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Sayt :
Konu: Fiyat Teklifi
Hastanemizin ihtiyaci olan 20 (Yirmi) Kalem Tibbi Sarf Malzemesi Alimi Malzeme alimi 4i atm alinacakar. Ilgilendiginiz talcdirde K.D.V.haric fiyat teklifi
gOndermenizi, teklifinizde teslimat saresinin de bildirilmesini arz/rica ederim.
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Malzeme Adt

Mikt
ar

Birimi

SMEAR c UBUOU (FIKAS1) STERIL

Adet

500

HIDROFIL GAZLI BEZ 90 CM X 100 M 20 TEL 4 KAT

Metre

4000
100

POUVIDON IYOT %10 1000 ML ANTISEPTIK SOLOSYON

Adet

ENDOSKOPIK VERES IGNESI cm KULLANIMLIK

Adet

5

TROKAR V BIcAKLI 51vIM DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

Adet

20

TROKAR V BIcAKLI 11MM DISPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)

Adet

20

UTERUS MANIPOLATORO

Adet

10

BIPOLAR MAKAS

Adet

5

LAPAROSKOPIK BIPOLAR FORSEPS KESME toN 5 MM 33 CM

Adet

5

Adet

10

Adet

10

DAMAR MOHORLEME CIHAZI ION KAPAMA VE KESME UCU 5
MM-37 CM (DOZ)
DAMAR MOHORLEME CIHAZ1 !QIN KAPAMA VE KESME UCU 5 MM
37 CM (EGR1)

12
13
14

MUAYENE ELDIVEN1 PUDRALI NONSTERIL-L

Adet

20000

MUAYENE ELDIVENI PUDRALI NONSTERIL-M

Adet

20000

ELAST1K SARGI BEZI 10CMX2M (18/20 TEL)

Adet

500

15

POLIGLIKOLIK AS1T (%100) (PGA) NO:0,30 MM 1/2 YUVARLAK 75
CM
POLIGL1KOLIK ASIT( % 100 ) (PGA) NO:1,40 MM 1/2 YUVARLAK 75
CM

Adel

240

Adet

360

Adel

120

16
17
18
19
20

EPIDURAL KATETER SETI
SPINAL IONE 270

Adet

120

PERiFERiK SINIR BLOKAJ 1GNESI /KANOL 100 MM

Adel

120

Goz ict DENGELI TUZ cOZELTISI 500ML

Adet

80

Birim Fiyatt

ToplarnTutar

Dikkat Edilecek Hususlar ye Mini Sartlari
EK:Teknik Sartname

Son Teklif Verme Tarihi:17.07.2020 10:00
1-Teklif edilen Fiyat KDV haric olacaktir.
2- Mal/ Hizmet ye Yapim Werinde gerekli tam nakliye 41emleri yaklenici firma tarafinfan kamlana ktir.
3- Alima Hile, desise, vait, tehdit, nnfuz kullanma suretiyle fesat kamaranlann tespit edilmes halinde yine 4734 sap!' Ki Kanununun ilgili hukumleri
uygulanacaktir.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ye marka esas alinacak, benzer, muadili vb. Malzemel r kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme icin telif gonderilm4 ise her kalem malzeme icin teklif fiyati azilacak, eksik teklifler degerlendirilmeyecek, degerlendirme
tam malzemenin toplam bedeli azerinde veya ayn ayn yapilacaktir.
6-Verilen sore icerisinde teslim edilmeye teklifler degerlendirmeye alinmayacaktir.
7-Tekl if veren firma yukanda yazili tam artlan aynen kabul etm4 sayilacaktir.
8-Verilen Teklifler Kapali zarf icerisinde olacaktir. Kapali zarf icerisinde teslim edilmeyen teklifler ecersiz olacaktir.
9-Odeme Zamani: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini mateakip 0 ( ) takvim glint) ice isinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna gore) Odeme
yapilacaktir.
9-Tedarikci firma alimma ilikin olarak dazenleyecegi faturada malzemenin barkod numarasi ile Sut odunun belirtecektir.
10-Tedarikci firma bunlann Sut hakamleri dogrultusunda dogru e0e0rilm4 olmasindan sorumludu . Geri Odeme kurumu barkod ye Sut kodlannin e0e0rilmesi
ile ilgili olarak TITUBB kayftlannin esas almadigindan, hastanemiz idaresi de bu kayitlan esas alma acaktir, anilan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod
ye Sut kodunun dogru e§lemedigini tespit ederek geri Odeme yapmamasi halinde olupn zarar nedeni le idare tarafindan tedarikci firmaya rt1cu edilecektir.

