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\4ALZE[4E ADI UBBKoDU Sut Kodu Miktar Birim alrlm Fiya\ Top|am Tutar

ASPİRASYON S ri yeııxeuen vAKUM KONTROLLÜ 1000 ,Adet

FİZİK TEDAVİ t \RAFİNİ,5KG 10 ,Adet

:rnRnrıi süru
iĞıırqız run. ;

, iper, ooĞıl, ıvıuır
0. 1 5r*2)X4qcM

FtAtvlENT, E:MİLEMEYEN,
I20 ,Adet

:ERRAHİ SÜTU
35(t2)MM. 3/B

, iprr, rıoĞ,qı, yulr
<rsxiru. zscııı

irı,qıvırrur, E:MiLEMEYEN, No: 0,
600 Adet

3ERRAHİ SÜTU
40(+.)\MM- 1l)

, iper, ooĞıı, MULT
rtJVAR| AK 75cM

irı-aırırnr, E:N4iLEMEyEN, No: 1,
60 ,Adet

:ERRAHİ süTu
5/o 15r+2)MM

, iprr, ooĞıı_, ıuuı_ı
l/R KFçKtN 7§aM

Fl.AıVlENT, r,ı"ı İırıvryEN, No:
36 ,Adet

:rnnnti süru
rNıirı,sirrı{. t\

, POLİGI-AKTİN, t;ENl
,?/n ?o/,+?\MM 1l/ç

:ıİK, MULfi FIAMENT, HIZLI
rrsriııı zscı,1 180 ,Adet

:ERRAHi SüTu
lörurı.ı rı,ıiı rr

, PoLİGLAKTIN, SEN]
l FN NCı: 1 45r+2\l4

:TİK, MULTiFLAMENT, ORTA
ıl 1l),Yl lVAlıl AK 7\aM 600 Adet

:ERRAHİ SÜTU
)öNEM EMiLEt
10(*10)cM

, PotİGLAKnN, s;ENl
ı-rıı, çİrı İĞrır, ,,ıo:l

:TİK, MULTİFLAN4ENT, ORTA

/0, 5(:t2)NlN1, 3/B SPATUL, 60 Adet

:ERRAHİ SÜTU

=Miı pıuıryçıı ı
, PoLİPRoPİLEN, sEı
)| 4l0.25(x.2\MM. |l

rETİ K, N4oNoF:LAt\4 ENT,
Y[JVARl AK /5CN4

24 ,Adet

yrrıTıuııöR sı LUNLJI4/HASTA D]:VR Sİ, YEIŞKIN f,R26ç)0 150 ,Adet

lIDROFOBIK A
trNc\

RİLİK KI\TLANABİLiFl TEK pARçA, icıı_lıııı,rnRoxüı_rn
321016 50 ,Adet

(ANAl\4A DURD RUCU, A,KiSKAN, TR.IC 4BİNtİ, JELATİN MATRİKS, 5ML f R44 j|5 B ,Adet

(ONDROİTİN S

lKoHEsİV) / K(
LFAT (DispE:RSivE o,

"ıBİNE VİSKoELAt;nK

,D) + SODYUM HYALURoNAT
3zI062 60 ıAdet

]RoSTATEKTol KATETERİ (DUFOUF üç voı-ı-u zzr ]R1250 40 Adet

Son Teklif Ve

1. Teklif edilen F
2. Mal/ Hizmet v
3. Malzeme tesliı
4. Bu mektupla l

değerlendirilm
5, Verilen süre iç
6. Ödeme Zamaı

yapılacaktır.
7. Tedarikçi firmı
8. Tedarikçi firm

ve sut kodlanı
esas almayacal
ödeme yapmar

9. Yüklenici yap
Temliknameleı

YüREĞiR DE\
Serin Ev|er Mah.]

Tlf:0322 32l 57 l

,me Süresi:22

yat KDV hariç olac
:Yapım işlerinde ge

ıinde teklifte beliıtil
ıirden fazla malzen
:yecek, değerlendirı
:risinde teslim ediln
üı:Fatura muhasebe

ıalıma ilişkin olaral
ı bunların sut hükü
ın eşleştirilmesi ile
,tır, anılan kurumun
ıası ha|inde oluşan ı
lan işe ilişkin hakı
in noterlikçe düzenl

LET tiASTANEsİ
gebagatur Butv.No:236'
2 Dıhi]i:5605

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

|.O8.2122Saat 09:00

[l.,,..

İrekli tUm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafindan karşılanacaktır.

|en kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

[e için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fıyatı yazılacak, eksik teklifler
|ıe tüm malzeıııenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır,
ieyen tekl i fl er değerlendirmeye alınmayacaktır.
birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

I düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
fnleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod

[|gili olarak TITUBB - ÜTS kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları
herhangi bir surette malzeme barkod ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tesbit ederek geri

iarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya riicu edilecektir.

|aiş ve alacakların idarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına devir veya temlik edemez.
pnmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.

