet Kapatma Makinasl için lhrtuşTeknik Şaftnamesi

1. Merkezi sterilizasyon ünitemizde yerleşik Getinge marka poşet kapatma makinasına

uyumlu olmalıdır,

2. Kartuş, sistematik ilerleyen şeritli mürekkep yapısında olmahdır,

3- Kartuş cihaz üzerindeki numunesine uygun olmalıdır,

k;{-

17

/.i.
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(TEK KULLANlMLlK KÖVEZ Ve cERRAHi EL TEMiZLEME, KURuLAMA BEZi)

1-Malzemenin içeriğinde dayanıklılık hammaddesi olan dacron Polyester %45

oranında olmalıdır.

2-Malzemenin içeriğindeki Polyester ve Selüloz lif|eri,filtre edilmiş yüksek

basınçlı su teknolojisi ile el değmeden birleştirilmiş olmalıdır.

3-Malzeme E.O ve buhar sterilizasyon yöntemine uygun olmalı,sterilizasyon

sonrası malzemede deformasyon olmamalıdır.

4-Malzemenin kullanıldığı bölgede partikül,tüy,lif bırakmaması için pamuk ve

yün içermemelidir.

5-Tüm kullanım alanlarında ürünün efektif olması için boyutu 30,5 cm x 30,5

cm. olmalıdır.

6-Malzemenin üreticisine ait lso sertifikası olmalıdır.

7-Malzeme ihtiyaca göre reusable veya disposable kullanılabilmelidir.

8-Teklif edilen malzeme için ihtiyaç gösteren birimden uygunluk raporu

a lın ma lıd ır.

9)Gelecek ürünler ambalaj sistemi her kolide 1000 adet olup bu ürünlerde

100'lük paketlere ayrılmalı ve korunaklı bir sistemle muhafaza edilmelidir.

10)Orijinal kataloğu ihale dosyasında bulunmalı ve bu orijinal katalogda

kövezlerde kullanılabilir ibaresi bulunmalıdır

11) Teklif veren firmalar 100 Adet Dacron silici Bezi numunesini bedelsiz

kuruma teslim etmek zorundadır. Numunesi verilmeyen ürünler teklif dışı

bıra kılaca ktır.

12)Ürün kapsam dışı ise fiyatlandırma yapan firma yetki belgesini ihale

dosyasında sunması gerekmektedir.

ıtL Ule



-r1 4o. 1L - 15--ıq - ı'- |}- ıg, 11^

i,hi,.lu,.:mıilillEltş*ffi:,i}ilffff 
f}l'ffii*'şiffi g,,;::],,ranmamadr

ş.l;ij,ffi§,{,f,#iTffi **i"t*i,,i*i*,tışiil#*}tff d,",ıffi 
i#iı:nl

g, flir*[fJfu#'t,*,m:şff{liiililT#f,i,ffi"l"Ji,şl*]::]::,::::::::"","",""
sonraslnda doğabilecek mut

lşÇ*$ffi?5*ryftffiıç5{[i:Jffi ;*1;ş:;*r**§:
böloesinin dlşlnda kalmaltdlr,

itil$[i{f,:Jtrd;,,,ş,;?;,;fu,;*,,g;:n:ş;;
tr'"l'*İİş.tb],....,o,l33ğ:',l3,:lr""ig"tT?|lolj,""o,..
,İİ. §, 

".İİİCÖee-gore 
gım2 16 olmalıdır,

js. 
'#ilİ"" !i", 

".'j?İiŞ 

j;:nıltÖ_2o.cm 25cm 3ocm 4ocm boyu 2oomt uzunıuğunda olmalıdır,

;Ö. İj;;;;;..ye göre değerlendirileceKtr,
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COK KULLANİML| ÇİFT TORBALİ BALON-MASKE-VALF SİSTEMİ
TEKNıK ŞARTNAMEsl

A- YET|şK|N TiP

1. cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
2. Cihaz ana torbası double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, e|le

hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini

sağlamak için verilen hava basıncını limitleyica yapıda olup uygulamadan sonra eski
haline en klsa sürede dönebilmelidir.

3. Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, 02 Rezervuar hacmi
ortalama ,l500 m| olmalldlr.

4. Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen ve toöa
girişinde bulununan istenildiğinde sökülüp takılabilecek (Splash-guard) sekresyon
koruyucu Ve boşaltlcı aparata sahip olmalıdır.

5. Tek yönlü güvenlik va}fi ( Single-hufter valve system ) 'ne sahip olmalıdır-

6. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerlestirilmiş ve istenildiğinde

sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
7. Maske bağlantı koneKörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360

derece dönen bir yapıda olmalıdır.
8. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda

ayr'ıcA yuze tam oturmas| için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve

şişirme valfine sahip olmalıdır.
9. Cihazın tüm parçaları ( 02 Rezervuar Torbası dahil) 134 C' de buhar otoklavında

sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kulianma klavuzunda açıklanmış olma|ıdır.

Cihazla ilgili tüm monte-demonte ışlemlerinin görseı olarak takip edilebilmesi için cD
ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.

10. Tüm ekipmanın kolayca taşınabiimesi için özel olarak dizayn edilmiş yan şeffaf sert
yapıda bir el çantası bulunmalıdır.

,1 
1. Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmalıdır.

12. Cihaz için çeşitli parça Ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin

edilmelidir.

Set içeriği şu şekilde olmalıdır: 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbasl, 1

Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oksUen rezervuar valfi, 2 Adet kancalı,

silikon yapıda, hava.yasfi|lı, transparan ve resusciratorlerde kullanlmı uygun yetişkin maske
(1 adet no:s Ve 1.,adet nb:4/3), 1 Adet tüm ekipmanları taşıma için sert cihaza özel taşlma

çantasl.
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B - PEDiATRiK/YEN|DoĞAN TiP

1 . cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmahdır.
2. Cihaz ana torbasl double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, elİe

hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini

sağıamak için verilen hava basıncını ıimitıeyici yapıda olup uygulamadan sonra eski
haline en kısa sürede dönebilmelidir.

3. Cihaz balonu gel-git hacmi bebeUçocuk tip için ortalama 300 ml, 02 Rezervuar hacmi
ortalama 150O ml olmalldlr.

4. Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) 'ne sahip olmalıdır.
5. Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde

sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalldlr. Rezervuar balonu ile kullanılmak
istenmediği takdirde set içeriğinse çok kullanımlık 02 rezewuar tübü bebek-çocuk
modeli için ekstra olarak verilmelidir.

6. Cihaza yerleştirilmeye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve verilen hava miktarının
gözlenmesini sağlayan manometre aygıt| bulunmaltdır.

7. Cihazın yapıstnda basınç limitleyici valf ( 40cm3 H2O pressureJimiting va|ve) adı
altında, bebek-çocuk akciğerlerine gönderilen havanın fazlasının atmosfere
gönderilmesini sağlayan özel bir sisteme sahip olmalıdır.

8. Maske bağlantl konektörü mekanizmayl her yöne rahatllkla döndürebilmesi için 360
derece dönen bir yapıda olmaiıdır,

9. Cihazın maskesi hasta sekresyonlann görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda
aynca yüze tam oturmasl için ergonomik o|arak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve

şişirme valfine sahip olmalıdır.
,l0. Cihazın tüm parça|arı ( 02 Rezervuar Torbası dahil) '1 34 C' de buhar otoklavında

sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalıdır.
cihazla ilgili tüm monte-demonte iş|emlerinin görsel oıarak takip edilebilmesi için cD
ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.

1 1. Tüm ekipmanın kolayca taşlnabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdlr.
12.Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmalıdır.
13. Cihaz için çeşitli parça Ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin

edilmelidir.

Set içeriği şu şekilde olmahdır: 1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, "|

Adet kapalı tip silikon okslen rezervuar balonu, 1 Adet oksijen rezervuar tübü, 1 Adet cihaza
kolay monte edilebilecek basınç manometresi, 1 Adei kancalı silikon, cuff lı transparan
resusciratorlerde kullanlmı uygun bebek-çocuk maskesi (1 adet no:0), ,1 Adet tüm

ekipmanları taşıma için sert cihaza özel taşıma çantası.
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HAVLU TEKNlK ŞARTNAMESl

1) Hav|u ipliği %100 hidrofil pamuk olmalıdır.
2) Havlu kumaşının gözgü yönündeki ipliklerin %12'si polyester olacaktır.
3) Havlu boyasında renk dalgalanmaları olmayacaktır.
4) İplik kalınlığı 2011 open-end iplik olacaktır.
5) Havlu Kumaşının atkı yönündeki iplikler %100 pamuk ipliğinden olmalıdır.
Ayrıca hav
yüksekliği 4mm'den kısa olmayacaktır.
6) Havluların kenarlar dikişleri içe katlamalı baskı dikişli olamamalıdır. Tüm
dikişlerde sökülme
açık ipuçları dikilmeden atlanmış yerler vs. hatalar bulunmayacaktır.
7) Havluların suyu emerek batma süresi en az 100sn olmalıdır.
8) Boyalı havluların ışığa karşı renk haslığı solmada en az 4 yıkamaya karşı renk
has'lığı solmada
en az 3 akmada en az 4 olmalıdır.
9) Ürünler numune üzerinden değerlendirilecektir. Numune teslim tutanakları
ihale dosyasına
konulması zorunludur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından test'e tabi tutulacaktır.
11) lSO 9001-2008 kalite yönetim sistemine haiz boyahaneler tarafından ve
uluslar arası kalite
standartları olan CE belgesine sahip işletmeler'in vermiş olduğu yetki ve
uygunluk onayı olan
ürünler satın alınacaktır. İstenilen belgeler ihale dosyasına konulacaktır. Aksi
takdirde
değerlendirme dışı kalacaktır.
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Plastozot kaplama afo (PAFO) tekıik şartnamesi

l) Ayağn düşmesini kontrol ederek topuk baslncrnr azaltmalrdır.
2) Topü desteğninin iç malzemesi yavaş esnemelidir.

