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1

Mal / Hızmet Adl

M I kta rl

ETl[t {oKsIT nMYA§ql

10000

ADET

100

ADET

50

ADET

3m

ADET

10000

ADET

15

ADET

70000

ADET

15

ADET

40000

ADET

30

RULo

150

RULo

40

RULo

250

RULo

5

ADET

SIERİLİZASYON PAKETLEME
cİHAz RULosu 3oox200lvM

,<n

RULo

PAKETLEME
40oX2OoMi4

5

RuLo

,nn

RULo

İNDİKATÖRÜ
2

Erİl.İN orciT

3

EIIl.E\l oKsıT DiRJzYoN
BRİGHT
BIYOIOJİK İNDİKATÖR (zuHAR
İcİN)

4

KARTUŞU

:

GM

5

Pt^zMA sTERİLizATÖRÜ

Birim

Barimi

Topıam
FİYat

Tanlmlaylcl Firma ve UBB

KİMYASAL İNDİKATÖRÜ

6

7
8

9
10

ı1
|2
13

14

HiDRoJEN

srERİLizATÖi

PERo|GITSIERIIJZASYoN, -

AJAtülI

i

KONTEYNER

STERIUZASYON KAPATGEÇ
cIHAzı KARTUstl
CERRAHİ KURUIAİ,IA BEZI
STERİLiZASYON PAXETIİME
cİHAz RULosU l2ox2OoMM

sTERlLizAsYoN PAKETLEME
CİHAZ RULOSU 200x2OoM!l
sTERI UZASYON PAKETLEME

cIHAz RULosu

srERİLizAsYoN

100X2O0MM

PAl(EnE"rE

cİHAa RULosU 15ox2mMM

:
:

ST TYVEK PAKETLiME RULOSU

35 cıt4 x 70 M

1b

|7

cİHAz RULosu

PAKEnEME

cİHAa RULosu zsox2ooMM

12

ADET

19

TwE( PAKETLfME RuLosU
7.5otl x 70 M
ST TWEK PAGTL"EME RULOSU

50

ADET

20

AMzu SETİ PEDİAIRİK

30

18

21

sT

20cı1x70M

: AMB{J

22

HAVLU 4/X85

,?

İSTİRAHAT AFo No;M I ARA51]

cK

24
25
26
27

YÜKSEK RİSKLi

ErİKErİ

KIRMa ILAç

PARfiAK TİPİ

cİHAa

VRE KRolçloJENIK AĞAR

METRE

:

i

ADEI

70

ADET

1 00

ADET

6

ADET

1000

ADET

1 50000

ADET

100

ADET

5000

ADET
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Doğrudan Temin Mail dogrudantemiılaüharran.cdu.ır
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ŞANLIURFA

i

Inibaı ıelefon

:

Tel. o (4|4)344 44

44 Faks :0(4l4)3,ı440oo

Doğrudan Temin i|ctişim : 0 (4l4) 344
lhde iletişim : o (4t4) 3,14 4l 65-58lo

4l

?8

BoHçA

28

STERIL CERRAHİ BEYiN PEDİ

29

iPLi RADYoPAl(u 12,5p5
sTERiL cfRRAHi BEYiN PEDi

30

IPU RADYOPAXU

32

ADET

1000

ADET

1000

ADET

50000

ADET

1 2,5*12,5

DoKU

l

6000

KAsET

I

'

HARRIS HEI,IAToKSİLEN

20

IJTRE

20

LITRE

EA50

20

LITRE

EA- 65

20

:EozİNE(üKir)

33
34

20

36

MAY€RÜNWALD

5l

GİEMSA SrOK SOLUSYON
oRANGE

38
39

No:l

63 MM

ı,lo:t

30 MM

4L

240

N YUVARLAX No:1

40 i4M

PoLYGLAcnN 91o RAPia

42

{EşEN No:2/0

25 1,4M
PoLYGLAcnN 910 RAPİT
KEsKiN No:a/o 30 MM
POLYGLACTİN HIZU
EMİl.f BİLEN RAPiD KESKİN
No:
20 MM
PoLiGLAclİN 910 sER8Esr
No :3/0
PoLİG[AcriN 910 sERBEsr

43

44

45
46

MIuLjTR€

20000
910 YIJVARLAK

PoLYGLAcrİN 910 YIJVARLAK

40

MİüLiTRE

5000

1000ML

m-

i

ADEr

1 000

ADEr]-

3000

ADET

720

ADET

120

ADET

600

ADET

14o0

ADET

120

ADET

1000

ADET

47

tJo:4/0
PRoPİI_EN KESKıN 2/0 26 MM

48

PRoPİtfN KESKİ N 3/0 26 MM

ım0

i

49

PoLYESTER ı1JVARLAK No:Uo

360

i

PoLYESTER YWAR|,AK ciFT

480

ADET

350

ADET

480

ADET

120

ADET

240

ADET

240

ADET

j

25MM
50
51

52
53

iĞlr

to:z/o ız

ptıt

: PotYDİoxANoN PDs L@P

i

YUVARLAK

No:1 40 MM

POÜDAXANON YUVARLAK
. No:6/0 ı1 MM
N 6/0 11

I

MM

ADEr
ADET

54

POUDAXANON YUVARLAK

55

PoüD§GNoN YwAruAX aFr

56

sER8Esr İPEK çitE ŞEKI-İNDE

480

ADET

57

smBEsr

çİtİ şEKLiN6E

480

ADET

DE

48o

ADET

120

ADET

58
59

60
b1

62
53

ü
65
66

No:zo 8 MM

İPEK

No;3/0
SERBEsT

t-E

No

-

;

J

1 30

U2 WVARLAK 75 cM

: İPE( 1,m 3/8 KEsKİN 75 cllt
PRoPiLEN YuVARLAK
No:3/0 26 1,1M
PRoPİLEN YWARI.AK
No:3/0 30 MM
PROPİ1fN YWARLAK
No:4/0 16 MM
PRoPİLEN YWARü-AX
No:4/0 20 MM
PRoPİIEN YWARLAX
No:4/0 25MM.

PRoPİ[fN

N9§/0

n

3000

ADET

çl FT-Ğl.] E

24o

ADET

çiFT

24o

l

ADET

]

ÇİFT İĞNE

24o

ADET

çiFr Gl.ıE

24o

ADET

d-iĞN E

480

ADET

VARLAK çİFT İĞNE

24o

ADET

13 MM
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67

j

PRoPi[fN YWARIAK gFT iĞNE

No:5/0 16 MM
PRoPİtİN YwAR!-Al( çİFT İĞNE
No:6/0 13 MM
PoÜPRoPıt.E N YIJVARLAK ÇİFT
iĞNE 7/o 8 MM
PROPILEN YWARLAK ÇlFT iĞNE
9.3 plM
PRoPil"fN YWARIAK GFT İĞNE

68
59
70

7I

No:z0

ADET

2000

ADET

1000

ADET

480

ADET

1000

ADET

480

ADET

75

ADET

2000

ADET

3000

ADET

250

ADET

350

ADET

30

ADET

13MM

PRoPitİN YWAR]-AK ÇiFr iĞNE

72

480

8/0 8 MM

MoNollETRE (oKsİJEN TERAPİ

cİHAz)

sEri

74

Vücl.rr BAKIM

?5

oNCEDEN DoLDURU|,İ{U5
oRNEK KAPI-ARj
AMELiYATHANE cEKETi

76

T7

: oToMATİK ENJEKröR
: ŞIRINGASI 200 ML
TENS CIHAZI KABLOSU

78

HooD

79

ol§İJEN gAşuĞI

80

KARACİĞER 8İYoPsİ

20

iĞNEsi

81

No:18
GÜKOZ ÖLÇUM SrİĞİ

82

HASTA ALT BEZİ ERİŞKIN

83

iNRjzYoN PoMPA sErİ GFILİ

84

sTERit CERR^Hİ Et"DİvEN

85

srERIL CERRAHi ELoivEN No:8

86
87

STERİL DENGELİ TUz çÖz.
t-l! LEs)
ÜÇGEN SPANÇ

88

YE{İDoĞAN ALKo[süz BAnM

Nara
5oo

89

MENDİü
DoKu YAPIşnRİC1

90

cot_D PAcl( (soĞul( UYGUL^MA

:

:

ADEI

30

ADET

200000

ADET

35000

ADET

6000

ADET

5000

ADET

25000

ADEr

250

ADET

2000

ADET

5000

ADET

75

ADET

8

ADET

:

TERAPD
i
I
I

i

]

Genel

Toplam(KDV
HariÇ):

'Taııımlayıcı fiıma bilgisi olmalı ve teklifile bir|ikte sGK sorguIama si§eminin çıktısı teklifile birlikte verilmelidir.
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ETiLEN oKSiT iN»irarönü

rnrNix

şARTNAMESI

1 .indikatörmürekkebitoksikmaddevekurşuniçermeyecektir.

2 . İndikatör Class 5 olmalıdır.
3 : il.tpt" üzerinde bir indikatör

bölgesi ve bir de referans renk bölgesi

bulunacaktır.

4.Etilenoksitsterilizasyonusonİaslindikatörfarklıbirzltrengedönmelidir.
5.Sterilizasyonparametrelerindebirsorunvarsarenkdeğişimi..referans
renk" tonlarından farklı olacaktır,

6.Paketinveyastripinüzerindeüretimtarihi,sonkullanmatarihi(enaz2

yıl),lot numarası ve kutu adedi belirtilmiş olmalıdır,
Bu konuda
sonrasl final rengini eı az 6 ay muhafaza edebilmelidir.
z.
ühn için alınmış analiz sertifikası olmalıdır,
objektif
8. İndikatöriin sunduğu sonuç objektif olup, yoruma dayanmamalı
bir sonuçla kullanıcıya yardımcı olmalıdır,
EN ll140-1
S. Ürü;iin onaylanmış-k,-luştan alınma (notifed body) ISO
aı1 numarası, ve
uygunluk sertifikası oimalıdır, Urünün lot numarası,
yer almalıdır.
ııiJ,ıaigi kalite standardı her indikatör stripinin iuerinde

iiıi.

lo.Etileno.ksitstribipaketiçinderüatçagörülebilirebatlardaolmalıdır.
İİ.en - 250 striplik kutularda kullanıma hazır olacaktır,
l2.CE uygunluk belgesi olmalıdır,
ii.i.ı.iiĞaiıen ti,inıe.in'p..ior.un. testleri yapıldıktan sonra uygunluk
dışı bırakılacaktır.
verilecekıir. uvgrnırk'uıJn1ui";;;"i;; a;ğ.iı.l-,oi.r.

L

7 la

G\.o"<_

a/PUL TEK ııix
Eriı-e No KslT G Az AM

1

RT N AM gsi

Iidir.
kullanıcıya teslim edilme
miKarda
eşit
Ampuller
her sterilizasyon için
Etilen oksit Kartuş seti
'":;İ;;;İ.Jiıe doıu ampul set içeriği,

ı

Ngrn Çipi

+

Dozometre

* qterilizasyon

Torbası ( 60x90}.

bağ Klipsı
Steri|izasyon Torbası

'

1gram) etilen oksit içermelidir,

2-

Ampuller 24gr

3-

oksit oranı
Ampul içeriği Etilen

(+ -

% 97

olmahdır,

4.Etilenokstcamampuliçindebulunmahvebucamampulüçeweleyenambalajolmalıdır.Ampulkırmaaktivatörüne
edilebilir
uYgun olmalıdır'
ı 9 ı .ıı__.-. hAr<.ıne] tarafından kontrol

^ 56-

personel ta
olup olmadığı kullanıcı
tam
muhteviyatı
dış yüzeyinden Likit
Etilen oksit ampul
ve gözlenebilir olmalıdır,
İrtS kaydı olmalıdır,
olmalı, Sağık BakanIığı
belgesi
CE
setinin
Etilen Oksit ampul

7. Dozometreste1,,,.v_ıTiJH,;jİJiillx,},İTfl:i:TJffH,li,Jf:ıl"ffi:""Jffahipdmaldır,Dozometre
veyı
üzerinde limit ölçer

&TeklifediIenürünlerinDifüzyontekniğiileçahşancihazlarauyumluolduğutaahhütedilmelidır.

9- Kitlerlebirlikter,|1_...İ;§,"n."§i;T#J[,H..[t,ffi:İ]T!ili,iİ:,,İilmaaktivatörüsterilizasyontorba
i
içerisinde kullanılabilir

|ailio

Şgru rnIu

3

BRIGHT TEKNiK ŞARTN

1.

Al\,I

ESl

yıpranmasını önleyici
temizliği, contalann
FiltreIerinin
Eto otoklavlannln Karbon
özellik taşımalıdır,

3.

bir kombinasyonu
ve ilave temizlik maddelerin
tuzların
asidik
Bu maIzeme
ölmalıdır.
olmahdlr,
kazanlnda kullanılabilir
otoklavlan
Difüzyon sistemi ile çal|şan

4.

oluşmalıdır
Bir kutu on poşetten

5.

üretici bilgileri olmalıdır
ÜrUn üzerinde marka,

2.

veri|me|idir,
kullanım kılavuzu
6. ürun lle birlikte

lle kaph olmalıdır
için alüminyum folya
etkilenmgmesi
nemden
7. Her poşet su ve
olmalıdır,
lSo 13485, TSE-HYB Belgesi
8. ÜreticifirmanIn

w;."

E
BuHAR BiyoLoJlK

ixoixırön resT pAKETl

TEKNIK şARTNAMEsi

kontrolünde_kullanılabilmelidir,
1. Paket buhar sterilizatörlerinin biyolojik
sağIayan
g;,"k
duy^ulmadan sonucun alınmasın|
2. Paket içinde laboratuv" oİ"İn'"
u
biyolojik
tüp
ye_ri
taşıyan
İO ve Uesi

Geobacillus Stearotnermapİ;u;';pa;;İ
v.erilmelidir,
;;İİ.;,;; ;;;İ;ır. Analiz İertml<aİı tek|if ile. birlikte steratermaphilus) nün steril ite
3. Bivoloiik tüp de yer alan 6olmalıdır, iöeoulciııus
düzeyi-(SAl) 1O
k",t olmalıdır, Entegratör
İİ,:l"Ö!.ina Üvİ,l6iİİ tĞİİİ, İİİİxte "l,s.,
? :_1:9l?]o,
kahverengi olmamalıdır,
kartın
'PlX"t renk dönüşUmü ",y,İb"y"""ya
olmalıdır,
... . ,
S. 'eÜ]"jlİanlll stan-dartlarına uygun
sonucu biyoloiik ölümün
ÖjJrun g",ç"Xl"şti-ğİJ"u,Oa negatif C)
ğ.
geç 3-5 saat içinde otomatik
gerçekleşmediği O,"rnoa'pİ,itit ,on,", "İ

ffös;;

- ;;;;"

.

,

tüp içerisindeki_mor
kullanıcınln gözle onaylayabilmesi için
je-po,itİİ J"İ,O, sanya bönmeli negatif durumda mor
besi ver 3-5 saat lçerlsin
rrlr'al,a,r. Bu stire 5 saati geçmemelidir,
geç 1O saat içerisinde. tevit edilebilmelidir,
8. 3-5 saat için de alınan,on,İç İn Ğs|,
Ve
özel bir printer sistehiyıe rapor allnabilmeli
9. Alınan tüm sonuçlar ınxtiuJĞre
,""ti, dıy9loji|1 indikatör sonucu, otoklav kodu,
rapor üzerinde lnl<UOattlr}İıvlJ,, "İ,,,
yazılabilme|idir,
lİ,ıTl.nlc, ,O, gibi bilgiler oİomatik olarak
ıo. i*'unrio, geieı<tiginde şif relenebilmelidir, ..
göre
di;lH;;;l,,;e Msü deki Sterilizatörlerin çalışma şekline
1 1. lnkübatör cihazı ekranı
ayarlanabilmelidir,
dönük test sonuçlarını hafızasında
12. lndikübatörün hafızası olmalıdır, Geriye

3:;§j:ilT'i1l,.onr"u

etiket olmalıdlr
kullanma,tarihi v:.ITı,^?,"],:"o,*atör şeritli
uyarmalıdır,
,İ+.
l"İuujİor alarmlı ve ışıklı olarak ku|lanıcıyı
kırmızı ışık yanmalıdır,
p"İitif
Ouİumda
aururİÜl"şil
1 5. lnkübatör de negatif
teİlif İle birlil<te sunulma|ıdır
16. Paket CE belgeli olrn"0,0l',,,'Ö-"İgl"5J,t9.U"ls.9^",1.1ilıve
"l38 belgesine.sah|p o,T?,]İl,;
İİ. Urun EN 866 ve lSO 1 1
son kullanma tarihi bulunmalldır,
18, Paketin üzerinde ıot num"os,u-"
olmalıdır,
İÖ. P"X.t ur"rinde işlem indikatörü
için yukarıda belirtilen özelliklerde kullanlm
u?üiji,rrıi."i.,
firma
veren
lndikatörü
20.
-.üİ"S""" U"retsiz 1 adet inkübatör verecektir,
yapı|acaktır,
Zl . llumuneye göre değerlendirme

.ı. ;?İj?Ji',il'il"Jİ5;no" .on

L5

c^

6bU4e.

f

HiDR.JENrrrtffiffiİİffirflixerÖnü

1
lffitŞÇ#*l'tŞ*,şıı*,ıt,:,f,ııH:Hjö,csıcakıık)
InJig

CE

07

|^//

on,

L
ı],HP§İd,_=HJ5§,:§ş,h,#,!,,ff

KİIElklllo#tilo,,H.,

Plazma
Hidrojen Peroksit Gaz
hastanemizde kurulu olan

'

:?5llrjJffi İlİ;:i:: trl".lİ,i,;§esi,

2.

sahip olmalıdır,
net kullanım hacmine
ambalajlarda, 140ml
2sOml'lik
Hidro,ien Peroksit şlşesi

4.

