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satln Alınacak Malın KDv riç Teklif
s.No Malrn/İşin Cinsi Açıklama Miktarı Birimi Fiyat / Tutar

l
GLiKoLİK AsİT(%üoo)

RAPiD (PGA RAPiD) No: 3/o 30
(+5) MM 3/8 KEsKiN 75 cM

PoLi
240 Adet

2

oLİK AsiT( % 90 )
LAKTiK AsiT( % l0 )
(PoLiGLAKTiN 9l o) (PGLA)
NO: 3/0 25 (t5) MM li2
YIJVARLAK 75 cM

PoLiGLiK

720 Adet

3
AIRA\,MATİK iPEK No: l 30
(+5) MM l/2 YLIVARLAK 75 cM l44 Adet

4
oPiLEN No: 8/o 8 (+l )

MM 3/8 YWARLAK (ÇiFT) 60
cM

PoLİPR
,72

Adet

5
RoPİLEN No: 7/o 8 (*l)

MM 3/E \,IJVARLAK 200 (25)
MIKRoN 75 cM

PoLiP
72 Adet

6

porİpnopİrpN woİıol]l+3)-
MM 3/8 YJVARLAK (ÇiFT) 75
cM

72 Adet

KDV Hari Genel To lam



PoLlGLlKoLiK ASlT(o/o100) MPiD (PGA RAPID) No: 3/0 30 (t5) MM 3/8 KEsKlN 75 cM
1-PGA sütürun Malzeme içeriği polyglactin 910 ve lveya ohl00 polyglycolic asit olmalıdır.
2-Suturun kaplama materyali calciumstercate ve polycaprolactone ve/veya kaplaması
polyglactin 370 olmalıdır.
3-Erken absorbe olabilen cenahi iplik 10-14 gün doku desteği sağlamalı,başlangüçresiztansınt
kaybetmemelidir,
4- 42 Gnnde 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-İgneler kolay btihilmeyecek kırılmayacak ,iplik ile uyum içinde olacak ve iğne iptikten
kolay ayrı lmayacaktır, ve/veya iğneler silikonize oImalıdır.

IZ-elrim ambalaj üzerinde etiket bilgileri baskılı oImalıdır,
8-Etiket hilgileri:

- 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 dtş ambalajı bir yüzü şeffaİ diğer 1ı.izti beyaz geçirgen
tabakadan oluşmahdır,
1O- İğnenin bıikUlmesi, kırı lmasına engel olmak amacıyla iğnelerin en az Yo7 nikel oranı
içermelidir veya iğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla
%|2- 1 4,5 arasında krom içermelidir,
1 1- İgne boylannda +/- 2mm olarak tolerans tanınmalıdır,
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PoLlGLiKoLiK AslT( o/o 90 ) LAKT|K AslT( % 10 ) (POL|GLAKT|N 910) (PGLA) No: 3/0 25
(t5) MM 1/2 YUVARLAK 75 cM

l-M6ızemc içcriği poly8lactin 9l0 olrnalıdır.
2-sentctik emiIen, örg[ltı yaptda olmalıdlr.
J-Malrclnc içeİiği %90 clicoloicAcid +%l0 lacticAcid olmalüdür.

4-su!ürlca kaplamalı olmall ve kaplalna_§ınln iç..iği polyglactiD 370 veya kaprolocton glikoli( kopolime.i v€ya kalsium stcroilIaktile
omalId|İ.

5- cerrahi sürünin kaplaflıası dokudaı geçerken sıyaılmaması, ana gilvde iIe uyumlu olm&§l için 8ynl hnm maddeden olm0lıdıİ.
6Kaplaln$l dokudan Bcçcrken slyİllmamall, lilliklcnmemclidir, dokuyu yl(mam8l|dİ,
7.Sutur n tensil kutveti başlanglç olarak %l00 sllndıElnda 2.HaRa %75, 3. Halia 40-50 doku dcsteği olmalıdır.
ll-Minumum 28 gün aıa_sı doku dcstegi sağl6malıdlr.
9-VOçuEan tomamen atılırnı 5670 gün içO.isindc olmrlıdlİ.
lo-s0t0İ yuzcyi pİril?Jliz olmalıdır. Üzctindc bakıcri ycrleşecck boşluklar bulunmamalıdır.
l l.Kolry dug0m kaydlrmaltdır.