3) Yıkanabilir ve silinebilir özellikte olmahdr.
4) Antibakteriyel olmalıdır.
5) Antialerjik olmalıdır.
6) Terleme yapmamahdır
7) T bantlı olmalıdır.
8) Numuneye göre değerlendirme yapılacaktr.
9) Üretiın. fabrikasyon ve işçilik hatalanna karşı 2 yıl ücretsiz garantiye sahip olııalıdır.

(
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10,tU TEST APLixlrönü rexrrix özrı-ı-iĞl

1.Aplikatör deri testini uygulamak için üretilmiş olmalıdır.

2.Apliktör 10 testi aynl anda yapmaya uygun tasarlanmlş olmalıdır.

3.Aplikatör uygulamada standart miktarda antijeni bacaklarının ucunda standart olarak tutmalı Ve

epidermisin altına vermelidir

4.Aplikatör steril olarak üretilmiş olmalıdır. Sterilite metodu ambalajında görülebilmelidir.

5.Allerjenik ekstratln tatbiki için gerekli aplikatörün iğne uçları deriyi delmeli ve hastaya uygulama

esnasında acı hissini az vermelidir.

6.Aplikatörün test uygulama bacakları toplam 10 adet olmalıdır. Her bir bacağında prizmatik tek iğneli

olmalıdır. Aplikatörlerin iğne uçları 1mm(+/-0,2mm)oimalıdır.

7.Antijenlerin konulacağı yeterli antijen tepsisi ücretsiz Verilecektir.

9.Aplikatör başlıklarının sırasın. ve apiikatör yönünü belirlemek için her başlık üzerinde sıra numarası yazılı

olmalıdır ve yön belirleyici ok bulunmalıdır.

10.Kurumumuzun farklı i branş hekimlerinin tercihine göre firma 10'lu aplikatör 1,8,9 ve çelik iğneli plastik

modelleri ile değişim yapmalıdlr. Bu modellerin numunesi ihale öncesi hastanemizin ilgili birimine tutanakla

teslim edilecektir. Bu tutanak ihale dosyasına eklenecektir.

11. Aplikatörleri veren firma çocuk hastalar için tercih edecek hekimler için bacak mesafesi 30mm olan 5'li

plastik veya çelik tek iğneli aplikatör modeli de veri|ebilmelidir. Sipariş edildiğinde ilgiIi firma bu

modellerden de teslim edebileceğini taahhüt etmelidir. Bu modelierin numunesi ihale öncesi hastanemizin

ilgili birimine tutanakla teslim edilecektir. Bu tutanak ihale dosyasına eklenecektir.

l2.Aplikatörlerin iğne uçları eğilmemelidir. Esneme yapmaması için bacak|arı en az 5 mm kahnlığında

olmalıdır.

13. Aplikatörlerin iğne uçları kırılmamalıdır.

14.Aplikatörlerin başlıkları arasında 16mm(+/-4mm) mesafe bulunmalı; her alerji testi uygulamasl

esnasında reaksiyonların karışmasını önlemeIidir.

15.Sağlık Bakanlığı Ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

16.Aplikatörler tek seferde 10 test yapılacağı için 2'li 4'lu kırılma özelliği olmamalıdır.

irak eden her firma tekn rtnamenin her bir maddesine cevap vermekle mükell

Yard. Doç. Dr asaı Ali §Ali Yqıd D1. ıruNş
Tlp Fakültesi

ır.

Horron Ü esı Tıp Fokü|tes
Göğil9stolıklorı A.DGöğ

17-ihaleye işt

Dip No 9 l53_Uım No 70294-l908C 707777

8.Aplikatörler medikal grade akrilikten yapılmış olmalıdır.
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YüKSEK RisKLi KlRMlzl ETiKETTEKNiK ŞARTNAMEsi

1)Etiket kırmIzı renkli olmalıdır.

2)Etiket üzerinde yüksek risklİ yazısı yazmalıdır.

3)Etiket sağlam olmall hemen ylrtllmamalıdır.

4)Etiket ilaç kutusu üzerine sağlam yapışabilir özellikte olmalıdır.

5)Etiketin ebatlarl 2+1,5 cm olmalıdır.
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PARMAK TİPi PUlsE(»ĞııırEıRE TEıfltrşARrilr\ilEsİ

puheoı§metre cihaı karıdaki o&sijen saturastpnunu rĞ nabE ö§ümü yapablhn dijıtal 6lg]m
- diaı olmalıdır,

2...Şı*eoldr. _:_ğ^e Ğihaı paİıİrak tid oknaııdır.
3,' chazn ekGnnda spo2 ve İıabt sa}rıs| aynı aıda iderrt{İıe5dr.
4. cil,"zrı sato'asyon ölçiım araığ 9635 - xı0 aİalğlnda olmalı, 9670 - İ1@ araıığıda ötiım

hassasiFğ İ2 olmalür.
5. ğhazn nabu ötüm aralğ 30 - ziıo bpm olmah, ölğn haisasİyeti t2 olmalıdır.6. ğhazrı ekranı ikl farklı tğnden lzbnebillr olmaldır.
7. cihaz 2 adet AAA a|kalİn pil ile en az 50 saat §ıretlıPıı§abi|meıuir.
8. ğhaz pil ömürünü korumak lçin l$em yapılmadğı aidİıde 8 saniyE içlnde oomatik

bçnnma|ıdır.
9. cihaz ıherinde batarya g(iç indikat6rilolmalıdır.
10. ğhazn ebatJan 56ı27ü8mm{§tolmalıdır.
11. Ghaıın ağır|ğ batarya dahil en fazla 60g olmaııdl..
u. cihazn teniş ve koıay otunabilıİ .enİıi LcD ekranı olmaı|&r.
13. Ghaz ile biİlikte taşıma kılıİ ııe askıverilmelıdir.
14. Pil değğimi dşnda hertuçi tü seryis ye kalib.asyon gerc|anerrıelHir.
15- lthahtg v€ya satığ frrmanm T§E Hizrnet Yeİı YeterıİlikgeE6i oknalı ııe hı beğede ğrünün

adl ve ma*an belırtilmelıdır.
*
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vRE KRoMoJENİK AGAR TEKNfo< şnrxaıwrsİ

l. Besiyeılerinin lot nunıaralan her üıetim partisi için farktı otrıalıdır.
2, VRE (Vankomisin DirençIi Enterokok) için lıromojenlk beslyeri seçici izolasyon sağIayıp,

üreyen enterokoklara ait kotoniıer farklı renkte görülebilmeıi ve böylece ayrımı yapılabilıııelidir.
3, Besiyerleri büar birikimi, kuruma ve kontamiııasyonu engelleyecek şekilde naylon apı

yapışkanh poşetler ile ambalajlanmış otmalıür.
4, Her ambalaj üzerinde iiretici firma, iiretim tarihi, son kullanma tarihi, lot nuırıafası, iiriin adı ve

besi yerinin kalite kontolüniin yapılüğ suş bilgileri göriiliir şekilde açık olarak yer alıııalıdır.
5. Besiyerleri, nem ve ışıktan etkilenmeyecek şekilde, tO'luk paketlerde olınalıüı.
6. Besiyorleri 90 mm'lik petride 4mm kalınlığnda döhilmüş olmalıdır.
7. Besiyerleri steril olııalı ve steril olduğu beliıtilmelidir.
8. Kontaminasyon görülen besiyerleri veya +4oc'de stoklanmasına rağmen bozulmuş olan

besiyerleri iiretici firına tarafindan ücret§iz olarak yenisi ile bir hafta iginde değştirilmelidir.
9. Besi yerleri kontrol suşları ile denenmiş olmalıdıı. or[jinal ambatajında kullanılan suşlar

belinilmelidir.
l0. Besiyerleıi laborafuvann talebi doğultıuunü peyderpey, istemden en az 72 saat sonra teslim

edilmelidir ve besiyerlerinin son kullanma tarihleri laborafuvara teslim tarihinden itibaren en az
2 ay olınahdıı. Süıeye rcsmi tatiller dahildiı.
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DlsPosABLE GENEL CERRAH| BoHçA sETi TEKNiK şARTNAMESi

l. 4 ADET ÖııLÜr 1S+ee+S) HoTMELT lLE LAM|NE EDlLMls oLMALl VE KUMAŞ

ciNsi BELGELENDiRiLMEL|DiR. KAPAtl SiSTEM TEKNiĞiNE GÖRE ÖzEL

KATLAMAL| AclK MAVi KUMASTAN L BEDEN oLMALl

2. 4 ADET 4ocMx4o cM SPUNLAOE HAVLU oLMALl HAVLU SU EMMEYEN

SENTET|K ciNsTEN oLMAMAL| PAMUK KARlŞlMl oLMALl VE

BELGELENDiRiLMELi DiR.

