
Sayı
Konu

T.C
AĞRI VALiLiĞi

AğIl İl Sağlık Müdiirlüğü
Ağn Devlet Hastanesi

:572I2|*l3\9 02/07l20|8
: Mal Alımı IIk.

Teklife Davet

Scığlık tesisimize başvuran Sema DURMUŞ isimli hastaya kullanıluqk üzere ihliyzç ıluyulan
aşağıda cinsi ye mikları yazılı 6 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşl 4734 sayılı ihole Kanunun 22/f
maddeşi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının
04/07/2018 tqrih l)e saat 09:00'a kqdqr 0472 2l5 j4 22 numarqlı belgegeçere veya
s alinalma004@gmqil. com qdresine göndermenizi rica ederim
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N oTLAR

l -Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düZenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 1 80 gtln içerisinde yapılacalıtır.
S-Fiili oIarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasmda belli olacağırıdan ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi

kadar fafu ra kesileçekti.
6_Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanılüğı belli oian malzemelerin barkodlan azami 5 gUn içinde

teslim edilmediği takdirde hasta dosyalan kapatılacağlndan herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

7-Alımlar http://wwı .agriihale.gov.trl adresli Ağrı Valiliği Ihaıe Yönetim sist€minden de ilan edilmektedir.
15ç §tsrLuüı1 ııa§L4ülğrrlzug ulrçLslZ yğPrraua[Llr_

g_E-posta adresiniz satınalmaya Yerilirse, tüm alımlar eşzamaİıh olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.

Fırat ıİh. A. Me[k ÖZMEN Cad. Tedaş Yanı AĞRI
T€leron:(0472)2159745 B€tg€geçeİ,:(M72)2l5J422
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ADET 61 PoLiAKSiYEL ViDA = 102.135

ADET 24 KANAMA DURDuRUCU = oRıl435
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2ADET6 10 CC KEMiK GREFTi = AG2040

eDGaa:rrtin9lm!0o4ıircmaiLcom



KOMBINE POSTERIOR TORAKOIOMBER SPINAL STABILIZASYON
sisTEMişARTNAMEsİ 4 02 . 13s

1. İmplantlar titanyum materyalinden imal e<Lilmiş olmaJ.rd:r.
2. Set hen pediatrit hem erişkin stabilizasyon sist€nleri i]e kombine ku]lanı]abilmelidir.
3. Sistem transpedikiıler sabit başhtlı (monoaksial), açıland:ıı]abilir başlık]_ı (polia}sial) Staıdaıd ve

monoaxral listhesis, polyaxral listhesis vida]an, i]liak vida]an, sacral vidalar,(monoaxıal, polyaxral,
Listhesis), kaniı]lü vidalar(polyaxial, listhesis), aç andirı]abilir genişleyebi.len vidalar, sakral
konnektiirler, i]]iac konektör, rod ve transvers bağlantılaı offset konektiir, hemisphericat(I başlı) vidalar,
vrda-rod konektörleri, hooklar(polyaxıal, nonoaxraD, rodlar, vida stapleleri, tıanveıa ve bağlantr
rodlarından oluşmuş olmalıdır.

4. Sistende (tün sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylarııda) ay.rca uçlan çentikli(ser d-rillins)
olnayan vida bulunma]ıdrı.

5. TRANsPEDİrıİıpnüolr,an:
a- Vida çaplarr: hem nonoaksial hem de poliaksial olara} 3,5- 4,0,4,3,4,35,4,4,4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5-7,0-
7,5-8,0 ve 8,5mm. Çaplarında olmalrd:r.
b- Vida boylan: monoaksial olaıak 20-25-30,35-40-45-50-55-60-65-70,75-80 nn Poliaksial olarak 20-25-
30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylarında otmahdJı.
c- Listhesis vidalarri monoaksial ve poliaksial olarak ,3,5- 4,0,4,4,5,5,0,5,5,6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 ve
8,5mn.çapında, monoaksial ve poliaksial olarak 20-25-30,35-40-45-50,55,60-65-70-75-80mn boylarmda
o]mahd_rr.
d,Sakıat vidalari6,0-7,Onm çapında 25,30-35-40,45-50mm boylannda olmalıd:ı.
e-Illiac vidalari4,0,5,0 çap 40-45,50mm boy ve 7,0-8,0-8,5mn çapında 45-50-60-70-80-90-100mm
boylarında olmalrd:r.
f-Kaniiillü vidalari 4,0,4,5nn çap içın 25-30,35,40,45,50 boy ve 5,0-5,5,6,0,6,5-7,0-7,5-8,0-8,5mn.çap için
25-30-35-40-45-50-55-60 mn boylarında olmal_ıdır. Aynca aynr çap ve boylaıda kaniiÜü listhesis ve
kanijüü I vida seçeneği bu.luı.malıdır.
g, Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,4O derece deviasyon yapabilm.elidiı.
h- Vidalar semi self tapping tlişli olrna]_ıdü.
r- Vida başlarııın her fü yanında ıod bağlantısr sırasrnda özel aletleri ile g:üdü yakalamayr sağlayacak

