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HARRAN

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: l0 KALEM TIBBI SARF MALZEME ALIMI
: Teklif Mektubu
: 30303
: 00789

-Filnlaı KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Öz€lliği mutIaka bolinilnetidir.
-UBB sorgulamasma göre en doşük 3 ıeklifbaz alınacaktu. SGK Ödenir/Ödenmcz teklifte belirtilecektir.
-SUT kodu belirtilmeyeı teklifler değerleıdirmc d!ş bırakılacaktu. Pakete d8hil oIup olmadığ teİİifte belirtiıccekir.
-SUT fiyatını aşan teklifler değerleıdirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul so.r-a§l 1_3 Ay ar8sındadır.
-SGK Tara6ndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda 1ükleniciye odeme yaprtmayacak ve yüklenici hiçbir hak ıalebinde
bulunmayacaktr.
-sGK Ödenir/Ödenmez
-Paiete dahildir/dahil doğildir
-Tanımlaytcı Firma bilgisi olmalt ve teklifbirlikte SGK Sorgılam8m sisteminin çıklsı teklifile birlikte verilmelidir.
-Teklif forınunda belirtilmiş olan suT Kodlan ve UBB Firma Taİıımlayıcl No eşleşmelidir.
_Teklif veğı islekliler yukandaki tltn maddclcri şartsE kabul eüniş saytlacaıİır.
-idare No : 63760.38.32.00.01.33o
-İOare eaı : Harrdn Üniversitesi Araştııma ve Uygulama Hastanesi
_Ekap Kaydı için )ft{L dosyası için gerekli idari bilgiler }ukanda bildirilıniştir.

YAKLAŞıK MALiYf,T

son Teklif Tarihi: 25.t0.20t8

s,No ıtlal / Hızmet Adl Miktarl Birim
FıYat

Toplam
Fıyat

TanımlaYlcl Firma Ye uBB

1 TEK ruLfAr,lıMuK BlçAKsIz
TRoKAR 11MM

18 ADET

: TEK KUtlANIMuK UZUN V2
' 8ıcAKu TRoKAR 5M1,4-12MM

36 ADET

3 ARTI|(ÜIf ol,ABıtEN
ENDOSKOPİ( ÜNEER KESiCİ
sTAP[fR 60 MM

21 ADET

4 ARİKÜLASYON LU KAUN
STAPi_ER KARTUŞU

60 ADET
!

5 ENDoSKPK KAPAnc KEsİci
STAPIİR
45M(NoRMLKAtxDoKU)

36 ADET

6 ENDOSKOPIK UNEER 48 ADET
50 MM

I

7 NEER 12 ADET
srAP,l._ER I(ARTUŞU VAsKÜ[f R
Doru

8 EMİtfBIuR STAPLER HAI-TI
KUwETtf NDİRİosİ, SENTETİK

24 ADET

9 REUSABL"E LAPARosKoPiK
OBEZTE METOBOLİK CERRAHi
VE REFLÜ SETİ

1 sET

10 YARA REKRAKrÖRÜ 8i ADET

Gefıel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adres: Aİrşlrma ve U}€ü{fua Ha§telesi osmmbçy Kaınpü§ı ŞANLIURFA
Doğudaİı Temin Mail : dogrudanıemin(ahaİİarı.edu.t
lhale Majl Ad!€si : salinalma63ahohail.çom

lnibaı telefoı : Tel.: 0 ( 4l4\ 344 44 u Faİs:0(4t4)3444000
Doğrudan Temin İletişim : 0 (414) 3,14 4l 78
İhd9 ilctişim : 0 (4ı4) 344 4l 65-58|0

|Tanımlayıo firma bilgisi olmalı ve ıeklifile birlikte SGK soıguIama sisteminin çlkısı reklifile birIike veriImçlidir.

Birimi
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ENDoPATH xcEL BIçAı(SIZ TRoKAR 11 Mtti - uzuil
(BlltT)

1. Disposable olmahdır.
2. Steril orUinal ambalajında olmalıdır.
3. Trokarın dış çapı 11 mm, kılıf uzunluğu maksimum 100mm olmalıdır.
4. 1lmmlik el aleü geçişli olmaİdır.
5. Endoskopik el aletlerinin batına sokulup çıkanlması sınsında, gaz kaçağını

önleyen çift conta sistemi bulunmalıdır.
6. Entegre dlş conta çıkarblabilir ve 5mm - 12mm lik el aleti girişine gore

ayarlanabilir olmalıdır.
7. obtiiratör ucu bçaksz ve girişi kolaylaştınn çift tanflı dilate edici kanatlan

sahip mika koni şklinde olmalıdır ve gerekiıse optik yardımıyla görerek giriş

imkanı sağlamalıdır.
8. Desuflasyon sırasında gazın yan bnfa boglmasını sağlayan vana sistemi

olmalıdır.
9. Kanülün dışında, üokann batına girişini engellemeyen Fakat geri de

kaçmamasını sağlayan tek yönlü çenükler olmahdır
10.Kılıfi maruz kaldığı ışığı geçirebilir olmalıdır.
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DısPosABLE BıçAKLı TRoKAR 5-12 Mı,l

,l.Disposable olmalldır.

2.Endoskopik ameliyatlarla kullanıma uygun olmalıdır,

3.Trokar sistemi,obtüratör Ve kanülden oluşmalldlr.Bu sistemde bıçak kanüle uygun

bölmeden oturarak kullanım imkanı sağlamalldır,

4.Trokar, 5-12 mm çaplnclaki el aletlerinin geçişine uygun olmalıdır,

5.Trokarın uzunluğu 100mm olmalıdır.

6.Trokar batın içindeki gazln cerraha direkt olarak gelmesini engelleyen mekanizmaya

veyagazkaçağınıönleyençapdüşürücüsüVeayrlbirValfsistemibulunmalıdır.

7.Trokann bıçağı v şeklinde olup clüz kesi yapma özelliğine sahip olmalı veya üçgen

bıçağın ucu yuvarlaklaştlnlmış olmalıdır

8.Trokar üzerinde bulunan indikatör yardıml ile emniyet mekanizmas| aktive edilebilmeli

ve bu mekanizma izlenilebi|melidir.

9.kanülün uç kısmı trokann batın içine yerleşim esnasında cerraha rahatlık sağlaması

için konik şeklinde Veya açllı olmalldlr.

1o.Kanü| üzerinde 5-12 mm el aletterinin sorunsuz kullanllmaslna imkan tan|yan çap

düşürücü bulunmalıdır.

.l 1.kanül üzerindeki küçültücünün iç kısml cerraha manipülasyon rahatllğl ve el

aletlerinin trokara daha az zarar vermesini sağlamak i§n bilye şeklinde veya dört kath

yaprak şeklinde olmalıdır.