üreğir ADANA FİRMA-KAŞE
irvıze
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l Ceıralri operasyonlarda dokuya zatat vermeden aspirasyon :işlemi

yapabileı:ek şekilde set olarak (uç ve horfumdan oluşan) dizayn edilerek imat

edilmiş nnedikal ürün olmalıdır.

sN
Mı
Ta
Bİl

T
lzenıe
ıımlanıa
fleriı

ürtıntin vakum kontrollü r. r"k * kontolsüz şeklinde titrleri olmalıdır.

Aspiratör hattı ll4 *, 116 (5,5 x 8,5 mm) çaplannda en az l80cm boyıında

olmalıdır,

Te
öz

nik
llikleri:

.a

(

1

8

ıc

set aspiratör ucu, pvc horhım ve konik konnekiörlerin birleşiminde

meydana gelmiş olmalıdır.

Aspiratör ucu saydaırı ya da açık bir renk ile renklendirilmiş medikal

malzemeden imal edilmiş olmalıdu.

Aspiratör ucrınun arkası l/4 PVC konik konnektörle aspiratör hattına bağlı

olmalıdır.

Aspiratör hattı PVC'den yapılmış çizgi.li yapıda o lmalı d ır.

Aspiıatör hattının arka kısmı pvc'den yapılınış kes tak (kesilebilir) bağıntı

(konik) konnektör içermelidir.

Konik konnektörü kesmek suretiyle çapı ll?'den !/4'e kadar çıkış elde

edilebilmçlidir.

Ge
Hü

ıel
«ümler:

1

1

). Tekli pal,ıetlerde Etilen Oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

[. Uts kaydı ve CE marka onayı olmalıdu.

Ii:i#,u,

(,}ffifi^uşı",,
,/ 6en€lcerrahiUımanı
' Dlp. Tes. No:80666
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l. Teklif edilen üriln, hastanemizin Fizik Tedavi hastalanna kullaruma uygun

olmalıdır,

2. Teklil'eıJilen ürüıı, en az 47 oC en çok 50 oC de erimelidir.

3. Tektil. eıdilen ürün, ayrıca inceltmek için lıerlıangi bir

gerek olmamalıdır.

4, Parafııı kullanun esııasında lıastada yanma lıissi olmamahdır.

5. Parafin eıiyiııce şefftıf teıııiz bir renk almalıdır.

6. Teklij] edilen iiı,tin, ji adet ,5 kg.kalıp şeklinde 25 kg'lık kartoır arnbalajiçeı,isinde
' olmalıdır,

7, Parafin yağ oranı ASTM D-72l o/o,Penetrasyoıl oranı ASTM D-I32I mnı/]0-25

ınm/l 0-125C derece cılmalıdır.

8, Yr.iklenici tırına ilk tesliınatla birlikte tek]if ediien iirünlere ait varsıı Türkçe yoksa

İngili:zce Malzenıe ditlvenlik bilgi Fonnu (MSDS) teslim etmelidir.

9. Teklİl]e,dileıı iirüır vıı uygıınluk değerleırdirnıesi için tes]im edilecek ürün, orijinal

ambalajıİa olmalı, anıbalaj iizerinde onaylı tirtin (barkod) numarası, imalatçının adı

veYa tİcari adı ve adresi, son ltrıllanma tarilıi, üretim paıii (LOT) veyİ seı.i

nunıara§ıı, üı{tntin kullanım saytsınt (tek kullanıınlık, çok kullanımlık) belirtir ifade

buiunmalı, varsa özd depolaıııa şartları, ikazlar ve/veya alınacak öıılemler yazılı

olmalıdır.

l0.Teslirnat aİaınasındıı gerektiğinde ürün yeırideıı test edilecek ve uygunstızluk

olduğunda olıışabilecek olumsuzlrıklardan fi rma soruınlu olacal<tır.

:_

madde'ilavesi yapmaya

:)



,,|8- \}ıcag_
sM,rzE9ı-cERRAH§uTüR. ipEK, DıCIğaı,guırİı,ı+uı. nıwiı,nuu,yEıl

Si\l'f'fenncl İşlevi: l. ÜrOn Dogal lpehen etde cditıniş, muttiftamenl yapıda ccnüi iptik oluak dizayn edilmiş vc kaplamalı otuak imal edilmiş

olmılıdır.

SI}!T Malzemt
Tanımlıma
Bilgilerl:

2. ÜrUnOn kul|anıın yeri vc amacını görc lgneti vc iğncsiz (bağama) t0rleriolmalı, bu ttırlcrindc farklı ebaı, boy vc çapta scçnekleri
sunulmalıdıı

'I'cknik Öızellikleri: 3. Kalınlıklan, nıukavemetleri, d0ğüm alını kabiliyetleri iplik USP ve Avnıpa Farmakopisi stanrlartlarına uygun olmalıdır.

4, Atravmalik iğneliler paslanmaz çclik alaşın,ı olacakıır, iğıelcr dokudan çok rahat geçmeli, eğitip bukıllıncmesi, kııılhaması için
güçlu olmalt. Y0[sek alışım çelilıen imal edilıniş otmalıdıı.