34 kısa döngü yapılabilmelidir,
için,1 tüp ile 17 uzun,
steriIizatör
126 litre net kapasiteli
8 ay'dan az olmamalıdır,
Raf ömrü, uygun saRama şartlarında

5.

Hidrojen Peroksit
bileşeni %55$0'Iık
etken
ajanının
sterilizasyon
Şişenin içinde . bulunan

3.

,;frffi
7.

,,,._:#*ffiT,':,:;:Ufl:.?i"Tİ,§r'i.§,i:h:ibulunmahVecihazdakibarkod

Ürun numune ile değerlendirileceKir,

Lğİ,6

luD

+

PLASTiK KONTEYiüR KiLtDi ŞARTNAMESİ

olmalıdu,
kullanılrnak için tısarlanmış
konteynırlerde
için
Ürıın sterilizasyon kontrolü

Kalite Belgesine
Üretici fırma EN ISO 9001:2000
o

olmalıdır,
Ürtin ZZmmx+Ornm ölçülerinde

a

dayanrklı olmalıdır,
Üriln l3+"C sıoaklığa

o

Yffi ffir*i,f*

jffiH#Hffi

süip olııalıdu,

iölümoımah&r,Buböliimdçnuzunıiısım

bulunmalıdır,
plastik konteynr kilidi
en az 1,000 adet
kutusunda
Ürtlçrtln

a

Ürtin numune ile değerlendirilecektir,

Qu_.

g

2.

lçin thrtuş Teknik Şartnam6ı
Poşet xapatma Makinast
poşet kapatma makinasına
yerleşik Getinge marka
ünitemizde
Merkezi sterilizasyon
uyumlu olmalıdır,
mürekkep yapısında olmahdır,
ilerleyen
şeritli
5istematik
Kartuş,

3.

olmahdır,
numunesine uy8un
Kartuş cihaz üzerindeki

,
1.

IrÇJ:ç

1'c
ı).

4o

^

(TEK KULLANlMLlK KÖVEZ Ve cERRAHi EL TEMizLEME, KURULAMA BEZ|)

1-Malzemenin içeriğinde dayanıklılık hammaddesi olan dacron Polyester %45
oranında olmalıdır.

2-Malzemenin içeriğindeki Polyester ve Selüloz lifleri,filtre edilmiş yüksek
basınçlı su teknolojisi ile el değmeden birleştirilmiş olmalıdır.
3-Malzeme E.O ve buhar sterilizasyon yöntemine uygun olmalı,sterilizasyon
son rası 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
1oo'lük paketlere ayrılmalı ve korunaklı bir sistemle muhafaza edilmelidir.

1o)orijinal kataloğu ihale dosyasında bulunmalı ve bu orijinal katalogda
kövez|erde kullanılabilir ibaresi bulunmalıdır
11) Teklif veren firmalar 100 Adet Dacron silici Bezi numunesini bedelsiz

kuruma teslim etmek zorundadır. Numunesi verilmeyen ürünler teklif dışı

bırakılacaktır.
12)Ürün kapsam dışı ise fiyatlandırma yapan firma yetki belgesini ihale
dosyasında sunması gerekmektedir.
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COK KULLANİML| GİFT TORBALİ BALON_MASKE_VALF SİSTEMİ
TEKNİK SARTNAMESİ

A- YET|şKiN TiP

1.

2.

3.

4.

cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıdır.
Cihaz ana torbası double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı, e|le
hakimiyei sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrıca hasta güvenliğini
sağlamak için veri|en hava basıncını limitleyici yap|da olup uygulamadan sonra eski
haline en kısa sürede dönebiimelidir.
Cihaz balonu gel-git hacmi yetişkin tip için ortalama 1300 ml, 02 Rezervuar hacmi
ortalama'1 500 ml olmalıdır.

Hasta sekresyonlarının cihaz ana torbası içine kaçmasının engelleyen Ve torba
girişinde bulununan istenildiğinde sökü|üp takılabilecek (Splash€uard) sekresyon
koruyucu ve boşaliıcı aparata sahip olmalıdır.

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

7.
8.
9.

sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır.
Maske bağlantl konekörü mekanizmayl her yöne rahatllkla döndürebilmesi için 360
derece dönen bir yapıda olmalıdır.
Cihazın maskesi hasta sekresyonlann görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda
ayrrc.a yüze tam oturması için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve
şişirme valfine sahip olmalIdır.
Cihazın tüm parçalarl ( 02 Rezervuar Torbasl

dahil)

,134

C, de buhar otoklavlnda
sterilize edilebilmeli, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açıklanmış olmalldır.
Cihazla ilgili tüm monte{emonte iş|emlerinin görsel oıarak İakip edilebilmesi için CD
ile birlikte kuIlanıma sunulmalıdır.

Tüm ekipmanln kolayca taşınabilmesi için özel olarak dizayn edilmiş yarı şeffaf sert
yapıda bir el çantası bulunmalıdır.
,1 ,1.
Ambalaj üzerinde üretici firma barkodu bulunmahdır.
12. cihaz için çeşitli parça ve ekstra aksesuarların bulunduğu bir set halinde temin
edilmelidir.
1o.

Set içeriği şu şekilde olmahdlf : 1 Adet çift katlı medikal silikon yaplda cihaz ana torbası, 1
Adet kapalt tip silikon oksijen rezervuar balonu, '1 Adet oksijen rezervuar valfi, 2 Adet kancalı,
ı, transparan ve resusciratorlerde kullanımı uygun yetişkin maske
silikon yapıda, hava
4/3), 1 Adet tüm ekipmanlarl taşlma için sert cihaza özel taşıma
(1 adet no:5 Ve 1
çantası.
Pıü,
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cihaz birden fazla kez kullanılabilir olmalıd|r.
double-bag (çift torba) yapıda ve medikal silikon olmalı. elle
hakimiyet sağlayacak derecede hassas, hissedilebilir ayrlca hasta güVenliğini
sağlamak için verilen hava basıncını limitleyici yapıda olup uygulamadan Sonra eski
haline en kısa sürede dönebilmelidir.
Cihaz balonu gelgit hacmi bebeUçocuk tip için ortalama 300 ml, 02 Rezervuar hacmi

2. Cihaz ana torbası

3.

4.
5.

6.
7.
8.

ortalama 1500 ml olmalıdır.
Tek yönlü güvenlik valfi ( Single-hutter valve system ) 'ne sahip olmalıdır.
Kapalı tip oksijen rezervuar balonu cihazın arkasına yerleştirilmiş ve istenildiğinde
sökülüp temizlenebilecek yapıda olmalıdır. Rezervuar balonu ile kullantlmak
istenmediği takdirde set içeriğinse çok kullanımlık 02 rezervuar tübü bebek-çocuk
modeli için ekstra olarak verilmelidir.
Cihaza yerleştiralmeye uygun biçimde tasarlanmış küçük ve verilen hava miktannın
gözlenmesini sağlayan manometre aygıtı bulunmalıdır.
Cihazın yapısında basınç limitleyici valf ( 40cm3 H2O pressureJimiting valve) adı
altında, bebek-çocuk akciğerlerine gönderilen havanın fazlasının atmosfere
gönderilmesini sağlayan özel bir sisteme sahip olmalıdır.
Maske bağlantı konektörü mekanizmayı her yöne rahatlıkla döndürebilmesi için 360

derece dönen bir yapıda olmalıdır.
9. Cihazın maskesi hasta sekresyonların görülebilmesi için şeffaf ve yumuşak yapıda
ayr|c2 ytJze tam oturmasl için ergonomik olarak dizayn edilmiş, hava yastıklı ve
şişirme valfine sahip olmalıdır.
.10.
Cihazın tüm parçalarl ( 02 Rezervuar Torbas! dahil) 134 c, de buhar otoklavında
sterilize edilebilmela, temizlenme şekli kullanma klavuzunda açlklanmlş olmalıdlr.
cihazla i|gili tüm monte-demonte işlemlerinin görsel olarak takip edilebilmesi için cD
ile birlikte kullanıma sunulmalıdır.
11, Tüm ekipmanln kolayca taşlnabilmesi için dizayn edilmiş bir el çantası bulunmalıdır.
,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 olmalıdır : '1 Adet çift katlı medikal silikon yapıda cihaz ana torbası, 1
Adet kapalı tip silikon oksijen rezervuar balonu, 1 Adet oks[en rezervuar tübü, 1 Adet cihaza
kolay monte edilebilecek basınç manometresi, 1 Adet kancalı silikon, cuff lı transparan
resusciratorlerde kullanımı uygun bebek_çocuk maskesi (1 adet no:o), 1 Adet tÜm
ekipmanları taşlma için sert cihaza özel taşıma çantasl.
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HAVLU TEKN İK ŞARTNAMESİ
1) Havlu ipliği %100 hidrofil pamuk olmalıdır.
2) Havlu kumaşının gözgü yönündeki ipliklerin %12'si polyester olacaktır.

3) Havlu boyasında renk da|galanmaları 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 zorun|udur aksi halde dosya değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10) Alınan numune bağımsız laboratuvar tarafından test'e tabi tutulacaktır.
11) lso 9oo1_2oo8 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.
olo
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Plastozot kaplama afo (PAFO) teknik şartnamesi

l)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

(

Ayağın düşmesini kontrol ederek topuk basrncınr azaltınalıdrr.
Topuk desteğininin iç malzemesi yavaş esnemelidir.
Yıkanabilir ve silinebilir özellikte olmahdır.
Antibakteriyel olmalıdır.
Antialeıjikolmalıdır.
Terlemeyapmamalıdır
T barıtlı olmalıdır.
Numwıeye göre değerlendirme yapılacaitır.
Üretim. fabrikasyon ve işçilik hatalarına karşı 2 yıl ücreısiz garantiye sahip olmalıdır.
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1.Aplikatör deri testini uygulamak için üretilmiş olmalıdır.

2.Apliktör 10 testi aynl anda yapmaya uygun tasarlanmış 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.A|lerjenik ekstratın 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. Aplikatör|erin iğne uçları 1mm(+/-0,2mm)olmalıdır.
7.Antijenlerin konulacağı yeterli antijen tepsisi ücretsiz verilecektir.
8.Aplikatörler medikal grade akrilikten yapılmış olmalıdır.
9.Aplikatör başhklarının sıraslnı ve aplikatör 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 yapmalıdır. 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 verilebilmelidir. Sipariş edildiğinde ilgili firma bu
modellerden de teslim edebiieceğini taahhüt etmelidir. Bu modellerin numunesi ihale öncesi hastanemizin
ilgili birimine tutanak|a tes|im edilecektir. Bu tutanak ihale dosyasına ek|enecektir.

12.Aplikatörlerin iğne uçları eğilmemelidir. Esneme yapmaması için bacaklarl en az 5 mm kalınlığında
olmalıdır.
13. Aplikatörlerin iğne uçları kırılmamalıdır.

14.Aplikatörlerin başlıkları arasında 16mm(+/-4mm) mesafe buIunma|ı; her alerji testi uYgulaması
esnasında reaksiyonların karışmasını önlemelidir.
15.Sağlık Bakanlığı Ulusal bilgi bankasında onaylı olmalıdır.

16.Aplikatörler tek seferde 10 test yapIlacağl için 2,1i 4,1u kırılma özelIiği olmamalldır.
17. İha

leye iş tirak eden her firma tekn
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YüKSEK RisKLi KlRMlzl ETiKET TEKNiK ŞARTNAMEsi

1)Etİket klrmlzl renkli olmalldlr.

2)Etiket üzerinde yüksek riskli yazısı yazmalıdır.
3)Etiket sağlam olmalı hemen yırtılmamalldlr.
4)Etiket ilaç kutusu üzerine sağlam yapışabilir özellikte olmalıdır.
5}Etiketin ebatları 2'1,5 cm olmalıdır.
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Pub€oldmet e cihazl kaİdatı okıjen saturiıİyonunu rĞ nabe öÇOmü yagabihn dıjİat öl@m
dlaa olmafdır.
?..işı*eoİsİr^ :_be iİhaa panmk üpİ oknalıdır.
,
3.' cıhazn ekranııda 5po2 ve ılabE sayı9 aynı aıda İdeİ€ kneİü.
4. Ghazıı satiırasylon ölçiım aralğ
- İıO0 aralğnda olmaıı
anlğııda ölç{ım
hassasLıtİ İ2 olmalıür.
'635
'5z) '6100
5. ğtıa:rı nabe ölçOm araığ 30 - 2,/ıo bpm o|malı, ölçiim hassady.ü İ:ı olrnaldrr.
6. Ghazn ekıaru iki hrklı yönden ldeııebülr dıııaldıı.

,

7.
8.
9.

10.
11.

ü.

13.

ı4.

15.

ohaz 2 adet AAA alkalln pil ile en az 50 saat siir6İııçahşabilırıeİHır.
ghaz pll ömüronğ korumak
{|n İşleın yapılımdğ taİdiıde 8 sanıye

ilİdG oto]İBt*

kapanmalldır.
Cihaz ğzerirıde batarya tğç ındlıatoritolmaldır.
Cihaıın ebatlan 56ı47ı2tınm(§|olmalıdır.
Gharın ağr|ür batarya dahil en fazh 5Q olmalıdır.
Cihazın gen§ ve tolay otunabllk renklı LcD ekranl olmaldır.
cihaz i|e birlikte taflma hlıi rĞ askır€ri|melıdir.
Piı d€ğ§imi dşnda he.harEi bı. servis ıc kalibralon
çre|onemeluır.
ithalatF vtya satlg firmanın TsE Hİzrnet Yeri Yet rİılik BeE6i o|ınall ı/€ bu beBede
ıınlnün
adı v. ırıa*ası belirtllmelldlr.
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VRE KROMOJEMK AGAR TEKNK ŞARTNAMESİ
Besiyerlerinin lot numaralan her üretim partisi için farklı olmalıdır,

2, VRE

3.
4,
5.
6.
7.
8.

9.

(Vankomisin Dirençli Enterokok) için kromojenik besiyerl sçici izolasyon
sağlayıp,
üreyen enterokoklara ait koloniler farklı renkte görülebilmeli ve böylecc
aynmı yapılabilmelidir.
Besiyerleri buhar birikimi, kuruma ve kontaminasyonu engelleyeoek
şekilde naylon aPı
yapışkanlı poşetler ile ambalajlannış olmahür.
Her ambalaj iizerinde iiretici firma, üetim tarihi, son kullanma tarihi,
lot numarası, iiıiin adı ve
besi yerinin kalite kontolüniin yapıldığ suş bitgileri görüliir
şekilde açık olarak yer alrulıdır.

Besiyerleri, nem ve ışıktan etkilenmeyecek
şekilde, lO'luk paketlerde olınalıdır.
Besiyerleri 90 mm'tik petride 4mm kalınlığnda döhilmi§ olmahdıı
Besiyerleri steril olmalı ve steril olduğu beliıtilmetidir.