Not:1-Mal teslimi ile faturanin birlikte edilmesi (Ayni gun icinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi di§mdaki teslimatlarda olu§an sorumluluk ilgili yUk1 niciye aittir.
FiRMA-KME
iMZA
Muradiye Devlet Hastanesi
Yeni§ehir Mahallesi Hastane Caddesi No 42
Tlf: 0 (432) 451 2047 Fax: e_mail: vandhs8@saglik.gov.tr

EPIDURAL KATETER SETi TEKNiK SARTNAMES1

1.Direng kaybi ye asili damla teknigiyle epidural anestezi yapmaya uygun olmalidir.
2. Setin iginde unlar bulunmalidir:
a. 1 adet kaniil: igne (16G): Touhy igne iizerindeponksiyon derinligini gosteren birer cm'lik i5aretler
olmalidir.5effaf leur kilit ye renk kodlu mandreni olmalidir.
b. 1 adet kateter:80-120 cm uzunlugunda yandan delikli polyamid,radyoopak, yumu§ak uglu ye
kateterin rahat yerleOrilmesi igin yarclima parga ye konnektoru olmalidirAyrica kateterin Cizerinde
ponksiyon derinligini gosteren i§aretler olmalidir.
c. 1 adet 10 ml Ilk enjekt6r
d. 1 adet bakteri filtresi olmalidir.
3.5etin iginde kullanim kilayuzu bulunmalidir.
4. Terlemeden dolayi olupbilecek tespit problemlerine kart dayanikli malzemeden Liretilmi§
olmalidir.
5. Steril tekli paketlerde olmalidir.
6. Ambalaj iizerinde imal,son kullanma tarihleri,seri numarasi,CE ipretlemesi,firma ismi kolay
okunabilecek §ekilde baskili olmalidir.
7. Orlin steril olup, son kullanma tarihi teslim tarihi itibari lie en az 3 yil olmalidir.
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PERIFERiK SiNiR BLOK idNESi TEKNiK 5ARTNAMESi

1. igneler sinirlerde meydana gelecek muhtemel hasarlan en aza indirmek icin 15 lie 30 derece
arasinda B blok egimine sahip olmalidir.
2. Tek kullanimlik,nano teknoloji veya teflon kaplama olmalidir.
3. ignenin tepesi §effaf di§i baglantili olmalidir.
4. igne ucunun sadece 1 cm Ilk kismini avnayacak kisminda kaplama bulunmamalidir.
5. Periferik sinir blogu anestezisine dair turn endikasyonlarda kullanima uygun olmalidir.
6. Teklif edilecek igne 20G 100 mm olgusunde olmalidir.
7. OrUn steril olup, son kullanma tarihi teslim tarihi itibari lie en az 3 yil olmalidir
7. Teklif edilecek igneler hastanemiz bunyesinde bulunan Stimuplex cihazi lie uyumlu olmalidir. Eger
igneler uyumlu degilse ignelere uyumlu 1 adet Stimuplex cihazi hastanemizin kullanimina verilecektir.
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PENCIL POINT (KALEM LJCW) 27 G SPINAL idNE TEKNiK SARTNAMESI

1. igne ucu atravmatik (pencil point) tip bilemeli
2. Ponksiyon kontrolli icin §effaf hub baglantisi
3. Seffaf hub,luer lock ve slip lock enjektore uygun
4. Renk kodlu mandrenli olmalidir.
5. igne uzunlugu 27G 90 mm olmali, klavuz igne ile birlikte
6. Steril tekli paketlerde olmali,ambalaj tipi blister veya kulakli poet olmalidir.
7. Ambalaj lizerinde imal,son kullanma tarihleri,seri numarasi,CE i§aretlemesi,firima ismi kolay
okunabilecek
8. Orlin kullanma talimati ve zorunlu uyarilar Turkce
9. Bu teknik §artname muhteviyatmda bahsi gecen (G) gaugelar ISO 9626 standartma uygun UretiImi

10.Orun T.C. Saglik Bakanligi ilac ve Tibbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasina (TITUBB) kayitli ye iiriinde
1Saglik Bakanligi Onaylidir ibaresi
11. Orlin steril olup, son kullanma tarihi teslim tarihi itibari lie en az 3 yil
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BSS (DENGELI TUZ SOLOSYONU TEKNiK SARTNAMESI
123456-

78-

Goz igi yikama solUsyonu on segment cerrahisi sirasinda humor akoz yerine ve arka segment
cerrahisinde kullanilabilmelidir.
Endotel hOcreleri igin gerekli turn iyonlan saglamalidir.
Korneal Odem ye endotelyal hasan engellemeldir.
Yabanci cisim hissi uyandirmamalidir.
Solusyon berrak olmalidir.
Etken maddeler %p/v SODYUM CHLORIDE 0)640 POTASSUM CHLORIDE 0,075- CALCIUM CHLORIDE
0,030- SODIUM ACETATE 0,170- HCL qs ph 6,8-7,0- WATER FOR INJEKTION 1000 ML Onin Ozerinde
etken madde yazili olmalidir.
500 ml sert plastik sislerde olmalidir. Oran hava almayacak ye sterilizasyonu bozulmayacak sekilde
paketlenmis olmalidir.
Oran numunesi kIiniirnizce kullanildiktan alimina karar verilecektir.
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POLiViDON 1YOT TEKN1K
1, Orlin 0/010 oramnda povidone iodine icerimelidir,
2. Bakterisid, virüsid, fungusid ve protozoid özeiie sahip olmandir.
3. CiIt ve mukoza dezenfeksiyonunda, yara ve yamk yiizeylerde seyreltilmeden
kullamma uygun olmah, allerjik reaksiyon ve cilt irritasyonuna neden olmamandir.
4. 1000 ce'lik qiktan korunmali, kapaui iyi oturan, kilitli kapak sisteminde (yukan
cekilerek alapn saulandlui geri itince akqin sonlandi ji) veya ozel pliskartme
cami plastik .4.elerde ambalajlanmq olmalichr.

