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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22ld maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapıiacaktır. Söz Konusu
alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 28.11.2017 saat: l0:00'a kadar ivedi olarak
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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ATRAVMATiK iPEK No:_ı 30 (+5) MM 3/8 TERS KESKIN 7j aM
1-Ipliklerin tamamı kalite belgesine sahip olınalıdır.

2-Non absorbe özellikte olmalıdır.

3-Matervali ipek iplik olmalıdır.

4-Ignder çel*, iğne eğinıi ise % ve ]/8 olamlıdr.

S-Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

6-Steıilizasyon yöntemi orij inal ambalajında yazmahdır.

7-İğne boyu kulu üzeıinde li l oranında olmalıdır.

&İpliğe bağlı ğneler paslanmaz çelikten idarenin ihtiyacına göre keskin veya yuvarlak olmalıdır. BtlEiın
yuinden eklentili olınamahdıı.

9-İğne boylarrnda +-2mrn olarak tolerans tanınmalıdır.

l 0-Dş ambalaj kolay açılabilmelidir.

l l-Çift paket olınalıdu.

l2-Çift poşette sütuı ambalajının bir yüzü şeffafdiğer yiizü beyaz g4iıgen tabakadan olqmahdır.

l3-Sleriliıesi bozulmadan cen-üi alana açılabilmelidir.

t4-Steril olarak masaya açılan iç pakette ürün bilgisi olmalıdır.

l5. Biriın ambalaj, suturuı kullanım anına kadar steriliasyonun korunmasını sağlayacak şekilde; sq nemden,

ısıdan, 4ıklan korunması için Dış ambalajı; soyulabilir niteiikle alüminyum lolyo veya bir 1rizü şeffafdiğer yüzü

yırtılmayan laklı kağıt, iç ambalajı; soyulabilir alüminyum folyo veya blisteı,4tarton olma|ıdr.ürün ile ilgili tüm

bilgileı görülebitmelidir.

l6. Çift steril paket olmayan ürün teklifeden firınalar uhdesinde kalması halinde teslimatta %5 oranında bedelsiz

fazla ürün ıeslim edecek]erdi.
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GLIKOLIK ASIT( % 90 ) LAKTlK ASIT( % l0 ) (PoL
25 (+5) MM 3/s KESKiN 75 C

9l0) (PGLA) NO: ]/()PoL GLAK

1-PGA sütürun Malzeme içeriği polyglactin 910 ve lveyaVo100 polyglycolic asit olmalıdır.
2-Suturun kaplama materyali calciumstercate ve polycaprolactone velveya kaplaması
polyglactin 370 olmalıdır.
3-Erken absorbe olabilen cerrahi iplik l0-14 gün doku desteği sağlamalı,başlanglçresiztansını
kaybetmemelidir.
4- 42 Günde hidrolizini tamamlamalıdır.
5-Birim ambalaj suturun kullanım anına kadar sterilitesininkorunmasını sağlayacak şekilde iç
ve dış olmak izere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmelidir veya tek alüminyum folyodan
oluşmalıdır.
6-İğneler kolay bükülmeyecek kıılmayacak ,iplik ile uyum içinde olacak ve iğne iplikten
kolay ayrılmayacaktır,velveya iğneler silikonize olmalıdır.
7-Birim amba[aj üzerinde etiket bilgileri baskılı olmalıdır.
8-Etiket bilgileri:

- üretici firmanın ticari adı ve markası
- süturun içeriği
- sterilizasyon şekli
- renk kodu
- iğne cinsi,boyu ve iğne resmi olmalıdır.
- son kullanma tarihi
- Metrik sisteme göre ölçü bulunmalıdır.
- İgne cinsi ve resmi olmalıdır,

9-Eğer çift poşetse; Sutur poşetinin dış ambalajı bir yüzü şeffaf, diğer yüzü beyaz geçirgen
tabakadan oluşmalldır.
10- İğnenin btikıllmesi, kırılmasına engel olmak amacıyla iğnelerin en az o/o'7 nikel oranı
içermelidir veya iğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla
oh12-14,5 arasında krom içermelidir.

çbo larında +/- 2mm olarak tolerans tanınmalıdırl1-
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Po RoP LEN NO: 4/0 24MM 3/8 KES ,75 CM