Kontaminasyon görülen besiyerleri ııeya +4oc'de stoklanmasına rağmen
bozulmuş olan
besiyerleri iiıetici fiıma tarafindan ücretsiz otarak yenisi ile bir hafta i9inde değştirilmelidir.

Besi yerleri kontrol suşları ile denenmiş olmalrür. orijinal ambalajında kııllaırlan suşlar

belirtilmelidir.

10. Besiyerleri laborafuvann talebi doğulh§unda peyderpey, istemden en az

7z

saal sonra teslim

edilmelidir ve besiyerlerinin son kullanma tarihleri laboranıvara teslim tarihinden itibaren
en az

2 ay olmalrdır. Siiüreye resmi tatiller dahildir.
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DlsPosABLE GENEL CERRAHi BoHçA sETi TEKN|K şARTNAMES|

1. 4 ADET öı.ıLüx 1s+ee+s) HoTMELT lLE LAM|NE EDlLMls oLMALl VE KUMAŞ
ciNsi BELGELENDiRiLMEL|DiR. KAPAL| SisTEM TEKNiĞiNE GöRE özEL
KATLAMAL| ACİK MAV| KUMASTAN L BEDEN OLMAL|

2.

4

AoEr 40cMX40 cM SPUNLAOE HAVLU oLMALl HAVLU sU EMMEYEN
SENTET|K ciNsTEN oLMAMAL| PAMUK KAR|ŞlMl oLMALl VE
BELGELENDiRiLMELiDi R.

3.

GöMLEKLER|N BEDEN| ET|KET üZERiNDE BEL|RT|LMiŞ oLMALlDlR.

4.

5 ADET 160 cMX18o cM CERRAH| öRTüsü 50 GR/M2-60 GR/M2 ELoNGATloN

MD 152_cD 80 ARAS| NoNWoVEN KUMASTAN
SlVl KAN GEçiRMEZ, ANT|BAKTER|YEL ÖzELLiĞE sAHiP oLMALlDlR.
%67-7o72_TENS|LE STRENGHT

5. 1 ADET

14o cM X18o cM ARAsl ALET MASA ÖRTÜSÜ A|RLA|D iLE LAM|NE

EDlLMls BlR TARAF| iTicİ BiR TARAF| EMlcl oLMALlDlR. KuMAŞ ciNsi
BELGELENDiRiLMELi DiR.

6. ,l ADET 10 cMX50 cM NoNwoVEN BANT oLMALl
7. üRüNLER lso 9oo1 BELGES| -lso EN 13485-TSEK

BELGES| VEYA

cE BELGESi

oLMASl

8. URUNLER ETlLENoKslT lLE sTERiLizASYoN

ED|LMEL|D|R.RAF

ÖıınÜ erınz e

YlL oLMALlDlR.

9. sTERiLizAsYoN VE SoN KULLANMA TAR|HLER| sERi NoLARl

ETIKETTE

BELiRTiLMiŞ oLMALlDlR

1o.çARŞAFLAR|N KENARI-ARINDA oPERAsYoN SAHASINA SAB|TLEMEK iÇiN
MED|KAL BANT oLMALlDlR.
11.

Teslimde ürünlerdeki imalat ve taşımadan doğan hasar ve olumsuzluklar ilgili firma
taraflndan ücretsiz olarak üninün değişmesi şklinde karş|lanacaktlr.

l2. NUMUNEYE GÖRE DEĞERLENDIRME YAP|LACAKT|R UYGUNLuK AI-AMAYAN
üRüNLER iHALE DlŞl BlRAK|l-AcAKTlR.

L1 .3o

CERRAHi PEDi
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l.

Pedinin dokusu klasik dokumanın dışında NON-WOVEN yapıda olmalıdır,

2.

Yumuşak, ince, güçlü ve yüsek emiciliğe (ağrlığnın en az l0 katı kadar sıvı
emebilmelidir) süip olınalıdır,

3. HYPoALLERGENiC

ve

BioDoGRADoBLE

doğal hemostatik yapıda

olmalıdır,

4. Kullanım

esnasında (yaş ve kuru ortamlarda) parçalanm4 dökiirıtti ve liflenme

yapmamalıdır,

MAVI

5.

Pedin tiaerinde, röntgende görülebilmesini sağayan ( x-ray detectable),
ıenkte malzemeden oluşmuş baskılı şerit olmahdır,

6.

Steril ambalaj poşeti içinde olmalı ve her poşette l0 adet pedi, her kutuda 20
poşet pedi olmalıdır,

7. Cerrüi

Pedinin takip ipleri insan vücuduna zarıır veımeyen nbbi ipliklerden
olmalıdır,

8. Cenahi

Pediler kolay kullanılabilecek şekilde tasarlanmış ve ne kadar
kullanldığnın kontrolü yapılabilecek sayım kartonlarına tasnif edilıniş

olmahdr,

*SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYLIDIR"
UBB kaydı olmah ve sistemde

9.

Ürtintilıl

10.

Pedi boyutlanl2.5*75 vel2.5* |2.5 ölçülerinde olmalıdır

yazınalıdır.

)

l-pLAsTiK DoKu TAKip KAsETi TEKNix şanrxaıvrnsi

1) Laboratuanmızda kullanılan Therrno

Sharıdon maıka Prinmate

cihazına uyumlu olmalıdır.

2)

Kasetler 75 adetlik hupper içersinde olmalıdır

3)

Hupperler cihaza uyumlu olmalıdır.

4)

3000-5000 lik kolilerde olmalıdır

5) Kasetlerle birlikte plastik

j
l.

2-

AS kaset yazıcı

kapaklanda verilmelidir

HARRİS HEMATOKSİLEN TEKNiK ŞARTNAMESi

Histolojik, iınınilnohistokimyasal, ve sitolojik boyama protokollerinde kullanıma
uygun olmalıdır.

2.
3.
4.
5.

6.

Hornojen boyamalı uzun siireli kullanlabilmelidir.

Tortusuzolınalıdır.
Tekrarlanan boyamala için kullanıldığında efektif sonuç sağlamalıdr.

En

fada

1

litre ambalajlarda olmalıdır.

Laboratuanmızdaiiriln numunesi denenerek alrnacaktır

7. Teslim

edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2 yıl son kullanma

tarihi olınalıdır.

Aİ
,

F.-,

1şrcfoLA1

<
), 3_EozIN TEKNiK SARTNAMESİ
l. Patoloji ve sitoloji laboratuannda boyama maddesi olarak kullanılmalıdır.
2.Orijinal renginde ve

1

lt'lik ambalajmda sıvı halde tortusuz olmalıdr..

3.Telaarlanabilir boyama kalitesi sağlamalı, kesitleri l5-60 saniye içinde, hücrelerin net ve
parlak görülmesini sağlayacak şekilde boyamalıdır.

4.Alkol bazlı ve kullanıma hazır formda olmalıdır.
5.İthal olmalıdü.

6.Tüm hematoksilen boyalar ile uyumlu çalışmaklıdır.

7.Ambalaj iizerinde iiıetici firma ve iiriin adı, iiretim ve son kulaınla taıihi belirtilınelidir.
8.Numune laboratuar şartlannda denenecektir.
9. Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en

az2 yılson kullanma tarihi

olmalıdır.

,

4-E^50(PAPAltIcoLoU soLUsYoNU) TEKNİK ŞARTNAME§i

l-Sitotoji laboratuvarında sitolojik preparatlann sitoplazmik detaynın boyarıması için
kullanrlacaktır
2-1 litrelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.

3-Orijinal renğnde sıvı halde ve torfusuz olacaklır.

3-kullanıma hazır formda olmahdr
4-Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdr.
S-Üretici, iiriin içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj
iizerinde belirtilıniş oinalıdır.
7- Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2

""'ş

Ll

r

yıl son kullanma tarihi

ft:^l

şJ,o.A1

,5-B.A

65

(PAPAl[coLoU soLUsYoNU) TEKNİK ŞARTNAMESi

l)sitoloji laboratuvannda sitolojik preparatlann (özellikle balgam) sitoplazınik detaynn
boyanması için kullanı lacaktr
2)1 litrelik orijinal ambalajında ve

iüal olmalıdır.

3)Orijinal renginde sıvı halde ve torfusuz olacakiır.
4)Kullanıma hazır forrnda olmalıdır
5)Ambalaj boyanın özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.
6)üretici, iıriın içeriğ, kimyasaldan korunma yönteırıleri ve son kullanma tarihi ambalaj
iizerinde belirtilmiş olmalıdır.
7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaıarı en

az2

yıj son kullanma tarihi

olmalıdır.

36_MAYGRUNWALD
1)

l litrelik orijinal

2)

Orijinal renginde sıvr halde ve tortusuz olacaklır.

ambalajında olmalıdır.

3) Kullaruma hazır formda
4) Ambalaj boyanın
5) Üretici tiriin

olmalıdır

özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdır.

içeriği iizerinde belirtilmiş ambalajlarda olmalıdır.

6) Uluslaraıası iiretim standartlanna uygunluğu belgelenmelidir.
7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2

olmalıdır

şl
§.u

.dd-

^.d

yıl son kullanma tarihi

ç+§

4(o\,fl
{

)

7_

GİEMSA soLUTIoN

l) 1 litrelik orijinal ambalajmda ve ithal olmalıür.
2)

Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacalcır.

3)

Kullanıma hazu formda olmalıdır

4) Ambalaj boyanrn
5) Üretici iiriin

özelliğini koruyacak şekilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdıı.

içeriği iizerinde belirtilmiş ambalajlarda olmalıdır.

6) Uluslararası iiretim standartlanna uygunluğu belgelenmelidir.
7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2

yıl son kullanma tarihi

olmalıdır.

}s-ORANGE
1)

G (PAPANICOLOU

soLUsYoNtI) TEKNİK şARTNAMESİ

Sitoloji laborafuvannda sitolojik preparatlann sitoplazrıik detayının boyanması için

kullanılacaktır
2) 1 litıelik orijinal ambalajında ve ithal olmalıdır.
3)

Orijinal renginde sıvı halde ve tortusuz olacaktır.

4)

Kullanıma hazr formda olmalıdır

5) Ambalaj boyanın

özelliğini koruyacak şkilde ışığı geçirmeyen formda olmalıdr.

6) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en az 2

yl

son kullaııına tarihi

olmalıdır.
6) Üretici,

iiriin içeriği, kimyasaldan korunma yöntemleri ve son kullanma urihi ambalaj

"-W

iizerinde belirtilmiş olmalıdır.
7) Teslim edilecek malzemenin, teslimat tarihinden itibaran en

az2 yıl

son kullanma tarihi

-\--GJ"( *r_f§LffT
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.İhale sıra no:1-2-3-7-8

EMiLEBiLiR (poLiGLAcTiNE,policLiKoLix ısio,ı-ıcroMER) AMELivır ipı-iĞt TEKNiK
şARTNAi,tEsİ

l)

Sentetik absorbe olan cerrahi ame|iyat ipliği %90 polyglyco|ic acid (polyglycolide) ve %l0 lactic acid (lactide)
(polyglactin 9l0) co-polimerinden veya lactomer veya o/ol10 polyglicolic acid den imal edi|miş olmalıdır.(orjinal

2)
3)
.{)

5)
6)
7)

8)
9)
l0)

ıı)

katalog üzerinde işaretlenecektir.)
Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipligi multifilament 1örgtllü) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renksiz seçenekleri
olmalıdır. .(orijinal katalog üZerinde işaret|enecektir.)

sentetik absorbe olan multifi|ament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Po(glycolide(7o30)-co-L-Lactide (%70))| ve %50
calcium steate malzemelerinin kanşımıyla kap|anmış olmalıdır. Kaplama malzemesi ip|iken sıyrılmamalıdır. Kaplama
malzemesi doku|arda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.
sentetik absorbe olan multifilament cerrüi ameliyat ipliği orta dönem doku desteği sağlamalüdlr. Vücut içi kullanımlarda
enflamasyon, negatifdoku reaksiyonu ve sütür maıeryaline bğlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.
Sentetik Mullifilament Absorbe olabilen cerrahi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreteri 56 _90 gün
arasında olmalı Ve siitiirün tensil kuweti başlanglç olarak %l00 olarak alındığında doku desteği ikinci haftada yaklaşık
o/o75 3. haftada yaklasik
%50 yaklaşık doku desteği 28-30 gündür. Bu süreler ürtln ku|lanım kılawzunda belirıilmiş
olmalıdır.(orijinal katalog İizerinde işaretlenecektir.)
Ameliyat esnasında düğümün kaydırtImasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir.
Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı. ıiftiklenmemeli, dokulıı ylrtmamalıdır.
Sentetik absorbe olan multifi|ament cerrüi ameliyat ipliği slltür atıldıktan sonra gerilmeye ve
çekilmeye maksimum
direnç göstermelidir.
Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeıi (tensil kuweti), iğne
iplik bağlantı d€ğerleri ve düğüm atma performansı EP (A}Tupa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmakopisi) uyğun

olmalıdır. Ureiici tarafündan tekıik beyan verilmelidir.
Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçıikten sonra boşluk yaratmamalıdır.
iğne ile ipliğin birleşıiri|diği yerde dokuda en az travmİyİ saglayacak minimum kalınlık farkı olmİlıdır ve iğne _ sütür
birleŞme Yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne - sülür birleşim (bağlantt) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması
yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi i!e delinmiş olmalıdır.
Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ame|iyat ip|iği,iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.
iğnelerin dokudan geÇerken kolay eğilip bükülmemesi. kı;,ılmaması için 302,30l veya 455 veya etİra|oy İeri
çelikten
meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel oranı yo 7 l l , krom oranı en az o/o 13 olmalıdır. Bu öz;lliküer firma tarafından
asıl dokümanlarla belgelendirmelidir Kurum gerek duyduğu ıakdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara
(öm: ODTÜ Metalürji Müdıirlüğü'ne) göndererek incİleıebilecek, masrafları Ja tİı.ıır -veren firma tarafından
karşllanacaktır.

Sütür i|e ilgili şanlar: Sütİir boyu ihale listesinde belinilen ölçüden 7olo orantnda değişiklik gösterebilir , +l- yolo
tolerans tanınacaktlr. igne ile iıgiıi şanlar:iğne boyu lomm.nin üzerindekiler için +/- {'lb ıolerins tanınacaktır.
l2) Teslim edilecek ma|zemenin miadı 4yıl olmalıdır.
l3) Ürün Etilen Oksiı (EO) ga^ ile steril edilmiş olnaiıdır.
l4) Urünün Sağltk Bakanlığı U|usal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanm|ş ürün numarası bulunacaktır.
l5) Kuıu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5
16) Teklif edilen ürainlerle birlikte; katalog, broşür. şartnameye cevap metni ve her kalem için l 'er adet orijinal kapalı kutu
numune sunulmalıdır.
ı7) idare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutiirlarl, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler|
lifcinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeri tayini, cerrahi
iplikten aynlma kuweti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi Veya sadece gerekli gördügü testleri
YaPnrabilecektir.) geÇirmek lizere bu testleri yapabilen istediği laborafuara gönderebilecek ve test sonuçların|
değerlendirmede kullanabilecekir. YaptırıIacak tüm test|erin bedeli teklifveren istekli tarafından karşılanacaktır. Ay.ıca
bu aŞamada veri|en numune|erin yetersiz gelmesi durumunda istekli firma|ardan tekrar numune istenebilecekİir.
Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler deıaylı bir şekilde incelendikten (ıensil kuwetigerilme_
Çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonıa veri|ecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde

elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütiir hafıZasının güvenirliği, ameIiyat sırasındaki performansı,
iğne, iPlik kalitesi, iğnenin portegü ile futulması, sütiirün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci
dereceden önem arz ettiğinden numune iizerinden tiim bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk aıamayan
ürünler ihale dışı bırakılacakır.
18) ihale listesinde yeI alan serbest po|igactin sütür|erin boyu l0x45 veya !2x45 cm olma|ıdır.
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İhale,sıra no:1-2-3-7-8

EMİLEBiLiR (policLAcTiı{E,poLiGLiKoLtx ısto,ııcroMER) AMELivır ipı-iĞi TEKNiK

şenrırııresi

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

l)

2)

3)
4)
5)
6)

Sütürler iğneye lakıh vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya
sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi gtızel yerleştirilmiş olmamalıdır. Paket tamamen açılmadın, sadece distal ucu

açıldığınde iğneye ulaşılıbilmelidir.
Ürünlerini tek ambalaj içerisind€ teklifeden firmıların ımbalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo
ambalajdan o|uşmah, ılliminyum folyo ambalaj açıldıktan sonrı içinden çlkİn makıra aızerinde ürün ile ilgili
tiım bilgiler bulunmahdır.(ımeıiyathane ortamlnda İrünlerın kırışmama§t içiı)
Çift ambalaj olan ürlınlerin dış ambalajının bir yüri kol8y ylrtllmayan sudan ctkilenmeyen tyvek kığıt, diğer yiızü
saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma esnas!nda makaraya zarar vermemesi
için soyulabiıir nitelikte olmıh ylrıılırak açıtmımalıdır(kontaminasyon riskinden dolayı).