l 2, Duğiim hafüzisü olmamahdır.
l].iğnc dokudan gcçtikrcn sonra slltür dokuya takılıp büz0şm.mcli vğ liftiklcnnıemelidir,
1.1.1ğntler dikiş süresincc dokudan ülıat gcçmc özclliğini yiıimıemelidir,
l5.DokulaIdan kolayllkla vc minimum kamVaylo dcforme olmadon geçmelidiı.
l6.cgrrahi sOt0ron ignesinin gövdesi dokulardan geçerken poİtegüde st bil kalııcak
l7.[ğnc Vc süıür çaPü birbirine uyumlu olacaİılr.
|8-igne solur birleşme noktası dokulafdiin gcçerkcn travma vaİa(mamatİdüt.

t9jğna ile birleşirn noktasının baglaatısı sa8lsm yapıllnall, bıİlcşrnc noklasıodan ayrılma yaşanmarnıIıdır,
20- sı.ıl0r boyu için +-orI0 tolersns tanınmalıdıl.
2l-Ajnbalej süt0 n kIvnlmasınl engcllcyccck şckildc yapllmlş olmalıdır,
22-Ü.Onleİ çift paİct olm8lldlr.su vc nemdcn etkilcnmemelidir.
23.DlŞ pakcttcn çlkaflldlğında masa üzcrindc di8ca malzcmğlerlc ka.rışmama§ı için iç arnbitlaj üzerinde de aynı bitgil.r ycr almal|dlr
24-Dış ünbalaj kolay açllabilmelidir_(Sleril pakcı açma koşullsnne uygun olaİnlıdlr.)
2S.Malzcmcler tck tek steril p3kctlcrd. olmal|dlI
26-İğnc boyunds +-2 rnm iolerans tanlnmatüdır-

27-iğncnin büküIm€si, kıİıtm sına cngel olmak Emoclyla iğıele.in en az 7o7 nikcl or8nl içcrmelidi. vty8 iğ[elc.in çelik als§ınllEn
day9ntklllığlnl vc canekliğini sağlttysbilmcsi lrmacrylo,o/ol2-yol4,5 üLslnda krom iç€tmelidir,
28-Problcnı durumunda ortlniln tatip ciilmcsı için sleril masaya açılan iç pakctlerin 0zl.indc 0rtln bilgisi bulunmajıdır.
29-t.'BB kodu orijinJıl etikctolorak 0rt]n oze.inde olm8lıdlr,
JO-VOcuı içi kuIlarıımlarda ent]amasyon, doku rcaksiyonU venneme|i vc sijtür materyaline bağh komplikasyon olmadaİ iyitcşnıe
sağlaltmalıdıı.
3l,iha]Odc uhdesindc kalan firmsnın 0rctimindc varsa 7o2$.]0 miktafl antibaktcrlyal olnrat( lcslim edilcbilmclidir,
32. Birim ambalaj, sııııırun kullarıım aıına kad?rı ierili7,&syonun ko.unma§ünı sağlayacak şekildc; su, namden, ısıdan, üşıllan
korunmlsı için Dlş ambalİjı; soyü]lüilir niıcliktc slOıninyum foıyo veya bir yuz0 FfTaf di8cr y0z0 ylrtılnıayan laklı kağıt, iç
ambalajl;§oyu]abilir alüIhin!!m folyo vcyo blisıc/kanon olmalIdır.ürtn ilc il8ili ıOnı bil8ilcİ 8örolcbilmelidiı.
3]. Çift sre.il paİet olmayan üriin tcklifcden fiımalar uhdcsindc kalmasl halinde lcslimaııa 7o5 oranlnda bodclsiz fazla 0rOn lcslim
ciocckI.İdir.
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ATRAVMAT|K |PEK No:1 30 (t5) MM 1/2 YUVARLAK 75 cM
l-İpliklenn amamı kalite belgesine sahip olmalıdır.

2-Non absoıbe özellikte olmaldu.