3. GÖMLEKLER|N BEDEN| ETiKET ÜZER|NDE BEL|RTiLMiŞ oLMALlDlR.

4. 5 ADET 160 cMX18o cM CERRAH| ÖRTÜSÜ 50 GR/M2_60 GR/M2 ELoNGATloN

%67_9o72_TENS|LE STRENGHT MD 152_cD 80 ARAsl NoNWoVEN KUMASTAN

SlVl KAN GEç|RMEZ , ANT|BAKTERiYEL ÖZELL|ĞE SAHiP oLMALlDlR.

5. 1 ADET 14o cM X18o cM ARAsl ALET MASA ÖRTÜSÜ A|RLA|D iLE LAM|NE

EDlLMls BlR TARAF| iTici BiR TARAF| EMlcl oLMALlDlR. KUMAŞ ciNsi

BELGELENDlRiLMELiDiR.

6. 1 ADET 10 cMX50 cM NoNwoVEN BANT oLMALl

7. ÜRÜNLER lso 9oo.1 BELGES| _lso EN ,I3485_TSEK BELGESi VEYA cE BELGESI

oLMAsl
8. URUNLER ETlLENoKslT lLE sTERiLizAsYoN ED|LMELiD|R.RAF ÖMRÜ ENAZ 3

YlL oLMALlD|R.

9. sTERiLizAsYoN VE SoN KULLANMA TAR|HLER| SER| NoLARl ET|KETTE

BELiRTiLMiŞ oLMALlDlR

10. çARŞAFLAR|N KENARLAR|NDA oPERASYoN SAHAS|NA SAB|TLEMEK iÇiN

MED|KAL BANT oLMALlDlR.

11. Teslimde ürünlerdeki imalat ve taşımadan doğan hasar ve olumsuzluklar ilgili firma

tarafından ücretsiz olarak ürünün değişmesi şeklinde k€rş|lanacaktr,

12. NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDIRME YAP|LACAKT|R UYGUNLUK ALAMAYAN

üRüNLER iHALE DlŞl BlRAKILACAKT|R.



L\- 3ö

CERRAHi PEDi
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Pedinin dokusu klasik dokumanın dışındaNoN_WoVEN yapıda olmalıdır,

2. yumuşak, ince, güçlü ve yüksek emiciliğe (ağrlığnın en az l0 katı kadar sıvı
emebilmelidir) süip olmalıdır,

3. HYPoALLERGENİC ve BioDoGRADoBLE doğal hemostatik yapıda

olmalıdır,

4. kullarıım esnasında (yaş ve kuru ortamlarda) parçalaıım4 dökiıntti ve liflenme
yapmamahdr,

5. Pedin iizerinde, röntgende görülebilmesini sağlayaıı ( x-ray detectable), MAÜ
renkte malzemeden oluşmuş baskılı şerit olmalıdır,

6. Steril ambalaj poşeti içinde olmalr ve her poşeffe l0 adet peü, her kutuda 20

poşet pedİ olınalıdır,

7. Cerrahi Pedinin takip ipleri insan vücuduna zarar veİneyen tıbbi ipliklerden
olmalıdır,

8. Cerrüi Pediler kolay kullarulabilecek şekilde tasarlanmış ve ne kadar

kullanrldığının konnolü yapılabilecek sayım kartonlanna tasnif edilıniş
olmüdıı

9. Ürtıniın UBB kaydı olmalı ve sistemde 
*SAĞLIK BAKANLIĞI oNAyLIDrR"

yamalıdır.

l0. Pedi boyutlan 12.5*7 5 vel2.5* l2.5 ölçilılerinde olmalıdır.
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I-PLASTİK DOKU TAKiP KA§ETİ TEKNİK ŞARTNAMESi

1) Laboratuanmızda kullanılan Thermo Shandon marka Prinmate AS kaset yazıcı
cihaana uyuır u olmalıdır.

2) Kasetler 75 adetlik hupper içersinde olmalıdır

3) Hupperler cihaza uyumlu olmalıdır.

4) 3000-5000 lik kolilerde olmalıdr

5) Kasetlerle birlikte plastik kapak-landa verilmelidir

5
2- I{ARRİS HEMATOK§İLEN TEKNİK ŞARTNAMESi

l. Histolojik, immilnohistokimyasal, ve sitolojik boyama protokollerinde kullanrma

uygun olınalıdr.

2. Homojen boyamalı uzun süreli kullanılabilınelidir.

3. Tortusuz olınahdr.

4. Tekraılanan boyamalaı için kullanıldığında efektif sonuç sağlamalıdr.

5. En fazla l litre ambalajlarda olmalıdır.

6. Laboratuanmızda ilriln numrmesi denenerek almacaktır

7. Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibararı en az 2 yıl son kullanma

tarihi olmalrdır.

w ş: J^l 6ıcJ"ot^-1
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1 3-EozIN TEKNİKŞARTNAMESi

l. Patoloji ve sitoloji laboratuannda boyama maddesi olarak kullaıulmalıdır.

2.Orijinal renginde ve l lt'lik ambalajında sıvı halde torfusuz olmalıdır..

3.Tekarlanabilir boyama kalitesi sağlamah, kesitleri 15-60 saniye içinde, hücrelerin net ve

parlak görülmesini sağlayacak şekilde boyamalıdır.

4.Alkol bazh ve kullanıma hazır formda olrnalıdır.

s.İt}ıal olmalıd[.

6.Tiim hematoksilen boyalar ile uyumlu çalışmaklıdr.

7.Aırıbalaj iDerinde iiıetici fırma ve iiriin adı, iiretim ve son kulamla tarihi belirtilmelidir.

8.Numune laboratuar şartlannda denenecektir.

9. Teslim edilecek malzemenirı, teslimat tarihinden itibaran en az 2 yıl son kullanma tarihi

olmalıdır.

, 
4-E^50 (PAPA}iIcoLoU sol,usYoırtl) TEKNİK ŞARTNAMESİ

l-Sitoloji laborafuvannda sitolojik preparatlann sitoplazınik detayınrn boyanması için

kullanılacaktr

2-1 litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.

3-Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacalıin.

3-kullanıma hazır formda olmalıdır

4-Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.

5-Üretici, iiriln içeriği, kimyasaldan konınma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj

ilzerinde belirtilmiş olınalıdır.

7- Teslim edilecek nalzgıngrrin, teslimat tarihinden itibararı en az 2 yıl son kullanma tarihi-W
1
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,s-r,A 65 (PAPANICoLoU soLUsYoNrD TEKNiK ŞARTNAMESİ

l)Sitoloji laboratuvannda sitolojik prepaıatlann (özellikle batgam) sitoplazırıik detayının

boyanması için kullanılacaktır

2)l litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.

3)Orijinal renginde srvr halde ve tortıısuz olacaktır.

4)Kullanrma hazır formda olmalıdır

6)Üretici, tlrtln içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullarıma tarihi ambalaj

iizerinde belirtilmiş o|ınalıdr.

7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2 yıl son kullanma tarihi

olmalıdır.

36-MAYGRUNWALD

1) l litrelik orijinal ambalajında olmalıdır.

2) Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacakiır.

3) Kullaruma haar formda olmahdır

4) Ambalaj boyanın özeliiğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.

fl Üetici iirtirı içeriği ilzerinde belirtilmiş ambalajlarda olmalıdır.

6) Uluslararası tiretim standartlanna uygunluğu belgelenmelidir.

7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2 yl son kullanma tarihi

A(otfl

§o
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s)Aınbalaj boyanın özelliğni koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olma!ıdır.

olmalıdır



) 7- GİDMSA soLUTIoN

l) l litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.

2) Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacakt .

3) Kullanıma hazır formda olmalıdır

4) Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdr.

5) Üretici tlriln içeriğ ilzerinde belirtilmiş ambatajlarda olmalıdır.

6) Uluslararası iiretim standartlanna uygunluğu belgelenmelidir.

7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaıan en az 2 yıl son kullanma tarihi

olmalıdır.

4*8-ORANGE G (PAPANICOLOU soLUsYoNtD TEKNiK şARTNAMESi

l) sitoloji laboratuvannda sitolojik preparatlann sitoplazmik detayının boyanması için

kullarulacaktır

2) 1 litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmahdıı.

4) Kullanıma hazır formda olmalıdır

5) Ambalaj boyanıı özelliğini koruyacak şekilde ışığ geçirmeyen formda olmalıdır.

6) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran eı az2 yıl son kullanma tarihi

olmalıdır.

6) Üretici, iırıin içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj

ilzerinde belirtilmiş olınalıdır.

7) Teslirn edilecek malzemenin, teslimat taıihinden itibaran en az 2 yıl son kullanma wihi

eı{§\-ftT
l
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3) Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacaktır.



.İhaie sıra no?1-2-3-7 -8

EüiLEBiLiR (policLAcTiNE,policLiKoLix ısio,ııcroMER) AMELivır ipı-iĞi TEKNiK
ŞARTNAMESİ

l) Senletik absorbe o|an cerrüi ame|iyat iplıği %90 polyglycolic acid (polyg|ycolide) ve 7ol0 lactic acid (lactide)
(po|yglactin 9|0) co-polimerinden veya |aclomer veya 7ol00 polyglicolic acid den imal edilmiş olmalıdır.(orjinal
katalog üzerinde işaretlenecektir.)

2) Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyal ipliği mullifilament 1örgülü) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renisiz seçenekleri
olmalıdrr. .(orijinal katalog iizerinde işaretlenecektir.)