5. Kınlma ve bük0lmcyi engellcmc!ı amacıyla iğnedcki nikcl oraııı (alEımındaki) o/o'l den fazla olmalıdır veya krom cıranı %l0 dan

fazla olmalı,, Ytlzeyi pür0zsOz olmalı vc iğıe keskinliğin7siwiliğini operasyon boyunca devaıı enirmeIidir,

6. lgnclcr dikiş s0rtsincğ dohJdan nha geçme özelliğini yitirmemeli, Dokutardan kolaylıkla vc minimum ıravmayla deforme olmadan

geÇmcli ve Cerrahi süturün iğn,sinin gövdesi dokulardan geçeıken portegüde slabil kalacat<, başta dokulaıa zaıar vernıeyi

önleyecek yapıda dizayn editmiş cılmalıdır.

7. İğnc ve s0nır çapı birbirinc ulıımlu olmalı, böylece iğJle sofur birleşme nohası doLrılardan geçerken ğavına yaıalmamalı ve lğıc ile
sütur birleşim noklasının bağantısı sağlaın yapılmah, birlcşme noktasından ayntma yaşanmamalı<iır, i!;ne iplik birltşim yeriııdeki

iplik yapısı, doku geçişindeki perf§rmansını olumsuz etkilememclidir.

8, Cenüi iPliğin kıplaması dokudan geçerken sıyntmama!ı, iptik yapısı ile uyumlu olmahdır. Kaçılaması dokudan geçcıken

sıyrılmamalıdır,

9. tPlik POrüzstlz otrnalıdır, tiftiktenmemelidir, kolay dOğOm kaydınlmatı, Düğüm g0ventigi sağlamalı ve Üzerinc baf,tcri ycrlcşecek

boşluklar oIma.ınalıdır. Jl0. lplik rengi siy,alı vcya nıavi veya b,oyasız (doğat rengl) olmalıdır.

tl. lPlik palıctten çıkanİdığında masa 0z.erinde diğer malzcme|erle karışmaması için iç ımhalaj [blislğr/plastild karton) ozcrinde de aynl
bilgiler yer alnıalıdır. (Sleril ataııa partik0l duşnıemesi ve bi|gi kaybına yol açmanası için 1,apışıırma etikct veya sadccç seri-lot
numafi§ı yazılı olmaıııalıdır)

12. lPlik pat(ctlen Çıklığıııda miniınum paket halızasına süip_ olmalıdır ve çoklu poşet içi adeıler birbirine dolanmamalı,

d(lğOmIenmemelidir,

13. VUcut lÇi kullıınımlaıda cnflarnasyon, doku reaksiyonu vermemeti vc lplik matcryaline bağlı komplikasyon olmadan iyileşme

sağlanabilmetidir.

lHllkümlcrı 14. Kutula.rda en u: l2 paket ile anıbalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambatajdaı kaç adet olduğu belirtilmcidir.
15. Birim ambalajı vcya kutu Ozerinde imataıçı timıanın ticari adı veya kısa adı, 0retim yerJ, iilanıcn( cinsi, sun kııllanma ıarihi,

sterilizasYon Şekli, lot numarası, sotur kalıniığı, sUfurun uzunluğu ve diğer ozetlikteri görülcbilir, okunaklı vc bozulrrıayacak tarzda

bcli(ilmelidir. Her poşct üzcrinde metrik sisteme görğ olçü vc USP kaışılığı, Urth katalog nrrmarıısı, tlrun tanıtımt, rı:ngi, yapısı ve

sterilizasYon Şekli baskılı olmılıdır. Bu bilgilcr yapıştırma etikeı'olmamalıdır, baskılı olmalıdır. Kufu arnbalajın üzerinde yazması
gcreken bilgiler Turkçe olma.lıdır.

t6. lPlik ambalajınıın kullanım esnasına kadar ste.itizasyonu bozulmayacak şckitdc §u, nemden, ısıdaıı, ıştktan korunması lçiı Dış
aınbalajı; soYulabİlir niteliktc al0rninyum folyo veya bir yüz0 şeffafdiğer ytzo su ve nem gcçirmeyen kağıt, iç ambalajı; soyulabilir
alOminyum fo\ıo y gy6 blister/plasıikı}anon olma| ıdır,

l7. Sterilizasyonu l]tilen oksi! veya 6ama ile yapılmış olmalıdır.

üıeğ

İneı tl6nlfıi Uımanı
Dp,Ies No: 80666

tanesi
h
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sMTzs09-cERRA]tIl suTüB. pOLİGIA$TİN. sENTETE-WİFLAMEN|T. ıı_ızıı rivıil,qElı,nN%

ylç|rqastanesi
ı/n NnVn

SIl'['fcını:t İşlevi: |. %90 İıolİgtikolik asid %l0 lBllik asitten cenahi s0ıur otara}ı dizalıı edllmiş ve absorbe o[abilcn Sütuür ile aynı öz€|tlikle bir hammadde

iIc kaplannuş (polyglycolide<;o-Llactide&calcium sleıırale.) olafak imal cdilnıİş otınatııiıı.