1 le..",^

ı _Monoflament pol}?roPilenden imaı edilmiŞ olmalldır.
2_sütürün kont.olltl esnenre özeıliği olmalldtİ.
3-süıilİün alıntnası g€İeken durunılarda (cilt) sütür içe.ide sertleşmemeli, dikiş alınlrken kopmamalıdü.
4_Absorbc olmamalı, koİay doğüm lutmdh, vtıcuna rcaksiyon göstcrmemeİidi..
5-Ambalaj, sot0r[n krvr!lmag!nl engelleyecek, su ve nem geçirmcyccek bir madd€den imal cdilmiş
olnlaiıdıİ.Alİbalaj üz€rindeki bilgil€r yap,şİrnta olnraınalııJır. orijİıal baskılı ollnalıdır.
6_sürlrlcrin paketten düz bir şekildc çıkmasl için Rclay Pack Pakctlcme weya benzeri kanon sisıcm ile
pakealenmiş oImaltdır.
?-sütti. yüzeti pür{,İzsüz olnral|, tüylenİııeye karşı dayanıklı olınalt Ve dikiş sufesincc defonnc olnıamalıdır_
8_İğne doküdan geçtikten sonra siitiir klsmI dokuya laklılp ge.iye doğn, bilztjşmemcli ve tiniktenıne
yapmamaltdtr.
9-İğneler dikiş sür.since dokudan rahat gcçmc özclıiğini yitirmemcti. dokulardan kolaylıkla vc nıinimum
travmayıa dcformc olmadan gcçmclidir.
lo.Cerrahi sütürtill iğnesinifl gövdesi por(e80den kayırtayl elügcıleyccek yapıda olnıalıdlr.
l ı-siitijr ile iğne birleşnre nokta§l dokulaldan gcçcrken dokuları travma elnıameli, bu nedcnlc iğnc ilc sotür
birleşme nokası çapı uyumlu olma!ldır.
l2-sütğİıer paketten çıktrğünda sütürün paket hafizasl ıninimum olmaıı ve sOtur paketinden çlktığında duz bir
yapıda olmalıdtr.
l3.Ambalaj sütorttn küvrılma§lnı engelleyeceı<" su ve ıİem geçirmeyecek biİ maddeden imal edi]miş olmalıdır.
l4.Ma|zcmc ilc ilgili tiım bilgiler, okunaklı vc bozulnıayacak şckildc alnbalak üzcrindc olnıalıdı..
ls-Malzcme ku|lanlm anlna kadar sterilizesini koİuyacak şekildc ambalajlanmlş olmalı, bu ambalaj içeriğİnin
steriıite§i bozıılrıadan açtlabilecek şekilde oımalıdlr.
l6-Malzemeıer tek tek steril Poşet|ğrde, nemd€n, ısIdan elkilenmeyecek şekild€ olmaİl ve orrinaI kulularında
leslime ediımelidir.
l7-İğneboyunda +_2 İnm ıolerans tanınmalıdrr.
l8_sütur bo}aı için +_o/olo tolcrans tanınmaııdır.
l9 SıtOr iğneden kopnıaması ve çtkmamosl için iğne ile stl(ilr 

'İzer 
ile oyını ıcknolojisi ile birıeşıiriImelidir

20-Çift Paketli oıinai,d,f. Aç,ian iç paketin aize.iıüe tııu|i bilgisi olnlaıldlr.
2ı-Malzeme ile ilgili tüm bilgilcr okılnaklt vc bozulmayacak §ckildc ambalajtnda yazllı olmalıdlr. Dış şcrraf
ambalajdan okunabitmelidi..
22-stğril alan partikül dlışmeınesi için ve bilgi kayb!na yol açmamasl için etiket v. yaplşttrrİıa olmamalıdıı,.
23-sterititesi bozulmadan ceıİalıi alana açılabilmelidir.
24-Keskio iğneler keskinliğini operasyon boyunça konrmaııd1r.
25_Ürünün ambaıajl açııdıldan sonra iğncye portegu yardlmı ile kolayca uıaşı|abitmeIi, suıür Pakcttan
çıkarılırken düğüm oımamalı ve kIrım§lz çıkabilmelidir,
26- iğıe bo},utu,rda o,1,2 nunıaıalar içaı (+-2) |ll.n (oletans talıılılna| ıdır. sütür boyuıunda +-9lo ] 0 1o1ğrall§
tanınmarıdır- 2/o, 3/o, 4/o, 5/o, 6/0,7 /0 ve 8/0 kadar +_lmm toleraos tanrnmalıdtİ.
27-Kullanlm süresince çlkan aksakl!k, hatalı 0runlerin !ümü firma tarafından sorumlu ıutulacak ve gerekirse
malzemenin dlmü değiŞimi yapııacaktı..
28. Biİim ambalaj, süıu.un kıl!lanlm anlna kadar stetilizasyon(ın korunmaS|nl sağlayacak şekilde; §tl, nem.len,
ısldan, tşııaan korunrnasl için Dlş ambalajı; soyulabilir nitelikt6 alüıninyum folyo veya bir ),llzu şefIafdiğer y0zü
yıİılmayan laklı kağtt, iç ambalajı;soyuıabilir alüminyurn folyo vcya blistcr^arton olmalıdlf.ünın iİc iıgili tum
bilgilcr görü]cbilmclidir.
29, Çi11 sle.il paket olmayan tır{ln tcklil'eden l'irmalar uhde§inde kalmast halinde teslimaıta 9/o5 oranünda bedclsiz
fazla ü.ün tes|im edeceklerdir.
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GÖZ İÇIN EMİCi SIJNGER ÇUBUK ŞEKLINDE
1- Sponge, sapı polypropyleneden, ucu hydrokxylated polyvinyl aceatate'tan imal edilmiş
olmalıdır.
2 -Steril 5'li paketlerde olmalıdır,
3-Uluslar arası kabul görmüş kalite belgelerine haiz olmalıdır
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PROSTATEKTOMi KATETER] (DLTOUR) UÇ YOLLU 22F
1-22 F iJıç yollu olmalıdır.
2-Ürün softsimplastik PVC, ısıyla yumuşayan, termosensitif malzemeden üretilmiş olmalıdır
3-Ürlinlln üzerinde radyopak çizgi olmalıdır.
+-Ürun 3 yollu olmalıdır.
5-Ünlntln balon hacmi 75 ml kadar şişirilebilir olmalıdır.
6-Dufour uçlu, uçta ve yanlarda toplam 3 adet drenaj deliği bulunmalıdır.
7-Drenaj ve ırrıgasyon delikleri yeterli genişlikte olmalıdır,
8-Ünin uzunluğu en az 40 cm olmalıdır.
9-Ürün plastik [uer lock konektörlü enjektörlere uyumlu olmalıdır.
1O-Ünlntin üzerinde katınlığı ve şişirme hacmi belirtilmiş olmalıdır.
l 1-Urün gama ışınt ile steriledilmiş olmalıdır,
l2-Ürun yeterli se(likte olmahdır.
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