12.Steril paketlı malzeme en az2 yıl miyadlı olmalldır,

.,{



SERBEST ARTİKÜİ-ASYONLU UZUN ENDOSKOPiK LİNEER KESiCİ

bulunmalldlr
18. Endoskop ik lineer kesici stapler çenelenn yeterli kompresyo nu oluştura

bilmesi ve istenmeyen doku kaymalarlnln önlenmesi için güç lü yek

anvil yapısına sahip olmalldlr
, normal, orta/kalın, Ve kalın

,l . Disposable olmalldlr.
2. steril orijinal ambalajlnda olmalldır,
5. İnOosk6pll< ve açık cerrahi ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altı

sıra titanyum zımba atma işi yapabilmelidir,

a. İnO"İt"'pİX lineer kesicinin oİuğturOuğu zımba hattı uzunluğu 60mm, kesi

uzunluğu 57 mm olmalıdır
S. İnOosİopiX lineer kesicinin şaftı 360' rotasyon sağlamalıdır,

6. Endoskobik lineer kesicinin şaftı çapı 12 mm olmalldlr,

7. Endosko'pik lineer kesicinin şaftın uzunluğu 44 cm olmalıdlr,

Ö. EnJoİı.obiX lineer kesicinin iistal çene açıklığı dokuları kolaylıkla- 
maniptiıe edilebilmesi için distalde 22 mm , proksimalde çene açıklığı 8

mm olmalıdır.
S. İnOoskopiX lineer kesici rotasyon başlığı kendinize doğru çekilere_k- 

staplerin'artikülasyon noktası ierbestleştirilir. Bu serbestleştirme ile

staplerin anvili biİ organa veya batın duvarına, veya başka bir alet ile

orİ"nJ,nÜoİ istenil;iği şekiİoe as derece.y9 kadarartikülasyon sağlanır,

1O. İ;a"İ;pik lineer kesiÜnin iki ko|undan ilki dokuyu tespit edip gerekirse

yeniden pozisyonlandırma sağlayan, diğeri de aleti ateşlemeye yarayan

özellikte olmalıdır.
11. Endoskopik lineer kesici üç aşamada 45 mm z_ımba ve kesi hattını

Ümamlamalı, dördüncü ve son aşamada bı9ğı ilk pozisyonuna geri

ö"iir"r"x işı".l sonlandırmalarıdır. işlemin sonunda staplerin arkasında

6u|unan dÜğme yardımıyla staplerin çeneleri açtlmalıdır,
l Z. İnOostopiflineer kesicide tüm aşamaların tamamlanmasI stapler

ızerindeii indikatörden ve anvil üzerindeki blçak ağzl göstergesinden

izlenebilmelidir.
13. 

-ndoskopik lineer kesici istenildiğinde üzerindeki buton sayesinde blçak

yönü değiştirilerek bıçak geri çekilebilmelidir, .

l a.'enOosl<Jpİlt lineer stapler tüm fonksiyonlan tek elle kullanıma uygun

olmalıdır.
l5. İndosXopik lineer kesici en az oniki kez ateşleme yapabilmelidir,

ıo. Enoosı<obıı< lineer kesici çoklu ateşlemelerde stapler keskinliğini- 
suroureoiımesi için C şekiinde Al§H2o c€rrahi paslanmaz çelik blçağa

sahip olmalldlr.
17. Endbskopik lineer kesici stapler doku üzennde eşit kompresyon sağlaması

ve düzgün B formasyonu olÜşturabilmesi için 3 nokta kontrol sistemi

19. Endoskop neer kesici vasküler
rla uyumlu olmalıdır L,doku ka

li

,.,{ ıp F pD

STAPLER 50 MM



20. Endoskopik lineer kesici staplerin tüm kartuşlarl ,12 mm trokar ile

ku|lanlma uygun olmalldlr .

21. Endoskopik lineer kesicinin boş ve yarı ateşlenmiş kartuş ile çallşmaslnl
engelleyen bir emniyet kilit mekanizması olmalıdır.

22. Ürı]nün-uzerinde imalatçı firma tarafında onayh Türkçe kullanım kılavuzları
bulunmalldlr.

23. Ürun Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır,

1
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ENDosKoPiKL|NEERKEsıcıSTAPLERKARTuşu60ıjtM-KALıNDoKu
,1 . Disposab|e olmalIdlr.
2. steril orijinal ambalajlnda olmalldlr.
5. inoosxdpir ameliyailarda aynı anda hem kesme, hem altl sıra titanyum

zlmba atma işi yapabılmelidir.
a. Enooiioplr ıi'neei ı<esicı kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60

mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalldlr.
s. injosı<opıı< linee.-r kesici kartuşunundaki kapall zlmba yüksekliği 2.0 mm

olmalldır.
O. İnOosXoplX lineer kesici kartuşunundaki zımba eni 3mm, bacak uzunluğu

7
8
9

4.1mm olmalıdır.
. enOosXopil< lineer kesici kartuşunundaki z|mba teli_çapı 0,2mm olma|ıdır,

. EnOosrobir lineer kesici kartuğununcia zımba teli 88 adet olmahdır,

. Enoosxobir lineer kesici kartuğunun ameliyat esnasında karışıklığa neden

olmaması için renk kodu bulunmalıdır.
0. Endoskopik lineer kesici kartuşu zlmba koruma kınl ,. zımbalar,zımba- 

iurtıctiıeii ve kartuş gövdesi olmak üzere dört klslmdan oluşmalıdır.

1. Minimal invasiv uyğulamalarda kullanılabilmesi için ,12mm,lik trokar i|e

kullanıma uygun olmalıdır.
2. Endoskopiklineer kesici kartuşu zlmbaları düzgün.B formasyonu

oluşturabilmesi için titanyum alaşlmdan üretilmiş olmalıdlr^
g. üruiiün üzerindg imalatçı Rrma tarafında onaylı Türkçe kullanım klavuzları

bulunmalıdır.

1
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'l4.Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır
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ENDosKoPiK LiNEER KEsici STAPLER KARTUşu 60 MM - oRTA/KALIN

DoKu

1- Disposable olmalldlr.
2. Steril orijinal ambalajlnda olmalldlr.
İ. ğnOosXopil. ameliyaİlarda aynı anda hem kesme, hem altı sıra titanyum

zımba atma işi yapabilmelidir.
a E.O"İİ"pİİ li'nJeİ Xeslcl kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60

mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır,
s Enal.İİopİr lineeİ l<esici kartuşunundaki kapalı zımba yüksekliği 1,8 mm

olmalldlr.
O. İnOos1.opik lineer kesici kartuşunundaki zımba eni 3mm, bacak uzunluğu

3.8mm olmalldlr.
Z. İnOoİl<opir lineer kesici kartuşunundaki zımba teli_çapı 0,2mm olmalıdır,

a. -noosxopır lıneer kesici kartuşununda zımba teli 88 adet olmalıdır,

ğ. Eİ;;k;bİİ lineer kesici kartu§unun ameliyat esnasında kanşıklığa neden

olmamas| için renk kodu bulunmalıd ır.

l O. İnOoJkopiİ lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar,zımba

surUcüleİi ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır,..