3) Sentetik absorbe olan multifilamenı cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)-co-L-Lactide (%'70))| ve %50
calcium streate malzemelerinin karışlmıyla kaplanmış olmalıdlr. Kaplama ma|zemesi iplikten styrılmama|ıdır. Kaplama
malzemesi dokularda ıeaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

,l) sentetik absorbe olan multifilament cerrdhi ameliyat ip|iği orta dönem doku desıeği sağlamalıdır. vücut içi ku|lanım|arda
enflamasyon. negatifdoku reaksiyonu ve sütiir materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

5) sentetik Multifilament Absorbe o|abilen cerrahi ipliklerin Vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) sü.eleri 56 _90 gün
arasında olmalı ve süıürün tensil kuvveti başlangıç olarak o/ol00 olarak ahndığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık
Vo75 3. haftadz yaklasik %50 yalilaşık doku desteği 28-30 gündür. Bu süreler ürün ku|lanım kllavuzunda belinilmiş
olmalıdır.(orijinal katalog iizerinde işaretlenecektir.)

6) Ameliyat esnasında düğümün kaydnlmaslnda tiftikleımeyi ve kilittenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir.
Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı. tiftiklenmemeli, dokuyu yırtmamalıdır.

7) Sentetik absorbe olan multifilament cerrüi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum
direnç göstermelidir.

E) sentetik absorbe olan multifi|ament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalın|ığı), mukavemeti (tensil kuvveti). iğne
iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performans| EP (Avrupa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmakopisi) uygun
olmaltdlr. Uretici ıarafından teknik beyan verilmelidir.

9) Sentetik absorbe olan mu|tifilament cenahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmama|ıdr.
İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınhk farkı olmalıdır ve iğne - sütiif
birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. iğne - sütür biIleşim (bağlantl) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması
yaşatmami§t için iğne dibi Lazer ıeknolojisi ile delinmiş o|malıdır.

l0) Sentetik absorbe olan mu|lifilament cenahi ameliyat ipliği,iğne bağlant yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdı1
igneleıin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi. kliılmamast için 302,30l veya 455 veya ethaloy seri çelikten
meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel Oranı % 7 - 11 , Krom Oranı en az Vo 13 olmalıdır. Bu özellikler firma tarafından
asıl doküman|arla be|gelendirmelidir Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördtiğü tarafsız laborafuar|ara
(öm: oDTÜ Metalürji Müdtir|üğu'ne) göndererek inceletebilecek masrafları da tek|if veren firma tarafindan
kaşı|anacaktır.

ll) Sütür ile ilgili şanlar: Sütiir boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden %ol0 oranında değişiklik gösterebilir , +/- o/ol0

tolerans tanınacaktır. igne ile i|gili şanlar:igne boyu lomm.nin üzerindekiler için +/- yol0 tolerans tanınacakt|r.
12) Teslim edilecek malzemenin miadı 4 yıl olrnalıdır.
ı3) Ürün Etilen oksit (Eo) gazı ile steril edilmiş olmalıdıı.
1.1) Ürünün sağl,k Bakanlığı ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır.
l5) Kuıu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kllavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5
16) Teklifedilen iirünlerle birlikte; kaıalog. broşür, şannameye cevap metni ve her kalem için t'er adet orijina| kapalı kutu

numune sunulmalıdır.
l7) idare ihale değerlendirmesi aşamaslnda gerekli gördüğü takdirde istedjği sutür|arü. gerekli gördüğü testlerden (Bu testler:

lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, koPma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeıi tayini. cenahi
iplikten ayrılrna kuvveti tayini. boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü lestleri
yapıırabilecektir.) geçirmek üzere bu test|eri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek Ve test sonuçlarünl
değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptınlacak ıüm testlerin bedeli teklifveren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca
bu Eamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
Teklif verilen kalemlerin kararları : kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikıen (tensil kuweti-gerilme-
çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum : numune değerlendirme sürecinde
eIde edilen tecrübelere göre karar Yerme hakkına sahiptir. Sütiır haflZasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı,
iğne. iplik kalitesi, iğnenin portegü ile fufulmasü, sütürün iğne iie uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci
dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan
ürünler ihale dışı bırakılacaktu.

l8) ihale |istesinde yer alan serbest poligactin sütürlerin boyu l0x45 veya t 2x45 cm olmalüdır.

, 4c
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- İhale- sıra no1-2-3-7 -8

EMiLEBtLiR (poltcLAcTiNE,policLtKoLtx ısio,ı-ıcroMER) AI,nElivır ipı-tĞi rrxırix
ŞARTNAMESI

AMBALAJLAMA VE ETlKETLEME
1) Sütiirler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalrnadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya

sarılmış olmalı.paket içerisine gelişi giizel yeı|eştirilmiş olmama|ldüI. Paket tamamen açıImadan, sadece distal ucu

açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.
2) Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden lİrmaların ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyüm folyo

ambalajdan oluşmah, alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili
tüm bilgiler bulunmaltür.(ameliyathan€ ortamında ürüıl€rin karışmaması için)

Çift amba|ai olan ürünlerin dış ambalajının biı yüzü kolay ylrtıİmayan sudan etkilenmeyen tyvek kağıt, diğer ytizü

saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdrr alüminy,ırm foİyo açı|ma esnasında makaraya zarar vermemesi
için soyulabilir nitelikte olmah yırtılarak açrlmamalıdır(kontaminasyon riskinden dolayı).

3) Karton makaİa ve aliıminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskılı olma|ıdır. Steril alanda ambalaj açıldığında panikü]

düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün kanşıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul
edilmeyecektir.

4) İplikler kanon makaraya kesinlikle renk vermemelidir.
5) sütür ambaİajlnın dışında sütür cinsinin kolay anlaşıhr oımasınl sağlamak amacıyıa renk

kodu olmaiı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer aimalıdır.
6) Karton makara ve alüminlum folyo tizerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a) Ürtin ismi
b) Sütiir hammadde bilgisi
c) Sütiirün filament yapısı
d) İğnesiz ise stmr adedi
e) USP ve EP'ye göre süttiriin ka]lnlüğı
f) Sütüriin uzunluğu
g) Sütüriin rengi
h) Ürün katalog (referans) numarası
i) İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond. Pl,KD,siyah,küt)
j) İğne uzunluğu. mm cjnsinden
k) l/l oranında iğnenin büyüklüğü

D iğxe adedi
m) iğne şekli (l/2, 3l8"/,. diJ,)
n) Lot numarası
p) Son kullanım tarihi
r) Üretici firma adı. logosu ve adresi
S) Sıeril yönıemi ve steri| ibaresi
t) TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB baıkodu (13 haneli)
u) 2d barkod

2



İhaıe sıra no:4-5-5
HrzLI Eı.,tiLEBiı-tn 1Roı-icı-ecriırr,Roı-ie ı-ixoı-ix AsiD) A].rELiyer ipı-iĞt rexıuix

şınrıreııesi
l) Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %90 polyglycolic acid (polyg|ycolide) ve %t0 lactic acid (lactide) co_

polimerinden veya %ol00 polyglicolic acid'den imal edilmiş olmalıdıı.(orj inal katalog üzeıinde işaretlenecektir.)
2) Senıetik absorbe olan cerrahi arneliyat ipliği multifilament (örgülü) yaplda olmalıdır. Sütur renksiz olmalıdır.(orijinal

katalog üzerinde işaretlenecektir.)
3) Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)-co-L-Lacıide (%70))] ve %50

ca|cium streate malzeme|erinin karışımıyla kap|anmış olmalıdır. Kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalıdır. Kap|ama
malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

4) Sentetik absorbe olan mulli{i|ament cerrahi ameliyat ipliği ona dönern dokü desteği sağlamalıdür. Vücut içi kullanımlarda
enflamasyon. negatifdoku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalldır.

5) Sentetik Multifilament Absorbe olabilen cerrahi iplik|erin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri 40-45 gün
arasında olmalı ve sütürün tensiI kuvveti başlangıç olarak %l00 olarak alındığında doku desteği 5. günde yaklaşık olarak
%50 l0-I4.günde o/o0. yakla§ü doku desteği l4 gündür. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belinilmiş olmalıdır.
(orijina| katalog tizerinde işaretlenecektir.)

6) Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenıneyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde ima| edilmelidir.
Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı. tiftiklenmemeli. dokuyu yırtmamalıdır.

7) Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ame|iyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum
direnç göstermelidir.

8) Sentetik absorbe olan multifi|ament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kallnlığı), mukavemeıi (tensi] kuYYeti). iğne
iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP (Avrupa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmakopisi) uygun
olmalıdır. Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.