çentik ve nokta girintiler olmalr.
İ Trşr-, tepsisi içinde çap aynmııı kolaylaştrrmak iizere her çapteki vida başı a5rrr renklerde
ren_klendirilmiş olma]rd:r. Ren]rlendirme yönteminin toksin maddeler içermediğ belgelennelidir.
j- Tiim vida ve rod kilitlene sistemleri üstten olmalıd:r.
k- vidu tilit mekanizması tek parça olup,(Tapered Lock)eş zanaıJı ki.litleme ile hen oynar baŞı hen de

rodu ayn anda kilitlemeli olma]rd:r.
l- Poliaksiyat vidalarrn toınavida başlrğı hekzagonal olmaitlrr.
m-Vidalar çift hatveli o]malıdrr.
n-Aynca sİstemdeki viila boylarına uygun self tapping olmayan monoaksiyel, nonoaksiyel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vida]ar bulunmalrd:r.
o-S-istende s"nent |o.rdericfi vida bulunnahdır.Vidalann yanlardan 2,3 ve 4'eı delikli seÇenekleri

olmahdrr.Viila]ar 5,5-6,0-6,ö-7,0-7,5-8,0-8,5nn.çaprnda ve 35-40-45-50-55-60 mm boylarında olma]_rd:ı

p-Ayrıca senent gönrlerici sistem set içerisinde bulunmahd:r ve senent gönderici tabancanrn haznesi tüP

İ"tt ra" oır.p yJyh mekanizna ile İşlev görmeli,basınç dayanı.klı olma]ıdır.Sement gönderici kanal
flexible olma]rdır.

TRANSVER BAĞLANTILAR;
a) Transvers rod bağlantılan hen aç anclrnlabiır ve eklenli hen de tek rodlu ve eklemsiz

olnıalrdrr.
b) Tüm transvers bağlantılarrn kilitleme mekanizmasr üstten olmalıdır,
c) Transvers bağlantı rotlları 40-100 mın de 5'er mm büyümelirlir,
o Açılandınlabilir transrers bağıant, manevrası üç cliizlemde (ileri_geri_sağ_sol ve kenü etrafrnda )

hareket imkanr sağlanalıdır.
e) Ek]emü transvers bağlantı roillarrrın boyları 40 ile 10O mm arasında ve uzayabilir olnalıd:r.

|2

l3.Uzun kafalı vidalarrn ve I başlı vidaların boyuıılarınr brnak için bir taıaftaki çıkıntıyı içine alacak daı bir

alet lazrrn ve bu alet vida boynunun gentik yeriıre kadar vida kafasııı tek tara{L olarak içine ala

14. Set içinde torokal ve ]omber vertebralar için düz ve e u

bu]unmal_rdır.
ğimti olnak üzeıe 4 çeşit
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l5. Her boy ve çap için torakal-lonber vertablarda kullanmak için en az 6çeşit tep (dril) buluıımalıd:r.
l6.Transpedi}irler vidanın yolu_nu kontrol etmek için toplu düz pedikiıler rehber telinin yarn sra a9.1ı toplu
pedikiiıler rehber teli de olnalrd:r.
l7.In situ rod krvırrcı]aı rodu oblik olarak ya.kalayabilmeli.
l8.Rodu vida./çengel'e ya}laştıracak bir düzenek olmat.(Rockeı)Bu düzeneğ.irı yerine yerleştiriltlikten sonıa roda
bastıran kollar çekilecek vidarııı kafasrrun hemen yanrndan slfrı uza.khkta başlanalı, 5nn' den fazla d,a

taşmamaIı.
l9.Transpedi}iiıler vidayı, sıkaıken L koruyucu kullanmaj_r(hem uzuı hemde hsa kafa ]r hernde I başh vida için)
20.Hem vida hen de çengellerde kullanı]abi.lecek rod çatalr olmalr.
2l.Transpedikiiıler vida]arı yaklagtıncı(Compressor) ve uzaklaştıncı(Distfactor)olup birbirine paralel açna
kapama yaprp tek elle kullanmaya izin veren otonati} lri'|it sistemine sahip olmalrdrr.
22.İıcr;(4,5 ve 5,5 nm'lik vidalar için) ve ka]:ı (6,5mm'li} vida için), üstünde 5'er mm'de bir çentiği olan mesafe
ölçiiılü, 6cm'de stoplu kiint uçlu (vida uçlu) ça}ıcı olmalı.
23.Uzuı (6 cn'liD, kesiti yuvarlak ve hekzagonal olan biz olmah.
24.Set içinde 2 adet düz ve eS lenke probu ol_ma.lr.

