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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygüıam8 Hastanesi

TEKLIF FORMU

HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: AMELİYATHANE _ MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 00063
: 00044

-Fiyalar KDv Hariç olarak verilmclidir. Malzemelerin Maıkası vqa Özclliği mutlaka belinilmelidir.
-UBB so.gulamasına göre en düşiik 3 tek|ifbaz almacaktıf. sGK Ödenir/Ödenmcz teklifte belinilec€ktfu.
-slrT kodu belirtilineyen teklifler değc.Iendirme d§t bıraktlacahır, Pakete dahil olup olmadtğı ıeklifte belirtileccktir.
-SUT fiyalını aşaı tcklifler değerlendi.De dışı bırakılacaktır. Ödemeler muaycııc kabul sonrası 1-3 Ay aıasındadır.
-SGK Taıaflndan UBB'dcn kaynaklanan kesintileı durumunda yükleniciye ödemo yapıImayacak ve yüklenici hiçbir hak ıalebinde
bulunmayacaküf.
-SGK Ödenirödcnmez
_P8ket€ dahildiraahil değildir
-Tanımlayıcı Fiıma bilgisi o|nalt ve teklifbirlikte sGK sorgulamam sistcminiı çıkhsı teklifile biıtikte vcrilmelidir.
-Tcklifformunda belinilmiş olan sUT Kodlan ve UBB Fi.ma Tanımtayıcı No eşleşmelidir.
-TelJifvcrcn istekliler yukaİtdaki tiım maddelcri şıtsız kabul euniş sayllacaıİır.
ldare No : 63760.38.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştııma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kayü için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilıniştir.

Son Teklif Tırihi: I a^ Ol. 20 l B
Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim

Fiyat
Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve uBB

1 EĞRİ DAİRESEL srAPER 25MM
(cDH25)

2

2 EĞRİ DAIRESEL STAPLER 29Mİ"ı 2 ADET

3 EĞRi DAiRESEL SrAPLER 33MM 2 ADET

Genel
Toplam(KDV

Haric):

'Tanımlayıct firma bilgisi olmah v€ teklifile birlikte sGK so.gulama sisteminin çıktlsl tçklifile birlikte vcrilmelidir

Adre§: Araşttrma v€ Uygu|ama Hastane§i o§manb€y Künpüsü ŞANLIURFA
Doğudan Temin Mail : doPrudantemin@harran.e du.tr
İhde Maiı Adresi : §4!!dge6J@!a!!!e!!49!q

lıtiboıtelefon: Tel.:0 (4l4\3UU 44 Faks :0(4l4)3444000
Doğrudan Temin lldişim : o (4ı4) 3,14 4ı 78
lha|e lletişim: o (4l4) 3,14 4ı 65-58l0

s.No

ADET



l54l49 STAPLER DAiRESEL (ciRcuLAR) DisP. EĞRİ ŞAFTLI (ANVİL çAPI 25 MM4.8 MM BAŞl EĞRILEBİLIR)

TEKN1K şARTNAMESi

t.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Dsmsable olma.lrdır,
Acıİ ve En<lostooü cenahide kııllaııın için uygun olmalrüI
İjİir"."l *i "-ll 

İt r}un zımba ycrlesirerck bıçağı ile aradaki dokuyu kesip ut _ uca ve}" uç -yana aft§tamoz

yapabitm€ öze[iğilE sahip olrnaırdır.
§Üpl*r*.çç"Ğ..*aııadı,emniyetmanrlalr,eği yft re aynlabilir anvilden oluşmalıdu,

it iıo utşüaira* **u ar,riü kr..rn n *aiomo, hattrl]a zarar veTİnede1 çüabitİne§i için diişiik prorıIiyad8tilt_

toD mekaııizna§Da sahip olrrıalrdı.
Oİr,un* tay.asuu 

""gellemek 
için anvil kısmında pwsestıingçeırdğ bıılııunalıdr,

ar"ao.."rl, gOroligİaçısnaa'lnailatOr pencoede g<lrillmediği taRı,de stapler at§leme yapıııaoalıcür,
'st"pı.;;-şi".liıi., tıua aı"ıı"smıııruıiastomoz hatundaı güvenli biçimde zımba hattrna za,ı v€rmeden

Jİllrllu gİryOil-""l için anvil başııın düşmesini sağayaı mekaııiznaya. sahip olınalıdıı,-Sturlo- "nnİ"*a. isteııın"yen atşİemeyi eıgelleyecek emniyet mandalı bııluıımaltdır,

Sıaolerin ateşleme unitesinin dairesel bıçak çapı en aZ 16 İrun olınalıdır,

İİrİU" U"""İ *r"l"tlan areşlemeden önce 4.8 mm, ateşlemedoı sora 2,0 ıım olmalıdu,

SlaDlerin aleşleme ilnitesinin İçerisinde en az 20 adet til,aıü,ıım amba olnıaLdü,

sdil paked bir adet slaple, vc ireritıde sabıı kaİt§ bulurun8ldtI

ğiJ i"to" iç.ırra",jerepi vakalada dqiik proi i anvile takılarak Llıll,üuıabilecek Lıınt uçlu ve siwi uçlu

oım8k iDere en aZ l ptaslik delici aoka.r bıııunmalıdır.