Karton makara ve alüminyum ambalaj iizerinde yazılı bilgiler baskılı olma|ıdır. Steril alanda ambalaj açıldığlnda partikül
düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapışürllmış etiket kesinlikle kıbul

edilmey€cekıir.

İplikler kanon makaraya kesinlikle renk vermemelidir.

sütür ambalajının dışında siitür cinsinin kolay ınlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk
kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer alm8ıIdlr.
Kanon makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde o|ması zorunlu bilgiler:

a) Urün ismi

b) Sütiir hammadde bilgisi

c) Sütİirün filament yapısl

d) Ignesiz ise sütit adedi
e) USP ve EP'ye göre sütürün kallnlığı
f) Sütüritn uzunluğu
g) Sütürün rengi
h) Ürün katalog (referans) numarası

i)

j)

İğne cinsi (keskin, spatül,}uvarlak,diamond, PL.KD,siyah,kü$

lğne uzunluğu, mm cinsinden
k) l/l oranında iğnenin büyüklüğü
l) Iğne adedi

m

) iğİe şekli

( l

/2, 3 18, %. dtJz\

n) Lot numarası
p) Son kullanım tarihi
r) Üretici firma adı, |ogosu ve adresi
s) Steril yöntemive steril ibaresi
İ) TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu
u) 2d barkod

(l3 haneli)

|ı

!o.a^

2

ihale sıra no:4-5-6
HIzLI EMiLEBiı-in (poı-icı-ıcTiNE,poLiGLixoı-ir ısio1

şınrırıursi

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

ıı,ıeı-ivır ipı-iĞi TEKNiK

Senteıik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %90 polyglyco|ic acid (polyglycolide) ve %l0 lactic acid (lactide) co.
po|imerinden veya %l00 polyg|icolic acid'den imal edilmiş olmalıdır.(orjinal katalog iizerinde işaretlenecektir.)
Sentetik absorbe olan cenahi ameliyat ipliği multifilament (örgü|ü) yaplda olmalıdır. Sütur renksiz olma|ıdlr.(orijinal
katalog üzerinde işaretlenecekıir.)

Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ipliği %50 [Poly(glycolide(%30)_co_L-Lactide (o/o70))] ve %50
calcium streate malzeme|erinin kanşımıyla kaplanmış olmalıdır. Kaplama malzemesi iplikten sıyrı|mamalıdır. Kaplama
malzemesi dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.
Sentetik absorbe olan multifilament cerrahi ameliyat ip|iği orta dönem doku desteği sağlamaIüdır. Vücut içi kullanımlarda
enflamasyon, negatifdoku reaksiyonu ve sütiir materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmahdır.
Sentetik Multifilament Absorbe olabilen cenüi ipliklerin vücutta tamamen emilim (absorbsiyon) süreleri 40_45 gün
arasında olmalı ve sütürıin tensil kuvveti başlangüç olarak %l00 olarak alındlğında doku desteği 5. günde yaklaşık o|arak
%50 |O-|4.giinde %0, yaklaşık doku desteği 14 giindür. Bu süreier ürun kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
(orijinal katalog üzerinde işareılenecektir.)

Ameliyat esnasında düğümün kaydınlmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal editmelidir.
Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı. tiftiklenmemeli. dokulıı ylrtmamaltdır.
Senletik absorbe olan multifilament cenahi ameliyat ipliği sütür alıldıktan sonrd gerilmeye ve çekilmeye maksimum

direnç göstermelidir.
Senıetik absorbe olan multifilament cenahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı). mukavemeti (tensil kuweti), iğne
iPlik bağlantl değerIeri ve düğüm atma performansı EP (Avnıpa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmakopisi) uyğun
olmalıdır. Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.

Sentetik absorbe olan mu|tifi|ament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır.
igne ile ipligin birleştirildigi yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimumlİlınlık farkı o|malıdır've iğne _ süıür
birleŞme yeri kolaylık|a kopmamalıdır. iğıe
sütür birleşim (bağlanh) yeri doku süriiklenmesi ve doku travmasl
yaşaımami§| için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmahdır.
Sentetik absorbe olan mullifilament cerrahi ameliyat ipliği,iğne bağlanı yerinden çıkmama|ı ve kolayca kopmamalıdı1
iğnelerin dokudan geÇerken kolay eği|ip bükülmemesi, kırılmaması için 3O2 veya 455 veya ethaloy seri
çelikten
meYdana gelme|i ve iğnedeki Nikel Oranı o/o'1
, Krom Oranı en azo/o 13 olmatıdır. Bu öze||ikler firma tarafindan
asıI dokümanlarla belgelendirmelidir Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun görduğü tarafsız laboratuarlara

-

l0)

-ll

(öm: ODTÜ Meblürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek, masraflan au

lı)

karşılanacaktır.

tİ1.1it

-veren

firma tarafından

Sütür ile ilgili şartlar: Sütür boyu iha|e listesinde belinilen ölçüden 9/ol0 oranlnda değişiklik gösterebilir , +/- yol\
tolerans tanlnacaktır. İ5e iüe ilgili şanlar:iğne boyu lOmm.nin üzerindekiler için +ı- 7olb tolerins tanınacaktır.
l2) Teslim edilecek malzemenin miadı 4 yıl olmahdır.
lJ) Ürün gamma ışln|ama yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.
l4) Ürünün Sağ!ık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onay|anmış ürün numarası bulunacaktır.
l5) Kuıu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5
16) Teklif edilen ürünlerle birliktei katalog. broşür. şann:ımeye cevap metni ve her kalem için l 'er adet orijinal kapalı kutu
numune sunuImalıdır.
l7) ldare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürlan, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler;
lif cinsi tayini, çap tayini. ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeti tayini, cen-ahi
ipliklen aytlma kuyyeti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunlann hepsi veya sadece gerek|i gördüğü testleri
yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu ıest|eri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuç|annl
değerlendirmede kullanabileceklir. Yaptırılacak tiim testlerin bede|i teklif veren istekli ıarafından karşılanacaktır. Ayrıca
bu aŞamada verilen numunelerin yetersiz gelrnesi durumunda istekli firmalardan tekar numune istenebilecektir.
l8) Teklif verilen ka|emlerin kaıarlan ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendiken (tensil ku!ryeti-gerilme_
Çekme-kopma-iğıe iplik çap değerleri ) ve kullanıldıklan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde
elde edilen tecrübelere göİe karar verme hakkına sahiptir. Sütür haflzasının güvenirliği, ameliyat slrasındaki performansl.
iğne, iplik kalitesi. iğnenin portegü ile tutulmast. süiürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci
dereceden önem arz eniğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar veri|ecektir. Uygunluk alamayan
ürün|er ihale dışı bıraktlacakhr.
19) lhale listesinde yer alan serbest poligactin veya polygliko|ik asid sütürlerin boyu !0x45 veya l2x45 cm olmalıdır.
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ihale sıra no:4-5-6
HIzLI EMİLEBİı-İn 1ıoı-İe ıacTtilE,PoLİGLİxoı-İr AsİD) AMELİYAT iPLtĞİ TEKNİK
şARTNAı,rEsİ
AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME

l)
2)

3)
4)
5)
6)

Sütürler iğneye ıakılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, kanon makaraya
sarılmış o|malı- paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş o|mamalıdır. Paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu
açı|dığında iğneve ulaşılıbilmelidir.
Ürünlerini tek ambalaj içerlsinde teklif eden firma|ann ambalajı soyulabiiir nitellkte elüminyum folyo
ambalajdan oluşmıh, alüminyum fo|yo ambalaj açıldlkıan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili
tüın bilgiler bulunmahdlr. (8meliyıthane ortamlnda İrünlerin karışmaması içio). Çift amba|aj olan iırünlerin dlş
ambalajının bir yüzü kolay ylrtılmayan sudan etkilenmeyen tyvek kağlt, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj
alüminyum folyo olmalıdır alüminyum folyo açılme esnasında makaraya zarar vermeme§i için soyulabilir
nitelikte olmıh yırtılarak açılmamalıdır (kontaminasyon riskindeı dolayı),
Karton makara ve ılüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiter bıskıh olmahdır. Sterit ılanda ambalaj açıldığında
partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmamısı ve İrün karışıkhğlna sebep olmamak için yapışı|nlmlş etiket
kesinlikle kabul edilmeyecektir.
İplik|er kanon makaraya kesin|ik|e renk vermemelidir.

Sütilr ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı,ayrıca bu
renk karton iç makarada da yer almeltdlr.
Kanon makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde o|ması zorunlu bilgiler:
Urün ismi

a)
b)

e)

Sütür hammadde bilgisi
Sütürün filament yapısı
lğnesiz ise süıür adedi
USP ve EP'ye göre stitürün kalınlüğl

g)
h)

Sütürün rengi
Urün katalog ( referans) numarası

c)
d)
f)

Sütüriın uzunluğu

i) İğnecinsi(keskin.spatül.yuvarlak.diamond.PL,KD,siyah.küQ
j) Iğne uzunluğu. mm cinsinden
k) l l oranlnda iğnenin büyük|üğü
l) Iğne adedi
m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

İğne şekli (l/2.3/8. l/4.dtiz)
Lot numarası
Son kullanma tarihi
Üretici firma adı, logosu ve adresi
Sıeril yöntemi ve steriI ibaresi
TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (l3 haneli)

2d Barkod
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l.

ıo:9-10-23-2+2+2G27 -2a-29-30-3l -32-33-34

PoLİPRoPiLEN ırue ı-iveı ıPLiĞi TEKNİK ŞARTNAMEsi

sUTüRüN özELLiKLERi

1.1.Cenüi sentetik monofilaman absoöe olmayan iplikler PP (Polypropylene)'den ima| edilmiş o!malıdır.

|.2.Senletik absorbe o|mayan cenahi ameIiyat ipliği monofilamenl yapıda olmalıdır.
1.3.Absorbe olmamalt, kolay düğüm tutmaİıdır ve kontrollü esneme öZelliği olmalıdlİ.
|.4.Sutür dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdıı ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum

olmalıdır.

1.5.suıürün altnması gereken durumlarda (cilt) sütür içeride senleşmcmeli, dikiş alınırken kopmama|ıdır.
1.6.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra geri|meye ve çekilmeye maksimum
direnç göstermeIidir
I.7.Cenahi sentetik monofilaman absoıbe olmayan iplik, cenahi iğneye takılü durumda ve minimum kıırımlı olacak şekilde.
ambalajlanmış olma|ıdır.
1.8.İpliklerin kalınlıkları. düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. velveya Avrupa Farmakopisi'ne uygun
olmalıdır. Cerrahi sentetik Monofilaman arneliyat ipliğinin çap değerleri (kalınhğı), mukavemeti (tensiI kuweti), iğne iplik
bağlantı değerleri ve dıığüm atma performansı EP Ye USP'ye uygun olmaltdır. Üretici tarafindan teknik beyan verilmelidir.

1.9.Ameliyat esnasında düğümün kaydlrılmasünda tiftjklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir.
tiftiklenmemelidir. dokuyu yırtmamalıdür. Süıür yüzeyi püriizsiiz olmalı ttiylenmeye kaşı dayanaktı olmalı ve dikiş süresince
deforme olmamalıdlr. iğne dokudan geçtikİen sonra sütür klsml dokuya takılıp geriye dogru biizüşmemeli ve ıiftiklenme

yapmamaltdır.
1.1O.Teslim edilecek malzemenin miad ı en az 4 yıl olma|ıdır.
1.1I.igne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır.İgne ile ipliğin birteştiri|diği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak
minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne - sütür birleşme yeri kolay|ıkla kopmamalıdır. iğne süür bir|eşim
ibaglantı1 yiridoku
sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için igne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
1.12. Sütur iğneleri. kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşım|ı ve ponegüye takıIdüğında kaymasını engelleyecek
yapıda (flat gövdeli)olma|ıdır. iğneler portegü ile rahat tutulacak yaplda olmalıdıi.
!.l3.Iplikler iğneye ıakılı. steri| ve ipliğin dügüm olmasını engelleyecek şekilde. sterilizasyoı tekniğine uygun kolay açılabi1ir
PoŞetlerde olmalıdır. iğne portegü ile rahatça alınabiImelidir.İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmİlı. paket tamamen
açıimadan. sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşı|abiImelidir.
1.14.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği, iğne bağlantı yeıinden
çıkmamalı ve ko|ayca kopmama|ıdır.
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302 455 veya ethaloy seri
çe|ikten meydanİ gelmeli ve
iğnedeki Nikel Oranı %
Kıom Oranı % 16-18 oiınalıdır. Bu özel]ikler firma tanfindan aİıl dokümanlarla
belgelendirmelidir ve konu..ile ilgili ıeklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduğu ıakdirde numuneleri uygun görduğü tarafsız
laboratuarlara (öm: ODTÜ Metaliirji Müdürlüğü'ne) göndererek ince|etebilecek, masraflan da tektif veren firma İarafından
karşılanacaktır..
l.t5.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyaı ipliginin iğne|eri siIikon kaplı olmalı. öze|
çelik alaşımlı, kırı|maya
ve bükülmeye ka§l maksimum dirençli olmalıdır.
1.16.iğneterin yüzeyi püriizsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdr.
ı.l7.sütür ile ilgili şartlar: Sütür boyu ihale listesinde be|irtilen ölçüden 7ol0 oranında değişiklik gösterebilir, +/- 04i0 tolerans
tanlnacaktır.
1.18.iğne ile ilgili şartlar :İgne boyu 8mm.nin üzerindekiler için +/- %l0 ,8 mm altında olan iğıeler için +/_ lmm tolerans

7

ll

tanInacaktır.
1.19.Ürün Etilen okit (Eo) gazı ile steril edilmiş olmalıdır
1.20. ldare ihale değerlendirmesi aşamaslnda gerekli gördüğü takdirde isıediği sutürlan, gerekli gördüğü lestıerden (Bu tesıler;

lif

cinsi tayini. çap tayini. ipliğin uzunluk ıayini. kopma mukavemeti tayini. düğüm kopma mukavemeti tayini, cenahi iplikten

aynlma kuvyeti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunlann hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabile;ektir.)
geÇirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboIafuara gönderebilecek ve tesı sonuçlannı değerlendirmede kullanabjlecektir.
Yaptınlacak tüm testlerin bedeli teklif Yeren istekli taraflndan kaşılanacakılr. Ayrıca bu aşamada verilen numuneıerin yetersiz

gelmesi durumunda istekli

fi

rmalardan tekrar numune istenebilecektir.

1.2l.Ürünün Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onay|anmış ürün numarası bulunacaktır. Her ürünün
üzerinde CE işareti ve konırol numarası ııbbi cihazlar yönetmeliği hükümlerine uygun şekliyle iliştirilmiş olmalıdır.
1.22 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılawzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5)
1.23. Teklif edilen ürünlerle birlikte: kaıalog, broşür. şartnameye cevap metni ve her kalem için l'er adet orijina| kapa|ı kutu

numune sunulmalıdır1.2.1. Teklif verilen kalemlerin kararları

; kalemlere ait numuneler dıtaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti_gerilme-çekmeve kullanıldlktan sonra verilecektir.Kulum : numune değerlendirme sürecinde elde edilen
lecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütüİ hafızaslnın güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi,
iğnenin portegü i|e tutulması, sütürün igine ile uyumu. iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem afz

kopma-igne iPlik çap değerleri

)

eniğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar veritecektir. u

,

o,o

alamayan ürunler ihale dışı kalacaktır
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ihale şıra no:9-10-2J-2.{-25-26-27-28_29-30-31-32-33-34

2.

AMBALAJLAMA VE ETiKETLEME
2.2.

