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Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alm Şartları

SonTeklifVermeTarihi:20.06.2022Saat:10:00
l . Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır,

2.Mal/HizmetveYapımişlerindegereklitümnakllyeişlemleriyüklenicifirmatarafındankarşılanacaktır,
3, Malzeme tesliıninde teklifte beliıtilen kalite ve .rku'.ru, alınacak, benzer, muadili vb, Malzemeler kabul edilmeyecektir'

4. Bu mektupla birden faz|a ma|zeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazllacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirm. ru,,.ul.il"-nin topıu, bedeli üzerinde veya ayrı ayrl yapılacaktır,

5. Verilen süre içerisind. r.jm edilmeyen teklifler değerlendirmeye ahnmayacaktır,

6. ödeme zamanı:Fatura muhasebe birimine intikai etmesini .uı.uı.lp'(ırıuhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

.7 lTJj#il;,a aııma iıişkin oıarak düzenıeyeceği faturada_ma,,:*:"li lTTj:::1T::]::İl"[:.H}l::Ii,"T-,"
8. Tedarikçi firma bunların sut hükümleri doğrultisunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur, Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarınm eşleştirilmesi ile iıglıi oıaİaı.İrÜÖs - İfsk"y-İ;ffi esas almadıgından, hastanemiz iclaresi de bu kaYıtlarl

esas almayacattır, anilan kurumun r.e*ruöiuir;;r-.ü. malzeme t;k;e ve Sut kodunün doğıu eŞleŞmediğini tesbit ederek geri

ödeme yapmarnrasl halinde oluşan ,u.u, n.İ.nly;il;;; t"r"i,ndan tedarikçi firmaya rücu edıilecektir,

g. yüklenici yapı|an işe ilişkin hakediş ue aıacakıarrn idarenin yazı,ı izİi olmaksızln baŞkalarına devir veYa temlik edemez'

Temliknamelerin noierlikçe düzenlenm.ri *loİİ. İarafindan istenilen kayıt ve şartları taŞıması zorunludur"
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1. Malzeme polipropilen'denimal edilmiş olmalıdır.Emilemeyen sütur olmahdır,

Monoflament olmalıdır.

kalınlıkları, rrıukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları usp ve Avrupa

Farmakopisi standartlanna uygun olmalıdır,

Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olacaktır, iğneler dokudan çok rahat geÇmeli. eğiliP bükülmemesi,

kırılmaması için güçlü olmalı. yüksek alışım çelikten imal edilmiŞ olmalıdır. Kırılma ve bükülmeYi

engellemek aııracıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) %7 den faz|a olmalıdır veYa kroın oranı %o10 dan

faz|a olmalıdır. yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam

ettirmelidir. kırılmaya karşı direncini kaylbetmemelidir.

igneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaYlıkla ve minimum

travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi süturün iğnesinin gövdesi dokulardan geÇerken Portegüde

stabil kalacak, başka dokulara zarar verfrleyi önleyecek yapıda dizayn edilmiŞ olmalıdır, İgne ve sütur ÇaPl

birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır,

ığne ile sütur birleşim noktasının bağlantrsı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıdır'

iğne iplik birlpşim yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansrnı olumsuz etkilememelidir,

6. Sütur pürüzsiiz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalıdır,

7. Düğtirn gtıveilıigi sağlamalı. Üzerine ba$teri yerleşecek boşluklar olmamalıdır,

8. ürtın Ambal]ajı nemden ve sudan etkilepmeyecek biçimde, bir yüzü şeffaf PoŞet diğer Yüzü ise YırtılmaYan

kiğıttan yu d[ alüminyum folyo ambalajpan imal edilmiş olmalıdır.

g. çift iğneli $üturlerdepaket içerisinde$ iğneler ulaşmayı kolaylaştıracak Şekilde aYrı aYrı sabitlenmiŞ

olmalıdır.

2.

4.

5.

^: _-ı+j*^*^li,l^lr,,lqrrlqn lrnlıwllkla
l0. iğneler diki$ süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaYlıkla ve minımun

travmayla O{ro.-" olmadan geçmelidir,

l l. Sütur ile ierfe birleşme noktası dokulapdan geçerken dokuları travma

birleşme nol|tur, çapl uyumlu olmalıdır;

12. Tek tek sterll paketlerde, etilen oksit ilq steril edilmiş olmalıdır,

etrrıemeli, bu nedenle iğne ile sütur

Yüreğir D
,T"n,tg

iıfftızm{n,

13. Ürün istenilen ebatlarda
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flament yapıda cenahi iplik olarak dizavn edil|niı ve kaplamalı olarak iınal edilıniş
SMT Temel
İşlevi:

1.t
o

rün Doğal İpekten elde edilmiş,

malıdır.

SMT Malzeme
Tanımlama
Bilgileriı

z,

s

riinün kullanım yeri ve amacına

ıçenekleri sunulmalıdır.

İğneli ve iğnesiz (bağlama) türleriolmalı, bı[ türlefinde tarKıı eDat, çalJtd

Teknik
özellikleri:

5.

6.

7.

