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Konıı:l'iyat Teklifi

Hastanemizin ihtiyacı olan 8 Kalem Cerrahi Sütur Alımı işi satın alınacaktır. İlgilendiginiz takdirde K.D.V
göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilme sini arzJricaederim l

irıriyeç LisTEsi

fivat teklifi

Toplam
MAI-ZEME ADl

ıİneHi sü,IuR, ippr, »oĞıL, MuLTiI,ı.AIVIENT,

ennıııi SÜTUR, İppr, ooĞel, MULTiFLAMENT,

ERRAHi SÜTUR. İ pgr, rıoĞeL, MU LTıFLAMEN,t,

ı,ıı.naH i SÜ,IU R. İ ı,nr, ıırıc; Rt-, M L l. f i Fl.AN4 F.Nl,,

Ennaui SÜ,IUR. PoLİPRoPil-EN, Sl]NTET,iK,

crınaHİ SÜTUR, PoLiPRoPiLEN, SI]NTETiK,

RRAHü Sijl,UR, Pot.İPROPil.F]N. SENTET,iK,

ıHnnİı l SüTu R, poLiG LA K,I,iN, sr,;Nııır,i r.

Dikkat Edilecek Hususlar Ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Tarihi:09.02.2023 Saat: 10:00
l. Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2. Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karŞılanacaktır,

3. Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınaçak. benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmey'ecektir,

4. Bu ınektupla birden f,azla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiYatı Yazılacak, eksik teklifler

değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malze-menin toplam bedeli üzerinde veya ayrl ayrl yapılacaktır,

5. Veİilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır,

6. ödeme zamanı:Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme

yapılacaktır.
.7. Tedarikçi firma alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarasl ile Sut kodunun belirtecektir,

8. Tedarikçi firma bunların sut hükümleri doğrultisunda doğlu_eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur, Geri ödeme kurumu barkod

ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olaİk TITUBB - Ürs ı.ay,tla.,n,n .sa, almadığından, hastanemiz idaresi de bu kaYltları

esas alınayacakt,., uniıun kurumun ıi'"rı.,*gİİl, ,u*tt" mal:eme tarkod ve Sut kodunun doğru eŞleŞmediğini tesbit ederek geri

ödeme yapmaması halinde oluşan zarar ned'eniyle idare tarafından tedarikÇi firmaya rücu edilecektir,

g. yüklenici yapılan işe ilişkin hakediş ve alacakların idarenin yazıh izni olmaksızln baŞkalarına devir veYa tenrlik edemez,

Temliknamel"rin noİ.ıİtÖe durenlenmesi ve idare tarafından istenilen kayıt ve Şartları taŞlmasl zorunludur,
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SMT Temel
İşlevi:

l. ÜrUn Dogal İpekten elde edilmiş, multiflament yapıda cenüi iplik olarak dizayn edilmiş ve ka;plamalı olarak imal edilmiş

olmalıdır.

SMT Malzeme
Tanımlama
Bilgileriı

2. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre İğneli ve iğnesiz (bağlama) tilrleriolmalı, bu türlerinde farklı ebat, boy ve çapta

seçenekleri sunulmalıdır.

Teknik
özellikleri:

3. Kalınlıkları, mukavemetleri, düğüm atma kabiliyetleri iplik USP ve Avrupa Farmakopisi standartlarına uygun olmalıdır.
4. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik alaşım olacaktır, iğneler dokudan çok rahat geçnneli, eğilip bükülmemesi,

kırılmaması için güçlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır.

5. Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıy|a iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) o/o7 den fazla otmalıdır veya krom oranı

%10 dan fazla olmalı, Yüzeyi pürtizsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam ettirmelidir.

6. İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla

deforme olmadan geçmeli ve Cenahi silturiln iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka

dokulara zarar vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır.

7. İgne ve sütur Çapı birbirine uyumlu olmalı, böylece iğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmİnalı

ve İgne ile sütur birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme nokiasından ayrılma yaşanmamalıdır, iğne iplik
birleşim yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir.

8. Cerrüi ipliğin kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalı, iplik yapısı ile uyumlu olmalıdır. Kaplaması dokudaıı geçerken

sıyrılmamalıdır.

9. İPlik Pürilzsüz olmalıdır, tiftiklenmemelidir, kolay düğüm kaydırılmalı, Düğüm güvenliği salllamalı ve Üzçrine bakteri

yerleşecek boşluklar olmamalıdır.

10. İplik rengi siyü veya mavi veya boyasız (doğal rengi) olmalıdır.

ll. İPlik paketten çıkarıldığında masa üzerindç diğer malzemelerle karışmaması için iç ambal,aj [blisteııp)astik/ karton)

üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. (Steril alana paıtikül düşmemesi ve bilgi kaybına yol açmaması için yapışhrma

etiket veya sadece seri-lot numaıia§ı yazılı olmamalıdır)

12. İPlik paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip_ olmalıdır ve çoklu poşet içi adetler birbirirıe dolanmamah,

düğümlenmemelidir.