SIyl'I Illalztmc
Tanımlıııı
Bilgileri:

2. ÜrunUn hullanım yeri vc amacına gOıe lgneli ve iğnesiz (bağlama) türleri olmalı, bu tllrlerinde faıkiı ebaı, boy ve çapla seçenekleri

. sunulmalıdır

Tcknik f,lzcltikleri: 3. lğıeler dikiş s0ıesince doludan rahaı geçme özelliğini yitirmemeli, Kalınlıklan, dOğum atma kıbiliyetlcri vc iğne iplik

kombinasyonları USP ve Avnıpa Farmakopesi sıandarılaıına uygun olmalıdır.

4, Atravmalik iğneliler paslanmıu çelik alışımdan olmalı, İgnc yuzeyinde kararma otmama!ı ve lfue iç:ytlzeyi düz ve kanalsız olmalıdır,

5. lgPeler, dokudan çok rahaı 1geçmeti, eğitip b0kütmemcsi, kınlmaması için 80ç10 olmaiı ve Y0ksek atışım çelihcn iınal edilmiş

olmalıdır.

6. Kınlma Ve b0külnığyi engellcmck amacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımında}ii) D/o7 den faı-|ıveya Krom oranı (alaşımındaki) Yoll'da!ı

İazla o]malı ve bu Ozellik iğne Oreticisi firma tnrafından noıer onaylı tercomc evrak orijinali ile bcrabeı ihııle dosyasında ibraz

edilmelidlr.

7. lgııe, kalsilf'ıyc dokularda nhallıkla kultanıImalı, Yüzcyi pOf{rzsuz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini opermyon boyunca devaın

ettirmelidiı.

8. İğnclcr di!ıiş sUresincc dokı:ıdan rahat gcçnre özelliğini ftirmemelidir. Dokulardan kolay|ıkta ,ı,e minimum travmayla defurme

olmadan gcçmelidir.

9, Cerrahi süturün İğnesinin gövdesi doklırlaıdan geçerken portogpde stabil kalacatr bEka dokulara zaraı vcrmeyi onleyecek yapıda

dizayn edilmiş olmalıdır.

l0. lğne vc sütur çapı birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne s0fur birleşme noktısı ılokulardan geçrken travma yaratınamalıdır,

Teknik ()zttlilıIeri:

o

ll. lğne ile sUılur birlcşim noklasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birteşme noktasından ayrılına yaşuımarnalı, Sütur yüz§yi puruzsuz

olmalı, KolaY dUğUm kaydııılmalt, Sütur dğğllnı g0venliği sağlamatı ve Üzerine balıeri yerlşecek b,oştuktar otmamaiıdır.

12. İgne sOtur birlcşme no|.1asnda s0fur muhıevlyatını cüıileyecek oranda mumlaına olmamalı vc Slıhür boyası iç karton makaraya renk

vermenıeli,dir. l

l3, lgne dokııclan geçtikten sonra sOıur dokuya laktlıp b0zlışmemeli ve tiİliklenmemeiidir,

l 4. OrUnlerin ıızunluklan, katıntıklan ve mukavcmetleıi U§P ve EP değerlerine uygun otacalıır, yüksek gcrilme goc0ne sahip o!ma[ıdır.

l5. ,S0turün tensil kuvveti bşlaııgıç olarak %l00 olaıalı alındığnda 5.gun (7o45.50),10-14gün (%0) doku dcsıcği olınalı ve Vucunan

tamamen aıılımı eıı u,4045 g0n içerisinde olmalıdır.

l6. İğıeler sllikon kap[ı olmalıdır.

l7. Ürün0n arrıbalajı açıldıktan sonra iğJıeyc porregU yafdımt ite kotayca ulEıtabitmeli, süfur palietlen çıkaıken doğüm olmanlalı vc

kıvnmsız ç: ıkabilnıelidir,

lE. Arnbalaj sr0lurun lğmlmasını engcllcyccek şekilde yıpılmış olmalı vc Ürtnun ambalajı açıtdıLlan sonra iğneyc porteg0 yardımı ile

kolayca ulırşılabil nıelidir.

l9. S0tur paketten çıkarken dOğOm olmamalı ve kıvnnsz çıkabilmelidiı.

Geı,ıcl }ll]küınler: 20, Kutularda en ıız l2 pakel i|c ambalajlınmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adeı olduğıı bclini|melidir.

2l. Birim ambala.jı veyı kutıı Ozerinde imalatgı firmanın ücari adı veya kısa adı, urctim ycri, filamenı cinsi, ı;on kullıınma tarihi,

sterili:ıasyon şekli, lot numiırast, sOtur kaltnlığL s0turun uzun|uğu ve diğer üzellikleri görul!bilir, okunaklı ve bozulmayacak

tarzda bclİrtilınelidİr. He r poşet üzcrinde metrik sisteme göre ölçli ve USP kaşılığı, urtın katalog numarı§!, ürün ıanıtımı, ren8i,

YaPısı ve sterilizxyon şeklİ baskılı olmalıdır. Bu bilgilcr yapışıtrma etikel otmamahdır, baskılı <ılnıalıdır. Kulrı ambatajın uzeıinde
yaıırnısı gerekcn bilgiter TOrkç o|malıdır.