ı ı. vİnimaı invasiv uyğuiamalarda kullanılabilmesi için 12mm,lik trokar ile

kullanıma uygun olmalldlr.
12. Endoskopik-lineer kesici kartuşu zlmbaları düzgün B formasyonu

oluşturabilmesi için titanyum alaşlmdan üretilmiş olmalıdlr,

ı s. Ürunun üzerinde imalatçı firma tirafında onayll Türkçe kullanlm klavuzları

bulunmalıdır.
14. Ürun Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır,

,r'f.Dl
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ENDosKoPıKLıNEERKEsıcıSTAPLERKARTUşu60MM-STANDART
DoKu

1 . Disposable olmalıdır.
2. Steri| oruinal ambalajında olmalıdır,
i. inoo"r6pir ameliyailarda aynı anda hem kesme, hem altl slra titanyum

zımba atma işi yapabi|melidir.
a. Enooiı<opıı< ıl,ndei xesicı kartuşunun oluşturduğu zımba hattl uzunluğu 60

mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır
S. İnjosİopİİ linee-r kesici kartuşunundaki kapalı zımba yüksekliği 1 ,5 mm

olmalıdır.
o. inoJsiopir lineer kesici kartuşunundaki zlmba eni 3mm, bacak uzunluğu

3.smm olmalldır.
Z. ğnOosl<opir lineer kesici kartuşunundaki zımba teli çapı 0,2mm olmalıdır,

a. inoosxopir lineer kesici kartuşununda zlmba teli 88 adet olmalldlr.

ğ. EnJo.iobix lineer kesici kartu§unun ameliyat esnasında kanşık|ığa neden

olmamasl için renk kodu bulunmalıdır.
1O. İndoskopiİ lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , z|mbalar,zımba

surUcüleİi ve kartuş gövdesi o|mak üzere dört kısımdan oluşmalıdır,..

ı ı. vinimaı invasiv uyğulamalarda kuilanılabilmesi için 12mm,lik trokar ile

kullanlma uygun olmalldır.
12. Endoskopaklineer kesici kartuşu zlmbaları düzgün B formasyonu

oluşturabilmesi için titanyum alaşlmdan üretilmiş olmalıdlr,
ı a. Üruhun üzerindg imalatçı firma tarafıncla onaylı Türkçe kullanım klavuz|arı

bulunmalıdır.
14. Ürun Ulusal Bılgi Bankasına kayıtlı olmalıdlr.

l1ı9
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ENDosKoPİK LiNEER KEsici STAPLER KARTuşu 60 MM - VASKÜLER
DoKU

1. Disposableolmalıdır.
2. steril orijinal ambalajında olmalldır.
3- Endoskopik ameliyatlarda aynı anda hem kesme, hem altl sıra titanyum

zlmba atma işi yapabilmelidir.
4. Endoskopik liheeİ lesici kartuşunun oluşturduğu zımba hattı uzunluğu 60

mm, kesi uzunluğu 57 mm olmalıdır.
5. Endoskopik lineeİ kesici kartuşunundaki kapalı zımba yüksekliği 1,0 mm

olma|ıdır.
6. Endoskopik lineer kesici kartuşunundaki zımba eni 3mm, bacak uzunluğu

2.Smm olmalıdır.
7. Endoskopik lineer kesici kartuşunundaki zımba teli çapı 0.2mm olmalıdır,

8. Endoskopik lineer kesici kartuşununda zlmba teli 88 adet olmalldlr.
9. Endoskopik lineer kesici kartuşunun ameliyat esnaslnda karışıklığa neden

olmaması için renk kodu bulunmalıdır.
1O. Encloskopik lineer kesici kartuşu zımba koruma kını , zımbalar,zımba

sürücüleri ve kartuş gövdesi olmak üzere dört kısımdan oluşmalıdır,
11. Minimal invasiv uygulamalarda kullanılabilmesi için 12mm'lik trokar ile

kullanıma uygun olmalıdı r.

12. Endoskopik lineer kesici kartuşu zlmbalarl düzgün B formasyonu
oluşturabilmesi için titanyum alaşımdan üretilmiş olmahdır,

ı s. Üruhün üzerinde imalatçı firma tarafında onaylı Türkçe kullanım kılavuzları
bulunmalıdır.

14.Ürun Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.
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SPiRAL PGA+PCL DÜĞÜ MSUZ DoKU KONTROL CİHAZr C ipr yöııı-ü
l. Disposable olmalıdır.

2. cihaz, poliglicolic asit ve policaprolactone hammaddesinden oluşmalıdır.

3. 1. Hafta 0/62 ,2- Hafta%o27 oranındadoku desteğ sağlamalı , l20 Günde
tamamen emilmelidir

4. cihaz.uı. tam ortasında doku geriliminin eşit sağlanabilrnesini sağlayan 2mm'lik
çapasız diia bir bölüm bulunmalıdır.

5. cihazın her lcm'nde bulunan 8 adet çapa sayesinde dtığtıın atma ihtiyacı
olmadan dokunun kapatılması sağlanabilmelidir.

6. cihazın her iki ucundaki iğne-sutur birleşim alanında, yanlış penetrasyon
durumunda geri dönebilmek için , 35mm uzunluğunda çapasız düz bir güvenlik
alanr olmalıdır.

7. Her geçişte futarlı kapamayı eşit gerilimle sağlayabilmek için cihaz tizerindeki
çapalar diizenli spiral desende oluşturulmuş olmalıdır.
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REUSABLE LAPAROSKOPiK OBEZiTE,METABOLIK CERRAHi VE REFLÜ

s seri ı-isresi

Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdıra

Malzemeler l0 yıl boyunca ücret i mukabilinde yedek parça temin garantisine sahip

olmalıdır. Bu durum distrlbütör firma tarafi ndan belgelendirilmelidi

Teklif edilecek el aletleri aşağıdaki parçalardan oluşm ıdır
a. Tutamaç, kilitli veya kilitsız
b. Toplu u insert (iç aksam) vidalı ol

a

c yıkama kanalh olnahdır

ADEDlMALZEMESlRA ,|

üPüGAsT FR63TNYoRAsBKALK
GAsTRlK BRASYON TUPü 38FR

3 MONOPOLAR L HOOK
2

Du üMG4
,|

DÜZELTEN PORTEGUiĞııe5
1

çLu uRTEGPouUzD6
1üs Lı PoRTEG7
1özEF ToREKARusK AGoK PARosLAP8
1LAPAROSKO K BARSAK KLEMB9
1Pl iG NoAsYRNoRAsAs10
2

1,1 ENF EsMLE BBIKRsAKPo BAKKARosLAP
1LAP MAKAS,l2
,|

LAP. R|GHT ANGLE13 ,l

14 EKTÖRLAP. D
LAP. BABCOCK FENESTRE15

1,l6 TiK GRAsPER dalgalI tiATRAVMA
2MATATRAV DERVcUERGLl PRAsNE EEsTRFK17
1SÜTÜR PESSER
1LAP. JAWSCOBRA GRASPER19
1FENESTRATED GRASPER20
2LAP. uzUN KLiNcH21
1

22 ALET KONTEYNER

a

1l9

Dış
ıdır

§ıd$F

l/ l4

BOLUM I
ORTAK öznr-ıixr,rn

o Aşağıda ti§te halinde verilen malzemeler birlikte seti oluşturan parçalar olup teklif