,alınlıkları, mukavemetleri, dilğüm t

ıtravmatik iğneliler paslanmaz çe

.ırılmaması için güçlü olmalı. Yüksq

i"ırılma ve bükülmeyi engellemek a

/ol0 dan fazla olmalı, Yüzeyi pürüzt

ğneler <likiş süresince dokudan rı

ieforme olmadan geçmeli ve Cerrı

iokulara zarar vermeyi önleyecek yt

İgne ve sutur çapı birbirine uyumlu

ve İgne ile sütur birleşim noktasının

birleşim yerindeki iplik yapısı, doku

İmakabiliyetleriiplikUSPveAvrupaFarmakopisistandartlarınauygunOlmallc

.ik alaşım olacaktır, iğneler dokudan çok tahat geÇmeli, eğiliP biikülmemesı.

t alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır,

nacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) o/o7 den fazla olmalıdır veya krom oranı

tz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devanı ettirnıelidir,

hat geçme özelliğini yitirmemeli, Dokulardaın kolaylıkla ve minimurn travmayla

hi süturün iğnesinin gövdesi dokulardan geçqrken portegüde stabil kalacak, başka

pıda dizayn edilmiş olmalıdır,

clmalı, böylece iğne sütur birleşme noktası do\ulardan geçerken travma yaratmamalı

bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşannıamalıdır, iğne iplik

geçişindeki performansını olumsuz etkilememdlid ir,

8.

9.

l0.

l1.

I

I

|,r.

l3.

Cerrahi ipliğin kaplaması dokudan ;

sıyrılmamalıdır.

İplik pürüzsüz olmalıdır, tiftiklenn

yerleşecek boşluklar olmamalıdır,

İplik reııgi siyah veya mavi veya bc

İplik paketten çıkarıldığında ması

üzerinde de aynı bilgiler yer alma

etiket veya sadece seri-lot numaras

İplik paketten çıktığında minimun

düğümlenmemelidir.

Vücut İçi kullanımlarda enflamaı

iyileşme sağlanabilmel idir.

Kututarda en az 12 paket ile amba

Birim ambalajı veya kutu üzerin{

tarihi, sterilizasyon şekli, lot nuı

bozulmayacak tarzda belirtilmelid

ürün tanltımı, rengi, yapısı ve s

olmalıdır. kutu ambalaiın üzerind

İplik ambalajının kullanım esnası

Dış ambalajı; soyulabilir nitelikl

ambalajı; soyulabilir alüminyum

Sterilizasyonu Etilen oksit veya

sıyrılmamalı, iplik yapısı ile uyumlu olmalıdır, Kaplaması dokudan geçerken

|amellair, 
kolay düğüm kaydırılmalı, Düğüm 

$UvenliEi 
sağlamalı ve Üzerine bakteri

{yasız (doğal rengi) olmalıdır,

l tırerinde diğer malzemelerle karışmaması i{in iç ambalai Iblister/Plastik/ kailon)

|ıdır. tsıeril alana partikül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapıştırma

lvazılı olmamatıdır)

|,ruoo hafızasına süip_ olmalıdır ve çoklu qoşet içi adeıIer birbirine dolanmaınutı.

{ıon. Ool., reaksiyonu vermemeli ve iplik ma|tervaline bağlı komplikasyon olınadar

İajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kap adet olduğu belirtilmelidir,

ie imaıatçı firmanın ticari adı veya kısa adl, ütetim yeri. filament cinsi. son kullanma

|ıarası. sutur kalınlığı. süturun uzunluğu ve dlğer özcllikleri görülebilir. okunaklı vc

,],.. 

".r 
ror., üzerinde metrik sisteme göre öIçü ve USP karşıllğı. ürün katalog numarasl.

lerilizasyon şekti baskılı olmalıdır, Bu bilgilei yapışttrma etiket olınaır-ıalıdır, baskılı

|e yazması gereken bilgiler Türkçe olmalıdır,

lru o"o, sterilizasyonu bozulmayacak şekilde su. nemden. ısıdan. ışıktan korunması içiıı

İe 
altiminyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğef yüzü su ve nem geçirıneyen kağıt, iç

|rlyo 
u.yu blister/plastikikarton olmal ıdır,

|ama 
ile yapılmış olmalıdır.

GeneI
Hükümler:

l4

l5

yüreğir ffir"on."'
0o. Dr/FıdvağınöaGt.|*$ffi,', Y0ıgöir Deüet Hastarıegi

/ uiııe-B;qr
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\

1,1.



sentetik multiflament absorbe olan (%90 poliglikolik asid %l0 laktik a{iweya %90 glikolid asid %l0laktik asit) den

cerrahi sütur olarak dizayn edilmiş ve r ile aynı Özellikte bir hammadde ile kaplanmış (pplyglycotide_co_Llactide) & (calcium stearate)

Calcium stearoyl lactylate)olarak imal edilmiş olr4alıdır,

Teknik Özcllikleriı

Teknik Özellikleri:

Genel Hükiimler:

Ürünün kullanım yeri ve amacına

sunulmalıdır.