22. lPlik ıımbalajının kullanım esnastna kadaf §terilizasyonu bozulnrayacak şekilde su, nemden, ısıdan, ışıktıı korunması lçin Dış

ambalajı; soyulabilir nilelikle al0minyum folyo veya bir yOzU şeffaf diğer yüan §u ve neın geçinneyen kağ,ı, iç ambalajı;

soy:labilir atuminyum fıılyo veya blisıer/ptastikı]<anon oImalıdır.

23, Stğrilizısyonu Etilcn oksil veya Gama i|e yapılmış olmalıdır.

't]reği Hffi
ffir;o+utlyaniuınarı

Es. No:80656

Y{trc
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1. İgneler dikiŞ süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Kalınlıklan, ılüğüm atına kabiliyetleri
ve iğıe iPlik kombinasyonları USP ve Avnıpa Farmakopesi standartlarına uygun olmalıdır.

2. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olaoakar. İğne ytDeyinde karanna olmamalı. İğne iç yiizeyi düz ve
kaııalsız olmalıdır. İgneler, dol«ıdan çok rahat geçmeli, eğilip bül«ilmemesi, kırılmaması için güçlü olmalı.
Yüksek alıŞım Çelikten imat edilmiş olmalıdır. Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki nike1

oraru (alıŞımındaki) %7 den faz|a veya Krom orail (alışımındaki) %1O'dan fazla olmalıdır. Bu özellik iğne
ıireticisi firma tarafından noter onaylı terciime evrak orijinali ile beraber ihale dosl,asında ibraz edilmelidir.
İgne, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılmalıdır. Yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğııe keskinliğini/sivriliğini
oPerasYon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı diıencini kaybetmemelidir.

3. İEneler dikiŞ süresince dııkudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimum
-- ravmalla deforme olmadan geÇmelidir. Cerrahi süturtin iğnesinin gövdesi dokulaı:dan geçerken portegüde
- stabil kalacak, baŞka dokulara zarar venneyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olma,lıdu. İgne ve süture çapı

birbirine uYuırılu olmalı, böylece iğne süfure birleşme noklası dokulardan geçerkenı travma yaratmanıalıdu,
İğne ile süture biıleŞim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yaşanmamalıür.
İğne sütur biıleŞme noktasında sütur muhteviyatını etkileyecek oranda mumlama olmıımalıdır.

4. SütLır YüzeYi pi.iıiizstiz olmalıdır. Kolay düğüm kaydınlmalıdır. Süfurdüğum güvenliği sağlamaiı. Üzerine
bakteri yerleşecek boşlukJar olmamalıdır.

5. İğne dokudan geçtikten sonra süfur dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenmemeli.

6, Ürilnlerin uzunluk]arı, kalınlıkları ve mukavemetleri USP ve EP değerlerine uygun olacaktır, yüksek gerilme
gücüne süip olmalıdır.

' .. lğneli ÇeŞitleri (yuvarlak, Keskin, Aşağı keskin, vb) teklif edilen ve teslim edilecek malzemenin iğnesi aynen
istenilen ve yanlarında yazılı özelliklerde olmalıdır.

8. İgne mm'Ierive süfur içİn +/- %10 tolerans tarunmalıdır.

g. İgnesiz süfurlar için sütur ölçüleri talep listesinde belirtilen ebatlarda olmalıdır.

10. Sentetik multiflılamentabsorbe olabilen cerrahi iplik %lO0 poligtikolik asit sınıfına gore imal edilmiş
olınalıdır.Süturlar kaplamalı olmalı ve kaplamasırun içeriği polyglycolide_co_1acti.de ve kalsiyum stearat
olmalıdır.

11. Orta dönen'ı emilebilen süturün tensil kuweti 2. hafta Yo7o-\a,3. hafta %30-50 olmalıdır. Minimum 2l gün
doku desteği sağlamalıdır. Vücuttan taınamen atılımı 60-90 giin içerisinde olmalıdır.

KAYA%
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Malzeme Polipropilen'denimal edilmiş olmalıdır.Emilemeyen sütur olmalıdır.

Monoflament olmalıdır.

Kalın]ıkları, mukavemetleri, ıJüğüm atnıa kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyon_ları USI) ve Avrupa Farmakopisi
standartianna uyguı olmalıdır.

Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olacaktır, iğneler dokudaıı çok rüat geçmel,i, eğilip bükülmenresi,
kırılmaması iÇin güÇlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır. }3rılma vı: bilkülmeyi engellemek
aınacıYla iğnedeki nikel oraru (alaşımındaki) %7 den fazla olmalıdır veya kıom oranı 9/o10 dan fazia olmalıdır.
YüzeYi Pürüzsüz olma]ı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir. Kırılmaya karşı
direncini kaybetmenıelidir.

İgneler dikiŞ stiresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimurn
ı-;,naYla deforme olmadan geÇmelidir. Cerralıi süturiin iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil
kalacak, baŞka dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İgne ve sütur çapı birbirine
uYunrlu olmaiı, böYlece iğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratn]amalıdır. İgn,e ile sütur
birleŞim ııoktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasrndan ayrılma yaşanmamıılıdır, iğne iplik birleşim
Yerindeki iPlik YaPısı, doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir.

sütur piirüzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılrnalıdır.

Düğüm güvenliği sağlamalı. İjzerine bakteri yerleşecek boşlukJar olmamalıdır.