(pompali)

5. Urün alkol icermemelidir,
6. Cilde suriildliutinde su gibi alap gitmemeli, ciltte antiseptik ozellrge sahip bir film
tabaka olugurmalithr.
7. Soliisyonu dokerken, sollisyon ci,
cenin dipndan sliziilerek akmamandir,
8. Orlin povidon iyotlu % Z5 sivi sabun ile kanpkligi onlemek

etiket veya ambalaj

renginde dikkat cekici fark
9. lizerinde etken madde miktarlan, hacmi, kullamm

imalat seri numarasi,

saklama ko5ullan, son kullanma tar/hi yazili olmah, iizerindeki etiket kolay
dii5meyecek, kalkmayacak ekilde yapi5tinlmq olmandir.
10. ihaleyi kazanan firma tiiketilmemi5 &din& son kullandma siirelerimn dolmasina 3 ay
kala firmaya bildirilmesi kaythyla, malzemeyi 5artnameye uygun yeni miathlan ile en
gec 15 gun icinde (fiyat artip gozetmeksizin) deui5tirmelidir.
11. (jruniin kullanma siiresi iki yildan az olmamali, sipari5i verilen antiseptik sollisyonun
teslim tarihleri itibanyle miadlanmn dolmasma 2/3 kac43r sure olmah, teslim edilen
iiriinler kanpk

olmamandir.

12. Gonderilen seriye ait olmak lizere iiretici firma kalite kontrol Laboratuan sorumlu
miidiirii tarafindan imzalanmi5 detayli driin analiz rapo u iiriin ile birlikte teslim
idaremn gerekli, gordirgii hallerde iiriiniin nitelrgini ve iceriuini tespit etmek
iizere Refik Saydam Hifzisihha merkezi Ba5kanhjindan urun analizi istenecektir.

Anal& bedeli firmaya alt olacaktir. Anallz nedeni fle eksilen stok firma tarafindan
tamamlanacaktir.
13. flgfli malzeme icin teklif verecek firmalar tarafindan hastanemizde kuflanilmak iizere
en az 3 adet
numune birakilmahdir.
14. tirliniin "Biyasidal Oriin Ruhsati" bulunmahchr. "Biyasidal OrOnler yonetme4i"nde
belirtflen kullammi ve ithalab yasaklanan maddeleri igermemelidir.
15. Satin ahnan iiriin yaitnameye gore muayene ediflp kullandabillifik acisindan
Komisyon tarafindan deoerlendirfldikten sonra uygunluk karan verflecektir.

ACiL SERViS SORUMLU HEMS:
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GAZLI BEZ TEKNIK SARTNAMES1
1- Beyaz, temiz, kokusuz ye cirisiz(apresiz) olmahdir.
2- Hicbir boya maddesi icermemelidir.
3- tplik saps' enine, boyuna 1 cm2 sinde 20 tel olmahdir. (Toplam
atki+cOzgti sayisi 20
olmah)
4- %100 pamuk ipliginden olmaluchr.
5- Eni 90cm, boyu 100 metre olmahdir.
6- Turk Kodeksine uygun, muntazam dokunmu5, kenarlari duzgtin
olmahdir.
7- Yuksek emicilik 0c:tine sahip olmalKhr.
8- Suya, neme dayanikh koruyucu kap icinde olmakhr.
9- Gaz bezinde koku ye nem olmamahdir.
10- Kloriir, stilfat, kalsiyum, nipsta, dekstrin ye boya icermemelidir.
11- Numune tizerinden degerlendirme yapilacaktir.

VERES idNESi TEKNIK SARTNAMESI
123456-

Disposable olmalidir.
Endoskopikameliyatlarlakullanimauygunolmalidir.
saftuzunluguenaz 120mm olmalidir.
Sterilpaketlimalzemeenaz 1 yilmiadliolmaliveurlinbilgileristerilpaketuzerindebelirtilmelidir.
Malzemeyiteklifeden firma distributorlukveyayetkilisaticibelgesiniibrazetmelidir.
Orunnumuneleriverimlilikvefonksiyonellikagisindandegerlendirmeyapilacaktir.
UygunolmayanurLinleralinmayacaktir.

TIRTIKLI KANOL BIcAKLI TROKAR 5 MMTEKNiK SARTNAMESi
1- Disposable olmalidir.
2- Endoskopikameliyatlarlakullanimauygunolmalidir.
3- Trokarsistemi ; obturator, govdeve Z - threaded kanulileberaber 3 pargadanolu5malidir.
4- Obturatorunuckismi oval V tipi bigakliyapiyasahipolmalidir.
5- Trokaringovdekismindagazininengellenmesiamaglibiradetcontayebiradetdortliipiramitsis
6789-

ternibulunmalidir.
Trokannobturatorkismindaguyenlibirkullanimigin deactivated ve activated
olmasinisaglayankirmizibirgostergeeridiolmalidir.
Trokar, 5 mm gap da olan el aletleriningegiineuygunolmalidir.
TirtiklikanulbigaklitrokarbatinigerisinegOvenligiri§ingergekle§mesiiginikikademeli click
uyarisesivermelidir.
Obturatorlinbigakkisminintektaraflikorumall cam plastikolmalidir. Bu
ozelliksayesindedaharahatyekayganbirgiri§saglamalidir.