Birim Ambalaj : Urünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden lirma|arın ambalajları soyulabilir nit€likıe
sudan etkilenm€yen ylrtllmayan tlrek ambalajdan olıışmaları, t}.vek ambalaj açıldıktan sonra içinden çlkan
makara üzerinde iirün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir y,üzü
yırtılmayan sudan etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır.İç ambalaj açılma
esnaslnda makaraya 7!rr^r vermemesi için soyulabilir
nitelikte olmalı yırtllarak
açllmamahdlr.(Kontıminasvon riskinden dolayl), aınbalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üZerinde
ürün ile ilgili tiim bilgiıer bulunmahdır

2.3. Sütürler iğne!,e takllı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya

sarıImış olmalı,paket içerisine ge|işi güzel yerleştirilrniş olmamalıdır. İpligin dolaşmasını engelleyecek bir faktör
olma|l, paket tamamen açllmadan, sadece distal ucu açıldığtnda iğneye ulaşılabilmelidir.
2.4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgileı yazılmış olacaktır. Steri| alanda

ambalaj aÇ!ldığında partikül diişmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün kar!şıklığına sebep olmamak için
yaplştlrılmlş etikel kesinlikle kabul edilmeyecektir.
2.5. Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolıy anlaşılır olmasını sağlamak amacıyta renk kodu olmalı,ayrıcı
bu renk karton iç makarada da yer almalldır.
2.6. Alüminyum fo|yo olarak lek|if edilen üri.ınlerin folyo üzerinde yer alan aşağldaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde
de bulunması zorunludur. ürünlerin tek ambalaj olarak tekIifedilmesi durumunda (tyvek v.b)
Birim_poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Uriin ismi
b) Sütür hammadde bilgisi
c) Sütünın filament yaplsü
d) Iğnesiz ise sütiir adedi
e) USP ve EP'ye göre sütürtln kalınhğı
f) Sütürün uzunluğu
g) Süıürün rengi
h) Uriin katalog ( referans) numarası
i) iğne cinsi (keskin, spatİil,yuvarlak,diamond,
j) Iğne uzunluğu mm cinsinden
k) l/l oranında iğnenin büyüklüğü
l) Iğne adedi
m)

n)
o)
p)
q)
r)
s)

PL.KD,siyah,küt)

iğne şekli (l /2, 3/8,114, dİıZ)
Lot numarası
Son kullanma tarihi
Üretici firma adı. logosu ve adresi
Steri! yöntemi ve steril ibaresi
TiTUBB Sisteminde onaylanmış UBB barkodu
2d Barkod

(l3 haneli)
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l.

POLYEsTER AMELiYAT iPLİĞi TEKNiK şARTNAMEsi

SUTüRüN özELLiKLERi

!.l.Cerrahi sentetik multiflaman absorbe olmayan iplikler polyethylene

terephtha|ate (polyester) den en imal edilmiş olmalıdır.
1.2.Sentetik absorbe olmayan cenahi ame|iyaı ip|iği mu|İiflament yapıda olmalıdır.
1.J.Absorbe olmama|ı. kolay düğüm ıutmalldlr ve kontro|lü esneme özelliği olmalıdır. Senıetik absorbe olmayan multifilament

cerrahi ame|iyat ipIiği si|ikon kaplama olmalıdır. Kaplama malzemesi iplikten sıynlmama|ıdn. Kaplama malzemesi dokularda
reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.
l.,l.Sutür dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır ve sütür materyaline bağ|ı komplikasyon riski minimum

olmalıdır.

1.5.Sütüriin allnması gereken durumlarda (cilt) sütıif içeride senleşmemeli. dikiş a|ınırken kopmamalıdır.
1.6.Cenahi sentetik mııltiflament absorbe olmayan ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum

direnç gösterme|idir
1.?.Cenahi sentetik multiflament absorbe olmayan iplik, cenahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde.
ambalajlanmış olmalıdır.
l.E.İpliklerin kalınlık|an, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-ip|ik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi'ne uygun
olmalıdtr. Cerrahi Sentetik Multiflaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı). mukavemeti (tensil kuvveti). iğne iplik
bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP'ye uygun olmalıdır. Üreıici tarafından teknik beyan verilmelidir.

t.9.Ameliyat esnasında düğümün kaydırülmasında tiftiklenmeyi

ve

kilit|enmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidiı
kaşı dayanaklı o|malı ve dikiş süresince
deforme olmamalıdır. iğne dokudan geçtikten sonra sütür kısm| dokuya takılıp geriye djgru büzüşmemeli ve tiftiklenme
tiftiklenmeme|idir. dokuyu yırtmamalıdır. Sütür yüzeyi pürüzsilz olma|ı tiiylenmeye

!apmamalıdlr.
1.1O.Teslim edilecek malzemenin miadı en az 4 vıl olmalıdır_
1.1l.igne dokudan geçtikıen sonra boşluk yaratmamahdır. iğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak
minimum kalıniık farkı olmaiıdır ve iğne sütür birleşme yeri kolay|ık|a kopmamalıdır. iğne sütür birleşim (baglantı) yİrİdoku
sürüklenmesi ve doku travmast yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
1.12. Süfur iğneleri, kolay kınlmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegüye ıakıldığında kaymasını engelIeyecek
yaplda (flat gövdeli)olmalıdır. igneler portegü ile rahat futu|acak yapıda olmalıdır.
1.|3.İPlikler iğneye takı|ı. steril ve ipligin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir
PoŞetlerde olmalıdır. iğne portegü ile rahatça a|ınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faİıor olmİlı. pakeİ tamamen
açılmadan. sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmeIidir.
1.14.Cerrahi sentetik multiflament absorbe olmayan ameliyat ipliği, iğne bağtann yerinden çıkmama|ı ve kolayca kopmamalıdır.
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kın|maması için 302 _455 veya ethaloy seri
çelikten meydana gelmeli ve
iğnedeki Nikei Oranı Vo 7
, Krom Oranı % 16-18 olmalıdır. Bu özeilik|er firma tarafından ası| dokümanlarla
belgelendirmelidir ve konu..ile ilgili teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız
laboratuarlara (öm: ODTÜ Metalürj i Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek. masraflan da teklif veren firma tarafından
karşılanacaktır..
1.IS.Cenahi sentetik multiflaman absorbe olmayan ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı. ozel çelik alaşımh, kırıImaya
ve bükülmeye karşl maksimum dirençli olmalıdlr.
l.|6.iğnelerin yüzeyi pürüzsuz olmall ve dokudan _eeçerken tlavmaya sebep olmamalıdlr.
I.17.Sütür ile ilgili şartlar: Sütür boyu ihale lisıesinde belirtilen ölçüden 04l0 oranında değişiklik gösterebi|ir, +/_ o/ol0 tolerans
tanınacaktır.
l.ıt.iğne ile ilgili şart|ar:İğne boyu 8mm.nin üzerindekiler için +/. %l0 tolerans tanınacaktır.
ı.l9.Urün Etilen oksit (Eo) gazı ile steril edilmiş olmalldır
1.20. jdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdi:de istediği sutürları, gerekli gördüğü tesi|erden (Bu testler; lif
cinsi tayini. çap tayini, ip|iğin uzunluk tayini. kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini. cerrahi ipliken
ayrılma kuvveti tayini. bo},a sabitliğinin tayini testleridir. Bunlann hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yapnrabileİektir.)
geÇiımek üzere bu testleri yapabi|en istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlannı değerlendirmede kul|anabilecektir.
Yaphrılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz
gelmesi durumunda istekIi firmalardan tekar numune istenebi|ecektir.
1.2l.Ürünün Sağlık Bakanhğü Ulusal Bi|gi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış üriln numarası bulunacaktır. Her ürünün
üzerinde CE işareıi ve kontrol numarası 1ıbbi cihazlar yöneİmeliği hükümlerine uygun şekliyle iliştirilmiş olmalıdır.
1.22 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kı|avuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5)
1.23. Teklif edilen ilrün|er|e birlikte; katalog. broşür. şannameye cevap metni ve her kalem için l'er adet orijinal kapalı kutu
numune sunulmalıdır.
1.24. Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme_çekmekopma-igne ip|ik çap değerleri
ve kul|anıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değer|endirme sürecinde e|de edilen
tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütiir hafizas|nln güvenirliği. ameliyat sırasındaki performansı. iğne. iplik kalitesi.
iğnenin ponegü ile tutulması, süttlrün iğne ile uyumu. ignenin dokudan kolay
ması birinci dereceden önem arz
ettiğinden numune iizerinden tüm bu kriterler ıest edilerek karar verilecekıir. Uygun
n ürunier ihale dlş| kalacakılr
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2.

AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME
2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Birim Ambalaj : Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalaj|arı soyulabilir nitelikte su ve
nemden etkilenmeyen yüntlmayan tyvek ambalajdan oluşmaları. t_vvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan
makara üZerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır. Çiff ambalaj olan üriinlerin dlş ambalajlnln bir yüzü
ylrtllmayan su ve nemden etki|enmeyen. diğer yüZü saydam naylon. iç ambalaj tvvek kağlt olmalıdlr. iç ambalaj
açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı y|rtllarak açı|mamalıdtr.
(Kontaminasyon riskinden doIayı). ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makan ilzerinde üriin il€ i|gili tüm
bilgiler tıulunmalıdır
sütürler iğneye ıakılı vaziyene makas veya başka bir a|ete gerek kalmadan kolayca açılabi|meli. kanon makaraya
sarılmış o|malı. paket içerisine gelişi güzel yerleştiri|miş olmamalıdır. İpligin dolaşmasını engel|eyecek bir faktör
olmalı. paket tamamen açılmadan. sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.
Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda
amba|aj açıldığında pafiikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün kanşıkhğına sebep olmamak için
yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Sütür ambalajının d|şında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağIamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk
karton iç makarada da yer almalıdır.
Alüminyum folyo olarak teklif edilen üriinlerin folyo üzerinde yer a|an aşağıdaki tüm bi|gilerin iç makara üzerinde
de bulunması zorunludur- ürünlerin tek amba|aj olarak teklifedilmesi durumunda (tyvek v.b)
Birim poşeı ilzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.
a) Ürlin ismi
b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütüriın filament yaplsı
d) iğnesiz ise sütür adedi
e) USP ve EP'ye göre sütürün kallnltğl
f) Sütürün uzunluğu
g) Sürürün rengi
h) Ürün katalog ( referans) numarasl
i) iğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond,
j) lğne uzunluğu, mm cinsinden
k) l'l oranında iğıenin büyük|üğü
l) lğne adedi
m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)
t)

iğne şekli (l/2, 3l8, %,
Lot numarasl

PL,KD,siyah,küt)

dtz)

Üretim tarihi
Son kul|anma tarihi

Üreıici firma adı. logosu ve adresi
Steril yöntemi ve steril ibaresi

TiTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu ( l3 haneIi)

2d Barkod
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ihale s|ra no:18-19-20-21-22
aPEK

süTüR TEKNiK şARTNAMEsi

1.l.cerrahisentetik monofilaman absorbe olmayan iplikler ipek'ten imal edilmiş olmalldlr.
1.2.sentetik absorbe olmayan cerrahi ameliyat ipliği multifi laman yapıda olmalıdır.
1.3.Absorbe olmamall, ko|ay düğüm tutmahdlr.
1.4.sutür dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalldlr Ve sütür materyaline bağlı komplikasyon
riski minimum olmaIldlr.
ı.5.cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği5ütür atlldlktan sonra gerilmeye ve çekiImeye
maksimum direnç göstermelidir

1.6.cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan iplik, cerrahi iğneye taklll durumda

engelleyecek şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

ve

kıvrılmayı

1.7.iplik|erin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.5.P. ve/veya Avrupa
Farmakopisi'ne uygun olmalldır. cerrahi sentetik Multifilaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınhğı),
mukavemeti (tensil kuweti}, iğne iplik bağlantl değerleri ve düğüm atma performansı Ep ve usp'ye uygun

olmalıdır.Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.

1.8.Ameıiyat esnaslnda düğümün kaydınImasında tiftiklenmeyi Ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal
edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sütür yüzeyi pürüz5üz olmalt tüylenmeye karşı dayanaklı
olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.
1.g.Teslim edilecek malzemenin raf ömrü 4 yll olmalldlr.
1.10.iğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamaıldlr.iğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az
traVmayl sağ|ayacak minimum kallnllk farkl olmalıdır ve iğne - sütür birleşme yeri kolayllkla kopmamalldlr. iğne
- 5ütür birleŞim (bağlantı) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi
ile de'inmiş olmalldlr.
1.1l. Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlıve portegüye takıldığında kaymasını
engelleyecek yapıda (flat gövdeli}olmahdlr. iğneler portegü ile rahat tutulacak yaplda olmalldlr.
1.12.1plikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun
kolay aÇılabilir poşetlerde olmalldlr. sütür ambalajı açıldığl an sütür kullanlclyl karşılamalı ve iğne portegü ile
rahatÇa allnabilmelidir.İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece
distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.
1.13.cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaph olmall, özel
çelik
alaşlmlı, kırılmaya ve bükülmeye karşl maksimum dirençli olmalıdır.
1.14.İğnelerin yüzeyi pürüz5üz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmama|ıdır. cerrahi sentetik

monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği,iğne bağlantl yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır,
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, klrllmamasl için 3o2 veya

455

seri çe|ikten meydana

gelmeli ve iğnedeki Nikel OQ % 7 - 11 ,Krom Oranı % ].6-18 olmalıdır. 8u özellikler firma tarafından asıl
dokümanlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite belgelerini teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek
duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafslz laboratuarlara (örn; oDTÜ Metalürji Müdürlüğü,ne)

göndererek inceletebilecek, masraflarl da tek|if Veren firma taraflndan karşllanacaktlr..

ı.15.sütür ile ilgili şartlar: sütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden %1o oranlnda değişiklik gösterebilir,

+/- %10

tolerans tanlnacaktlr.

1.16.iğne ile ilgili şartlar:iğne boyu 1omm.nin üzerindekiler için +/- %1o tolerans tanlnacaktlr.
1.17.Ürün Etilen oksit (Eo) gazl ile steril edilmiş olmalldlr

1.18.idare ihale değerlendirmesi aşamaslnda gerekti 8ördüğü 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 sabitliğinin tayinitestleridir. Bunların hepsi veya
sadece gerekli gördüğü testleri yapt|rabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara
gönderebilecek ve test sonuçlarlnl değer|endirmede kullanabilecektar. Yaptürllacak tüm testlerin bedeli teklif
Veren istekli taraflndan karşllanacaktlr. Ayrlca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda
istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
1.19.Ürünün Sağlık Bakanl|ğ| Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmlş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır. Her
ürünün ü2erinde cE işareti Ve kontrol numarası tlbbi cihazlar yönetmeliği hükümlerine uygun şekliyle ili§tirilmiş
olmalldlr.
ı.20 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanlm Kılavuzu olmak z
(Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
M

adde:5
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iPEK süTüR TEKNiK şARTNAMEsi

ihale slra no:18-19-20-21-22

ı.21. Teklaf edilen ürünlerle birlikte; kataıog, broşür, şartnameye cevap metni ve her kalem için 1'er adet
numune sunulmalldlr
1.22. Teklif verilen kalemlerin kararları ; kalemlere ait numuneler detayll bir şekilde incelendikten (tensil
kuweti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanlldlktan sonra veriıecektir.Kurum ; numune
değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübeiere göre karar verme hakklna sahiptir. sütür hafızasının
8üvenirliği, ameliyat slraslndaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulmasl, sütürün iğne ile
uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağ|aması birinci dereceden önem arz ettiğinden tercih sebebidir.
Şartnamenin tüm kriterleri tek tek numune üzerinde deneme yapılarak uygunluk Verilecektir. Uygun olmayan
ürünler ihaİe dışl blrakllacaktlr
1.23.ihale listesinde yer alan 5erbest ipek 5ütürler 17x45 cm uzunluğun da olmalıdır.

2.