25.Set vidası için hem set vidasıın düşmesini enge]leyecek yaprda bir hassas, bilyalr udu tornavida, hende
güçlü sıkma_k için T şeklinde sapr olan diiz uçlu tornavida bu]uımalrdrı.
26.Transpedikiiller vida nut ırıı sıkmak için10,5 ve12,5NM torklu el aleti bulunna]rd:ı.
27.Multiaksiyel transvers bağlantılan sıknak için 4,5VE 6,0 nevton gücünde torklu e] aleti buluımahdrr.
28.Sistemde tekli ve çiftli domino bu]unmalrd:r.
29.Sette 2 adet güçlü rot tutucu olına]ıd:ı.
30.Tüm implantların üzeriıde orijinal seri no.su ve boyutlan yazü o]malıd:r.

t 31.Tüm ma]zemeler üzerinde imalatçr firmanrn adr veya anblemi buluımalıdır.
- 32.Tü- malzemeler oda srcaklrğnda saklanabilmeli ve uygun konteynerlerde taşınacak ve saklanabi]ecek

şekilde ol_malrdır.
33.Tüm implant ve uygrılama seti uygun konteynerlerde tespit edilmiş şekilde bulunmalıdır.
34.Rod Makasın:ı üzerinde 3,0-3,2,3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5 çaplaruıdqLi rotllarıı herbirini çapaksrz
kesebilmek için ayrr ayn yuva_larr bulunmalıd:rAynı zananda istenilen lordoti} açryı verebi]nek iÇin üzerinde
mekanizrna bulunnalıdır.
36.Sistem uzun segment ve dejeneratif ameliyatlar yapmaya uygun olmab,drr. Bu sistem için gerekli el aletleri
aşağrdaki gibi olnalrdır.

a)Vertebral kolonun manipiiılasyonu veya vertebra]arın derotasyonuna izin veıen el a_letleriniı olduğu
ayrrca bir set olmalrd:r.
b)Bu uygulana seti ile derotasyon, rediiıksiyon ve translasyon yapılabilmeliclir.
c)Sette ayrıca bilateral apikal vertebral derotasyona izin veren a]et seti bu]unma}, bu sayede vertebralar
bilateral olarak blok halde derote edi]ebilmelidiı.
d)Her fü tip korelasyonda kullan:_labilen derotasyon tüpleri olnalrdır,
e)Vidayr yan yüzeylerinden yaka_layan esnek mandallar vida başna ffidglg}ilmelidir.
flEsnel rnattallarrn içerisinden geçen tüp çubuklar sistenin düz ve hareketsü durnasını sağlanalrd:r.
g)Tüplere bağlanan çoklu }ıskadaı ile de segmental ve vertebral kolonun derotasyonu yapılabilmelidir.

fuRodu yakalamaya izin veren hareketli persuader tüp setin içerisinde olmahdıı..

a,,,37.Sistende4,5]5,s-6,0çaplarrndakirodlarauyuınluhegzogonelbaşt:klıa;ma5rrrçeviricilerbu]uımalıd:r.
38.Tüm nalzemeler ve konteynerler sterüzasyona dayan-ıklr olmal-rdır,

39.Sistemin tüm parçaları birbirine u;ru-nlu ve tek narka olmajrdrr,
40.Sistenirr ürün sorunlulu.k poliçesi bulunmalrd:r
4l.Sistemin Biyouyumluluk, biyonekanik ve d|lımik testleri bulunma]rdır. Iha]e sıragnda ibraz eililmelidir

42.İmplantların CE belgesi d:ı.Tiiın iiriiıı]er Ulusal Bilgi Baı}asına kayrtJı olmalıdıro]malı

oo\R 4Q2.,, 23o
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HEMosTATiK,AKIŞKAN,TRoMBiNLi KANAMA DuRDuRucu

1- Ürün 25oo lU ünite plazma kollajen kaynaklı jelatin matriksten oluşmalıdır

2- sterilize edilmiş olmalıdır.

3-Ürün hacmi 10ml olmalıdır.

oe- \r+3 ç

4_Ürün; enjektör içerisine çekilebilir akışkan jel kıvamında olmah, toz Veya sprey formunda

olmamalıdır..

5-Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilir olmalıdır,

5_Ürün, pıhtılaşma kaskadından ve kontakt aktivasyon yönteminden bağımsız çalışmalıdır.