10- Trokarinuzunlugu 55 - 75 — 100 - 150 mm
11- KanulunbatinduvarindanigerisineistenilendendahafazIagirmesinivegikmasiniengellemekamacl
ikanullizrerindeigtenoyulmu§tirtikli Z - threaded sistemiolmalidir. Bu
sistemtrokanngiri§vegiki§larindadokuya minimum etkiyaratmalidir.
12- Sterilpaketlimalzemeenaz 1 yilmiadliolmaliveurunbilgileristerilpaketuzerindebelirtilmelidir.
13- Malzemeyiteklifeden firma distriblitorlukveyayetkilisaticibelgesiniibrazetmelidir.
14- Orunnumuneleriverimlilikvefonksiyonellikacisindandegerlendirmeyapilacaktir.
Uygunolmayanurunleralinmayacaktir.
TIRTIKLI KANOL BIcAKLI TROKAR 11 MMTEKNiK SARTNAMESi
1- Disposable olmalidir.
2- Endoskopikameliyatlarlakullanimauygunolmalidir.
34-

Trokarsistemi ; obtOratiir, gOvdeve Z - threaded kanLilileberaber 3 parcadanolu5malidir.
Obturatorunuckismi oval V tipi bigakliyapiyasahipolmalidir.

5-

TrokaringovdekismindagazgikiwmnengellenmesiamaglibiradetcontavebiradetdOrtIOpiramitsis
temibulunmalidir.
Trokannobturatorkismindaglivenlibirkullanimigin deactivated ye activated

6789-

olmasinisaglayankirmizibirgostergeeridiolmalidir.
Trokar, 10 mm gap da olan el aletleriningegiineuygunolmalidir.
TirtiklikanlilbigaklarokarbatinigerisinegOvenligiriingergeklemesiiginikikademeli click
uyansesivermelidir.
Obturatorunbicakkisminintektaraflikorumall cam plastikolmalidir. Bu
ozelliksayesindedaharahatvekayganbirgiri§saglamalidir.