AMBALA.,LAMA VE ET|KETLEME

2.1 8irim Ambalaj : Çift ambalaj olan ürünlerin dlş ambalajınln bir yüzü kolay yrtllmayan sudan
etkilenmeyen kağlt, diğer yüzü saydam navlon, iç ambalaj özel lakh kağlt ve pvc'den blister
o|malıdır.iç ambalaj açllma esnaslnda makaraya zarar Vermemesi için soyulabilir nitelikte olmaIl

ylrtllarak açllmamalldlr.(Kontaminasyon riskinden dolay!}Ürünlerini tek ambalai içersinde teklif
eden firmaların ise ambala.jı soyulabilir nitelikte sudan etkilenmeyen kolay ylrtllmayan
ambalaidan oluşmalı, ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm
bilgiler bulunmalıdır

2.2. sütürler iğneye taklll Vaziyette makas veya başka bir a|ete gerek kalmadan koıayca açllabilmeli,
karton makaraya sarı|mış olmalı,paket içerisine 8elişi güzel yerleştirilmiş olmamalldlr
2.3. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağdaki bilgiler yazılmış olacaktır.

steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve balgilerin kaybolmamasl ve ürün

karışlklığına sebep olmamak için yaplştlrllmlş etiket kesinlikle kabuİ ediımeyecektir.
2.4. sütür ambala.ilnln dlşlnda sütür cinsinin kolay anlaşlllr olmasln| sağlamak amacıyla renk kodu
olmalı,ayrıca bu renk karton iç makarada da yer alma|ıdlr
Birim poşet üzerinde zorunlu olmag gereken bilgiler
a) Ürün ismi
b) sütür hammadde bilgisi
sütürün filament yapısl
d) iğnesiz ise sütür adedi
e) UsP Ve EP'ye göre sütürün kallnhğl
sütürün uzunluğu
g) sütürün rengi
h) Ürün katalog numaras|
iğnecinsi (keskin,spatül,yuvarlak,diamond, P[,KD,siyah,küt)
İğne uzunluğu, mm cinsinden
k) 1/1oranında iğnenin büyüklüğü
İğne adedi
m} İğne şekli(1/2, 3 /8,%, dnz|
n) Lot numarasl
o) uretim ve son kullanlm tarihi
p) Üretici firma adıve adresi
q) sterilyöntemi Ve steril ibaresi
r} TiTUBB sisteminde onaylanmlş uBB barkodu (ı3 haneli}

c)

f)

i)
j}
l)
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IHALE SIRA No:13-14-15-16- 17
Eı4İtEBİtiR (PoLYDİoxAı{oı{ E) Aıti ELİYAT İPLiĞİ TEKNtK şARTNAil Esİ

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

t)

Senıetik absorbe olan cerrahi am€liyat
işaretlenecekir.

ipliği %l00 polydioxanone'dan imal edilmiş olmalıdır.(o{inal katalog iizerinde

Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ip|iği monofilamenı (örgüsüz) yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renksiz

seçenekleri oimalüdır.(orijinal katalog üzerinde işareılenecektir.)
Sentetik absorbe olan mono{ilament cenahi ame|iyat ipliği uzun dönem doku desıeği sağlamaltdtr. Vücut içi
kullanımlarda enflamasyon, negatifdoku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum o|maiıdır.
Sentetik Monof'i|ament Absorbe olabi|en cerrahi ipliklerin ?ücutta tamamen emilim (absoüsiyon) süre|eri l80-2l0 gün
arasında olmalı ve sütürün tensil kuweti başlangıç olank %l00 olarak alındığında doku desieği ikinci haftada yaklaşık
olarak o/o75 4.haftada yaklaşık o|arak 7o60 yaklaşık doku desteği 60 gündür. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda
belinilmiş olmalıdır.(orijina| kata|og üzerinde işaretlenecektir.
Ameliyat esnasında düğümün kaydlnlmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilme|idir. iplik
dokudan geçerken sıynlmamalı, ıiftiklenmemeli, dokuyu yürnnamalıdır.
Sentetik absorbe olan monofi|ament cenahi ameliyat ipliği sutür atüldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum
direnç göstermelidir.
Sentetik absorbe olan monofilamenı cerrahi ameliyat ipliğinin çap değer|eri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuweti). iğne
iplik bağlantl değerleri ve düğüm atma performansl EP (Al,rupa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmakopisi) uygun
olmatıdır. Üretici tarafından leknik beyan veri|melidir.
Senıetik absorbe olan monofitament cerrahi ameliyat ipliğinin iğnesi dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalldır.
igne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az traymayl sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne sütür
§ütür birleşim (bağlantt) yeri doku sürüklenmesi ve doku travması
birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.
yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
Senretik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği. iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamaİıdlr.
ignelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302 veya 455 veya ethaloy seri çelikten
l l . Krom Oranı en az % l3 olmalıdır. Bu özel|ikler firma tarafından
meydana gelmeli ve iğnedeki Nikel Oranı %
asıl dokümanlarla belgelendirmelidir Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğu tarafsız laboratuarlara

iğne

9)

7

(öm: oDTÜ Meta|ürji Müdürlüğü'ne) göndererek inceletebilecek. masrafları da teklif veren firma tarafından
karşılanacaktır.

!0) Sütür ile ilgili şartlar: Süttir boyu ihale listesinde belirtilen ö|çüden 7o]0 oranında değişiklik gösterebilil . +l- volO
tolerans tantnacakıır. iğne ile i|gili şanlar:İğıe boyu lOmm.nin üzerindekiler için +/. Yol0 tolerans lanınacaktır.
t l) Teslim edilecek maIzemenin miadı 4 yıl olmalıdır.
t2) Ürün Etilen oksit (Eo) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.
l3) Ürünün Sağlık Bakanhğı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmlş ürün numarast bu|unacaktır.
!4) Kutu ambataj içerisinde ilı-tine ait Tükçe Kullanım Kllavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:s
15) Tek|if edilen ürünlerle birlikte: katalog. broşür, şaltnameye cevap metni ve her kalem için l'er adet orİinal kapalı kutu
numune sunulmaltdır.

!6) idare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğiı takdirde istediği sutürlarl, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler;
lif cinsi tayini. çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cenahi
iplikten alrllma kuvveti tayini. boya sabit|iğinin İayini test|eridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri
yaptırabi|ecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboİatuara gönderebilecek ve İest sonuçlannü
değertendirmede kuIlanabilecektir. Yapttnlacak tüm testlerin bedeli teklifveren istekli tarafından kaşılanacaktır. Ayrıca
bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
17) Teklif verilen kalemlerin kararlan ; kalemlere aii numuneler detaylı bir şekilde incelendiklen (tensil kuweti-gerilmeçekme_kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değer|endirme sürecinde
elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütiir hafzastnın güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı.
igne. iplik kalitesi, ignenin ponegü ile futu|masü. sütüriın iğıe ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağ|aması birinci
dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan
ürünler ihale dışı bırakılacaktır.
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İHAtE sIRA No3ı3-14-15-16-17
EMiLEBiLiR (polyDioxANoNE) Aıı,ıELiyAT iptiĞi TEKNiK şARTNAMEsi
AMBALAJLAMA ve

ı)
2)

3)
4)
5)
6)

eri«rııEııE

Sütürler iğneye takılt vaziyette makas veya başka bir alete gerek ka|madan ko|ayca açılabilmeli, kanon makaraya
sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi gllze| yerleştirilmiş olmamalıdır. Pakel aımımen açılmadan, sadece distıl ucu

açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.
Ürünlerini tek ambalıj içerisinde tektif€den

lirmııarın ımbalajt soyutabiıir nitelikte ılüminyum folyo

ambalajdan oluşmalı, ılüminyum fo|yo ımbalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makıra üzerinde ürün ile ilgili

tüm bilgiler bulunmıldlr.(ımeııyathıne ortamlnda ürİnlerin kanşmamısı için)
Çift ambalaj olan iiİünlerin dtş ambalajının bir yüzü kolıy yırtllmayan sudan etkil€trmeye[ trTek kığıt, diğer yiızü
saydam nay|on, iç amba|aj alüminyum folyo olmalldır alüminyum folyo açılm8 esnaslnda makıraya zarar
vermemesi için soyulabilir nitelikte olmah yırtılırak açılmamılıdır (kontaminısyon riskinden dolayD.
Kanon makıra v€ alüminyum ambalıj üzerinde yazıIı bilgiler baslah olmılıdır. Steril ılanda ımbalaj ıçıldığındı
partikül diişmem€si v€ biıgilerin kıybolmaması ve ürlln kırışlklığına sebep o|mamak için yaplştlnlm§ etiket
kesinIikle kıbul edilmeyecekıir.
iplikler karton makaraya kesinlikle renk vermemelidir.
sütür ambalajlnln dışlnda sütiır cinsiDin kolay ınlaşılır olmasını sığlamak ımacıyla renk kodu olmıh, ıyrıca bu
renk karton iç makarada da yer almahdır.
Kanon makara ve alüminyum folyo llzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)
o)
p)
q)

r)
s)

Ürün ismi

Sütür hammadde bilgisi
Sutürün filament yaplsl
iğnesiz ise sütür adedi
USP ve EP'ye göre sütiiİün kallnlığt
Sütürün uzunluğu
Sütürün rengi
Ürün katalog ( referans) numarası
iğne cinsi (keskin. spatül,},uVar|ak,diamond, PL.KD.siyah.küt)
İğne uzunluğu, mm cinsinden
|/l oranlnda iğıenin büyüklüğü
iğne adedi
iğne şekli (l/2. 3l8. |/4, d|Jz)
Lot numaİasl
Son kullanma tarihi
Üretici firma adı, |ogosu ve adresi
Steril yöntemi ve steril ibaresi
TiTUBB sisİeminde onaylanmış UBB barkodu (l3 haneli)
2d Barkod
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Genel Özellikler:

TeraPi cihazı, yüksek basınçtaki oksijen tiiplerinden alınan oksijenin ayarlanabilen bir debide (akış
oranında) nemlendirilerek hastaya verilmesi için kullanılan cihazlardır.

-

TeraPi Cihazı ima|at hatalarına kaşı 2 yıl ücretsiz bakım ve onarım ile parça değiştirme garantisine sahip

olmalıdır. Ayrıca üretici firma tarafından 2 yıllık garanti süresinin bitiminden itibaren l0 yıl süreyle de
yedek parça bulundurma garantisinin veriImesi gereklidir.

-

Üretici firmanın ISo 900l:2000 ve ISo l3485:2003 Kaliıe Sistem Belgeleri olmalıdır.
TeraPi cihazı üretici firma tarafından kalibre edilmiş olmalı ve kalibrasyon beIgesi ürün iie verilmelidir.
Terapi Cihazı TSE ve CE sertifikalı olmalıdır.

Teknik Özellikler:

aF

Terapi cihazının gövdesi krom kaplı prinçten imal edilmelidir.

Terapi cihazının hangi sıcaklık ve basınç değerlerinde ka|ibre edildiği öIçü tüpü üzerinde yada
kullanma kılavuzunda mutlaka belirtilmelidir. Terapi cihazının ölçıi tüpü 4 Bar basınçta
0

ile l5 lt./dak.

arasında ki ölçülere göre ayarlanmalıdır. Bu ölçüler kolaylıkla okunabilmelidir.

cd-

Nemlendirme şişesi en az200 ml hacminde olmalıdır.

TeraPi cihazının tüpü ile nemlendirme şişesi kırılganlık direnci yüksek polikarbon malzemeden
imal
edilmelidir. Terapi cihazının tüpü de nem|endirme şişesi de
sağlam olmalıdır.

şeffafve
TeraPi cihazının şişesi de, nemlendirme şişesi de l2l'C sıcaklıkta 15 dakika süreyle autoclav
cihazına sokularak sterilize edilebilmeli, kesinlikle erimemelidir.

e-

f-

TeraPi cihazını oksijen tüpüne bağlamak için ku|lanılan rekor da prinçten imal edilmiş ve
nikel
kaPlanmıŞ olmalıdır. Terapi cihazının tüp bağ|anıı ölçüsü uluslararası standartlara uygun
olmalıdır.

g-

TeraPi cihazının nem|endirme kavanozu üzerinde maksimum ve minimum su seviyesini gösteren
işaretler bulunmal ıdır.

h-

TeraPi cihazının nemIendirme şişesinde bulunan ve oksijen nemlendirmek için kullanıIan hortum
silikon olmalıdır. Nemlendirme şişesinde bulunan filtre polikarbondan yapılmalıdır. Nemlendirme hortumu
ve filtresi de autoclavda sterilize edilebilmelidir.

ij-

Nemlendirme

şiş

kapağı prinç veya plastikten imal edi|melidir.

TeraPi cihazı ambalajlı olarak teslim edilmelidir. Bu ambalajlar üzerinde ürün kodu ve seri
numaralan ile birlikte firma adres bilgileri yer almaIıdır.

k-

TeraPi cihazının Bakım-Onarım, Montaj ve Kullanma kılavuzları Terapi cihazıy|a birlikte

verilmelidir. Bu kılavuzlarda:

o

i.
ii.

Bakım. Onarıın t'aalivetleri ve süresi ile sıklığı belinilmelidir

iii.

Tavsiye edilen yedek parça listesi verilme|idir.

Terapi cihazının uluslararası standartlara uygunluğu belirtilmelidir.

MalzemelernumuneyegöredeğerIendirilecektir.
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BARiYER KREMti BAK|M sETi TEKNiK ŞARTNAMEsi
kremli Vücut Bakım Kesesi bir pakette en az 10 adet olmaltdlr.
2) Bariyer kremli saç yıkama bone5i pakette bir adet olmalldlr,
3) Bariyer kremli Perine gakım Pedi bir pakette en az 25 adet o|malıdlr,
4)set içeri5inde bulunan ürünler ile ilgi!i kıinik çalışmalar komisyona 5unulmalldır.
5) ].o adet Vücut baklm setine saç y|kama bonesi 1 adet verilecektir,
6)Bariyer krem Ve vücut baktm seti aynl marka olmalıdlr.
7)Ürün ilgili birimde denendikten sonra uyguntuk Verilecektir, Vücut Bakım 5eti ve bir adet krem numunesi
uygunuk için komisyona verilecektir.
8)Ürünün ubb kaydl olmalldIr.
1) Bariyer

Bariyer KremliVücut Baklm Kesesi
1) Kese şeklinde, petekli dokulu olmal| 1 Kese 90 gsm kallnllğlnda olmalld|r,
2) Latex, Alkol, lanolin içermemelidir.
3) Vücut Baklm Kesesi nemlendirici Ve yumuşat|cı özellikte olmalldlr.
geliŞtirilmesine Ve
4) içerisinde bulunan yo3 dimethicone ve phospolipit sayesinde citdin doğal bariyer sisteminin
korunmaslna yardımc| olmalldlr.
5) Basınç ülseri oluşumunu engellerıleye yardımcı olmalı ve kıinik çal|şmaIarla kanltlanmaiüdIr,
6) inkontinans kaynakll egzema oluşumunu önlemeye yardımcI olmall Ve klinik çalışmalar ile kanltlanmalıdır.
7) Ph 5,5-6 olmalldlr,
8) Durulama Ve kurulama 8erektirmemelidir.

8örüldüğünde mikrodal8ada ısltılabilmelidir.
9) E Vitamini, b Vitamani, aloe Vera içermelidir.
10) Haricen herhan8i bir slVl emdarme ihtiyacl duyulmamalıdır,
11) slk kullanlma uygun olmalldlr12) Raf ömrü en az 3 y|l olmalldır.
9) Gerek]i

Bariyer Kremli Perine Pedi
1)Latex, Alkol, lanolin içermemelidir

2)Ürün perine bölgesi için özeltasarlanmlş olmah, bölgeyi tahriş etmemelidir,
3)Perine bölgesi için temizleyici, nemlendirici, koku giderici özellikte olmalıdlr,
4)Ph 5,5-6 olmaIldlr, Durulama ve kurulama gerektirmemelidir,
5)Gerekli görü ld üğü nde mikroda lgada ı5ltılabilmelidir,
yapllmalld|r,
6jrbatıarı z2rza (t1 ) cm olmalldlr.60 gsm kalınllğtnda petekli bezden

7)Her paket içinde en az 25 adet ped olmalldır.
perine bölgesinin doğal bariyer sisteminin
8) içerisinde bulunan %3 dimethicone ve phospoIipit sayesinde
geliştirilmesine ve korunmaslna yardımcü olmalldır,
9) idrar kaynaklı enfeksiyon riskini önlemeye yönelik oImalldlr,
ile kanıtlanmalldlr.
rb) satral i ı<aıça basünç ülserlerina önlemeye yönelik olmalIdlr. ve klinik çalışmalaf
11) E Vitamini, b Vitamini, aloe vera, phospolipit ile cildi beslemelidir,
yll
ı2) naricen herhangi bir sıvı emdirme ihtiyac| duyulmamalıdlr, Raf ömrü 3 olmalldır,

Bariyer Kremli saç Ylkama Bonesa
1)LateX, Alkol, lanolin içermemelidir-

2)saç ylkama bonesi şampuan ve baklm kremi emdirilmiş olmalıdlr,
maddeleri dlşar|ya
3iHa;iaya temizlik masaıl uygulanlrken içindeki temizlik Ve baklm

akmamast için dtş! tela kaplı olmalıdır.
4)Ph 5.5-6 olmaIldIr.
5)Hasta saçl temizlendikten sonra ayrl bir işlem gerektirmemelidirolmalıdlr
oiGereklıeörüldijğünde mikrodalgada l5ltllabiImelidir, Tek tek ambalajlarda

vitamini, b Vitamini, aloe Vera içermelidir,
8)Haricen herhangi bir slVı emdirme ihtiyacl duyulmamalld!r,
g)Rat ömrü en az 3 yıl olmaltdır,
7)E
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l- Formalinli kaplar, polipropilen plastikten iiretilrniş olmalı her tiirlü cerrahi
müdahaleden sonra histolojik ve patolğik numuneler için uygun olınalıdıı.
2- Alınan numuneler muayene yaprlarra kadar örneklerin

müafazasını ilk günkü

gibi koruma kapasitesine sahip olmalıdır.