7-Ürün, pıhtılaşma ,son basamağ| taklit ederek plht| oluşturmalıdır,

8-Ürün , pıhtılaşma faktörü içermemelidir.

9_Ürün, kanamanın üstüne sıkıldığında tamponla desteklemeye izin vermelidir. her türlü kanamayı

2dk içinde durdurabilmelidir.

10_Ürünün ,kanamalı bölgeye sıkıldığında sulama sistemi yapıldığında vücudu terk etmemelidir.

11-Ürün ıslak ve aktif kanamalı alanlara uygulanmalıdır,

12-Ürünün,cam şişede enjektörle çekilmelidir.

13-Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir,

14-Ürün uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkanabilmelidir,

15-Ürün, uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir,

16-Ürün laparoskopik girişimler sırasında 35cm'lik aplikatör ile uygulanabilmelidir"

17-Ürün kiti içerisinde flakonlar, enjektörü Ve uygulama enjektörü mevcut olmalldır,

18-Ürün, Vücut dokularıyla uyumlu olup,6-8 hafta içinde rezorbe olmahdır,

19-Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünürlüğe ve nötral ph'ya sahip olmahdlr"

20-Ürün oda sıcaklığında 25 0ğde saklanabilmelidir,

21-Ürünün UBB kaydı olmahdır.

22_Üretici fima Veya Distribütör tarafından bu malzemelerin sGK onayları (SUT,la eşleştirilmiş)

olmalıdır.

l SAAT ÖNcE iiAuzEluEYı GETıREREK oNAY
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ENFEKSıYoN öNıEYicı SARF TEKNiK özEttıı(tER SG. 'ıta O

1_Ürün kompleksleştirme yoluyla bağlanmış Hyaluronicasit ile saf atelokollajen temelli bioabsorbable

yapıda olmalıdır.

2-Ürün periost oluşumunu stimüle edebilmelidir.

3-Ürün 3-4 hafta içerisinde absorbe olabilmelidir.

ıt-ürün kullanım bölgesine göre kesilebilmeli ve kolayca form alabilmelidir.

5_Ürün soğuk zincir gerektirmemeli, oda sıcakhğında muhafaza edilebilmeli ve çok klsa bir süre

içerasinde kullanıma hazır olabimelidir.

6-Ürün ................. mm çlçülerinde olmalıdır..

7-Toksik, mutojenik Veya alerjik olmamalıdı r.

8-İnsan dokusuna biouyumlu olmalı, natürel dokuyla uyum problem olmamalı ve uyum süreci hızlı

olmalıdır.

9-Tüm hasta guruplanna(Yetişkin, çocuk..v.s) aylrt edilmeksizin kullanılabilmelidir,

10_Ürün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen) kaplamah steril paketlerde olmah ve bu özelliği

sayesinde ısıya dayanıkh, sıvı geçirmeyen, nem ve rutubete dayanıklı olmalıdır,

11-TİBUB ve SGK tarafından onaylanmış olmalıdır.

12_Ürün liolifize edinmiş tip_1 collagen olmalldır ve collogen tabaka prous yapıda olmahdır

13-Ürün hayvan kaynaklı olmalı ve BSE/ISE (Deli dana) riski taşlmamahdlr,

1ıt-Pigmentasyonu azaltmahdır.

TEKLiF VEREN FiRilALAR TEKL|FTEN t SAAT ÖNcE uAuzEMEYı GET|REREK oNAY

ALACAKT|R AKsi TAKDiRDE TEKLiFi GEçERsiz sAYlLAcAKTlR
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10 CC SPONGİOZ ALLOGRAFT TEKNİK ŞARTNAMESİ Aq2OİÜO

l . 10 cc nin tamamı tek kutuda olmalıdır.
2.%|0O insan kaynaklı (allogreft) olmalrdır.

3.Etilen oksit yada gama steiilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da

kufu üzerinde y azma|ıdır.
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir,
5.İnsan dokusu ile %l00 uyumlu,biocompatible olmahdrr,

6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmahdır.
7 .Bn az l yıl miadlı olmalı ve bu kutunun iiaerinde yazmalıdır,

S.İhaleye katılan firmann yetkili bayilik belgesi olmahdır,

9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir,

lO.Ürün,kataloglarıyla ve yayınlarıyla diirıya çapında tarutılmış olmalrdır,

l 1.Oda rsrsrnda saklanabilir olmahdır.
12.Ürtin ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır,

1 3 .Ürün ambalaj ı gereği daha az yer kaplamalıdır,

TEKLIF VEREN FıRiiALAR TEKLlrreıı l sılı öNGE tAızEiiEYl GETIREREK oNAY

ALAGAKT|R AKsi ııxolnoe rexliFl GEçERsİz SAYıLAGAKTıR

SUT KODU: AG 2040
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