Ürıin Aınbalajı nemden ve sudan et}iilenmeyecek biçimde, bir yüzü şeffaf poşet ctiğer yüzü ise yırtılmayan
kAğıttzuı ya da alüminyum folyo ambalajdan imal edilmiş olmalıdır.

Çift iğneli süturlerdePaket iÇerisindeki iğneler ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde ayrı ayrı sabitlenmiş olmalıdır.

), Lo";ler dikiŞ stiresince dokudan-rahat geçme özelliğini yitiımemeli, dokulardan kolaylıkltı ve miniınun travmayla
deforme olmadan gegmelidir.

, Sütur ile iğne birleŞme noktası dokulardan geçerken dokuları travma etmeııeli, bu nedenle iğne ile sütur birleşme
noktası çapı uyumlu olmalıdır.

}, Tek tek steril paketlerde, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

i. Ürün istenilen ebatlarda olmalıdır.

,giııer$§s-W
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ERişKiN HASTA DEvRES1 vENTiLATön içN BALoNsuZ

1.Soluııum devreleri bir "Y" konrıektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum ko]u olrnak
tlzere iki adet solunum koluııdan oluşmalıdır.

2. İnsPiryum ve ekspiryum kolu bir uçta "Y" konnekiör ile birleştirilebilmeli ve bu ,,y,,

konnektör deweden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.

3. Her iki solunum kolu eıı az 150 cm en faz\a200 cm olmalıdır. Hortumların iç çaplan 2,0*2
mm olma]ıdır.

4. Devreler disposable olmalıdır.

5. Su tutucu "Y" koıınektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır,

6, Su tufucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valf
sistemi iÇermelidir, Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için açılıı.kapanır
kapak mekanizması buluırma[ıdır.

7.Şoluııum kollannın mekanik ventilatör cilıazlarına eklendiği uçları universal ölçülerde
olmalıdır, Bakteri filtresi vb kolayca takılabilir olmalıdır.

8. "Y" konnektör ucunda eklenip çıkarılabilen bir uzatma bulunmalıdır.

9. Solunum devreleri hastanelerdeki mekanik ventilatör cihazlarına uygrın olmalı ve
insPirYum kolundan inhale tedavi aparatı için uyguıı korınektor olmalıdır.

l0. T tüP valfli olmalıdır. Kullarulmadığı zamanlarda devrenin inspiryum lıattındaıı
aYrılmaYa gerek kalmadan koruyucu kapağı sayesinde sistem kapatılabilmelidir.

l l. Dewe kaliteli, şeffaf PVC, kink yapmamalı , ezilmemelidir.

12. Devreler tekli paketler içerisinde olmalıdır.

'' ll. Devre iIe aYnı markalı bakteri etkinliği ulrıslararası bağımsız test raporı.ı kanıtlanınış en az
%99.9999 olan bakteri ve bakteri ıst nem fıltresi verilmelidir.

l4. Her set l adet Entübasyon tüpü ve trakeostomi kanülü ile kullanıma uygun olan T ttip ve
Line (nebnl hazneli oksijen line) içermelidir. T ttip solunum devresi ile enttibasyon ttipü
alastna takılabilinelidir, üçüncü ayağı da setle birlikte verilecek olan nebül lıaznesine uygun
olmalıdır.Yoğun bakımda entübe olan hastayı dekoııııekte etme işleminde kullanıına uygun
olmalıdır. '

15. Set iÇerisinde Yer alan ve nebül haznesi bağlanan T tüp valf mekanizması ve korı.ıl,tıcu
kaPağı salıiP olmalıdır. Nebül haznesi kullanılmadığında devredeıı ayrılmaya gerek
kalmamalıdır.

16, Line, iki uÇlu olınalıdır. Bir ııcu 02 maııometresine takılabilmelidir, Diğer
tüp fiJtresi yerleştiril ebilecek şeki lde olmalıc]ır.

"irX?ö,:iül}:,\!!\İ;ur"-.,:s*§i,§
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1)Monoblok (tek parçadan mamul) akrilatmetakri|at'tan üretilmiş olma[ıdır. 2). Tamarnen hidro1'obik

Yapıda optiğe sahip olmalıdır. 3)Kaplama olmamalıdır ve su içeriği %1'in altında olmalıdır, sıvı
iÇerisinde olmamalıdır. 4). Optlk çapı 6.00 mm, Toplam lens uzunluğu 13,0 mnı oImalıdır. Bu

vazgeçilmez bir özelliktir. 5). Uv koruyucu olmalıdır. 6). Asimetrik bikonveks optik yapısında olm;ılıdır.
7). Optik haptık düzlemi arasında açı sıfır derece olmahdır 8) Refraktif indeksi 1,,47 veya 1,55 vey,a