9) Sentetik absorbe olan multifilament cenahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtilten sonra boşluk yaratmama|ıdlr.
İgne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az tıavmayr sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne _ sütür
birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. igne - süıür bjrleşim (bağıanİ) yeri doku süriiklenmesi ve doku travmasl
yaşatmaması için igne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.

l0) Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve ko|ayca kopmamaltdır.
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kürü|maması için 302 veya 455 veya ethaloy seri çelikten
meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel Oranı % 7 l l , Krom Oranı en az % |3 olmalıdır. Bu özellikler firma tarafından
asıl dokümanlarla belgelendirmeIidir Kurum gerek duyduğu takdirde numune|eri uygun gördilğü tarafsız ]aboratuarlara
(örn: oDTÜ Meta|üdi Müdtirlüğü'ne) göndeİerek ince|eıebilecek. masraflan da ıeklif veren firma taraflndan
karşılanacaktır.

ll) Sütiir iIe ilgili şaıtlar: Sütür boyu ihale listesinde be|irti|en ölçüden 7ol0 oranında değişiklik gösıerebilir . -l- o/ol0

to|erans tanınacaktır. İgne ile ilgili şanlar :İğne boyu l0mm,nin üzerindekiler için +L 7ot0 tolerans tanınacaktır.
l2) Teslim edilecek malzemenin miadı 4 yıl olmahdır.
t3) Ürün gamma ışınlama yöntemi ile sıerit edilmiş olmalıdır.
l4) Ürünün Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onavlanmış ürün numarası bulunacakıır.
l5) Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yöneımeliği Madde:5
16) Teklifedilen ürUnler]e birlikte: katalog. broşür, şannameye cevap metni ve her kalem için l'er adet orijinal kapalı kutu

numuıe sunulmalıdır.
t7) idare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gelekli gördüğü testlerden (Bu testler;

lif cinsi tayini. çap tayini, ipliğin uzun|uk tayini, kopma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeti tayini, cenahi
iplikten ayrılma kuweıi tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri
yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabi|en istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlannı
değerlendirmede kullanabilecektir. Yapttnlacak tüm testlerin bede|i tek|if veren istekii tarafından kaçılanacaktır. Aynca
bu aşaınada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekIi firmalardan tekar numune istenebilecektir.

lE) Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalem|ere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuweti-gerilme-
çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra verilecekıir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde
elde edilen tecrübelere göre karar verme hakküna sahiptir. sütiır haflzasının güvenirliği. ameliyat sıraslndaki performansı-
iğne. iplik kaıitesi. iğnenin Portegü ile tutulması. sütürün iğne ile uyumu. iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci
dereceden önem arz etıiginden numune ilzerinden ıüm bu kriterler test edilerek karar veri|ecektir. Uygunluk alamal,an
ürünler iha|e dışı bııakılacaktır.

19) ihale listesinde yer alan serbest poligactin veya polyglikolik asid sütiirterin boyu l0x45 veya l2x45 cm olmalıdır.
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Ihale slra no:4-5-6' HIZLI EMiLEBiLiR (policLAcTiNE,poLiGLiKoLiK AsiD) AMELiyAT ipı-iĞi rrxııix
şenrırıuesi

AMBALAJLAMA VE ETIKETLEME

l) Sülürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalınadan kolayca açılabilrneli, karton makaraya
sarılmış olmaİı. paket içerisine gelişi güzeİ yerieştiri|miş olmamalıdır. Paket tamamen açıımadın, sıdece distal ucu
açıldğında iğneye ulaşdabilmelidir.

2) Üriinlerini t€k ambalaj ıçerisinde teklifeden firmaİarın ambıtojı soyulabilir nitelikte ılüminyum folyo
ambalajdan oluşmah, ılüminyum folyo ambalaj 8çıldlktan sonra içinden çıkan makıra üZfrindc ürün ile ilgili
tüm bilgiler bulunmalıdır. (ameliyathane ortamında ürünlerin karışmamesı için). Çift ambalaj olan üriınlerin d!ş
ambalajının bir yüzü kolay yırtıımayan §udan etkilenmeyen t}"vek kağlt, diğer yüziı saydam naylon, iç ımbalaj
alüminyum folyo olmalıd!r alüminyum folyo açılmı esnasında makaraya zarar vermemesi için §oyulabilir
nilelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (kontaminasyon riskinden dolayı).

3) Karton makırı ve alüminyum ambalaj üzerinde yazlh bilgiler basklıı olmahdır. steri| aıanda ambalaj açlldlğında
partikül düşmemesi ve bİıgilerin kayboımaması ve üriin karışlklığlna sebep olmamak için yaplştlrıımlş etiket
kesinlikle kabuı edilmeyecekıir.

4) İplikler karton makaraya kesinlikle renk vermemelidir.
5) Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolav anlaşılır olmasını §ağ|amak amacıyla renk kodıı olmah,aynca bu

renk karton iç makarada da yer almalıdır.
6) Karlon makara ye alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a) Ürün ismi
b) Sütür hammadde bilgisi
c) sütüriin fiIament yapısı
d) iğnesiz ise sütür adedi
e) USP ve EP'ye göre sütüriin kallnlığı
0 Sütürün uzunluğu
g) Sütürün rengi
h) Ürün katalog ( ıeferans) numarası
i) İgne cinsi (keskin, spatül.yuvarlak.diamond. PL,KD,siyah.kü$
j) İğrıe uzunluğu, mm cinsinden
k) l/l oranında iğnenin büyüklüğü
l) İğne adedi
m) İgne şekli ( l /2. 3/8, l14. dnz\
n) Lot numarası
o) Son kullanma tarihi
p) Üretici firma adı. logosu ve adresi
q) Sıeril yöntemi ve steril ibaresi
r) TiTUBB sisıeminde onaylanmış UBB barkodu (l3 haneli)
s) 2d Barkod
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iHALE SıRA No:9-1o-23-24-23-2G27-28_29_3G.3ı_32_33_34
PoLi PRoPiLEN AMELiYAT İPLiĞi rrxıix şınrxıııosi

ı. surünüı özELLlKLERi
1.1.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan iplikler PP (Polypropylene)'den imal edilmiş olmalıdır.
1.2.Senıetik absoİbe olmayan cerrahi ameliyat ipliği monofilament yapıda olmalıdlr.
1.3.Absorbe olmamalı. kolay düğüm tutmaltdlr ve kontrollü esneme özelliği o|ma|ıdır.
l.,l.sutür dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamahdtr ve sütür materyaline bağ|! komplikasyon riski minimum
olmalıdır.
ı.5.Sütüriln allnması gereken durumlarda (cilt) sütiir içeride sertleşmgmeli, dikiş a|ınlrken kopmamahdrr.
1.6.Cerrahi sentetik monofilaman absortıe olmayan ameliyat ipliği sütür atüldükıan sorüra gerilmeye ve çekilmeye maksimum
direnç gösıermelidir
1.7.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ip|ik cenahi iğneye takı|t durumda ve minimum kıwımlı olacak şekilde.
ambalajlanmış olmalıdır.
t.E.İpliklerin kalınlıkları- düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi'ne uygun
olmalıdır. Cerrahi sentetik Monofilaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (ka|ınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti). iğne iplik
bağlantı değer|eri ve düğüm atma performansı EP ve USP'ye uvgun olmalıdır.Üretici larafından teknik beyan verilmelidir.
1.g.Ameliyat esnasında düğümün kaydırtlmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmeIidir,
tiftiklenmemelidir. dokuyu ylrtmamalıdlr. Sütür yüZeyi pürilzsüZ olmalı tiiylenmeye karşı dayanaklı olmall ve dikiş süresince
deforme olmama|ıdır. iğne dokudan geçtikten sonra sütür kıSmü dokuya takılıp geriye doğru biızüşmemeli ve tiflikIenme
1apmamalıdır.
1.1O.TesIim edilecek malzemenin miadı en az 4 yıl olmalıdır.
1.1l.İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamaltdır.İgne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak
minimum kalınlık larkı olmalıdır ve iğne sütür birleşme yeri kolay|ıkla kopmamalıdır. İğne - sütür birleşim (bağlantı) yeri doku
sürüklenmesi ve doku travmasü yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
i.l2. Sütur iğrıeleri. kolay kınlmayan ve kolay eğilmeyen. özel çelik alaştmlı ye porlegüye takıldığında kaymasını engelleyecek
_"-apıda (flat gövdeli)olmahdır. iğneler portegü ile rahat tutulacak yapıda olmalıdır.
1.13.iplik|er iğneye ıakth. steril ve ipliğin düğüm olmasınl engelleyecek şekilde. sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir
poşetlerde olmalıdır. iğne portegü ile rahatça alınabilmelidir.İp|iğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı. paket tamamen
açılmadan. sadece disıal ucu açı|dığtnda iğneye ulaşılabilmelidir_
1.1,l.cenahi sentetik monofiIaman absorbe olmayan ameliyat ipliği, iğne bağlantü yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.
i_me|erin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302 455 veya ethaloy seri çelikten meydana gelme|i ve
iğnedeki Nikel Oranı 96 7 - ll Krom Oranı 7o 16-18 o|ına]ıdır. Bu öze|likleı firma tarafindan asıl dokiimanlarla
belgelendirmelidir ve konu ile ilgili teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız
laboratuarlara (öm: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma tarafından
karşılanacaktr..
1.15.Cenahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaph olmalı. özel çelik alaşımlı, kırılmaya
ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olnalıdır.
1.16.İğnelerin yiizeyi püriisüz olma|ı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.
1.17.Sütür ile ilgili şanlar: Sütür boyu ihale listesinde belinilen ölçüden 9oI0 oranında değişiklik gösterebilir. +/- yol0 to|erans
tanlnacakttr.
1.18.İğne ile ilgili şanlar:İgne boyu 8mm.nin tizerindekiler için +/- %l0,8 mm altında olan iğneler için +/- lmm tolerans
tan!nacaktlr-
1.19.Ürün Etilen oksit (Eo) gazü ile steril edilmiş olmaltdır
1.20. idare ihale değerlendirmesi aşamasünda gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü tesılerden (Bu testler; lif
cinsi tal,ini. çap tayini. ipliğin uzunluk tayini. kopma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeti tayini. cenahi ip|ikten
ayrtlma kuvveti tayini. boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunlann hepsi veya sadece geIekli gördüğü testleri yaptürabileceldir.)
geçirmek üzere bu lestleri yapabilen istedigi laboratuara gönderebilecek ve test sonuç|annı değerlendirmede kullanabilecektir.
Yaptırılacak tüm testlerin bedeli ıek|if veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada veıilen numunelerin yetersiz
gelmesi durumunda istekli firmalardan tekar numune istenebilecektir.
t.2l.Ürünün Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır. Her ürünün
üZerinde CE işareti ve kontrol numarası tlbbi cihazlar },önetmeliği hükümlerine uygun şekliyle iliştirilmiş olma|ıdır.
1.22 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Tiirkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5)
1.23. Teklif edilen ürünlerle birlikte: katalog. broşür, şartnameye cevap metni ve her kalem için l'er adet orijinal kapalı kutu
numune sunulmalıdır.
t.2{. Teklifverilen kalemlerin kararlan ; kalemlere ait numuneler d.tay|ı bir şekilde ince|endikten (tensil kuvvetigerilme-çekme-
kopma_igne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen
tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güveıirliği, ameliyat sırasındaki performansı. igne. iplik kalitesi,
iğ,nenin ponegü ile tutulmast. sütürün iğne ile uyumu. iğnenin dokudan kolay geçiş sağlamasl birinci dereceden önem arz
ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar veri]ecektir. U alamayan ürünler ihale dışı kalacaktır
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ihale slra no:9-10-23-21-25-26-27 -2ç29-3v31 -32-33-31