10- Trokarinuzunlugu100 mmolmalidir.
11- KanullinbatinduvarindanigerisineistenilendendahafazIagirmesinivegikmasiniengellemekamagl
ikanullizrerindeigtenoyulmutirtikli Z - threaded sistemiolmalidir. Bu
sistemtrokaringirivecikilarindadokuya minimum etkiyaratmalidir.
12- Sterilpaketlimalzemeenaz 1 yilmiadliolmaliveurunbilgileristerilpaketLizerindebelirtilmelidir
13- Malzemeyiteklifeden firma distributorlukveyayetkilisaticibelgesiniibrazetmelidir.
14- Orunnumuneleriverimlilikvefonksiyonellikagisinda degerlendirmeyapilacaktir.
•
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DOKU TAN IMA SiSTEMLi
KAPAMA ye KESME PROBUEdRi 5 MM —37 CM TEKNiK OZELLIKLERI
1. Prob disposable olmalt ye cihaz baglantist igin gereken doku analizi yapabilen gipli kablo probun Lizerinde
bulunmaltdir.
2. Prob ye proba bagli kablosu steril orjinal pakette bulunmalidir.
3. Damar Miihiirleme ye kesme prensibiyle galipn prob akilli enerji sistemi cihaza uyumlu olmalidir.
4. Prob dokulann diseksiyonunu, dokulan kavramayi, doku koagulasyonunu, vaskiiler yapilarin
miihurlenmesini ye kesme ilemlerini yapabilmelidir.
5. Prob iizerindeki el tutag kismi effaf olmalt ye ig mekanizma dtprdan gorulebilmelidir. El tutact Lizerinde yer
alan el mandalinin b4uk kismindaki lastikler kullanicinin el yapistna uygun ergonomik olmast agisindan
gikartilabilir ozellikte olmalidir.
6. Probun kablo Ozerindeki cihaza baglanan doku tanima sistemli akin' gip sayesinde doku Lizerinde minimum
duman ile miihurleme ilemi yapabilmelidir.
7. Probun tutacindaki elcikler ile gene agilarak ligasyonu yaptlacak dokunun geneye yerle5tirilmesi saglandtktan
sonra elcik kilitlenip damar milhLirlemesi yapabilmeli ve takiben tutagtaki kucuk el pedali sayesinde probtaki
bigak aktive edilerek kesme ilemi yapabilmelidir.
8. Prob genesinin ug kisminda bulunan egri kaplama ileri bipolar modunda aktive edilerek diseksiyon ye
koagulasyon amaglt
9. Doku tanima sistemli prob elden kumanda edilebilmelidir. Ayni zamanda prob doku Lizerinde kilitlendikten
sonra muhLirleme ye kesme ilemi bittiginde el pedalina tekrar bastIcliginda otomatik olarak dokuyu
birakmalidir. El pedali kullanici tarafandan ekstra itmeye gerek duyulmamaltdir.
10. Probun genesi egri diseksiyon amaglt olarak tek yonlLi bilateral aglabilmelidir.
11. Prob muhLirleme ve kesme ilemini 7 mm ( dahil ) gapina kadar olan vaskuler dokular Lizerinde
yapabilmelidir.
12. Probun genelerindeki kesme hattinin uzunlugu en az 18 mm ye muhLirleme uzunlugu en az 20 mm
olmaltdir.
13. Prob Lizerinde bulunan bigak, geneler tam olarak kapanmadan ye aktivasyon tetigine basilmadan aktive
olmamalidir.
14. Dokulann genelere dogru bir ekilde yerle5tirebilmesi igin geneler Lizerinde yerleim hattint belirleyen
gizgiler bulunmalidir.
15. Probun genesi daha rahat bir Or- L.4 ve eriim igin acili olmalidir.
16. Probun afti 360° rotasyon yapabilmeli ye aft uzunlugu en az 37 cm olmalidir.
17. Saft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmt
18. Problar verimlilik ye fonksiyonellik agisindan degerlendirilecek olup uygun olmayanlar alinmayacaktir.
19. ihale uhdesinde kalan firma doku tanima sistemli problara uyumlu 1 adet cihazt kullanima btrakmalidir.
DOKU TAN IMA SiSTEMLI
KAPAMA ye KESME PROBU DOZ 5 MM —37 CM TEKNiK oZELLIKLERI
1. Probdisposable olmali ye cihaz baglantisi igin gereken doku analizi yapabilen gipli kablo probun Lizerinde
bulunmalidir.
2. Prob ye proba bagli kablosu sterilorjinal pakette bulunmalidir.
3. Damar Muhurleme ve kesme prensibiyle gali5an prob akilli enerji sistemi cihaza uyumlu olmalidir.
4. Prob dokulann diseksiyonunu, dokulan kavramay!, doku koagulasyonunu, vaskuler yapilarin
maiirlenmesini ye kesme iOemlerini yapabilmelidir.
5. Prob Lizerindeki el tutag '<ism 5effaf olmalt ye ig mekanizma cliardan gorillebilmelidir. El tutact Lizerinde yen
alan el mandalinin boOuk kismindaki lastikler kullanicinin el yapisina uygun ergonomik olmast agisindan
gkartilabilir ozellikte olmalidir.
6. Probun kablo Lizerindeki cihaza baglanan doku tanima sistemli akini gip sayesinde doku Lizerinde minimum
duman ile muhiirleme i0emi yapabilmelidir.
7. Probun tutaandaki elcikler ile gene aglarak ligasyonu yapilacak dokunun geneye yerleOrilmesi saglandiktan
sonra elcik kilitlenip damar miihurlemesi yapabilmeli ye takiben tutagtaki kLigLik el pedali sayesinde probtaki
bigak aktive edilerek kesme i5lemi yapabilmelidir.
8. Prob genesinin ug kismtnda bulunan !cunt duz kaplama ileri bipolarmodunda aktive edilerek diseksiyon ve
koagulasyon amaglt
9. Doku tanima sistemli prob elden kumanda edilebilmelidir. Aynt zamanda prob doku Lizerinde kilitlendikten
sonra miihurleme ye kesme i0emi bittiginde el pedaltna tekrar basildiginda otomatik olarak dok u
birakmalidir. El pedal' kullanici tarafindan ekstra itmeye Orek d
Imamalidir.
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10. Probun genesi kuntdiseksiyon amagli olarak tek yonlii bilateral agilabilmelidir.
11. ProbrnLihurleme ve kesme i5lemini 7 mm ( dahil ) gapina kadar olan vaskiiler dokular iizerinde
yapabilmelidir.
12. Probun genelerindeki kesme hattinin uzunlugu en az 18 mm ve muhurleme uzunlugu en az 20 mm
olmalidir.
13. Prob iizerinde bulunan bigak, geneler tam olarak kapanmadan ve aktivasyon tetigine basilmadan aktive
olmamalidir.
14. Dokulann genelere dogru bir ekilde yerleOrebilmesi igin geneler Cizerinde yerle5im hattini belirleyen
gizgiler bulunmalidir.
15. Probun genesi daha rahat bir gori4 ve eri5im iginacili olmalidir.
16. Probun afti 360° rotasyon yapabilmeli ve aft uzunlugu en az 37 cm olmalidir.
17. Probun aft kismi tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmi olmalidir.
18. Problar verimlilik ve fonksiyonellik agisindan degerlendirilecek olup uygun olmayanlar alinmayacaktir.
19. 'hale uhdesinde kalan firma doku tanima sistemli problara uyumlu 1 adet cihazi kullanima birakmalidir.
VAJINAL BALONLU UTERUS MANiPULAToR0 TEKNIK OZELLIKLERI
1- Oriinun tamami steril ve
2- LaparoskopikvekolpotomigiriimlerindeTotal Laparoscopic Hysterectomy (TLH), Laparoscopic SupraCervical Hysterectomy (LSH),Laparoscopic Radical Hysterectomy (RLTH), Laparoscopic Myomectomy,
Laparoscopic Draining of Ovarian Cysts operasyonlarindakullanilmalidir.
3- Uterus veserviksimanipiileetmekiginanatomikekilliveergonomikyapidaolmalidir.
4- Uzunlugu sap dahil 41 cm olmalidir.
5- Distal ucundauterusazararvermeyen , silikondanyapilmOir intrauterine balonuolmalidir.
6- Paketigerisindebalonu5iWmekiginbir5inngaolmalidir.
7- intraUterineBalon 10 cc ye kadaririlebilmelidir.
8- Balonuirmekiginvebalonigindekihavayigerialabilmekigin 2 yolluvalfsisteminesahipolmalidir.
9- Vajinalkap( mavi ) veServikalkap ( Ye5iI) olmakuzere 2 kapsisteminesahipolmalidir.
10- ServikalkapEtilenTetraFloroEtilenden( EFTE )
11- OperasyonsiiresincevesonrasindapnornoperitoneurnsaglamasiamacwlabirVajinalbalonsistemiolmali ,
vajinalbalon 60 cc ye kadar5i5irilmelidir.
12- Diagnostiklaparoskopi , minilaparatomive fertility exam
leriiginmetilenmavisiverebilecekenjeksiyonportuolmalidir.
13- Ozerinde uterus, cervix vevajinaderinliklerinibelirleyenolgumimkaniolmalidir.
14- Vajinalkapkolpotomisuresincepneumoperitoneum saglamalidir.
15- 32mm - 35mm - 37mm - 40mm likServikalkaplarolmakiizere 4 farkliebatlanolmalidir
16- Servikalkaplarelektrocerrahialetlerilekullandabilmelidir.
17- Arkakismindauterusuistenilenpozisyondatutabilmekiginergonomikbirtutaciolmalichr.
18- Ozerindepozisyonlamayavesabitlemeyeyarclimciolanbirkilitmekanizmasiolmalidir
4