,..J, firr" seti oluşturan malzemelerin tamamına teklif vermelidir,
o Aşagidaki malzemelerin hepsi l34 derece buhar otoklavda veya dezenfektan solüsyonlar

icinde sterilize edilebilmelidir.
o Laparoskopik el aletleri uclarınln hepsinin ic saftı celik (SUS304), tutamaç (PPSU) dış

kanülü hafif olmasını sağlamak amaciyla tıbbı amaclara uygun Teflorı/silicon 
^ 

üretilmiş ve

insule edilmiş olmalıdır."Bu durum uretici tarafından yazllı olarak belgelendirilmeli Evrak

Apostilli noter tercümeli olmalıdır.
. üalzemeler üretim hatalarına karşı 2 yıl boyunca üretici ve distribütör tarafindan

garantiye sahip olmalıdır.
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I.GASTRIK KALiBRASYON TÜPü 36FR

l- Proksimal gastrik puşun Olçümtl için veya zımba hattı kılavuzu amaçlı

kullanılmalıdır.
2_ Gastrik bant , gastric sleeve ve gastric baypass uygulamalarında kullanılmak için

tasarlanmış olmalıdır.
3_ Tiıp üzerinde 2ocm den başlayarak her 10cm işartlenmiş ve cm si yazılmış olarak

50cm kadar devam etmelidir.
4- Gastric tiipün uzunluğuoperatifuzunluğu 68cm +(6cm) boşaltma ve doldurma hatları

dahil toplam uzunluğu 149cm+(5) olmalıdır.
5_ Gastric ttıpın çupr, i6 fr s olmalıdır. Istenildiğinde için Curved seçenekleri de

olmalıdır. Hangisinin teslim edileceğine kullanıcı karar verecektir,

6- SistemirL 38Fr dtız, 36Fr düz, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar ise balonsuz ve multi

delikli olmalıdır.
7_ 38Fr dtiz, 36Fr dıız, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar mide boşaltmak-( kaçak testi)

ve metİlen mavisi gönderebilmek için çift yollu olmalıdır.
8- Steril pakette disposable olmalıdır.

2.GASTRIK KALİBRASYON rÜrÜ sarn

9- Proksimal gastrik puşun ölçümü için veya zımba hattı kılawzu amaçlı

kullanılmalıdır.
10_ Gastrik bant , ga§tric sleeve ve gastric baypass uygulamalarında kullanılmak için

tasarlanmış olmalıdır.
t l_Tüp üzerinde 2ocm den başlayarak her locm işartlenmiş ve cm si yazılmış olarak

5ocm kadar devam etmelidir.
l2- Gastric ttipün uzunluğuoperatifuzunluğu 68cm +(6cm) boşaltma ve doldurma hatları

dahil toplam uzunluğu l49cm+(5) olmalıdır.
l3_ Gastric tııpün çapı, 38 fı s olmalıdır. Istenildiğinde için Curved seçenekleri de

olmalıdır. Hangisinin teslim edileceğine kullarucı karar verecektir.

14- Sistemirı, 38Fr düz, 36Fr düz, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar ise balonsuz ve multi

delikli olmalıdır.
l5_38Fr düz, 36Fr düz, 38Fr Curved, 36Fr Curved olanlar mide bo$ltmak_( kaçak testi)

ve metilen mavisi gönderebilmek için çift yollu olmalıdır.
l6- Steril pakette disposable olmalıdır.

3.REUSABLE LAPARosKoPİx r, soox pnonn
. Reusable olma|ıdır.
. 5mm lik trokardan kullanıma uygun o|malıdır.
ı Şaft uç kısmına kadar yalıtkan madde ile kaplanmış olmalıdır,
. Tutamaç kısmı ergonomik olmalıdır.
. Monopolar koter ile kullanıma uygun olmalıdır.
o uç kısmı L şeklinde olmalıdır.
ı uç kısmında izolasyonu ve yıpranmayı engelleyici biçimde t
o Malzeme 5mm.çap.ında.,4l -43CM uzu

4.REUSABLE LAP. DUGUM ITICI sMM
nluğunda olmalıdır

. Laparoskopik ku[lanıma uygun'olmalıdır
o 5 mm Trokar ile kullanılabilmelidir.

ry.. 
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lı olmalıdır
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. paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır,
ı Şaft uzunluğu 41-43 cm uzunluğunda olmalıdır,

o kolay temizlenebilir olmalıdır.
. Çene yapıs, sütilr ve düğümün kaybolmasını engeller biçimde olmalıdır

o uç kısmı yarım ay şeklinde haffeğimli olmahdır,

. Reusable olmalıdır.
5.REUSABLE LAPARosKoPiK iĞıır nÜzrırEN PoRTEGU

ı Reusable olmalıdır.
. 5mm el aletlerinden kullanıma uygun olmalıdrr,

o uç kısmı iğneyi her pozisyonda yakaladığında kendiliğinden düzelterek sütur atma

pozisyonuna getirmelidir.
. M"lr"." 5mm çapında,41-44CM uzunluğunda olmalıdır

ı Handle ve şaft birbirinden ayrılmamah yekpare olmalıdır,

o Temizleme ve yağlama için şaftı üzerinde porta sahip olmalıdır,

o uç kısmı sertleştirilmiş tungisten karpit kaplama olmahdır,

ıHandleergonomikolmalıkilitlendiğindeaçılmasıiçinbutonolmalıdır.
o Handle v tip olmalıdır.

6.REUSABLE LAPARosKoPi« uÜz uÇr,u
ı Reusable olmalıdır.
o 5mm el aletlerinden kullanıma uygun olmalıdır,
o uç kısmı düz tipte olmalıdır-
o Malzeme 5mm çapında , 41-44CM uzunluğunda olmalıdır
ı Handle ve şaft birbirinden ayrılmamalı yekpare olmalıdır,

ı uç kısmı sertleştirilmiş tungisten karpit kaplama olmalıdır,

o Handle v tip olmalıdır.
. Temizleme ve yağlama için şaftı üzerinde porta sahip olmalıdır,

ıHandleergonomikolmalıkilitlendiğindeaçılmasıiçinbutonolmalıdır.
. uç kısmı 90 derece açılabilen seçeneği olmalıdır,
. uç kısmı iğneyi yakaladıktan sonra handle tarafından ne kadar sıkllırsa sıkılsın

iğneye zarar vermemesi için esneme ve stoplama özelliği olmalıdır,

7.REUSABLE LAPARosKoPİx BĞnİ UÇLU PORTEGU sMM
. Reusable olmahdır.
ı 5mm el aletlerinden kullanıma uygun olmalıdır,
. uç kısmı sağa açılı eği tipte olmalıdır,
o Malzeme 5mm çapında ,41-44c}y'. uzunluğunda olmalıdır
ı Handle ve şaft birbirinden ayrılmamalı yekpare olmahdır,

. uç kısmı sertleştirilmiş tungisten karpit kaplama olmalıdır,

o Handle v tip olmalıdır.
. Temizleme ve yağ|ama için şaftı üzerinde porta sahip olmalıdır,