2. AMBALAJLAMA VE ETiKETLEME

2.2. Birim Ambalaj : Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajlarl soyulıbilir nitelikte
sudan etkilenmey€n yırtılmayan t},yek ambalajdan oluşmalar|, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içind€n Çıkan
makıra üzerinde ürün ile ilgili ıüm bilgiler bulunmahdır Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir 1,üzü
yürtllmayan sudan etkilenmeyen. diğer yüzü saydam nay|on. iç ambalaj tyvek kağüt olma|ıdır.lç ambalaj aÇılma

esnasrnda makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmah yırtılarak
açılmamalıdır.(Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan mıkara üzerinde
ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır

2.3. sütürler iğneye takülı Yaziyette makas vey,a başka bir aleıe gerek kalmadan kolayca açılabilmeli. karton makaraya

sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi giizel yerleştirilmiş olmamalıdır- İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör
oImalt. paket ıamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığlnda iğneye ulaşllabilmelidir.

2.4. Birim amba|ajın tizerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bi|giler yazılmış olacaktır. Steril alanda
ambalaj açıldığında partikül düşm€mesi ve bilgilerin kaybolmamasl ve üriin karışık]lğtna seb€p o!mamak için
yaplştırllmlş €tiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.5. sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşllır olmasını sağlamak amacıy|a renk kodu olmalı,ayrıca
bu renk karton iç makarada da yer almahdtr.

2.6. Aıüminyum fol1,o olarak teklifedilen ürünlerin folyo üzerinde 1,er alan aşağtdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde
de buIunması zorunludur. ürünlerin tek ambalaj olarak teklifedi|mesi durumunda (twek v.b)

Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.
a) Ürün ismi
b) Sütür hammadde bilgisi
c) Sütürün filament yapısl
d) iğnesiz ise sütür adedi
e) USP ve EP'ye göre sütürün kalınhğı
f) Sütüriın uzunluğu
g) Sütüriın rengi
h) Ürün katalog ( referans) numarasl
i) İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, Pl,KD,siyah,küt)
j) İğne uzun|uğu, mm cinsinden
k) l/l oranında iğnenin büyüklüğü
l) İgne adedi
m) İğne şekli ( l /2. 3l8, l/4, diiz)
n) Loı numarasü
o) Son kullanma tarihi
p) Üretici firma adı. |ogosu ve adresi
q) Steril yöntemi ve steril ibaresi
r) TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu ( l3 haneli)
s) 2d Barkod
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ii-l.ALE slRA No: t l -l2
PoLYESTER AMELiYAT iPLiĞi TEKNİK şARTNAMEsi

!. SUTüRÜN ÖzELLiKLERi
1.1.Cerrahi Sentetik multiflaman absorbe olmayan iplikler polyethylene terephthaİate (po|yester) den en imal edilmiş olmalıdır.
I.2.Sentetik absorbe olmayan cerTahi ame|iyat ipliği multiflament yapıda olmalıdıı.
i.3.Absorbe olmamalı. kolay düğüm futmalıdır ve konlrollü esneme özelliği o|malıdır. Sentetik absorbe olmayan multifilament
cerrahi ameliyat ipliği silikon kaplama olmalıdır. Kap|ama malzemesi iplikten sıynlmamalıdır. Kaplama malzemesi dokularda
reaksi1,on veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.
|.,l.sutür dokuIarda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamaIıdıı ve sülür materyaline bağ|ı komplikasyon riski minimum
oImalıdır.
I.5.Suıürün allnmasl gereken durumlarda (cilt) sütür içeride sertleşmemeli, dikiş alınırken kopmamalıdır.
1.6.Cenahi sentetik multiflament absorbe olmayan ameliyat ipliği sütir aıtldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum
direnç göstermelidir
ı.7.cenahi sentetik mulİiflament absorbe olmayan iplik. cerrahi iğneye ıakılı durumda ve minimum kıvnmlı olacak şekilde.
ambalajlanmış olmalıdır-
1.8.İpIiklerin kalın|ıklan, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi'ne uygun
olmalıdır. Cerrahi senletik Multiflaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı). mukavemeti (tensil kuvveti). iğne iplik
bağlanıı değerleri ve düğüm atma performansl EP ve USP'ye uygun olmalüdür. Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.
1.9.Ameliyat esnaslnda düğümün kaydırılmaslnda tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir.
tiftik|enmemelidir- dokuyu ytnmamalüdır. Sütür yüzeyi püriizsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalt ve dikiş süresince
deforme olmamalıdır. iğne dokudan geçtikten sonra sütür klsmı dokuya taklltp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme
_,-apmamalıdır.
1.1O.Teslim edi|ecek malzemenin miadı en az 4 yıl oImalıdır.
l.tl.İğne dokudan geçtiken sonra boşluk 1aratmamalıdır. [9e i|e ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az Iraymayı sağlayacak
minimum kalınlık farkı olma|ıdır ve iğne - sütiir birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdr. İğne sütür birleşim (bağlantü) yeri doku
sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş o!malıdır.
1.12. Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen. özel çelik alaşımlı ve portegüye takıldığında kaymasınI engelleyecek
yapıda (flat govdeli)olmalıdır. iğneler ponegü ile rdhat tufulacak yapıda olmalıdtr.
1.13.İplikler iğneye taküh. steri| ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde. sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir
poşetlerde olmalıdır. iğne portegü ile rüatça alınabilme|idir. ipliğin dolaşmasını engellel,ecek bir faktör olmalı. paket tamamen
açılnradan. sadece distal ucu açıldtğında iğneye ulaşılabilmelidir.
1.14.Cernhi sentetik multiflament absorbe olmayan ameliyat ipliği. iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302 455 veya ethaloy seri çe|ikten meydana gelmeli ve
igedeki Nikel Oranı o/o 'I - l l . Krom Oranı % 16-18 olmalldür. Bu özellikler firma tarafından ası| dokiimanlar|a
belgelendirmelidir ve konu.ile ilgili teklifle birlikte vermeIidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numune|eri uygun gördüğü tarafsız
laboratuarlara (öm: ODTU Metalürji Müdürluğü'ne) göndererek inçeletebilecek masraflan da teklif veren firma tarafından
karşılanacaktır..
1.1S.Cenahi sentetik multiflaman absorbe olmayan ame|iyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı. özel çelik alaşımIı. kırı|maya
ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmaiıdır.
|.l6.İğnelerin yüzeyi pürtizsüz olmalı ve dokudan geçerken tızvmaya sebep olmamalıdır.
1.17.Sütür ile ilgili şartlar: Sütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçuden %ol0 oranında değişiklik gösterebilir, +/_ 0/ol0 to|erans
tanınacaktır.
1.18.İgne ile ilgili şart|ar:İgne boyu 8mm.nin üzerindekiler için.l7oI0 tolerans tanınacaktır.
1.19.Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş o|malıdır
İ.20. idare ihale değerlendirmesi aşamasında geıekli gördüğü takdi:de istediği sutürları. gerek]i gördüğü testlerden (Bu testler; lif
cinsi tayini. çap tayini- ipliğin uzunluk tayini- kopma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeti tayini_ cenahi iplikten
alrı|ma kuvveıi ravini- boya sabiıliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yapttrabilecektir.)
geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuan gönderebilecek ve tesı sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecekıir.
Yaptırllacak tüm testlerin bedeli teklif Yeren istekli taraflndan karşı|anacaktır. Aynca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz
gelmesi durumunda istekli firmalaıdan tekar numune istenebi|ecekiir.
1.2l.Ürünün Sağlık Bakan|ığı Ulusa| Bilgi Bankasüna kaydedi|miş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır. Her ürünün
üzerinde CE işareti ve kontroI numarası tıbbi cihaz|ar yönetmeliği hükümlerine uygun şekliyle iliştirilmiş olmalıdır.
1.22 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait TüIkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır_ (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5)
1.23. Teklif edilen ürünlerle birlikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve her kalem için i'er adet orijinal kapalı kutu
numune sunulmalıdır-
t.2.1. Teklifverilen kalemlerin kararları ; kalemlere ail numuneler detaylı bir şekilde ince|endikten (rensil kuvveti-gerilme-çekme-
kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra veri|ecektil.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen
tecrübe|ere göre karar verme hakklna sahiptir. Sütür hafızas]nln güvenirliği. ameliyat süras|ndaki performansı, iğne. iplik kalitesi.
iğnenin ponegü ile tutulması. sütürün iğne ile uyumu. iğnenin dokudan ko birinci dereceden 6nem arz

nler ihale dışı kalacahır.