13. Vücut İÇi kullanımlarda enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve İplik materyaline ba{ilı komplikasyon olmadan

iyileşme sağlanabilmelidir.

Genel
iIükümler:

14. Kutularda erı az 12 paket ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.
15. Birim ambalajı veya kutu üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, üretim yeri, filament cinsi, son kullanma

tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütur kalınhğı, süturun uzunluğu ve diğer özellikleri görttlebiliı, okunaklı ve

bozulmayacak tarzda belirtilmelidir. Her poşet üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katalog numarası,

ürtln tarııtımı, rengi, yapısı ve sterilizasyon şekli baskılı olmalıdır. Bu bilgiler yapıştırma etiket otmrunalıdır, baskılı
olmalıdır. kutu ambalajın üzerinde yazmas! gereken bilgiler Türkçe olmalıdır.

16. İPlik ambalajının kullanım esnasrna kadar sterilizasyonu bozulmayacak şekilde su, nemden, ısı<lan, ışıktan korunması İçin

DıŞ ambalajı; soyulabilir nitelikte alüminyum folyo veya bir yüzil şeffaf diğer 1üzü su ve nem geçirmeyen kağıt, iç
ambalajı; soyulabilir alüminyum folyo veya blister/plastik/karton olmalıdır.

17. Sterilizasyonu Etilen oksit veya Gama ile yapılmış olmalıdır.

o
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l. Malzeme polipropilen'denimal edilmiş olmalıdır.Emilemeyen sütur olmalıdır.

2, Monoflament olmalıdır.

3. Kalınlıkları, mukavemetleri, düğtlm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USp ve Avrupa
Farmakopisi standartlarma uygun olmalıdır.

4. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelik olacaktır, iğneler dokudan çok rahat geçmeliı, eğilip btikülmemesi,

kırılmaması iÇin güçlü olmalı. Yüksek alışım çelikten imal edilmiş olmalıdır. Iftnlma ve btıktılmeyi
engellemek amacıYla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) YoT den fazla olmalıdır veya krom oranı yo|g dan

fazla olmalıdır. Yüzeyi piirtizsiiz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini opera§yon boyunca devam

ettirmelidir. Kınlmaya karşı direncini kaybetmemelidir.

5. İğneler dikiŞ stiresince dokudan rüat geçme özelliğini yitirmemelidir. Dokulardan kolaylıkla ve minimum
travmaYla deforme olmadan geçmelidİr. Cerrüi süturtin iğnesinin gövdesi dokulardiın geçerken portegüde

..ı stabil kalacak, baŞka dokulara zarat vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalııdır. İgne ve sütur çapı
birbirine uYumlu olmalı, böylece iğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratm#alıdır.

lt,

İğne ile sütur birleŞim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noklasından alnlma yaşanmtımalıdır,

iğne iPlik birleŞim Yerindeki iplik yapısı, doku geçişindeki performansını olumsuz etkilememelidir. 
i

6. Sütur pürüzsiiz olmalıdır, tiftiklenmemelidiı kolay düğtım kaydırılmalıdır.

7. Düğüm güvenliği sağlamalı. Üzerine bakteri yerleşecek boşluklar olmamalıdır.

8. Ürtln emUalajı nemden ve sudan etkilenmeyecek biçimde, bir ytizü şeffaf poşet diğeır yiizü ise yırtılmayan

kdğıttan ya da altiminyum folyo ambalajdan imal edilmiş olmalıdır.

9. Çift' igneli süturlerdepaket içerisindeki iğneler ulaşmayı kolaylaştıracak şekilde ayn ayri sabitlenmiş
olmalıdır.

l0. İğneler dikiŞ süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemeli, dokulardan kolaylıkla ve minimun
travmayla deforme olmadan geçmelidir.

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

l2. Tek tek steril paketlerde, etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır
"' .. -,

13. Uiün istenilen ebatlarda olmalıdır.

İİ:tr,?}
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SlllT Teme| İşlevi:
l Sentetik multiflament absorbe olan poliglaktinJaktomer (Yo90 poliglikolik asid %l0 laktik asiweya %90 glikolid asid %l0 laktik asit) den

cerrahi sütur olaıak dizayn edilmiş ve Sütur ile aynı özellikte bir hammadde ile kaplanmış (polyglycolidııco-Llactide) & (ca|cium stearate)

veya (aprolactone/glycolide)- (copolymer- Calcium stearoyl lactylate)olarak imat edilmiş olmalıdır.

SN,tT Nlalzeme
'fanımlama

Bilgileri:

2. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre lğneli ve iğıesiz (bağla,r,ıa) tllrleri olmalı, bu tuflerinde farlıL ebai, boy ve çapta seçenekleri

sunulmalıdır.

-..
"l'ı ,i,iı,

'l'eknik Özellik|eri:

ş
.