MESLi ATRAVMATiK TUTUCU TEKNiK oZELLIKLERi
Disposable olmalidir.
Steril paketli malzeme en az 1 yil miadli olrnali ye ürün bilgileri steril paket uzerinde belirtilmelidir. 3 Malzemeyi teklif eden firma distributor-kik veya yetkili satici belgesini ibraz etmelidir.
3- ()run numuneleri verimlilik ve fonksiyonellik agisindan degerlendirme yapilacaktir. Uygun olmayan
iirunler alinmayacaktir.
4- Agik ye endoskopik ameliyatlarda kullanima uygun olmalidir.
5- 5aft uzunlunlugu 35 yada 45cm olabilmelidir.
6- Grasper 360 derece rotasyon yapabilmelidir.
7- carpi 5 mm olmalidir
8- Grasper'in gene boliimiinde transparan mesh iginde silikon pedleri
9- Bu pedler dokuya yavaga temas etme olanagi saglamalidir.
10- Grasper afti Cizerinde laparoskopik i5lemlerde derinligi olgebilmek adina cetvel ( marker) olmalidir.
12-

BIPOLAR MAKAS TEKNiK OZELLiKLERi
1- Disposable olmalidir.
2- Saftuzunlugu 31 cm olmalidir.
3- Tekkullanimlik bipolar makasingapi 5 mm olmalidir.
4- Tekkullanimlik bipolar makasinucu sola
5- cenelerindeseramikizolasyonolmalidir.
6- Bipolar kablonuntakilabilmesiigin handle Cizerinde 45 dereceegimde bipolar soketgiri5kismiolmalidir.
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7- Safti 360'rotasyon yapabilmelidir.
8- OrunmodeliMetzenbaumolmalidir.
9- 5-13 mm trokarlarilekullanilabilmelidir.
10- Rimelektrocerrahiiinitelerileuyumluolmalidir.
11- Tekkullanimlik bipolar makaslaruhdesindekalan firma ; makaslarlauyumlukabloyermelidir.
BiPOLAR DISEKToR TEKNiK OZELLiKLERI
1- Bipolar olmalidir.
2- Saft gap 5mm olmalidir.
3- $aft uzunlugu en az 30 cm olmalidir.
4- Ucu egri
5- Ucu dili olmalidir.
6- Oruniin numune degerlendirilmesi klinik tarafindan yapilacaktir.
BIPOLAR CUT/COAG FORCEPS TEKNiK oZELLIKLER
1- SUT kodu e§le§mesi olmalidir.
2- ProbBipolar enerji ile eall§malidir.
3- Probdisposable, steril ambalajinda olmalidir,
4- Cihaz ile baglanti igin gerekli kablo prob Ozerinde bulunmalidir.
5- Prob §aft gapt en az 5 mm ve Efektif §aft uzunlugu en az 33 cm olmalidir.
6- Hastanemizde bulunan bipolar enerjili yOksek frekans Oniteleri ile uyumlu olmalidir
7- Prob cihaz ile birlikte kullanildiginda; enerji aktariminin sona erdigini gOsteren sinyai sesi
vererek ilemin tamamlandigini belirtmeli ye enerji aktarimini kesmelidir.
8- Hallow cene Tasarimi sayesinde islem yapilan belgenin rahat gOzlenebilmesine olanak
sagamalidir.
9- Tirtikli geneleri sayesinde dokuyu gOyenli sekilde yakalayabilmelidir.
10- Prob; genesine doku yerlestirildikten sonra gOvenli sekilde kilitlenmeli, kontrollU bipolar enerji
ile dokuyu kapamali ye kapatilan doku elcekte bulunan mandal yardimiyla prob ucundaki
bleak aktive edilerek kesilebilmelidir.
11- Kilit mekanizmast tek tu§ yardimtyla kolaylikla deaktive edilebilmelidir.
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5 ADET