0n.

ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler ıest edilerek karar verilecektir. Uy

oa



2. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

2.2. Birim Ambalaj : Ürünierini tek ambalaj içeri§inde teklif eden firmaların ambalajlan soyulabilir nitelikle su ve
nemden etkilenmeyen yınılmayan tyvek ambalajdan oluşmalan, tyvek ambalaj açıIdıktan sonra içinden çıkan
makara üzerinde ürün ile ilgili ttım bilgiler bulunma|ıdır. Çift amba|aj olan ıırün|erin dış ambalajmm bir yiizü
yınılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yııZiı iıydam naylon. iç ambalaj tyvek kağtt olmalıdlr. iç ambalaj
açıIma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yınılarak açılmamalıdır.
(Kontaminasyon riskinden dolayı). ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara iizerinde ürün ile ilgili ttım
bilgiler bulunmalıdır

2.3. Sütürler iğneye takllı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, kanon makaraya
sarılmış o|malı. paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmama]ıdır. İpligin dolaşmasını engelleyecek bir faktOr
olmalı, paket tamamen açılmadan. sadece disia| ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmeIidir.

2.4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ye bozulmayacak biçimde aşağıdaki bi|giler yazılmış o|acaktır. Steril alanda
ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bi|gilerin kaybolmaması ve ürün kanşlklığına sebep olmamak için
yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.5. Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk
karton iç makarada da yer almalıdır.

2.6. Alüminyum folyo olarak teklif edilen tirünlerin folyo iizerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara İzerinde
de bulunması zorunludur. ürün|erin tek ambalaj olarak teklifedilmesi durumunda (tyvek v.b)

Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler,
a) Ürlln ismi
b) Sütür hammadde bilgisi
c) Sütiirün filament yapüsl

d) İğnesiz ise sütilr adedi
e) USP ve EP'ye göre sütürün kalınlığı
0 Sütiirün uzunluğu
g) Siıtüriın rengi
h) Ürün katalog ( referans) numarası
i) igne cinsi (keskin spatiil.yuvarlak,diamond, Pl,KD,siyah,küt)
j) İğne uzunluğu, mm cinsinden
k) l/I oranında iğnenin büyük|üğü
l) İgne adedi
m) igne şekli (l/2, 3/8,%,ditz'
n) Lot numarast
o) Üretim tarihi
p) Son kullanma tarihi
q) Üretici firma adı. logosu ve adresi
r) Steril yöntemi ve steril ibaresi
s) TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (13 haneli)
t) 2d Barkod
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ihal€ slra no;ı8-19-20-21-22
iPE( süTüR TEKNiK ŞARTNAMEsi

1.1.cerrahi sentetik monofi|aman absorbe olmayan iplikler ipekten imal edilmiş olmalıdır.
1.2.sentetik absorbe olmayan cerrahiaİneliyat ipliği multifilaman yaplda olmalldır.
1.3.Absorbe olmamalı, kolay düğüm tutmalldlr.
1.4.sutür dokularda reaksiyon Veya enfeksiyon riski oluşturmamalldlr Ve 5ütür materyaline bağlı komplikasyon
riski minimum olmalıdır.
1.5.cerrahisentetik multifilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği sütür at|ldlktan sonra gerilmeye ve çekilmeye
maksimum direnç gostermelidir
1.6.cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan iplik, cerrahi iğneye takll! durumda ve klVrllmayl
engelleyecek şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.
1.7.ipliklerın kalınllkİarl, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.s.P. Ve/Veya AVrupa
Farmakopisi'ne uygun olmalldlr. cerrahi sentetik Multifilaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı),

mukavemeti (tensi| kuweti), iğne iplik bağlantl d€ğerleri Ve düğüm atma performansı EP Ve UsP'ye uygun
olmalldlr.Üretici taraflndan teknik beyan verilmelidir.
ı.8.Ameliyat e5naslnda düğümün kaydlnlmaslnda tiftiklenmeyi Ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imaı
edilmelidir, taftiklenmemelidir, dokuyu ylrtmamalldlr.5ütür yüzeyi pürüz5üz olmall tüylenmeye karşl dayanakll
olmalı ve dikiş süresince deform€ olmamalıdır.
1.9.Teslim edilecek malzemenin raf ömrü 4 yll olmalldlr.
l.lo.iğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır.iğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az

travmayl sağlayacak minimum kallnllk farkl olmalldlr Ve iğne - 5ütür birleşme yeri kolayllkla kopmamalldlr. iğne

- sütür birle§im (bağlantl) yeri doku sürüklenmesi ve doku travmasl yaşatmamasl için iğne dibi Lazer teknoloiisi
iıe delinmiş olmalldlr.
1.11. sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlt Ve portegüye taklldlğlnda kaymaslnl
engelleyecek yapıda (flat gövdeli)oİmahdlr. iğneler portegü ıle rahat tutulacak yapıda olmalıdlr.
1.12.iplakler iğneye taklll, steril Ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun
kolay açılabilir poşetlerde olmalldlr. sütür ambalajl açlldlğ| an sütür kullanlclyl karşılamalı ve iğne porte8ü ile
rahatça allnabilmelidir.ipliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmall, paket tamamen açlımadan, sadece
distal ucu açlldlğlnda iğneye ulaşllabilmelidir.
1.l3.cerrahi sentetik muıtifilaman absorbe olmayan ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik
alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmaIıdIr.
ı.l4.iğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdlr. cerrahi sentetik
monofilaman absorbe olmayan ametiyat ipliği,iğne bağlantl yerinden çıkmamalı Ve kolayca kopmamalıdır,
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302 veya 455 seri çelikten meydana
gelmeli ve ığnedeki Nikel oranı Yo 7 - 11 ,Krom oranl % 16-18 olmalldlr. Bu özellikler firma taraflndan asll
doküman|arla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite belgelerini teklif|e birlıkte Vermelidir. Kurum gerek

duyduğu takdirde numuneleri uygun 8ördüğü tarafslz laboratuarlara (örn: oDTÜ Metalüfji Müdürlüğü'ne)
göndererek inceletebilecek, masrafları da teklif veren firma taraflndan karşlıanacaktlr..

1.15.sütür ile ilgili şartlar:5ütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden %10 oranlnda değişiklik gösterebilir,
+/- %ı.0 tolerans tanlnacaktlr.
1.16.iğne ile ilgili şartlar :iğne boyu 1omm.nin üzerindekiler için +/- %10 tolerans tanlnacaktlr.
ı.17.Ürün Etilen oksit (Eo)gazl ile steril edilmiş olmalüdlr
ı.18.idare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürlarl, gerekli gördüğü

testlerden {Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma
mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrllma kuweti tayini, boya sabit|iğinin tayinitestıeridir. Bunlarln hepsiveya
sadece gerekli gördüğü testleri yaptlrabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapab|len istediği laboratuara
gönderebilecek Ve test sonuçlannl değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptlrllacak tüm testlerin bedeli teklif
veren istekli tarafından karşlıanacaktlr. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda
istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
1.19.Ürünün sağİlk Bakanllğl Ulusal Bilgi Bankaslna kaydedilmiş ve onaylanmlş ürün numarasl bulunacaktlr. Her
ürünün üzerinde cE işareti ve kontrol numarası tlbbi cahaz|ar yönetmeliği hükümlerine uy8un şekliyle iliştirilmiş
olmalıdır
ı.20 Kutu ambalaj içe.isinde ürüne ait Türkçe Kullanlm Kllavuzu olmak z (Tıbbi Cihaz Yönetmelıği

,
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iPEK süTüR TEKNiK şARTNAMEsi

ihal€ stra no:18-19-20-2ı-z2

1.2ı. Teklif edilen ürünlerle birlikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve her kalem için l'er adet

numune 5unulmalldlr
1.22. Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detayll bir şekilde incelendikten (tensil

kuweti-gerilme-çekme-kopma,iğne iplak çap değerleri ) ve kullanıldıldan sonra verilecektir.Kurum ; numune

değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verm€ hakklna sahiptir. sütür hafızasının
güvenirliği, ameliyat 5lraslndaki performansl, iğne, iplik kalitesi, iğnenin ponegü ile tutuImasl, sütürün iğne iİe

uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden tercih sebebidir.

Şartnamenin tüm kriterleri tek tek numune üzerinde deneme yapılarak uygunluk verilecektir. Uy8un olmayan

ürünler ihale dlşı blrakllacaktır
1.23.ihale listesinde yer alan 5erbest ipek 5ütürler 17x45 cm uzunluğun da olmalldlr.