3-Materyali ipek iplik olınalıdır.

4-İSıeler plik, iğıe eğnıi ise % ve 3/8 oIamlıdu.

S-Tek tek steril paketlerde olınalıdır,

6-Stuilizasyon yöntemi orij inal ambalajında yaanalıdu.

?-İğne boyu kutu üzerinde l/l oranında olmalıdır.

&Ipüiğe bağL iğıeler pastanmaz çelikten idarenin ihtiyacna göre keskin veya yuvulak olmalıdıı. Birleşiın
yuinden eklentili olmamalıdır.

9-İğne boy|annda +-2mm olarak tolerans tanınmalıdır.

l 0-Dş amba|aj kolay açı|abilmelidir.

l l{ift paketolnalıdıı.

l2-Çift poştte sütııı ambalajının bir yüzü pflafdiğer yiizü beyaz gqiıgen tabakadan oluşmalıdır.

l 3-Sterilitesi bozulınadan cerrahi alana açılabilmelidir.

l4-Sıeril olarak masaya açılan iç pakene iıriiıı bilgisiolmalıdu.

l5. Biıim ambalaj, suturun kullanım anına kadaı sterilizasyonun korunmasmı sağlayacak şekilde; sg nemden,

ısıü4 şıhan konınınası için Dq aınbalajı; solulabiliı nitelikte alüminyum folyo veya bir yozü şeffafdiğer ytizü

yııtılmayan lailı kağı| iç ambalajı: soyulabilir alOminyum folyo veya blisterftarton olmalıdır.ürün ile ilgili ttlm

bilgiler görülebilmelidir.

l6. Çift steril paket olmayan ürun teklifeden fırmalar üdesinde kalması halinde teslimatta %5 oıanında bedelsiz

fazla urün teslim edeceklerdir,
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Kaltnlıkları, düğüm atma kabiliyetl
uygun olmalldlr.

ihale do5yaslnda belgeIendlriıecektlr
sütür boyu 45 cm'nln üzerIndekller lçin +/- %1o tolerans tanınmahdır. iğne boyu 14 mm,nün üierisJAkii;i
+/- %10 tolerans tanınmalıdır.

yazmasl gereken bilgilerjn tamaml olmalldlr,
9, Her kutt ıiçeiislnde Türkçe açıklamaIı ürün Prospektüsü bulunmalıdtr. ,.!i\ l.u {i

"', i.ji..l

MoNoFLAMENT ABsoRBE oLMAYAN GERnAHl lPLlK şARTNAMEsl

erl ve lğne lplik komb|nasyohları USP ve Avıupa Farmakopisi stqn'ölrla
_, ..;il,'l,'

Ürünler en az 2 yıl miadü olmalıdıı.
Teslim sıraslndd en az
Vücut içl kullanimlard

ğlı kom
olmadan iylleşme sağl

iV, Sütür ambalajln|n kultanlm esnaslna kadar nemden, ısıdan, ışıktan korunması içın aış, arntia'İ|lı
soyulabilir nıtelikte alimünyum folyo veya bir yüzü şeffaf dlğer yüzü Tyvek, iç arrrbaldj!]§;şijl;,5iliı
veya yırtılabllir alümünyum folyo veya billster / karton ı pı"sİıı -aıa." o;İ;r;.: .a1l;:" ..i v. çıft amba,ajıı ürünıerde dış ambaıaj saydam nayıon 

",,, ;;;;;;.;İ!;Jeii[. 
' 

'n$,üİiİ,
yazılı ve görülebilir oImalıdır.Tek ambatajlı ürünlerde, ürün]erin yerleştirilmiş 9,1$rğ.l1r|6l,İrW