ı Handle ergonomik olmalı kilitlendiğinde açılması için buton olmalıdır

. uç kısmı 90 derece açılabilen seçeneği olmalıdır,
ı uç kısmı iğneyi yakaladıktan sonra handle tarafınd

iğneye zarar vermemesi için esneme ve stoplama öze

..§

an ne sıkı[

8.REUSABLE LAP. FLEX EKARTöR
TRoKAR

lliği

. RETRAKTÖR 5/5,5MM
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. RETRAKTÖR TUTAMAÇ ARKA KISMINDA BULL]NAN ÇEViRME BUTONU
ievesrı.ıoe penıroı.ıpeı- BOŞLUK iÇERlSiNDE yarım halka ŞEKLINE
GETiR1LEBrLNffi,LiDR

o ŞAFT UZUNLUĞu uÇre,xi FLEX KIstM HARiÇ 327MM(+l5MM),
. nrrRarrÖn ORGAI.ILARIN VE DoKULARIN HASsAs RETRAKSiYONU

iÇiN KULLANILABİLIR OLMALIDIR.
. RETRAKTÖR LAPAROSKOPiK OBEZiTE VAKALARI ESNASINDA

öZEFAGUSU EKARTE EDEBiLMEK iÇiN UYGUN OLMALIDIR.
O ERGONOMIK YAPILI VE KOLAY KULLANILABiLEN TUTAMAÇ

RETRAKTÖR ŞEKLIN1 RAHAT AKT1VE EDEBİLMELIDIR
İ REUSABLE OLMALIDIR.

9.REUSABLE LAPAROSKOPiK BARSAK GRASPER sMM
. Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabilir grasper insertinden oluşmalıdır,
ı Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlangıcı arası l2mm(+ 2mm) olmalıdır.
. Malzeme şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile

insule edilmiş olmalıdır,
o Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay sökülüp takılabilen clik-

line mekanizmasına sahip olmalı vidalanarak sökülüp takılabilir olmamalıdır.
o Grasper mekanizması 35mm(+tmm) uç uzunluğu, uç içerisindeki pencere olmamalı

en az 3Omm açılabilme özelliğinde olmalıdır.
o Malzeme düz ve iç kısmında enine trtıklar ve boyuna kanallar olmalıdır,
ı Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.
. Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma ve insert çelikten mamul olmalldır.
. Malzeme kademeli kilitlenebilir mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahip

olmahdır.
ı kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz çalışmaya da izin verir nitelikte oImalıdır.

l0. REUSABLE LAP. AsPiRAsYoN iRİGASYON sf,Ti sMM
. REUS$LE OLMALIDIR
o5ve l0 MM ÇAPINDA KANtLLERI OLMALI VE BU KANÜLLER AYNI

HANDLE İı-p «uı-ı-eNıırıA UYUMLU OLMALIDIR
O SVE lOMM KANÜLLER BERABER VERILMELIDIR.
o ŞAFT BOYU 420MM OLMALIDIR
. YüKSEK DAYANIKLILIK DiRENCiNE SAHİP OLMALIDIR.
o IIANDLE ÜZERiNDEKİ TETiĞiN frİLMEsİ VEYA ÇEKİLMESi YÖNTEMI iLE

ASPiRASYON IRIGASYON YAPABiLME OZELLiĞiNDE OLMALIDIR
İ HANDLE ARKASINDA VE YANINDA ASPIRASYON iRIGASYON

HORTUMLARI iÇiN GIRIŞLERi OLMALIDIR,
ı KoLAYCA TEMiZLENEBiLMELIDIR
İ OTOKJLAVDA STERILIZE EDILEBILIR OLMALIDIR

lt. REUSABLE LAPARosKoPİx nınsıx GRASPER sMM
. Malzeme tutamaç klsmı ve kolay takılabilir grasper insert inden olu malıdır
. Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393 +4m ft bitim i ile

e ile

m

malıdipten uç başlangıcı arası l2mm(+ 2ugrp) ol
. Malzeme şaftı uca kadar parlama$öpmam in koyu

insule edilmiş olmalıdır
ç

izole
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o Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay sökiilüp takılabilen clik_

line mekanizmasına sahip olmalı vidalanarak sökıılüp takılabilir olmamalıdır.

o Gıasper mekanizması i5mm1+1mm; uç uzunluğu, uç_ içerisindeki pencere ise

(2?mm+lmm) ve en az 3Omm açılabilme özelliğinde olmalıdır,

.Malzemedüzfenestratedyapıdaveiçkısmındaeninetırtıklarolmalıdır.

. Monopolar koter bağlantısı olmalıdır-

. Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma ve insert çelikten mamul olmalıdır.

. Malzeme kademeli kiıitlenebilir mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip

olmalıdır.
o kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz çalışmaya da izin verir nitelikte olmalldır.

t2. REUSABLE LAPARosKoPİx rĞnİ MAKAS sMM
ı Malzeme tutamaç kısmr ve kolay takılabilir makas insertinden oluşmalıdır.

o Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

diPten uç başlangıcı arası l3mm(+ 2mm) olmalıdır,
. Maızeme şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile

insule edilmiş olmalıdır.
ı Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay §ökülüP takılabilen clik-

line mekanizmasına sahip olmalı vidalanarak sökülüp takılabilir olmamalıdır.

. Makas mekanizması ı6_18mm uç uzunluğu ve en az 10mm açılabilme özelliğinde

dipten uca kadar keskin ve eğri kaşık şeklinde olmalıdır,
. Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.
.Malzemeninsağlamhğıiçiniçmekanizmaveinsertçeliktenmamulolmahdlr.
. Malzeme kilitsiz yapıda olmalıdır.

I3.REUSABLE LAPARosKoPİr nİcırr ANGLE DiSEKTÖR sMM
o Maızeme tutamaç kısmı ve kolay takllabilir right angle insertinden oluşmalıdır.

o Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlangıct .ırası l2mm(+ 2mm) olmalıdır,
. Malreme şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile

insule edilmiş olmalıdır.
o Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay söktilüp takılabilen clik-

line mekanizmasına sahip olmalı vidalanarak sökülüp takılabilir olmamalıdır.

. Malzeme disektörü 90 derece açılı ve uç kıwımı en az 3mm uzunluğunda olmalıdır.

. Disektör mekanizması en az l9mm açılabilme özelliğinde olmalıdır,

. Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.

. Malzemenin sağlamıığı için iç mekanizma ve insert çeliken mamul olmalıdır,

o Malzeme kademeli kilitlenebilir mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip

olmalıdır.
o kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz_ çalışma ya da izin verir nitelikte olmalıdır_

l4. REUSABLE LAPARosKoPi« nisgxrÖn spııvı
. Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabilir disektör insertinden oluşmalıdır.