2. AMBAIA,LAMA VE ET|KETLEME

2.1 Birim Ambalaj : Çift ambala.i olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü kolay ylrtllmayan sudan

etkilenmeyen kağıt, diğer yüzü §aydam navlon, iç ambalaj özel lakh kağıt ve pvc'den b|ister

olmalıdır.iç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabiiir nitelikte olmalı
ylrtllarak açllmamalldIr.(Kontaminasyon riskinden dolayı)Ürünlerini tek ambalaj içersinde teklif
eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte sudan etkilenmeyen kolay ylrtllmayan

ambalajdan oluşmalı, ambalaj açlldlktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm
bilgiler bulunmalıdır

2,2. sütürler iğneye taklll vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açllabilmeli,
karton makaraya sarılmış olmalı,paket içerisine geıişigü2el yerleştirilmiş olmamaltdlr

2.3. Birim ambalajln üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağldaki bilgiler yazllmlş olacaktlr.
steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kayboımamasl ve ürün
karışıklığına sebep olmamak için yapıştınlmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.4. sütür ambala.jınln d§ında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu

olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almahdır
8irim poset üzerinde zorunlu olmaslgereken bilgiler

a) Ürün asmi

b} sütür hammadde bilgisi
c) sütürün filament yapüsl

d} iğnesiz ise sütür adedi
e) UsP Ve EP'ye 8öre sütürün kallnllğl
f) sütürün uzunluğu
g) sütürün ren8i
h) Ürün katalog numarası
i} iğnecinsi (keskin,spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)

i) iğne uzunluğu, mm cinsinden
k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü
l) İğne adedi
m} iğne şekli (1/2, 318, %, dnz')

n) Lot numarasl
o) Uretim Ve son kulıanlm tarihi
p) Üretici firma adl ve adresi
q) steril yöntemive steril ibaresi
r) T|TUBB s|steminde onaylanmlş uBB barkodu (13 haneli}
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İHALE sIRA No: 13-14-15-16-17
EMİLEBİLİR ( PoLYDİoxANoNE) AMELİYAT İPtİĞi TEKNiK şARTNAı,IEsi

ı) Sentetik absorbe o|an cerrahi ameliyat ipliği %l00 polydioxanone'dan imal edilmiş olmalıdır.(orjinal katalog üzerinde
işaretlenecekir.

2) sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği monofilament (örgüSiiz) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renksiz
seçenekleri olmalıdır.(orijinal katalog üzerinde işaretlenecekıir.)

3) Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği uzun dönem doku desteği sağlamalıdır. Vücut içi
kullanımlarda enflamasyon. negatifdoku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

4) Sentetik Monofilament Absorbe olabilen cerrahi ip|iklerin ?ücutta tamamen emilim (absorbsiyon) stireleri l80-2l0 gün

arasında olmalı ve sütiirün tensil kuı.veti başlangıç olarak o/ol00 o|arak altndığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık
olarak o/o'75 4.haftada yak|aşık olarak 0/o60 yaklaşık doku desteği 60 gündiir. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda
belirtilmiş olmalıdır.(orijinaı katalog iizerinde işaretlenecektir.

5) Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir. iplik
dokudan geçerken sıyrılmamalı, tiftiklenmemeli, dokulu yırtmamalıdır.

6) Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği sütüI atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilrneye maksimum
direnç göstermelidir.

7) Sentetik absorbe olan monofi|ament cerrahi ameIiyat ipliğinin çap değerleri (ka|ınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti). iğne
iplik bağlantü değerleri Ve düğüm atma performansl EP (Avrupa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmakopisi) uygun
olma|ıdır. Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.

8) Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır.
igne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en aZ travmayı sağ|ayacak minimum kalınlık farkı olmahdır ve iğne - sütür
birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdıı. igıe sütüİ birleşim (bağlann) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması
yaşatmamasl için iğne dibi Lazer teknolojisi ile deiinmiş o|ma|ldır.

9) Sentetik absorbe o|an monofilament cerrahi ameliyat ipliği. iğne bağlantü verinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kın|maması için 302 veya 455 veya ethaloy seri çelikıen
meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel oranı % 7 l l , Krom oranı en az 7o l3 olmalıdlr. Bu özellikler firma tarafından

asıl dokümanlarla belgelendirmelidir Kurum gerek duyduğu takdirde numuıe|eri uygun gördüğil tarafsız laboratuarlara
(öm: oDTÜ Metalürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebi]ecek, masrafları da teklif veren firma taraf|ndan
karşılanacaktır.

l0) Sütür ile ilgi|i şanlar: Sütür boyu ihale listesinde belinilen ölçüden %ol0 oıanında değişiklik gösterebilir . +l- o/o|0

tolerans tanlnacaktır. İgne ile ilgi|i şanlar:İğıne boyu |Omm.nin ijzerindekiler için +^ o/ol0 tolerans tanınacaktır.
l l) Tes|im edilecek malzemenin miadı 4 yıl olmalıdır.
ı2) Üriin Etilen oksit (Eo) gaz| ile steril edilmiş olmalıdır.
ı3) Ürünün Sağlük Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kal,dedilmiş ve onaylanmüş ıırün numarası buIunacaktır.
l4) Kutu ambataj içerisinde ürtine ait Türkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi cihaz Yönetmeliği Madde:5
15) Teklif edilen ürün|eİle birlikte: katalog, broşür. şartnameye cevap metni ve her kalem için l'er adet orijinal kapalı kutu

numune sunulmalrdır.
l6) idare ihale değerlendirmesi aşamasında geıekli göIdüğü takdirde istediği sutürlan, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler:

lif cinsi tayini. çap tayini, ipligin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeti tayini, cenahi
iplikten ayrılma kuvveti tayini. boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunlarrn hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri
yaptırabilecektir.) geçirmek iizere bu testleri yapabi|en istediği laborafuara gönderebilecek ve test Sonuçlannl
değerlendirmede kullanabilecektiı- Yaptınlacak ttim tesilerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca
bu aşamada verilen numune|erin yetersiz gelmesi durumunda istekli frrmalardan tekrar numune istenebilecektir.

!7) Teklif verilen kalemlerin kararlan : kalemlere aiİ numuneler detayh bir şekilde incelendikten (tensil ku!ryetigerilme-

çekme_kopma-iğne iplik çap değer|eri ) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum i numune değerlendirme sürecinde

eIde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahipıir. Sütür haflzasının güveniı|iği. ameliyat sırasındaki performansı.
iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutu|ması. sütürün iğne ile uyumu. ignenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci
dereceden önem arz ettiğinden numune iizerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verileceklir. Uygunluk alamayan

ürünler ihale dışı bırakılacaktır.

,a'?
o.'.+

0.

'a,
'ıJo

1,o
, _-,/ü,^.

a



IHALE sIRA No:13-14-15-15- 17
EMiLEBİtİR (PoLYDİoxANoNE) AMELİYAT İPLiĞİ 7EKNiK şARTNAı{Esİ

AMBALAJLAMA VE ETl KETLEME

l) Sütürler iğneye takılı Vaziyette makas veya başka bir aleıe gerek kalmadan kolayca açılabilmeli. karton makaraya
sarılmış oImalı.paket içerisine gelişi gıizel yerleştirilmiş oımamalıdır. Paket tamımen açllmadan, sadece distal ucu
açıldığındı iğneye uIaşılabilmelidir.

2) Ürünlerini tek ambalıj içerisinde teklifeden firmıların ambalajl soyutabilir nitelikte alüminyum folyo
ambılajdan oluşmılı, alümitryum folyo ambalaj açtldıktan sonra içinden çıkan mıkara üzerinde ürin ile ilgili
tüm bilgiler bulunmahdır.(ameliyathane ortamında irünlerin karışınaması için)
Çift ambalaj olan ürtlnlerin dış ambalajının bir yüzii kolay yırtılınayan sudan etkilenmeyen Şvek kağıt, diğer ylizü
saydam nay|on, iç ambalaj alümin}tm folyo olmalıdır alüminyun folyo ıç|lma esna§ında makaraya zarar
verm€mesi için soyulabilir nitelikıe olmall ylrtılarak açı|ınamahdlr (kontaminasyon riskinden dolayı).

3) Karton mıkara ve alüminyum ambalaj aızerinde yazılı bılgiler baskllı olmalıdır. Steril alanda amba|aj açıldığında
partikül düşmemesi ve bilgi|erin kaybo|maması ve ürün kar§lklErna sebep olmamak için yaplştlrılmlş etikeı
kesinlikle kabul edilmey€ceklir.

4) İplik|er kanon makaraya kesinlikle renk vermemelidir.
5) Sütiır ambalajınln dlşında §ütür cinsinin kolay anlaş,ıır olmaslnl sağlamak amacıyla renk kodu olmalt, ayrrca bu

renk karıon iç makırada da yer almahdlr.
6) Kanon makara ve alüminyum folyo üzerinde baskı|| şekilde olması zorunlu bilgiler:

a) Ürün ismi
b) Süttir hammadde bilgisi
c) Sütüriin filament yaplsı
d) iğnesiz ise sütür adedi
e) USP ve EP'ye göre sütüriin kalınlığı
f) Sütiirün uzunluğu
g) Sütiirün rengi
h) Ürün katalog ( referans) numaras|
i) İgne cinsi (keskin. spaıül.yuvarlak,diamond- Pl,KD.siyah.küt)
j) İğne uzunluğu, mm cinsinden
k) ı/l oranlnda iğnenin büyıik|üğü
t) iğne adedi
m) İğne şekli (l/2,3/8. l/4, dt|z)
n) Lot numarasü

o) Son kullanma tarihi
p) Üretici firma adı, logosu ve adresi
q) Sıeril yönıemi ve sıeril ibaresi
r) TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu ( l3 haneli)
s) 2d Barkod
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