. kağlt / plastik makara üzerlnde ürüne aİt detayh bi|9iler olmahdlr.
En az 12 adet ürün iÇeren kutularda ambalajlanmlş olmall, kutu İçerlsinde birim ambalaJdan,kaç adet.olduğLl
belirtilmelldir. Lot Ve I(atalog referans numarası olmalıdür. Kutu arnbalajın üzerlnde, birlm amuuır],1-İ,;İ'tiİLr]nft

sentetik monoflament absorbe olmayan cerrahi iptik Polİpropllen den lmal edilmiş olmahdır. P_o_liprqpilen
İçıtiklerin içerislnde düğüm oturmasının düzgün olması, açılınaması, tirtiı<ıenmenin ;Li Jrİİİİrü!Öİ
emniyetinln yüksek olması ve yumuşak olması lçln Polletilen Glycol klmyasal bileşim bulunm;hJlil''dr'br';liiİ

o

4. Ürünter Etllen oksİt lle strerİledllmlş olmalıdlİ. ' l:,, 1.1]_i

5. Numune değerlendlrmesi lçln değerlendlrme esasları ,i i|!l, 
\l|iüİj

i, Doku geÇİŞlerinde travma oluşmamasllçln ığne iç yüzeyi düz, püruzsüz Ve kanalsız olmalıdır. ' '
ii, operasyon boyunca İğneler ateroslklerotlk dokudan çok rahat geçmell, 9üçlü oln]all, lğnenin

silikon lle kaPll olduğu belgeIendirilmelldlr. Bu belge ihale / alım dosyasına eklenmelidlr.,,,. ., ,_::I

. ıiji,-.. lğn'e, keskin liğinl / slvri|lğini, operasyon sonuna kadaı, sürdürmeli, kırılmaya, eğıı.İv",j#'İİl] İ;']',
,. bükülmeye karşl dİrençll olması lçin İğne çelik alaşlmı 455 serisi sUrgalloy Veya ÇE5ll9p9iııl]ğ!,R.,,, : .l ii ,,.1 -:!_-: :olmalıdli, 

,lnı, 
";illj;,i1 

11i1;1,iv. lğne göVdesl, dokulardan geçerken protegüde stabil kalmalı ve diğer dokula# iJ}|Ji;yçpşy1
önleyecek şekilde dlzayn edllmlş olmahdlr.

v. lgne / sütür ÇaPl uyumlu olmalı, bu sayede lğne dokulardan geçerken travma oluştLjliİl.} ina]|q$i
lğne ile sütür birleşlm noktası bağlantısı sağtam olmalıdır. . ,lİ' , ,

vi. lğn'e stjtür birleşİmlnde mİcro drllI Veya Iazer tekı.ıolojisi kullanllmlş olmaldlr.
Vli. Sütür Paketinden Çıkarıldığında m|nlmum paket hafızasına sahip olmalıdır. Ayrıca, kJntiollü

salinım özelliğl sayeslnde kolay düğüm oturtulabi|melldİr. :

Viil. Ambalaj açlllml kolay Ve çabuk kullanlma uygun olmall, iç karton veya plastik makara portçgü
veya herhangl başka blr.alet gerektlrmeddn kolayca 1nayo masaslna b|rakılabilmeJl Yİ.jqTi:
portegü ile kolayulaşılabilmelidİr.'. 'ix,'. 
Teklif verilen her kalem lçin n umun eler orjinal kutu sunda ve en az 5 ad et o] aral Sİİ:ııp,şgi$ıs!Çll6. İı'jneler Paslanmaz çelikten imal edilm jş olmalıdır. Ve ığnenin o.v**,,ı,J,",r- r"gİ;"-;İ],;T',1{#llİLr,.,",", i(erisinde en a2 o/o 7,5 - % 9.5 arası Nikel, Krom oranı en az % 10 olmalıdır ," U, oruaİ.}r,lg,ii,'4rşliqi2

tarafından belgelenmelidir.
z. Bİrlm ambalajı üzerinde bulunması gereken bilgiler;
i ı, imalatçl firmanln ticari adıVeya klsa ad,, ' lü"/ü'r?, jüi |]qı'1

. il. 
. iğne cinsl, lğne adedlve İğne boyu (mm olarak),

iii, 'son kuIlanma tarihl, sterilizasyon şekli, lot nUn)ara:il, sütur kallrİllğı, süturun uzunluğu;ü6ljtp{,qn
ulü]slararasl renk kodu, 1/1 oranlnda iğne büyüklüğü Ve dlğer özelliklerl görülebllir tarzda okunaklı
Ve,bozulmayacak tarzda bellrtilmelldir.
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