ı Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlangIcı arası l2mm(+ 2mm) olmalıdır,
. Malzeme şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu

insule edilmiş olmalıdır.
. Malzeme kolay temizleme

line mekanizmasına sahip
ve bakım için tek bamle kolay

olmalı vidal labi

i yal malzeme ile

labilen clik-
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. Malzeme disektörü Maryland model eğimli ve ince uçlu olmalıdır,

o Disektör mekanizması l7(+l) mm 1ç uzunluğu ye en az 19 mm açılabilme

özelliğinde olmalıdır.
o Monopolar koter bağlantısı olmalıdır,
. Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma ve insert çelikten mamul olmalıdır,

o Malzeme kademeli iiıi ı.n"uiıı. mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahip

olmalıdır.
oKilitlimekanizmaaynızamandakilitsizçalışmayadaizinverirnitelikteolmalıdır.

15. REUSABLE LAPARosKoPiK FENSTRELi BABCOCK sMM
.Malzemetutamaçkısmıvekolaytakılabilirgrasperinsertindenoluşmalıdır.
ı Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlang,İ, a.as, l2mm(+ 2mm) olmalıdır,

. Malzeme şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile

insule edilmiş olmalıdır.
ıMalzemekolaytemizlemevebakımiçintekhamleilekolaysökülüptalalabilenclik-

linemekanizmasınasahipolmalıvidalanaraksökülüptakılabilirolmamalıdlr.
. Grasper mekanizması 2Omm(+2mm) uç uzunluğu, iç uç kısmında küçük bir p.encere

ve devamında Uoyrnu r^n bi, p,n""" olup vİ en az 19mm açılabilme özelliğinde

olmalıdır.
o Malzeme pencereli babcock yapıda olmalıdır,
o Monopolar koter bağlantısı olmalıdır,
. Malzernenin sağlamlığı için iç mekanizma çelikten mamul olmalıdır,

ı Malzeme kademeli 
*ı.iıi 

ı"niuııi. mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip

olmalıdır.
ı kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz çalışmaya da izin verir nitelikte olı.nalıdır,

16. REUSABLE LAPARodKoPi« ernıwHTİK GRASPER DALGALI TIP sMM
ı Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabilir grasper insertinden oluşmalıdır,

. Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (t 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlangıcl ıırası l2mm(+ 2mm) olmalıdır,

oMalzemeşaftıucakadarparlamayapmamasıiçinkoyurenkliyalıtkanmalzemeile
insule edilmiş olmalıdır-

o Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay sökülüp takılabilen clik_

linemekanizmasınasahipolmalıvidalanaraksökülüptakılabilirolmamalıdır.
o Grasper mekanizması İlWlt 2mm) uç uzunluğu ve en az l7mm açılabilme

özelliğinde olmalıdır.
ıMalzemeuçkısmındakııçükbirpenceretamamındaisekalındalgahtippenceresiz

yapıda olmalıdır.
o Monopolar koter bağlantısı olmalıdır,
. Matzernenin sağlamlığı için iç mekanizma çelikten mamul

ı Malzeme kademeli kilitlenebilir mekanizmalı veya kilitsiz
ı kilitli mekanizma aynı zamanda kilitsiz çalışmaya da izin

r7.Rf, USABLE CURVED YAKALAYICI ŞARTNAMESi

l- Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabil
2- Malzeme 5mm çapında ,izole şaft u4ın

dipten uç başlangtcı arası 
].2..rd{* 
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3_ Laparoskopik el aletinin ucunun hepsinin ic saftı celik (SUS3o4), tutaınaç (PPSU) dış

tuitııu haf'rf oımasrnı sağlamak amaiıyla tıbbı amaclara uygun Teflorı/silicon üretilmiş ve

insule edilmiş olmalıdır.
4- Şaft 360 derece rotasyon yapabilmelidir,
s_ ö.u.p", mekanizmasi z2mm(+ımm) uç uzunluğu, en az l9mm açılabilme ozelliğinde

olmalıdır,
6- Malzeme uç kısmı curved yapıda çene içrisinde iki adet fenestra olmah ve iç

kısmında enine tırtıklar olmalıdır.
Z- §"t p.rlu.uvı önleyici renkie baştan uca kadar izolasyon malzemesiyle kaplı

olmalıdır.
8- Tek çene hareketli olmahdır.
s_ Aietin handle kısmı, ağzı kademeli kapamaya olanak sağlayan kilit sistemine sahip

olmalı ve handle da bulunan düğmeyle kilitlenip açılabilmelidir. istendiğinde

kilitsizde çalışabilmelidir.
l0-Aletin handle kısmında serçe parmağının dayanacağı çıkıntı olmalıdır,

l l -Monopolar koter bağlantısı olmalıdır.
12- Şaft üzerinde luer locklu yıkama portu olmalıdır, . _ _ ..
13-Alet clik line mekanizmasıyla koiayca söktıliıp takılabilmelidir. Vidalı sistem olmamalıdır

|4- 3 parçaya aynlabilmelidir. (Handle, yalıtılmış şaft ve iç aksam)

l5-Kulla;ı;ı t"İufrndun değerlendirilerek karar verilecektir,

l6-Hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.

IS.REUSABLE SUTUR PESSER
a) Tamamı reusable olmalıdır
Üİ ro.."p, rüat facia geçişini sağlamak için sivri uç yapısına sahip olmalıdır, ,

.İ Çop, İ.5 mm olmal,dır. Uzunlugu l5cm ve 25cm keskin uçlu seçenekleri

olmalıdır.
d) Tutamaç kilitli ve kilitsiz seçenekleri olmalı- 

_

"j Şut.utit ayda 360 derece dönebilen seçenekleri olmah,

ş io.""p. r., distalinde açılabilir ve sütürü yakalayabilmek için çentikli çene

yapısına sahip olmahdır.

el Açl, handle sayesinde rahat kullanımı ve uç kısmının tek çene şeklinde açılıp

,kapanmasını sağlamalıdır.
h) Yıkama portu olmalıdır.
iİ Kullunr"rnrn tercihine bağlı olarak forceps aşağı veya yukarı açılabilme

seçeneklerine sahip olmalıdır,
j ) Serçe parmak destek yeri olmalıdır,-k1 

l ud"t sütür pesser reusable geçiş trokan olmahdır,

tf Slıttl,r pesser geçiş trokan iki yandan açıh delik_li olmalıdır,

m) Verileİet olan sütür pesser ile uyumlu bir şekilde çalışmalıdır
19. REUsABLE LAPARosKoPİ« conn^ı, GRASPER lx2 sMM

. Malzeme tutamaç kısmı ve kolay takılabilir grasper insertinden

o Malzeme Smm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm

dipten uç başlangıcı .ırası l2mm(+ 2mm) olmalıdır,
. valreme şaftı uıa kadar parlama yapmaması için koyu renkli

oluşmalıdır.
), izole şaft bitimi ile

malzeme ile

abilen clik-
insule edilmiş olmalıdır.

o Malzeme kolay temizleme ve b
line mekanizmasına sahip olma

. Grasper mekanizması en az _

özelliğinde olmalıdır.

akım için tek eı le kolay
lı vidüa külüp takıla

uzunluğu ve
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.Malzemeuçyapısılx2dişli,biruçta2diğeruça-lcobradişolmalıdişöncesikaşık
tipte oval boşlul olmalı ve iç kısmı enine tırtıklı olmalıdır,

o Monopolar koter bağlantısı olmahdır,
. Malzemenin sağlamlığı için iç mekanizma çelikten mamul olmalıdır,

o Malzeme kademeli iııitı".r"uiıi. mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip

olmalıdır-
oKilitlimekanizmaaynızamandakilitsizçalışmayadaiiıverirniteliİıeolmahdır.