Kaplar, hacmine göre o/o50 oranında tamponlarımış % l 0' luk formalinli
kullanıma hazır halde içermeli, bu içerik tortusuz olmalı ve her ttirlü biyopsi ömeği
için uygun olmalıdır.
3

-

4- Kaplarırı iizerinde ayrıntılı olarak bilgileri gösteren bir etiket olmalı ve bu
etikette, lot numarası, son kullanma tarihi ve saklama koşulları gibi bilgiler

bulunmalıdır.

Formalinli kapların etiketlerinde, alınacak ömeklerin bilgilerinin yazılması için
uygun yer-ler bulunmalıdır.
5-

kaplann her lotu için kalite kontrol sertifikası beyarı edilmeli ve dokuya zarar
vermediği belgelendirilınelidir.
6_

7- İhce kesit almmış ve tamamiyle şeffaf olan dokuların görülebilrnesi için kap

içindeki for-malin renkli olmalıdır.

8- Tamponlanmrş %lO'luk formalinli hiç bir şekilde dokuya zarar vermemeli,

uygulama yapılacak diğer boyalarla reaksiyon vermemelidir.

istenilen Kap 20 ml hacminde olınalı ve tamponlanmış %l0,1uk formalinli kap
sızdırma-malıdır.
9_

Forrıalinti kaplar istenildiğinde, hastane tinitelerine göre kapak renkleri farkh
olınalıdır.
10-

l l- İstenilen formalinli kap

kilitli kapaklı olmalıdır.

l2- Numune vermeyen firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır,

kapların etiketi Avrupa Birliği clp standardmın di,Denlemesine göre yapılrnalı
ve etikit iıaerinde tiim bilgilendirici notlar ile uyarıcı sembol ve açıklamalar yer
almalıdır.
13-

Kaplar CE işaretini içermelidir. Vücut Dışuıda Kullanılan (in vitro) (98l79lBc
IvDDiTıbbi Tanr cihazları yönetmeliği kapsamındaki tıbbi cihazların satın alrna
işlemlerinde; T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Baııkası,na (TİTUBB) kayıt
14_
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AMELIYATHANE CEKETİ TEKNiK ŞARTNAMESi

l.

2.

l

4.

Ürtln sıfir yaka olmalıdır.
Ürun önden çıtçıtlı olmalıdır.
Ünln ameliyatİanede ceket şeklinde giyilmek üzere tasarlanmış olmalıdır,
;/o6S p"". *3S cotton kumaş karışımından harmanlanmış
Ürtlntın kuhaşı terycoto n
ve çekme oranı Vo 1-1 arası olmalıdır,

ve
manşetleri eı az 9,10 cm uzunluğunda pımuklu dokumadan üretilmiş
kol
bilekleri sıkmadan kawayabilen ve terletmeyin ozellikte oıacaİtır.Ceketlerin
giyilmesi
eldiven
manşetleri kullananl rahatsı, etmeyecek şekilde reglan elastik olmah
kawamalıdır,_
bileği
sırasında kolların yukan sıyrılmasİn engelteyecek şekilde
olmalı beden
Önlük kol kesimi hareket serbestliğini kİsıtlamamalı, posteriz dikiş
hareketleri ile açılmayacak, şekilde sağlam olmalıdr,

5. Ceketin kol

6.

Bedenleristenilentambedenölçülerindeolmahfirmayagörefarklılıkarzetmemelidir
Yanları yırtmaçlı olmalıdır.
kOşeleri ponteriz dikişle
9 Vr.t.uç t1.1"şl. yerleri, kol ağzı birleşim yerleri ve cep. ağzı
dikilmiş olmatıdrİ . C"ket yanlarında 2 adet cep olmalıdır, .
Üniversitesi ameliyathane
10. Sol llst İurafto 'Harran üniversitesi amblemi vİ Harran
yazısı bulunmalıdır.
yazısı olmalıdır,
1l. İİto.a krsmında büytık puntolarla HRÜ AMELİYATHANE
Punto büyüklüğü hastaıe tarafindan belirlenecektir,
özel baskı olmdlıdır,_Firma baskılar yıkama ile
|2. Y-, turtl-, ğıkama ile geçmeyen
-Formalarda
silinen baskılar için firma yeni bir forma
7
8

"ilr."v"*a,iıuelgeıemiıiiir.
taahüt etmelidir.
vermeyi
yıkama esnasında yıpranmayan, renk
l l. rti. aİtişle.de, dikiş ipliği artık bırakmayan,
atmayan kalite ve sağlamlıkta kullanrlmalıdır,

14.Renklersolmayanboyadanimaledilmişolmahdır.Firmabunubelgelendirmelidir.
Rengi solan takımlar yenisi ile değiştirilecektir

l5. Ceketlerin S, M, L,)O, )O(L bedenleri bulunmalıdır,
16.
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NUML]NE AYNI
.üRü\ü TESLiMATINDA VERILEN TAKIMLA GöNDERiLEN

OLMALIDIR
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üRüN TESLIMATINDA CEKETLER ürüLENMiş, KATLAMA ŞEKLiNE
GÖRE KATLANl,flŞ TEKLi POŞETLERDE TESLtr\,I EDiLI\G,LiDiR. HATALI
yENisi iLE DEĞişTiRiLülGLiDm..
çil<aN üRüN
19 CEKET üzBniwog ra«nvrrN BEDEN NUMARASI VEYA YAzIsI

18.

nıı.inrnıriş oLMALIDIR
20.

CEKET RENGİ VE BEDEN SAYILARI HASTAHANE TARAFINDAN
BELiRLENECEKTB,.
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Tek Kullanımlık CT Uyumlu Çift Şırınga Seti
Teknik Şartnamesi
1. Şırıngalar

CT cihazı ile kullanmakta olduğumuz L-F OptiVantage marka çift

kafalı otomatik enjektör cihazına uyumlu olacaktır.

2. Şırıngalar steril paket|er halinde ve tek kullanımlık olacaktır.
3. Şırıngalar en az 700 psi basınca dayanıklı olacakve bu husus orijinal ürün
paketi üzerinde yazılı olacaktır.
için 200 ml ve izotonik için200 ml kapasitesinde ve
şeffaf olacaktır. Şırınga içerisinde kalan havayı görmeye elveriş|i olmayan,
mat olan şırıngalar kabul edilmeyecektir.

4. Şırıngalar kontrast madde

5.Her steril şırınga paketi içinde iki adet şlrınga, şlrlngaya bağlı valfli setler,y
Konektörler tam 5istemi ile verilmeli .Y spiral bağlantı hattı en az 150cm
uzunluğunda,serum hortumu kalınlığında olmalldır. Ve en az 300psi basınca
dayanıklı olmalıdır.

6.Kullanma esnasında; şırıngalar tırnak kısmında, ylpranma ve kırılma sonucu
kullanımı engel|emeyecek şekilde uygun bir materyelden yapılmış o!malıdır.
7.Şırıngaların alt kısmında kontrast maddenin enjektör içerisine akmasını
engelleyecek bariyer bulunmalıdır.
8.şırıngaların ambalajı üzerinden içeriği, üretim ve son kullanım tarihi,
maksimum basınç limiti,lot numarasl ve steril olduğu ibaresi bulunmalıdır.
9.Şırınga setleri en az üç yıl miadlı olmalıdır.

10.Enjektörlere bağlanacak spiral bağlantının iki ucunda da check valf olmalıdır.

edilen malzemeden 1 (Bir) adet numune idarenin talebi halinde teslim
edilecektir.
11. Teklif
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I,ENS CitüAZI ELEKTRO KABLO TEKNiK ŞARTNAME

l. BTL KOMBiNE TERAPİ CiHAZI IJYUMLU TENS KABLOSU
2. TS BELGESi oLMALl
,_
DAYANIKLI. KOLAY ARIZALANMAYAN KABLO OLMALI
4. EN AZ 2 YıL GARANTiSi OLMALI
5. CİHAZA UYGUN STANDART KABLO OLMALI
6. ALIM yApILMAnaN öNcr NuMı_rNEsl suNuLACAK vE NUMIJNE

ALINMAYA KARAR VERiLECEK
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l.

rnxNix

Yenidoğanlann bel kısmı veya baş kısmından yerleştirilerek bebeğe istikarlı
ve diizgiiın oksijen akışınr sağlamak amacına uygun özellikte olmalıdır.

2. Giriş kısmı diD diğer kısımları kubbe şeklinde olmahdır.
3. lV sıvı hatlan, oksijen analizörleri veya ECG hatlan için

taban kısmrnda, üstte

ve yanda giriş portlan bulunmalıdır.

4.
5.

6.

Oksijen akışını hood un duvanna do$u yönlendirecek aparatı olmalıdır.
Üst portta silikon beslenme tiipü tutucusu bulunmalıdır.

Matiir ve prematiir bebeklerde uygun şekilde kullanılabilir ölçülerde
olmalıdır.

7.

Giriş kısmında bebek ile hood arasında tampon vazifesi görecek silikon,
aynlabilir ve kesilebilir perdesi bulunmahdır.

8.

Enjeksiyon kahp polikarbonat materyalden mamul olmalı ve kınlmaya karşı
dayanıklı olmalıdır.

9.

Hood'un yapıldığı ham madde yenidoğan bebeklere herhangi bir zarar
vermemeli ve uygunluğunu ihaleyi alan firma belgelendirmelidir.

l0. Küvöz ve açık yataklarda kullanılabilmelidir.
l

l. Hood la birlikte 2 ad gaz deflektörü, 2 adet akım yönlendiricisi,

1

ad silikon

kesilebilir özellikte perde (flap) verilmelidiı.
12.

Tilrkçe kullanım klavuzu bulunmalıdır.

l3. CE belgesi bulunmalıdır.
l4. Firmanın ve iirüniin ubb kaydı olmalıdır.
l5. Firma 2 adet numune sunmalı numune teknik şartname ve kalite açısından
yenidoğan yoğun bakımda hastalara uygulanrp değerlendirilerek uygunluk

verilecektir.
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KARAC!ĞER eivopsi İĞııesi No:18 TEKNıK şARTNAMESı
1.|ğne steril olmalı,sterilizayon ve son kullanma tarihleri paketin
üzerinde yazılı
olmalıd ır
2. Malzeme uluslar arası kalite ve standatizasyon belgelerine
sahip olmalıdır.

3.iğne Mengini tipi olmalı ve iğnenin içinden geçen stile iğnenin yarısına
kadar künt
trokar şeklinde ulaşmalıdır.

4.stile ve iğne luer-lock sistemi i|e kilitlemeli bir
şırıngaya bağ|anabilmelidir.
5. İğnenin derinlik ayarı yapılabi|en soper bulunmalıdır.
6.1ğnenin ucuna takılı olan şırınganın pistonu stoper|i olmalıdır
ve iğnenin içinden
geçen stileye bağlı olmamalıdır.
7. iğne şırıngadan çevirerek kolayca ayrılabilmelidir.
.t7
8. lğne 16G +-1G(onaltı gauge artı eksi 1
G (+- 1G) (onyedi Gauge artı eksi
)veya
1 gauge) kalınlıkta; 9 cm +- 1cm (dokuz cm artı
eksi 1 cm ) uzunlukta olmalıdır.

s,
KAN şEKER sTRiBi TEKNiK ŞARTNAMEsi
1.Sastem gelişmiş Biyosensör Teknolojisi'ne sahip olmalıdır.
2.strip, kapiller tam kan örnekleriyle çalışmalıdır.
3.Ölçüm stribi %3G60 hemotokrit aralıklarında ö|çüm yapabilmelidir.
4.Kan şekeri ölçüm aralığı 20-500 mg/dl olmalıdır.
5.Kan şekeri ölçümü için en fazla 0.6 mikrolitre kan örneği yeterli olmalıdır,
6.Ölçüm süresi en fazla 5 saniye olmalldlr.
7.stripler,15-40"c ısı ve %10-90 nem aralığındandaki çahşma şartlanna uygun olmalldlr.
8.Striplerin kullanlml kolay olmalı, gerektiğinde kan stribe damlatılabilmeli veya dokundurularak

emdirilebilmelidir.
9.sistem, elektromagnetik dalgalardan etkalenmemelidir. (Elektronik cihazlar ve cep telefonlarından

etkilenmemelidir)

10.strip sarfiyatl az olmall, kanln hedef alanI gözle takip edilerek yeterli kanın uygulanıp uygulanmadığı
saptanabilmelidir. Eğer yeterli kan damlatılmamış ise, cihaz teste başlamamalı ve ikinci kan damlası
da m|atlla

bilmelid ir.

11.5triple, nemden ısı ve ışlktan etkilenmeden son kullanma tarihlerine kadar kullanılabilir olmalıdır.
12.stripler, ürik asit (15 mgldL), askorbik asit (3 mg/dL), kolesterol (450 mg,/dL}, trigliserit (28oo mg,/dL }
ve bilirubin (35 mg,/dL) parantez içlerinde belirtilen konsantrasyonlara kadar metabolitlerden
etkilenmeden, doğru ölçüm yapabilmelidir.
13.stribin, kan damlatılan hedef alanına yanlışlıkla dokunmak, hatah ölçüm sonuçlarına yol açmamalı yani
bu bölge dokunulabilir olmalıdır.
14.5trip ile birlikte teklif edilecek olan ölçüm cihazı temizlik gerektirmeme|i, ölçümler tamamen cihazln
dışında yapılabilmelidir.
15.Kullanllan strpilerde kalibrasyon bir defaya mahsus yapılmalı, sık kalibrasyon gerektirmemelidir.
16.strip ile teklif edilecek olan ölçüm cihaz strip takıldığlnda otomatik olarak ölçüme başlama|ıdlr.
17.strip ile teklif edilecek ölçüm cihazlnda geniş bir hafıza kapasitesi olmall (>40O ölçüm hafızası) ve
gerekti inde gün|ük, haftalık veya ayhk rapor alInabilmelidir.
18.Ölçüm cihazının, PC bağlantısı olmalı ve istendiğinde hafızasındaki bilgileri PC'ye aktarabilmeıidir.
lg.Hastaneye en az 120 cihau teslim edilmelidir. İhtiyaç halinde idarenin uygun gördüğü sayıda
arttlrllacaktlr.
20.Cihazın pilleri stribi Betiren firma tarafından karşılanacaktır.
21.Ürün numune ile değer|endirilecektir.
22.Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
23.Ürün ile beraber stik saylsl kadar parmak delme aparatı Verilmelidir.
24.Sitrip ile biyokimya ölçümleri arasında en fazla 20 mg/dl fark olmalıdır.
25.Sitrip ile birlikte parmak delmek için en az150 kalem ve sitrip sayısı kadar uç aparatı verilmedir.
26.Teslim edilen ürünler, fiyat artışı gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala yükleyici
firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadiarı ile en geç 15 gün içerisinde
değiştirilmeIidir
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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HASTA ALT BEzİ YErişKlN