TIRTIKLI KANOL BICAKLI TROKAR 5 MM

20 ADET

TIRTIKLI KANOL BICAKLI TROKAR 11 MM

20 ADET

DOKU TANIMA SISTEMLI
KAPAMA ye KESME PROBU EGRI 5 MM — 37 CM

10 ADET

DOKU TAN IMA SiSTEMLI
KAPAMA ye KESME PROBU DOZ 5 MM —37 CM

10 ADET

VAJINAL BALONLU UTERUS MANIPULATORO

10 ADET

ME5Li ATRAVMATiK TUTUCU

5 ADET

BIPOLAR MAKAS

5 ADET

BIPOLAR DISEKTOR

5 ADET

BIPOLAR CUT/COAG FORCEPS

5 ADET

MUAYENE ELDiVENi PUDRALI NONSTERiL-M TEKNiK SARTNAMESi

1-Pudrall olmalidir, 2-Protein ye alerjen orani gok düük olmalidir, 3-Gerilme ye yirtilmaya kar§i
direngli olmalidir, 4-Lateks' ten imal edilmi§ olmalidir, 5-Kolay giyim igin konglu olmalidir, 6-Sag-sol
ayrimsiz olmalidir, 7-Eli yormayacak derecede yumu§ak olmalidir, 8-100 uk kutularda teslim
edilmelidir, 9- Numune Ozerinden degerlendirme yapilacaktir.
MUAYENE ELDiVENi PUDRALI NONSTERiL-L TEKNiK SARTNAMESI
1-Pudrali olmalidir, 2-Protein ye alerjen orani gok düük olmalidir, 3-Gerilme ye yirtilmaya kar§i
direngli olmalidir, 4-Lateks' ten imal edilmi§ olmalidir, 5-Kolay giyim igin konglu olmalidir, 6-Sag-sol
ayrirnsiz olmalidir, 7-Eli yormayacak derecede yumu§ak olmalidir, 8-100' luk kutularda teslim
edilmelidir, 9- Numune Lizerinden degerlendirme yapilacaktir.

SARGI BEZI TEKNiK SARTNAMESi
Sargi bezi malzeme adinda belirtilen ebatlarda olmalidir
En az %80 pamuk ipliginden dokunmu§ olmalidir.
Sargi bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmali; Lizerinde kir, elyaf artiklari, yag lekesi, yabanci cisim,
yLizey aktif madde, diki§, ek yen i ye parga bulunmamall, kagml§ iplik gorunmemelidir.
Sargi bezinin emici ozelligi yuksek olmalidir.
Sargi bezinin 1 cm'sinde atki-gozgu teli sayisi en az 18 olmalidir.
Sargi bezi duzgun sarilmi olmali, kenarlari yirttk, kagik olmayacak, kenarlarindan higbir §ekilde iplik
sarkmayacak §ekilde duzgLin orulmu§ olmalidir
Kolay yirtilabilmeli ya da kesilebilmeli, koparilan bolumlerde deformite (dokuma bozuklugu, liflenme)
olmamalidir.
Sargi bezi rulolari suya dayanikli ambalajla tek tek po§etlenmi§ olmalidir
Rulolar en az 50 en fazla 250 adetlik dayanikli karton ambalaj iginde teslim edilmelidir.
Ilgili Cirunler IS EN ISO 14079 standardina uygun olmalidir.