20.REUSABLE LAPARosKoPix pnxcnnrlİ GnesrnR sıvııı
oMalzemetutamaçkısmıvekolaytakılabilirgrasperinsertindenoluşmalıdır.
o Malzeme 5mm çapında ,izole İaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlangıİı arası 12mm(+ 2mm) olmalıdır,

. Valre." şaftı uca kadar parlama yapmaması için koyu renkli yalıtkan malzeme ile

insule edilmiş olmalıdır.
. Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay sökülüp takılabilen clik_

linemekanizmasınasahipolmalıvidalanaraksökiilüptakılabilirolmamalıdır.
. Grasper mekanizması 18mm(+lmm) uç uzunluğu, iç kısmındaki pencere ise l3mm

1+ımm)uzunluğundaveenaz19mmaçılabilmeözelliğindeolmalıdlr.
. üalreme penceıeli ve iç kısmında enine tırtıklı yapıda olmalıdır,

ı Monopolar koter bağlantlsı olmalıdır,
. Malzemenin sağlamıığı için iç mekanizma çelikten mamul olmalıdır,

o Malzeme kademeli 
"tiıi ı"n"uiıi, mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip

olmalıdır.
oKilitlimekanizmaaynızamandakilitsizçalışmayadaizinverirnitelikteolmahdır.

2I.R.EUSABLE LAPARosKoPİx uzux DiŞLi TUTUCU (CLINCH)
oMalzemetutamaçkısmıvekolaytakılabilirclincinsertindenoluşmalıdır.
. Malzeme 5mm çapında ,izole şaft uzunluğu 393mm (+ 4mm), izole şaft bitimi ile

dipten uç başlangıcı arası 12mm(+ 2mm) olmalıdır,
.ıvıaı,e.eşaftıucakadarparlamayapmamasıiçinkoyurenkliyalıtkanmalzemeile

insule edilmiş olmalıdır.
ı Malzeme kolay temizleme ve bakım için tek hamle ile kolay sökülüp takllabilen clik_

linemekanizmasınasahipolmalıvidalanaraksöktılüptakılabilirolmamalıdlr.
. Monopolar koter bağlantısı olmalıdır,
o clinch mekanizması 22(rl)mm uç uzunluğu ve en az l9mm açılabilme özelliğinde

," iç pencere u^nluğu l7mm(+l)mm uzunluğunda olmalıdır,

.Malzemepencereliy-apıdaiçkısmında5X5katınatravmatikdişliyapıdaolmalıdlr.

. Malzemenin saglamlığı için iç mekanizma ve insert çelikten mamul olmalıdır,

o Malzeme kademeli iiıi ı"n"tiıi. mekanizmalı veya kilitsiz seçeneklere sahiip

olmalıdır.
ıKilitlimekanizmaaynızamandakilitsizçalışmayadaiziıverirnitelikteolmalıdır.
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CERAHi ALET KONTEYNER
iont.yn".ı..inin zorunlu temel özellikleri aşağıda belirtilen şekilde olacaktır

ZoRUNLU TEKNİK özELıiKınn:

0l. konteynerlerın kutuları adonise alüminyumdan, kapakları ise adonise alüminyum (en az

İ., ı,uıriırg,naa) veya polimer malzemeden imal ediimiş olmalıdır. iç ve dış yüzeylerinin

polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

02. konteynerlerin kapaklarında sürekli değişim gerektirmeyen bio_barrier valf sistemi

olmalıdır.Vafli sistem lle teklif edilen tirtinleİae, İort"yn"r kapaklarında bulunaı valf

sistemlerinin filtrelerini dış etkenlerden korumak amacı ile filtre koruma kapağı olacaktır,

O3.Valf sistemi otoklav basıncı ve vakumu ile sorunsuz bir şekilde açılıp kapanmalı, basınÇsız

bir ortamda ise valf iizerinde bulunan en az 3mm genişliğinde ve bariyerli silikon contalar

kapanarak güvenli bir sterilizasyon sağlamalıdır,

04.konteynerlerin tizerinde üretici fabrikanın adı, imal edildiği ülke ve cE işareti

silinmeyecek şekilde yazılı olacaktır-

0s.konteynenn valfl sistemleri darbelerden etkilenmeyecek şekilde dizayn edilmiş ve sağlam

olmalıdır,

O6.konteynerlerde bulunacak valflerin komple söktilerek temizliği ve otoklaı önce.si çalışma

mekanizmalannın kontrolü yapılabilmeli, bu işlemin yapılması kolay olmalı ancak; güvenli

bir biçimde sıkıştırma-sabitleme işlemine de olanak sağlamalıdır,

TEKNiK öznrıixlrR:
07. konteynerlerin dışında bulunan kulplar sağlam_ olmalı otoklavdan çıktıktan sonra

kullanıcının elinin yanmaması amacı ile dışı silikon kaplamalı olmalıdır,

oı.iont.yn"ı"rin ön blokları, darbeler karşısında dayanıklı olması amacı ile monoblok

olmalıdır.
oı. kont"yn..ı"r t34 derecede buharlı otoklavda sterilizasyona dayanıklı olacaktır. yıkama

."l.İn".lra" y,tanmaya ve kimyasal solüsyonların etkisine dayanıklı olmalıdır-

io«on 
"yn"iı", 

otoüav içerisinde tıst üste istifliyken de basınçlı buhar akışının içlerine

gi*tiı."rır" imkan verecek ve sterilizasyon işliminin başarı ile gerçekleşmesini temin

EJecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Konteynerler tekstil, kağıt veya herhangi bir PoŞetleme

..]r".".ı ile sarmaya ihtiyaç duyulmadan Jteril edilebilecek dizaynda olmalıdır_ _ . ..

tt. Tektif edilen konteynerierin kapakla., setlerin karışmaması amacı ile 6 değişik renk

;;";€ir" sahip olmalıdır. ruııun,", klinikler renk belirlemek istediklerinde, bu skaladan

irrarır'nur"t renk seçiminde bulunabilmeli ve konteynerler belirlenen renklerde kuruma

İ"İı,. "jıiiiıı."iiaır-ii.,. 
|ıinnieyner için kutuda sabit kaıacak metal isimıikler biıdiriıecek

set isimlerine göre kuruma teslim eiilecei<tir. Her konteyner için kurum en faz|ı 4 adet metal

etiket talep etme hakkına sahiptir.