9.
l0
ll
|2
l3
l4

l54l83STAPLERDAiRESEL(ciRcULAR)DİsP,EĞRişAFTI-I(ANviLÇAP|28D9MM.ZMBA
KAPANMA YÜK§EKrİĞl 2n/ff\4) TEKNiK ŞARTNAMESİ

l. Kullan a1olmalıdu.
2. Aç* v€F endoskopik cğrdhide k-uııanıına uysun olın4tq . ._.

i. stl"ı 
".iıi*ı 

p"rai" olmalı. tızerinde malzınienin öze[ikleıi, derilizasyon ştli son kullanma tarihi olınaııdf,

+. Dokunııİ layınasıru öııleyec€k anvil Eekaniznası olmalıdıı
s, Zr.u uı"şıi"o*t n sonıa mvil kısmrnın aııasomoz hatt nda güveııli biçinde zımba hattıIı, zaral vemeden

ıahaılıkh ğeçebilme§ için; zımba ıı başı, düşiü profilli olmalıdu,

o. i»i**ı iü i_ı. titanyum aınba yerle$ıriıe(€k bıçağı ile aradaki rlokulıı kesip uç, uca veya uç, yaİıa anastomoz

vaoabilrne ozelliğiııe sahiD olınaidır.
7 i;;Ç.u1;;1rlı".. alşlemeden tınce eıı fazla 4,8 o,rı, aleşığ[edğı sonra ğı fazıa 2,0 ınnı olmalıdu,

8. zunba teliniı ç4ı en fazla 0.28 mm olmalıdır.
ğ. ay"l"Uili, -rltsmın<ta prse*ring yuvası bııluırnalrdır, Tutacın ön_ kısmında bulunan pencere§inde zımtaırm- 

Jit, oroaa" u- olarak iapatı<lıg,ını gosteTğü bir indikatiirü olnıaııdtf. ReDkli iıdikatör göriılmedtıı zımbo

at€şleıne yaprnamalıdr.
lo. İsre'nınoıeı'ateşıemaıin ogellenırıesi için tııaç iıZerinde bir güvenlik sistemi olınalıdır. (Cenahi girişim suaşnrla

nuınuıe dğerleııdiıme kapsaınmdadıı)
ı ı sGı p"tetin ç*ısiıxre ıızerinde sauit lanuş btııuıalı zımba ile birlikıe l.(bir) ade{ delici trokar bülı[uDaüdtİ.

ii 7,,.ü t,ırç, çirrirme kanadı emıiyet manüı eFi şati ve aynlabiliı aııvilden oluşmalıdlr ve tiimü aü.111 steril

pakctte olnahdr
l 3- Zımbalaln yiizeyleri dokuya zaftrr verebilec€k keskin nitelikti olmaıualı, }ııvaIlaklaştnlmış olınalıdır, (Cerrahi

girişim suasuıda numune değcTleıdimıe kaPsajrundadlr)

14. Zımba kapan&ktaıı soıırü "B" lbrma.§yonu sağlarnalrdıl

l5- Karh§ dış çapt en az 3l (+3) nun daİesel ltiınen çapı en az 2l (r.1) rnın o|ınalıür

l6 içerisinde en az 24 adet titan},ırm zııııba olınahdır



() Genel
Cenahi

l. Disposable olmalıdır.
2. Açık veya endoskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
3. Steril orijinal pakette olmaIı. üzerinde malzemenin özellikleri,
sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi ve UBB barkodu olmalıdır.
4. Dokunun kaymasını önleyecek anvil mekanizması olmalıdır,

5. Stapler ateşlendikten sonra anvil kısmının anastomoz hattında gı,ivenli

biçimde zımba hattına zarar vermeden rahatlıkla geçebilmesi için anvil

başının düşmesini sağlayan mekanizmaya sahip olmalıdır ve cerrahın

duyabileceği yükseklikte bir sesli uyarısı olmalıdır.
O. bairesel ikİ sıralı titanyum zımba yerleştirilerek bıçağı ile aradaki dokuyu

kesip uç, uca veya uç, yana anastomoz yapabilme özelliğine sahip olmalıdır,
'|.. Zİmbabacak uzunlukları ataşlemeden önce en fazla 5.5 mm, ateşlemeden

sonra 2.0(+0,2)mm olmalıdır.
8- Staplerin üzerinde zımba bacak boyu ölçüleri yazmalıdır,

9. Ayrılabilir anvil kısmında pur§estring yuvası bulunmalıdır, Tutacın ön

kısmİnda bulunan penceresinde staplerin doku üzerinde tam olarak

kapatıldığını gosteren bir indikatöni olmalıdır. Renkli indikatör görülmeden

stapler ateşleme yapmamalıdır.
l0. İstenmeden İteşlemenin engellenmesi için tutaç üzerinde bir güvenIik

sistemi olmalıdır.
l l. steril paketin içerisinde üzerinde sabit kartuş bulunan stapler ile birlikte 1

(bir) adet delici trokar bulunmalıdır.
İZ. Stupl.., tutaç,çevirme kanadı emniyet mandalı eğri şat ve ayrılabilir

anvilden oluşmalıdır ve tümü aynı steril pakette olmalıdır,

l3. Staplerleiin yüzeyleri dokuya zarar verebilecek keskin nitelikli olmamalı,

yuvarlaİlaştırılmış olmalıdır. (Cerrahi girişim sırasında numune

değerlendirme kapsamındadır)
l4. Zımba kapandıktan sonra "B" formasyonu sağlamalıdır,

l5. Kartuş dış çapı en az 33(+l)mm mm, dairesel lümen çapı en az

22(+ l )mm olmalıdır,
16. Kartuş içerisinde en az 28 adet titanyum zımba olmalıdır,

DAIREsEL
STAPLER 33-]4
MM (KALIN
DoKU)

8