3. lğneler dikiş süresince dokudan ratıat geçme özelliğini yitirmemelidir.

4,KalınlıkıaIıduğümatmakabiliyetleriveiğneip|ikkombinasyonlarıUSPveAvrupaFarmakopesistandartlaıınauygunolmalıdır"i

5. Atravmatik iğneliler paslanmaz çelikalaşımdan olmalı, İgne yüzeyinde kararma olmamalı, İgne iç yuzeyi düz olmalıdır,

6. İgneler, dokudan çok rüat geçmeli, eğilip bükülmemesi, kırılmaması için güçlü olmalı ve Yüksek alışımı çelikten imal edilmiş olmalıdır.
7. Kırılma ve bükülmeyi engellemek amacıyla iğnedeki nikel oranı (alaşımındaki) VoT danfazla veya Krom oranı (alaşımındaki) %lO'dan

fazla olmalı,bu özellik iğne üreticisi firma tarafından noter onaylı tercüme evrak orijina|iile beraber ihale dosyasında ibraz edilmelidir.
8. İgne, kalsifiye dokularda rahatlıkla kullanılabilmeli, Yüzeyi püruzsüz olmalı ve iğne keskinIiğini/sivıriliğini operı§yon boyunca devam

ettirmelidir.

9. İgneler dikiş süresince dokudan rüat geçme ozelliğini yitirmemeIidir.

l0. Dokulardan kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir.

l 1. .Cenüi süturtln iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zaıar vermeyi önleyecek yapıda dizayn

edilmiş olma|ıdır. .

12. lğne ve sütur çapı birbirine uyumlu olmalı, boylece igne sufur birleşme noktası dokulaıdan geçerken travma yaratmamahdır. 
_i

13. İğne ile sütur birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma yEanmamalıdır.

'feknik Özellikleri:

ı

.-

14. Sütur boyası iç karton makaraya ıçnk vermemelidir.

l5. lgneler silikon kaplı olmalıdır.

16. Stltur yUzeyi pür{lzstiz olmılı, Kolay düğüm kaydırılmalı, Sütur düğtlrn güvcnliği sqğlamalı ve Üzrırine bakteri yerleşecek boşluklar

olmamalıdır

l7. İğne sütur birleşme noktasında sltfur muhteviyatını etkileyeoek oranda mumlarna olmam4lıdır.

l8. İgnc dokudan geçtikten sonra sütur dokuya takıl|p btızuşmemeli ve tiftiklenmemelidir.

19. Ürunlerin uzunlukları, kalınlıklan ve mukavemetleri USP ve EP değerlerine uygun olmalı ve yüksek geri,lme gücüne sahip olmalıdır.

20. Süfurün tensil kuweli 2. hafta %75-80, 3, hafta o/o30-50 olmalıdır. Minimum 2l gün dolku desteği sğamalıdır. Vücuttan tamamen atı|ıını

2l. ÜrunUn ambalajı açıldıktan sonra iğneye portegü yaıdım! ile kolayoa ulaşılabilmeli, süfui paketten çıkarken dugum olmamalı ve kıvnmsız

çıkabilmelidir. Ambalaj süturun k|vnlmasını engelleyecek şekilde yapılmış o|matıdır.

22. ÜrUnUn ambalajı açıldıktan sonra iğneye portcgü yardımı ile kolayca ulaşılabilmeli, sühır paketton çıkaıken düğüm o|mamalı ve kıvrımsız

çıkabilmelidir. i

Genel [lükümler: 23. Kutulaıda en az 12 pakü ile ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalojdan kaç adet olduğu belirtilmelidir.

24. Birim ambalajı veye kufu 0zerinde imalatçı firmanın ticaıi adı veya kısa adı, üretim yeri, filııment cinsi, son kullanma taıihi,
sterilizasyon şekli, lot numarası, süfur kalınlığı, süturun uzunluğu ve diğer özellikleri görulebilir, okunaklı ve bozulmayacak tarzda

beliililmelidir. Her Poşet üzcrinde metrik sisteme göre ölçü ve USP kaışılığr, ürün katalog numarası, ürun tanıtımı, rengi, yapısı ve

sterilizasyon Şekli baskılı olmalıdır. Bu bilgiler yapıştırma etiket olmamalıdır, başkılı olmalıdır. Kutu ambalajın {tzerindğ yazması

gereken bilgiler Turkçe olmılıdır.

25. İPlik ambalajının kullanım esnıısına kadar sterilizasyonu bozulmayaoak şekilde su, nemden, ısıdan, ışıktan korunmas1 lçin Dış

ambalajı; soyulabilir niteliktB alüminyum folyo veya bir yuzu şeffafdiğer yuzü su ve nem geçirmeyen kağıt, iç ambalajı; soyulabitir

alüminyum folyo veya blistor/p|astik/karton olmalıdır.

26. §terilizasyonu Etilen oksit veya Gama ite yapılmış olmalıdır.
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