l2.Konteyner kapaklarında kapanmanın tam ve gı,ivenli şeki sağlayacak

yaylanabilen alüminyum kapak filit mekanizması olmalıdrr

.§qtfBıfışne en enaz6 ay
l3. Konteynerler mikoorganizmaları

amalıdırsteril kalmasını sağl
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r4.Teklif edilecek konteynerlerin sterilizasyonu 6 ay muhafaza ettiğine dair ulusal veya

uluslararası akredite laboratuarların birinden alınmış stabilite (yaşlandırma) testi sonrasl

vaoılmıs Iso 11737_2 e göre düzenlenmiş sterilite test raporu teklif dosyası içerisinde

i"lrı*Jı,ar.. s. standartıa iıgiıi olarak akredite labaratuarın akredite olduğuna dair kurumun

;;ş, ;; zor olacağından ikredite olduğunu gösterir bilgi ihale dosyasında sunulan rapor

,rr"'.İna" go.üı.tilmel-idir. istenen bütün kilite belgelerinde deklarasyon ve /veya beyan kabul

edilmeyecekıir.

ls.Uluslararası standartlara göre (ISo l1607-1) 'konteynerlerın yanlışlıkla aÇllmaya karŞı,

aiırp açımaaığının anlaşllmisl için mühürlenmesi gerekmektedir., denilmektedir.-'ilo,..ü"pı., 
Ğuır 

"aııe.et 
konteynerlerde oto_131ik kitit sistemi olmalı, bu kilit sistemi

ıeı.onteynerinsterilizasyondaişlemgördüğüanlaşılabilmelivedışindikatör
kullanımına gerek kalmamahdır. Kapak açlO,ğİnOa kilit devre dışı bıralolmalı ve bir

daha otoklaİa girmeden aktif olmamahdır, Konteynerin kullanım ömrü boyunca

..nlv"'kilidi, filİre gibi herhangi bir serf_malzeme, ihtiyacı olmamalıdrr,

];: k;*y;;ler içe-risinde ;;i;ir" sepetler alet yizeylerinin çizilmemesi, sivıi ve kecisi

"il, "i"ii.ia" 
törelme ve deior.asyon.n engelleımesi amacı ile delikli çelik plaka levhadan

l,İul 
"ai1-1ş 

olmalıdır. Sepetlerin her iki iç tarafinda sepetin komple konteyner içerisinden

;,-;;;;k;."liyaua kullanılmak üzere masaya içerisindeki aletlerin düşmesini engelleyerek

ii";ı ui. i"uıa. taşnabilmesini sağlayacak hareketli kulp mekanizması bulunmah ve sepetin

altında 4 kOşesinde buhar otoklavına dayanıklı ayaklar.bulunmalıdır,

ii.ii*t"v.iıo DIN 58953/9 standardina uygun üretilmiş olmah ve standart ile ilgili bilgiler

t iJ"ri^ii"ae de gortılebilm"ılai. ıso-iıo67 ve EN 868/8 standartlarına uygun imal

"aiı.Ğ "ı.ı, ,e t"tıit doryu$ndu b"ıg"ı"n."lidir Bu belgeler akredite olmuş bir kurumdan

alınmıİ olmalı, deklarasyoıı/beyan kabul edilmeyecektir,

ls.Iso10993-5standartlarınagörekonteynır-sistemlerindekullanılmatİaolanpaslanmaz
i.iit ieısı 304 sS) kuıplarj kilitıer montaj öncesi ürün iizerinde kullanılmadan tüm

ffioiuıı".au" ," a.ile.den a.indr.,ı*rş olmalidır. Yurt içi veya yurtdışı bir laboratuardan

alınmış belgenin ihale dosyasında olması zorunludur,

l9.Teklif edilen üünlerin şun.orn.v" uyumluluğu Ve istenilen özellikleri taŞıyıp taŞlmadığı

*"tıiı".i"teklifdosyasıiçerisindeverecekleriüreticinindetaylıürtlnevsaflannıgösteren

"İ;İ"uİto,"log "e 
broşuırlerİndeki bilgiler ile de teyid edilecektir,

20.İstekliler teklif ettikleri ürün için bu şartnameye göre madde madde hazırlayacaklan
.. teknik şartnameye cevap i, uuiırtı, ueıgeyi telıir oosyası içerisinde vereceklerdir.

2l.İsteklilerin teklif edeceği ürünler fabrikasyon, işçilik ve malzeme hatalarına karşı

Tüketicinin Korunması rıuftrnou İun"n ue bu kanunİİ ilgili yon"t..lik ve mevzuatlarda

zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl gaıarıii|i olacaktır,

Garanti kapsamı içerisindeki anzall konteynerler 20 gün içerisinde bakımı yapılıp hastaneye

geri iade edilecektir.

Garanti üretici fabrika, ithalatçı velveya satıcı istekli firmalar tarafindan ayrı ayrı ihale

kayıt numarasr betirtilmiş olarak kuru adına düzenlenmiş şe e dosyasında

sunulacaktır. uretici firma urumunda ülke noterlik
tercümel ali de v
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22.istekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini

içeren Ttırkçe kullanım 
-kılawzunu ihale dosyası içerisinde verecektir. Teklif edilecek

ıirıınlere ait verilecek olan katalog, broşür ve benzeri tanıtlm materyaleri tasdik ve tercümeden

muaftır.
23. Teklif edilen ürünlerin UBB kaydl olmalıdır. Teknik şartname ekinde UBB Barkod listesi

sunuImalıdır
24. Konteynerlerin ölçülerine +/- 2Omm farklı teklif edilebilir

iHriva LiSTEsi

.rr

710x280xl25mm Konteynerl
670x253x83mm Sac Sepet2

52Ox230mm Silikon Çim3.

)
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LAPARosKoPix- lçu< cnnmHi RETRAKTÖR- YARA EKARTÖRÜ

l- Tamamı disposable olmahdır.
İ- 1-opu.ortopİk ve açık cerrahi ameliyatlarında kullanılabilmelidir,

;- İ;koruy.cu atravmatikletraksiyon sağlayan,esnek,sağlam ve şeffaf poliüretan kılıfa

bağlanan iki halkadan oluşmalıdır,
4- Latex içermemelidir-
İ- r"İ"v v*l"ş,irilebilmesi için alt bölümdeki ince.halkası esnek olmalıdır,

; i;i;i iyr.ı"nuniı.".i içln ,ı*i uoır.a"ki geniş halka içe veya dışa rahathkla büktilebilir

olmalıdır.
7- Batına yerleştirildikten sonra ekartasyonda yapabilmeli ve yara kenarlartnı operasyon

süresince korumalıdır.
g- laparo.l.opl için çap düşürücüye gerek kalmadan 5-12mm aletlerin geçişine uygun trokar

girişi olmalıdır.
,_ d;;;.k"p, iğn yerleştirilen kapak şeffaf,esnek silikondan imal edilmiş olmalıdır.

İO- İupur*1.opl iİin yerleştirilen halka kapak kilitlenebilir olmalıdır,

ı 1l-yara koruyucu gerektiğinde pnömoperituan sağlamak için uygun yapıda

olmalıdır.
ol2-Yarakoruyucucerrahiişlemsonrasındatekhareketlebatıniçindençekilerek

kolayca çıkarılabilmelidir,
. l 3_iara koruyucu 3_6cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
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