1 NUMARA Yuvarlak Cerrahi Siitur Emilebilen T knik Sartnamesi

1-Sentetik &gala htzli emilebilir sutur olmalidir.
2-%90 Poliglikolik asit ye %10 Laktik asitten imal edilmis o mahdtr.
3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Glacomer 370) ye kalsiyum stearat
olmalidir.
4-cok yilksek baslangic gerilim gtictine sahip olmalidir.
5- Mtikemmel dtig,tim gilyenligi ve milkemmel kavrama gtie ne sahip olmalidir.
43
stiresi 40-45 On olmalidir.
7-Doku destegi 5. gUn %50 ikinci hafta 0-15% olmalidir.
8-OrLin rengi undyed renksiz olmalidir.
olmalidir.
9-Ethilen oksit gazt veya gama sterilizasyonuyla ile steril ed
10-Birim ambalaj: KuHamm anma kadar sterilitesinin korun astm saglayacak sekilde iç
ye chs olmak tizere 2 ayn ambalajdan meydana gelmis olmal dlr.
11-Ic Altiminyum poet tizeri isaretleme bilgileri bir etiketle yapistirma degil direkt
altiminyum tistUne baski seklinde olmahdir.
12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yil miath olmalidir.
13-Birim ambalaj tizerinde okunakh sekilde asagidaki bilgil r yazill olmalidir:
a-imalatct firmanin ticari adi ve adresi
b-igne cinsi, igne adedi, igne boyu(mm olarak)
c-Igne boyu 1/1 oramnda gortilebilmelidir.
d-Ignesiz ise sutur adedi
e-Stiturtin kahnligt (metrik ye U.S.P. olarak)
f-Stitunin rengi
g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
h-Uretim ye son kullanma tarihleri, CE numarast
14-Kutu ambalaj tizerinde zorunlu bilgileri iceren isaretleme Tibbi Cihaz Yonetmeligi
isaretleme gereklilikleri dogrultusunda olacakttr.
15-Kahnliklan, dtigtim atma kabiliyetleri ye igne-iplik kom inasyonlan U.S.P. ye Avrupa
Fannakopisi ' ne uygun olmalidir.
16-Kutu icine eklenmis olarak ithalatct firma ile ilgili irtibat bilgileri ye TUrkce- ingilizce
kullantm taliman bulunmalidir.
17.igne boyu 40 yada 48 mm olmalidir.
18.-CE belgeli olmalidir.

0 NUMARA Yuvarlak Cerrahi Siitur Emilebilen T knik Sartnamesi

1-Sentetik orgulu Inzh emilebilir sutur olmahchr.
2-%90 Poliglikolik asit ye %10 Laktik asitten imal edilmi§ mahchr.
3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Glacome 370) ye kalsiyum stearat
olmahdir.
4-cok yuksek ba§langic gerilim giictine sahip olmakhr.
5- Milkemmel &gam giiventigi ye milkemmel kayrama gtic ne sahip olmahdir.
43
6-Emilim siiresi 40-45 gun olmahdir.
7-Doku destegi 5. gun %50 ikinci hafta 0-15% olmalKhr.
8-Ortin rengi undyed renksiz olmahdtr.
9-Ethilen oksit gazi veya gama sterilizasyonuyla ile steril ed lmis olmahdir.
10-Birim ambalaj: Kullamm anma kadar sterilitesinin korun asan saglayacak sekilde ic
ye di§ olmak tizere 2 ayn ambalajdan meydana gelmis olma
11-Ic Aliiminyum poet Lizeri isaretleme bilgileri bir etiketle yamstirma degil direkt
aliiminyum iistane baski seklinde olmahdir.
12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yil miath olmahdir.
13-Birim ambalaj azerinde okunakh sekilde a§agidaki bilgil r yazth olmahdir:
a-Imalatci firmamn ticari ach ye adresi
b-Igne cinsi, igne adedi, igne boyu(mm olarak)
c-Igne boyu 1/1 oramnda
d-Ignesiz ise si.itur adedi
e-Saturun kahnligi (metrik ye U.S.P. olarak)
f-Siitunin rengi
g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu
h-Uretim ye son kullanma tarihleri, CE numarasi
14-Kutu ambalaj tizerinde zorunlu bilgileri iceren isaretlem Tibbi Cihaz Yonetmeligi
i§aretleme gereklilikleri dogrultusunda olacaktir.
15-Kahnliklan. dagam atma kabiliyetleri ye igne-iplik kom masyonlan U.S.P. ye Avrupa
Farmakopisi ' ne uygun olmahchr.
16-Kutu icine eklenmi§ olarak ithalatcl firma ile ilgili irtibat bilgileri ye Turkce- ingilizee
kullamm talimati bulunmakhr.
17.Igne boyu 40 yada 48 mm olmahdir.
18.-CE belgeli olmahdir.
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STERIL SMEAR FIKASI TEKNiK SARTNAMESi

1. 1K1PARcADAN 01.11*MALIDIR SAP VE tic iSTENDTGINDE BIRBIRINDEN
AYRILABILMELIDiR.
2. UYGULAMADA MAKS1MUM KU.TOR ALMASI IcIN TEMAS UcLARI
ORTADA EN UZUN KENARLARA DOGRII SIME.TRIK 01...ARAK IKI YONLO
KISALAN FIRcA SE:UNIV. OLVIALIDIR.
3. FIKA DOKUYA ZARAR VERMEMESI IcIN YUMUSAK OLMALIDIR.
4. TEK-KILLANIMLIK STEM], PAKETLERDE
5. PAK OZER1NDE ORETIM.SON KULLANIM BARKINUMARASI

6. AMBALAJ SEKLi 100'LD KUTULARDA OLMALIDIR.
7. T.C. SAG- LIK BAKANLIGI ILAc VF THIBICIHAZ ULUSAL 131LG1
BANK.,\SINA (T1T111313) KAYFILI
SACIFIK BAKANI 161
'FARA HINDAN ONAYLIDIR 1B,ARESI
8. IHAI ITYE KAT1LAN FIRMA SOZ.KONUSU ()RUNE AIT BA YILIK KODI: DA
BULUNUCAKTIR.
9. NUM I 'NE DENENDIKTEN SONRA UYGUNLI VERILELLKTIR
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