igneli ve iğnesiz (bağlama) türleri olmalı, bu tuilerinde farklı ebat, boy ve çapta seçenek|eri

iğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir

kalınlıklarıdüğüm atma kabiliyotleri ye iğne iplik kombinasyonları usp ve Avrupa FarmakDpesi standartlarına uygun olmalıdır,

Atravmatik iğneliler paslaıımaz çelikq|aşımdan otmalı, İgne yüzeyinde kararma olmam"" 
11* 

iç yuzeyi *:,:',il]l: 
.,,,_,_ ^,

iğneler, dokudan çoı< ratıat geçmeıi, .[ııip bükulmemesi, kırılmaması için gtıçlü olmalı ve v]utset ahşım çelikten lmal edilmiş olmalıdır,

Kırılma ve bükülmeyi engelıemek ufiru.,yıu iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) o/o7 den fada veya Krom oranı (alaşımındaki) %lç,dan

fazla olmalı,bu özellik iğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüm€ evrak orijinaliile beraber ihale dosYasında ibrzız edilmelidir'

ığne, kalsifıye dokularda rüatlıkla {<ullanılabilmeli, 
yüzeyi pürüzstız olmalı ve iğne keşkinliğinvsivriliğini operasyon boyunca devanı

^a:_^t:li-ettirmelidir.

İğneler dikiş süresince dokudan raha! geçme özelliğini yitirmemelidir,

Dokulardan kolaylıkla ve minimum favmayla deforme olmadan geçmelidir,

.Cerrahi süturün iğnesinin gÖvdesi d$kuıardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dpkulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn-,l
edilmiş olmalıdır

böylece iğne sütur birleşme noktası dokuIardan geçerken travma yaratmamalıdır

sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılmP yaşanmamalıdır,
İgne ve sütur çapı birbirine uyumlu

Sütur boyası iç karton makaraya vermemelidir

İğneler silikon kaplı olmalıdır.

sütur yuzeyi pürüzsüz olmalı, ko!|v duğüm kaydırılmalı, sütur duğttm güvenliği sag|amalı ve Üzerine bakteri y'erleşecek boşluklar

olmamalıdır

lğne sütur birleşme noktasında sütu{ İnuhteviyatlnı etkileyecek oranda mumlama olmamal|dır,

İğne dokudan geçtikten sonıa sütur 
dokuva 

takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemelidir,

ürunlerin uzunlukları, kalınlıkları q| mukavemetleri USp ve Ep değerlerine uygun olmalı ve yuksek gerilme gtlcüne sahiP olmalıdır'

Süturün tensil kuweti 2. tıata xz5|to, 3. hafta %30-50 olmalıdır. Minimum zı eun ooı<| desteği sğlamalıdır. Vücuffan tamaınen atıllml

en az 56-70 gün içerisinde olmalıdıJ,

Ürünün ambalajı açıldıktan sonra i$neye portegü yardımı ile kolayca ulaşılabilmeli, sütuj paketten çıkarken diığüm olmamalı ve kıvrımsız

çıkabilmelidir. Ambalaj sUturun kı[ıhasını engelleyecek şekilde yapılmış olmalıdır,
-"ğ-"-J-----"""'--'-'_'_ 

...

ürünün ambalajı açlldıklan ,on.u {s,ey. portegıi yaIdımı ile kolayca ulaşılabilmeli, sütu| paketten Çıkarken dügüm olmamalı ve kıvrınısız

çıkabilmelidir. İ

gereken bilgiler Turkçe olm4[ıdır.

İğne ile sütur birleşim noktasının

25. İplik ambalajının kullanım p§nasına kadar sterilizasyonu bozulmayacak

ambalajı; soyulabilir niteliklP alüminyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğer

alüminyum folyo veya blistSP/plastik/karton olmalıdır,

26. Sterilizasyonu Etilen oksit vfya Gama ile yapılmış olmalıdır,

sekild! su. nemden, ısıdan. ışıktaıı korunması İçin Dış

vuzu sıj ve nem geçirmeyen kağil, iç ambalajıı soyulabllir

iı+ı'ı6 enı_
Amdiİabarıe Sdumlu Haıışrsı

ENrİLEBİLEN

3.

4.

5.

6.

,7.

8.

23.Kutulardaenaz12paketile4mbalajlanmışolmalı'içerisindebirimambalajdankaçadetolduğubelirtilmelidir.

24. Birim ambalajı veya kutu tfrrinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, [iretim 1'eri, filamenl cinsi, son kullaııma tarihi'

;;;;;r;;";;-ıi,İo, nr,,,ui*,, sütur kalınlığı, süturun uzunluğu ve diğer özellillleri görüIebilir, okunaklı ve bozulmaYacak tarzda

belirtilmelidir.HerpoşetüzqrindemetriksistemegÖreölçüveUSPkarşılığı,urü{ıkatalognumarffil,üriintanıttmı.rengi.vapısıvr

sterilizasyon şekli baskılı olfnalıdır. Bu bilgiler yapıştırma etiket olmamalıdır, b4skılı olmalıdır, kutu ambalajın üzeriııde yazllıasl