Bezin arkasında bulunan renkli şerit emme seviyesini ve ürün boyunu belirtmeiidir.
Bezin emicilik özelliği kritik böl8ede arttırılmış olmalıdır.
Bezin emici olmayan uç kısmı cİlditahriş etmemeli, daima kuru kalma slz|ntlya karşl
bariyer görevi görmeIidir.
Tekrar yapıştırılabi|ir bantlara sahip olmalıdır.
Emiciliği arttıran ve kokuyu engelleyen süper emici maddeden imal edilmiş olmalıdır.
U8B kaydı olmalıdır.
Ürün en az 1paket bezle numune ile değer|endirilecektir.
Vücuda anatomik yaplda olmalıdır.
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1.Pompa seti, hiiyen koşulları altlnda, gönderim doğruluğundan sapmadan, stabil Ve sorunsuz
olarak en az 48 saat kullanıma uygun olmalıdır.
2.Pompa seti çift kanallı/yollu olmall, tek setle iki farklı sıvıyı alıp, kulIanıcının infüzyon
pompasında girdiği bilgilere göre farkh hızlarda ve dozlarda; aynı kanaldan, aynı anda veya
ardışık olarak dağıtabilme ö2elliğine sahıp o|mahdlr. setin 2. slu giriş yeri diğer setlerle mayi
vermeye ve enjektörlerle kuilanıma uyumlu olmalıdır.
3.setin 2. slv| giriş yeri gerektiğinde iğnesiz aparat ve konnektörlerin giriş|erine uygun olmalıdır.
4. Pompa seti set ale aktarım yapılırken hacimsel doğruluk sürekli olarak sağlanmalıdır.
gönderimde sıvı miktarında değişken sapma olmamahdır. (Maksimum %3 sapma oranı)
5.set havayl hastadan seti ayırmadan çıkarabilme özelliğine sahip olmalldır; bu sayede sistem

enfeksiyondan, ortam da kontaminasyondan korunmalıdır.
6.Pompa seti infüzyon pompasına bağlandığında, sıvı kabının yerden ve hastadan yüksekliğine
bağımlı olmadan her türlü konumda ve yükseklikte hacimsel olarak slvl gönderme|idir.
7.Cihaz|arı sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmah ve bu teknik servis lSO
9001:2000 Belgesi, TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi ve sanayi Ve Ticaret Bakanllğlndan Satlş
Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine sahip olmalıdır.
8.ihaleye iştirak eden firma ürünü İle ilgili Uluslar arası platformda yapılmış klinik değerlendirme
ve klinik çalışmalar sunmalıdır. İhaleye iştirak eden firma katalog vermek zorundadır.
9.Ürünün ambalajı üzerinde SGK ve Sağiık Bakan|ığı Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı ve onaylanmış

ürün numaras| (barkod} bulunmalıdır.
10.ihaleyi alan firma hastanenin ihtiyacı doğrultusunda 55 adet pompa cihazl için pompa cihazını
setlerin kuılanIm 5üresi boyunca hastaneye kurmalıdır.ihtiyaç halinde cihaz saylsI hastane
idaresinin uygun gördüğü sayıda arttırılacaktlr. Firma istenilen cihazı en geç 15 gün içinde temin

etmelidir.

11.Cihazların bakım, onarım ve kalibrasyonu firmanın sorumluluğu altında olacaktır. Firma, bir
cihazın arızalanması durumunda en 8eç lı8 saat içinde başka bir cihaz temin edecektir,
12.pompa cihazların kalibrasyonunda kullanılan cihazlar ve yapılan işlemler izlenebilir olmah.
Kalibrasyon sertifikalarının bir nüshası hastaneye verilmelidir.
13.Pompa setıeri miatlarlnın dolmasına en fazla 4 ay kala, önceden bildirilmek kaydıyla firma

tarafından yenileri ile değiştirilecektir.
14.Ürünler numuneye göre değerlendirilecektir.
15.Firma aşağıda belirtilen teknik destek şartlarınI sağlamahdır.
yıldan daha az
15.a. cihazlara en az yılda bir kez veya üretici firmanln belirlemiş olduğu bir

sürede kalibrasyonları hastanemiz Başhemşireliğinin 2 ay önceden belirleyeceği tarihte
yapılmalıdır. Ayrıca cihazların
Bu koşullara uyulmadığı takdirde kalibrasyonu gerçekleştirilmemiş
tarafından yapılaca
10 adet set firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak verilecek.
her cihaz için,
durumunda; arıza firma taraflndan 48 saat içinde giderilmeli,
b. cihazların
ayarı ve ölçümü yapılmış yeni cihaz firma tarafından 48 saat
arıza giderilemiyorsa
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içinde getirilmelidir. 8u sürelerin başlamasında firmaya Başhemşireliğin arıza bildirimi için
firmayı aradığı tarih ve saat dikkate afunacaktır. Bu koşullara uyulmadığı takdirde arızalı her
cihaz için, her saat için 5 adet set firma tarafından hastaneye ücretsiz olarak verilecek.
17.Setleri verecek firmanın gerektiğinde temini için ışığa dirençli pompa seti, standart
infüzyon pompa seti gibi setleri de mevcut olmahdlr.
Cihazlar bölümlere dağıtılırken cihazın markası, mode|i, seri numarası ve hangi böiümlerde
bulunduğu liste şeklinde Başhemşireliğe veri|meiidir. Arıza durumunda bölümden aiInan cihaz
arıza giderildikten sonra alındığı bölüme teslim edilmelidir. Yeni cihaz getirilmesi durumunda
yukanda istenen cihaz bilgileri tekrar Başhemşireliğe yazılı olarak bildirilmelidir.
Setleri sağlayacak olan firma bu setlerle uyumlu ve aşağıdaki özelliklerin tümünü taşıyan
inf üzyon pompalarını temin etmelidir.
ciHAz|N TEKNiK özELLlKLERi
a.Cihaz 220 volt t YoLl,SOHz. Şehir ceryanı ile çalışabilir olmalıdır.
b.Cihazda elektirik kesilmelerine karşı şarz edebi|en bir batarya bulunmalıdır. Tam dolu batarya
en az 5 saat çaılşabilmelidir. Tüm cihazlarln bataryalarının bu koşulu sağlayabilmesi için cihazlar
firma tarafından en az 6 ayda bir batarya kontrolünden geçirilmelidir.
c.Cihaz damlama sayısına bağlı olmaksızın, sıvının viskositesinden etkilenmeksizin sıvının hastaya
hacim olarak verilme5i pren5ibiyle çalışmalıdır, infizyonun gerçekleştirilmesinde sıvının yüksekliği
önemIi olmamalıdır.
d.Cihazın ön panellerindeki göstergede bütün parametreler izlenebilmeli, sesli Ve görüntü|ü
alarm sistemine sahip olmalıdır.
e.infeksiyon geİişme riskini en aza İndirmek için sette biriken havayı kapalı sistemin (infüzyon
seti - pompa sistemi} bütünlüğünü bozmadan çıkarmak mümkün olmalıdır.
f.Cihazın kullanımıyla i|gili kullanıcıya yeterli eğitim firma tarafından verilmeli; Başhemşirelik

tarafından talep edildiğinde bu eğitim tekrar|anmalıdır.
ı. Cihaz üzerinde askı klempi olmalıdır.
j. Cihazda hava olması, pil gücünün düşmesi, doz |imitine erişilmesi, setin alt ve üst yollarındaki
tıkanma ve sıkışma olması, elektronik ve mekanik arıza, kapağın pompalama sırasında açılması
ve diğer hata durumlarında cihaz sesli ve görüntülü alarm verebilmelidir.
k. Akış ve doz bitmesi durumlarında cihaz alarm esnasında damarl açlk tutma hlzl olan saatte
5ml. veya daha düşük doz hıza geçeb|lmelidir.
l. Cihazlan sağlayacak olan firmanın Teknik Servis Bölümü olmalıdır.
m. Lipid ve kan dışında diğer sıvılar için kullanıldığında infüzyon setleri en az 72-95 saatte bir
değiştirilmeye uygun olmalıdır.
n.Set cihazdan ayrıldığı zaman serbest akımı engelleyen mekanizması bulunmalıdır,
o. Cihazlar kliniklerde demo yapılarak numune ile değerlendirilecektir.
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ELD|VENi

1 . Kauçuktan ve pudras|z şekilde imal edilmiş olmalıdır
2. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok
gevşek olmamalıdır. Eldiven konçu, ameliyat sırasında kullanılırken boks
gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalIdır. Bu sebeple eldivenin uzunluğu
minimum 280 mm olmalıdır. Akredite bir laboratuarda test edilmiş ölçüm
sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.
3. Eldiven lateks protein iceriği, kul|anıcının doğal kauçuk lateks alerji (l-ip'l)
riskini Ve ön hassasiyetini minimize etmek amacly|a 50 pg/gr'dan küçük olmalıdır,
akredite laboratuar test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmahdır.
4. Eldiven, kullanıcılarda Tip lV hızlandırıcı kimyasallara karşı alerji oluşumu
riskini önlemek amacıyla Thiuram, MBT ve DPG hızlandırıcı kimyasallarını
içermemelidir. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş eldiven
kimyasal içerik testi ihale dosyasInda sunulmalıdır.
5. Eldiven üıetim standartları açısından EN455/1-2-34, |SO1 1 137-1 , lSO13485,
lS09001 standartlarIna uygun sekilde üretilmiş olmalıdır, bu belgeler ihale
dosyasında sunulmalldlr.
6. Eldivenin üretim sonrasında, üzerindeki delik oranının testi açısından AQL
seviyesi 1 .0 olmalıdır, Ölçüm sonuçları ihale dosyaslnda sunulmalldtr.
7. Eldivenin sağ|amlığının ve esnekliğinin değerlendirilmesi açısından, kopma
kuweti yaşlandırma öncesi ve yaşlandırma sonrasi minimum 13 N (Newton)
olmalıdır. Bu husus için akredite bir laboratuarda test edilmiş test sonuçları ihale
dosyasında sunulmalıdır.
8. E|diven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olmalıdır ve ihale
dosyasında sterilizasyon yöntem raporu sunulmalIdır.
9, Eldiven dış paketi, ıslandığında veya ku|lanımda çabuk deformasyon
oluşmaması, sterilliğinin zarar görmemesi amacıyla paketin her iki yüzü de
polietilen materyalden üretilmiş olmalıdır.
10. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bu|unmalı, eldivenler
pakete (sağ_sol) ters konmamal ıdır.
'l '1. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu
önlemek için koncu kolay açılmalı,
esneme özelliği olmalldır. Açarken ylrtllmamahdlr.
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Dengeli Tuz Solüsyonu (500ml)

l.
2.

;

Üriln cam şişe içerisinde ve berrak olmatıdır.

Bikarbonat içeriği, pH'sı ve diğer iyonik içeriği ile relinaya toksik olmamalı ve
komeayı korumalıdır.

3.
4.
5.
6.

Cerrahide endoteli korulucu dengeli tuz çözeltisi_irigasyon soltisyon olmahdır.
Üriln osmolatitesi 334 mosmol/L olmalıdır.

CE Belgelerine sahip olmalıür.

İçeriğinde CaCL %0.048, MgCl %0.03, sodyum acetate oZ0,39, NaCl %0.64, Na
citıate Yo0.17, Potasyum klorid %0,075, Sodyum Hidroksid ve /veya Hidroklorik asit (pH
dengeleyici) olmalıdır.

7.

En az3
vermelidir.

8.

yıllık kullarıım ömrü olmalı

3 Numune denendikıen

ve gerektiğinde firma değişim taatüüdü

sonra alınacakhr

Hİ.u

ohllo2@r.ıJı,ı

Peı.lsffis'
1

y

a

3o\
orrıı-ıııi x
l-

23456-

SPONGE 6ıi

g}

xno) rnxNi x şıRruırrrrsİ

7 cm uzunluğunda, ucu üçgen şeklinde olmalıdır.
Tek pakette 6adet sponge olmalıdır.
Steri| ambalaj içerisinde olmalıdır.
UBB numarası olacaktu.
Son kullaııma taihi en az2 yıl olmüdır.
Sıvı emişi iyi olmah, yapısı srvıyı emince bozulmamalıdır.

7- Vitre ile temas halinde yapısı bozulmamalıdır.
8 - 3 paket denemek

verilecekıiı.

için numune bırakılacak ve numune denendiken sonra kaıaı
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YENİDOĞAN ALKOLSUZ BAKIM MENDiLi

ŞARTNAME

l.
2.
3.

/

ISLAK MENDİL TEKNiK

gs

Saflaştırılmış su ve pamuk içermelidir.
Hastanın cildinin doğal dengesini sağlamaya yardımcı olmalı.

Yumuşak petek dokusuna sahip olmalı ve hipoalerjenik olmalı. Herhangi bir kızanklığa
deri bütünlüğünü bozmaya yol açmamalıdır.

4.
5.
6.

Alkol, paraben, parfiim gibi cilde zarar veren hiçbir katkı maddesi içermemelidir.
Dermatolojik olarak test edilmiş yenidoğan bebeklerde kullanrmı uygun ibaresi olmalıdır.
Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır. Ve numune iirünü kullanan birim tarafindan
uygulandıktan sonra kararverilecektir.

7.

Ürtlırı en az

iki yıl miadlı olmalıdır. Sorun yaşandığında ilgili firma kolay bir şekilde

çözüm bulmalıdır ve her pakette en az90 adet mendil bulunmalıdır.
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BİYoLoJiK DoKu YAPIşTIRICISI TEKNİK şARTNAMEsİ
1) Urün; sığır serum albümin. modiirye edilmiş gluteraİdehit, kitosan, sodyum
hiyalüronat ( hiyalüronik asit ) ve karboksimetilselüloz içermelidir.

2) Ürün, yüksek kovalent bağ gücü ile hem durağan hem de akışkan

bir yapışbncı

olarak kullanı|abilmelidir.
3) Ürün, birkaç saniye içinde jel haline çlebilmelidir.
4) Ürün, dokulara zar.ır vermeyecek non inflammatory yaptda olmakdır.
5) Ürün, bioresorbab|e olmalıdır.
6) Ürün steril pakeüer halinde olmalıdır.

7) Ürün hem kuru bölgderde, hem de kanın bulunduğu bölgelerde kullanıma
uygun yapıda olmalıdır.
8) Yapıştırıcı ve serdeştirici ayn ayn haznelerde eşit miktarda bulunmahdır ve
topiam hacim 4 ml olmalıdır.
9) İç lümeni spiral olan bir lğne ucu ile kanşım sağlanmah ve kanştırma için ayrı
herhangi bir işlem yapılmamafudır.
10)Ürün ile birliKe iç lümeni şiral şekilde olan iki adet iğne ucu verilmelidir.
11)Ürün, dizaynı sayesinde kan$ınlmaya gerek duymadan tek hareketle bolgeye
uygulanabilir yapıda olmalıdır.

12)Ürün, işlem sonrası artaka|anlan uygulama fuilgıesinden

ve

cihazlardan

kolayhkla kaldırılabilecek yapıda olmalıdır.
13)Ürün, uygulandıkian sonra 6 ay içinde biyolojik olarak degrade olmahdır.
14)Ürünün son kul|anma tarihi, üretim tarihinden itibaren minimum 2 yıl olmaidır.

15)Ürün. biyouyumlu ve biyoinert olmalıdır, parçalanma ürünleri toksik özellik
göstermemelidir.

16)Ürün, uzun süre sağlamlığını kaybetrney€n bir malzemeden üretilmelidir ve
esnek o|malıdır.
17)Teklif veren firma teklİf ettiği malzemeledn UBB, LoT numarası,suT kodu ve
barkod numaralannı faturayıa birlikte tesılm etrıeıidir.
i8)Teklif veren iirma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe
teslim ederek onay almahdır.
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Ürün, fizyoterapide soğuk uygulamaları için tasarlanmış olmalıdır.
Ürün tek kullanımlık olmamalı, çoklu kullanıma uygun dayanıklıhkta olmalıdır.
Cold Pack iÇerisinde soğuğu uzun süre koruyabilen zehirsiz ve biyo|ojik olarak parçalanabilir

yapıda jel buIunmalıdır.

Makinede yıkanabilmeye uygun yapıda olmalıdır.
Dış yüzeyi dayanıklı. şeffaf olmayan naylon malzeme ile kaplı olmalı, kolay yırtılmamalıdır.
istenirse su dolu bir kap içerisinde mikrodalga firına konularak sıcak uygulama için de
kullanılabilmelidir.
Ürün soğukluğunu en az 20 dk koruyabilmelidir.
Ürtln 25 x 35 cm ebatlarında olmalıdır.
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