1,51. olmalıdır. 9), Optik rnpdifiye C veya L loop olmalıdır. 10).Ön kamera derinliği 5.0nım i[e 5.4 rnm

arasında olmalıdır.11).A sabiti 1,18.4 olma|ıdır. 12). En az +6-+30 dioptiri aralığında ve 0.5 dioptrileri
Türkiye pazarında stoklu olmalıdır. 13). Lenslerte birlikte Lens sayısı kadar kartuş ücretsiz olarak
verilecektir. Kelebek lkartuş sistemlerilensin göz içine implantasyonunu zorlaştırdığı veıoptik/haptik
kopmalarına sebep olduğundan kabul edilmeyecektir. Bu vazgeçilmez bir özelliktir.14),TekJif edilen
lens|erin bütün dioptrilerien fazla2.75 mm keşiden rahatça implante edilebilmelidir. t(urum
tarafından talep edilcliği takdirde 24 saat içerisinde dioptri değişimi yapılmalıdır. 15). Cerrahi gerieklilik
olmasıdurumunda aynı marka 3 parçaIı hidrofobik lens ile değişim yapılabilmelidir. Bu şekilde
değiŞiklik gereken durumlarda firma bu lens içinde uygun reusable unfolder sisteminiııe kartuşunu da
vermelidİr,16)Ameliyat esnasında optik veya haptiklerin kopması veya zarar görmesi durumundaı
firma ücretsiz olarak lens değişimiyapmalıdır. 17.Yukarıda yazılmış olan teknik özelliklı.r ürünün
orijinal ambalajında açıkça yer almalı, yazılmalıve bu teknik özeilikler üretici firma ya cia yetkili
firmanın resmi internet sitesinde de açıkça gösterilmelidir.18. Lens numaraları ve isterıen adet sipariş
aşa masında verilecektir.
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SMT Temel

İşlevi;.

ı Ürifu: oftalmik iŞlenler hariÇ veya ttlm insan vttcudu dokularında kanamanrn konvıınsiyonel

Yöntemlerle kontrolüntln etkisiz ve 'elverişsiz olduğu durumlarda hemostasa yardınıcı olaıak
kuIlanılmak amacıyla olmalıdır,

SM Malzeme

Tanımlanıa

Bilgileriı

?, ürüıı en az 2000 lü
agardan oluşmalı ve iüm komponentlçrsteril oimalıdır.

3. ÜrUıı jelatin kaynağı hayvansal veya agar olmalıdır.

4. . Kullanıcının tercihine göre 1,5-10 mJ arasında olmalıdır. l

Teknik

özellikleri:

(.

5. Uriitı hazırlandıktan sonıa 
"n 

r ,.Iradan
kullanıma hazır bir şekilde olmalıdu.

6, Ürürı vücut dokuları ile uyumtu ol.üJp 4-8 hafta içerisinde resorbe olmalıdır.
7, Ürürı enjektOr veya flakon içerisinde akışkan olmalıdır,
8. Ürilrı, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilınelidir,

9. Ürürı hombin dışında herhangi bir pıhiılaşma faktörtl içermemelidir
l0. Üriiıı sert ve yumuşak dokulara uygulanabitmelidir.

l l. Ürtlrı uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkanabi|melidir.
'|2. 

Ürün uygulama alanında çewe dokulara zarar vermemelidir.

l3. Ürünı ulaŞılamayan alanlara kesilebilir veya bilkülebilir aplikatör ile uygulanabilme tızelliğine

. süiP olmalı veya üriin kullanımına göre talep edildiğinde tiiri aparatlar teslim edilebilir
olma[ıdır,

Ürüı oda sıcaklığında saklanabilmeti veya kullanım kılawzunda belirtildiği şekilde
saklaıabilmelidir.

14. Ürun, titl iÇerisiııde flakonlar, karıştırma enjetctörü ve uygulama enjellörü mğvcut olmalıdır.

15, Ürtln kiti iÇerisinde flakonlar, kanştırma enjektörü ve uygulama enjektörti mevcut olnıalı veya
karıştuacağı bu aparatlara gerek kalmadan kullanıma hazır olmalıdır,

GeneI

Hükümler:

Genel

Hükümler:

ıu, .ımoaıal uzerınoc: son Kullanma tarihi, aÇıldıktan.sonraki kullanım zamanı (firma tarafuıdan avrı
olaıak da verilebilir), i.irün §eri numaralan veya llrün içeriği beliıtilmeli; Kullanım talirıiatındaı
0rtin kul]anım yeri ve şekli Tilrkçe yazılı olarak bulunrnalıdır. :

l7, Ürun ambalajı üzerİnde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır,

ffi,
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ŞMT Temel
İşlevi:

l. FakoemüIsifikasyon tekniği ile yapılan katarakt cerrahisinde o:uellikjle GİL
yeıleştirmesine imkan vermeli ve kolay temizlenmelidir.

2. Konsaııtrasyonu %1,0-3 arasında o]nıalıdır.
3. Steril cam şınngada 0,50m1-2,0 nıl arasıııda hacmi olmalıdır.
4. osmolalitesi 25Omosmlkg - 400 mosm/kg arasında olmalıdır.
5. pH 6,8-7,6 arasında olmalıdır.
6, Steril 25g veya 27 gdisposablekanül kilit sistemi veya halkası olnıalıdır.

7. DüŞük moleküler ağırlıklı Sodyum Hyaluronate içeren üninlerde ortalama
moleküler ağırlığı en az 1.100.000 dalton olmalıdır.

8. Viscositesi sıfır akış luzında 20,000-9O0.000 Mpas olmalıdır. Bu özellik ürün
Prospektüsünde belirtilmİş olmalı veya resmi bir belge ibraz edilnıelidir.
Katalog resmi bir belge olarak kabul edilmeyecektir.

9- Latex iÇermemelidir. Latex içermediği kutu üzerinde orginal baskılı olarak
belirtilmiş olmalıdır. Sonradan yapıştırılmış etiket veya damga şeklinde
olmamalıdır,

10. Ürtin şeffaf olmalıdır.
11.Ürün koheziv özeltikte olmalıdır. Bu özellik prospektüsünde belirtilmeli

veYa bu özelliğini belirten resrni bir belge ibraz edilmelidir. Katalog resmi
bir belge olarak kabul edilmeyecektir.

SM Malzeme
Tanımlama
BiIgileri:

Teknik
özellikleri:

Genel
Hükümler:

l2. Steril paketler içerisinde ambalaj yapılmış olmalıdır.
13. Paket üzerinde üretim ve son kullanma tarihi, üretici fiımanın görülebilir

amblemi bulunmalıdır.
l4- 2 "- 27"C sıcaklığı arasında mulıafaza edilebilmelidir.
l5. sterilizasyon yöntemi buhar otoklav olmahdır. kutu üzerinde

yöntemi belirtilmelidir.
sterilizasyoıı

16. Ürtlnlerin nıl değerlerinde ondalık değerlerin sağındaki rakam eğer 5 ı,e 5 in
üzerinde İse Yuvarlanacak rakam 1 artınlır ve sağındaki rakamlar atılır 5 teır
küÇİ.ik ise Yuvarlarıacak basamaktaki rakam değişmez ve sağındaki rakaınlar
atılır.

yüoğir.DevletHPPnP
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SMT Tenıel
İşlevi:

1. Mesane kateterizasyonu sağlamak amaçlı tlretilmiş olrnalıdır.

---

2, Sonda uzun stıieli kultanımlarda sertleşmemesi ve tahriş olmayı engellemesi için tamanııyt a yol00
silikondan velveya lateksten yapıImış olmalı ve dokuda trayma oluşturmamalıdır.

3, Sonda ilç yollu, tieman uçlu ve en az iki delikli olmalıdır.
4- Kurum,un talebine göre çeşitli ebatları bulunmalıdır.

SM Malzeme
'I'anıınlama'
BiIgileri;

Teknik
özeltikleri:

(]

5, YuvarlatılmıŞ kaPa!ı distal uçu olmalı ve travma oluşturmayacak yımuşaklıkıa olmalıdır.
6, Silikon sondalarda ürüuün ıadyoopak dolgu ucu ve gövdesinde radyoopak çizgi

bulunnıalıdır.

7, Balonun üst sınırı ile sonda alt deliği arasındaki mesafe kısa olmalı, büyük numaralı sondalarda l cm
* 2 nıın aralık olmalı, balon şiŞirildiğinde mesane boynuna tam oturmalı, mesanede asılı
kalmamalıdır.

8, Balon kolaY ŞiŞirilmelİ, patlamamalı, sonda çıkarılırken baloniiaki su kolay ve tamamen
boşaltılabilmelidir,

9. Balon şişirildiğinde sonda balonun tam ortasında kalrnalıdu.

l0, Balon kaPasitesi sonda büYiiklüğüne göre 1-100 cc aralığında.olmalı, balon tek taraflı degl, ıtımen

çewesiııde simetrik'şişrne!idir.

l l, Balon ŞiŞirildikten sonra Patlamamalı, tieman sonda çıkartılırken baIon içindeki.sıvının tamamı kolay
boşaltılabilir özeIlikte oImalıdır.

12, Balonu ŞİŞirme iŞlemi sırasmda enjektörle şıvi ileri doğru verilirken kolayca şişirilebilmeli, fazladan
bir gUç gerelctirmemelidir.

13, Balon ŞiŞİrildikten sonra valf sondada sabit kalmalı, sondadan ayrılmamalı ya da valf enjektöre
takılıp geri çıkmamalı ve valf balonu şişirme iştemini zorlaştırmamalıdır.

lq. İdrar sondasının torbayta bağlantı kısmı ürometreye ra]ıat takılabilnıelidir. 
:

15, Sondanın hem dıŞ hem iÇ paketi,,steril tekniği bozmadan, kolay açabiliı nitelikte olmalıdır. (iç
Paketinin her iki tarafın en uÇ kısmında 5 cm 'lik çekince kolayca kopacak şekilde kes'me işareti' olmalıdır.)

l6. Sondanın ÇaPı ve balonun hacim kapasite aralığı sondanın ucunda belirtitmiş olmalıdır.
Teknik
ÖzelIilrleri:

l7. BoYııtları kolaYca tanunlanan rcnk kodlu konnektör olınalı; sondarun uç iısmının yöntınü gösteren

çıkıntı olmalıdır,

l8. Ürtlnler steril, tek kullanımlık olrnalıdır,

l9. Ürun ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LoT bilgisi bulunmalıdu.
i

Genel
HükümIer:

,y#ğ_}?*kffiffitri
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