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MoNoFLAM€t{T A8soRBE oIMAYA cCnRAHl IPLix §ARTİüAMEsi

3, Absorbe olmayan sütür slnlflna 8irsede hel yll%15-%20 sini hidroliz yolu ile atllmaİr.

4. sütür boyu 4s cm'nin üıerindekiler için +/- %10 tolerans tanlnmaİd|r. iğne boyu ı4 mm'nin ü

%ı0 tolerans tanlnmaİdlr.

5. ürünler Etilen oksit Veya 8ama ile streril edilmiş olmahdlr.

6. Numune değerlendirme§i için değ€rl€ndirme e§a§larl,

Kahnlıklan, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne ip|ik kombinasyonlan usP ve Avlupa Farmakopisi standarlarlna uy8un

olmahdll.

sentetik monoflam€nt absorbe olmayan .errahi iplik Polyamide 6,66'dan den imaledilmiş olmahdlr.

,",|a"ı,
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9. t^ a7 72 ad€t ürün iç

1o.

1l,
12.

13.

DokU 8eçişlerinde travma oluşmaması için jğne içyüzeyjdüz, pürüzsüz ve kanalslz olmal|dlr.

operasyon boyunci iğneler aterosikl€rotik dokı]dan çok rahat 8eçmeli, güçlü olmaİ, iğnenin siljkon ile

kapİ olduğu belgelendirilmelid r. Bu belge ihale / aİm dosyaslna eklenmelidir.

iğne, k€skinliğini/ sivriliğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeli, klnlmaya, eğilmeYe Ve bükülm€ye

ka.şl dirençli olma5l için iğne çelrk alaıml455 serisi 5u.8alloy veya cardiopoint iğne olmalldlr.

iğne 8övdesi, dokulardan 8eçerken proteglde stabil kalmall Ve diğer dokulara 2alal Vermeyl

önIey€cek şekilde dirayn edilmiş o]malıdlr.

iğne / sütür çapl uyumlu olmall, bu sayede iğne dokulardan 8eçerken travma oluşturmamalldlr. iğne

ile sütür birleşim noktasl bağlantl5l sağlam olmalldlr.

iğne sütür birleşiminde miclo drallveya lazerteknoloji§ikullanllmlş olmaldlr

sütür paketinden çlkanld,ğlnda minimum paket hafl2aslna sahip olmalıdlr

ö.elliği saYesinde kolay düğüm otunulabilmelidir.

Aynca, kontrollü saİnlm

viiı. Ambalaj açltlml kolay ve çabuk kullanlma uygun olmall, ıç karton v€ya plastik makara portegü veya

herhangi başka bİ alet 8erektirmeden kolayca mayo masaslna bıraklabilmelive iğneye porte8ü ile

kolay ulaşılabilmelidir.

ix. T€klifverilen her kalem için numuneter orjinal kıJtusu nda v€ €n aı 5 adet olarak tedim edilmelidir,

7. iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmahdlr. Ve iğnenin dayanıklll|ğlnln sağlanmasl için alaşlmlnln içerisinde

e^az%7,5.%9,5alaslNikel,Kromoranlenaı%10olmahdlrvebuoranlariğneÜreticisitaraflndan
belgelenmelidir.

8. 8arim amba|ajı üze.inde bulunması gereken bilgilel;

i. lmalatçl firmanln ticari adlVeYa klsa adl,

ii. lğne cin§i, iğne adedive iğne boyu (mm olarak),

iii. son kullanma tarihi, neriliıasyon şekli, lot numalasl, §ütur kallnllğl, süturun uzunlı]ğır, sÜturün

uluslararan ren* kodu, 1/1 oran|nda iğne boyaklağü V€ diğer öıellikleri görülebilir tanda okunakll ve

bozulmaYacak tarıda belirtilmelidir.

iv, sütül ambalaİnln kullanlm esnaslna kadar nemden, ısldan, lşlktan korunmasl için dlş ambalajı

soyu|abilİ natelakte alimünyum folYo Veya bir yü,0 şeffaf diğer yüzü Tyvek, iç am?lall soyulabilil

veYa yırtllabilİ alümünYum folyoveya bilister/ karton /plastik makara olmahd,r,

V. Ç]ft ambalajll ülünlerde dlş ambalaj saYdam naylon olup iç ambalaida ürünle ilgilidetayh bilgilel ya?lll

ve görülebilir olmalldlr.Tek ambalajll ürünlerde, ürünlerin yelleştirilmış olduğu iç karton / kağlt /
plastik makara ürerinde ürün€ ait detayll bilgiler olmalldlr

er€n kutularda ambalajlanm,ş olmall, kutu içelasinde birim ambalajdan kaç adet ol

I

yaimasl8ereken bil8ilerin tamaml o malldlr.

Her kutu açeli5inde lğrkç€ açıklamall ürün Prospektüsü bulunmalldlr.

Ürünler en az 2 yll miadlolrnahdlr,

Teslim slrasında en az 1yllrafömrü bulunmaİdlr,

Vücut içi kullanlmlarda enflamasyon, doku reaksiyonu Velmemeli ve sütür materyaline bağll

olmadan aYaleşme §ağlanabilmelidil

Filma, kıJllanllmamlş ürünlerin miad!nln dolmaslna 3 aY kala urün değişimin i taahüt edecektir,
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belirtilmelidir, Lot Ve katalog referans numara§l olmalldlr. Kutu ambalajln üıerinde, bilim ambalaınln



6/0 PDs

MoNoFtAMENT Uz(.JN DÖNEM A8soRBE oLABiIEN ctRRAHi iPLiK 5ARTNAMEsi

1. Kallnllklarl, düğaim atma kabiliyetlerive iğne iplik kombinasYonlan tJsP ve Avrupa Farmakopisi standarlarlna uy8un
olmalldlr.

2, sentetik monoflament absorb€ olan cerrahi iplik Poly8liconat€ den imal edilmiş olmalldll.
3. Toplam doku destek süresi42_50 gün, vücuttan toplam emilim (absolbsiYon) sülesiise 180_210 gün olmaİdlr.
4. sütür boyu 45 €m'nin üzerindeİiler için +/ %10 toleran§ tan|nmahdır. iğne boyu 10 mm'nin üıerirldekiler iqin +/

% 10 tolerans tanlnma lld|r İ
5. Ürünler Etilen oksit ile streril edilmiş olmalldll,
6. Numune d€Ğen€ndirm€si için; numune değerlendarm€ esaslarl;

i. Doku 8eçişlerinde travma oluşmamasl için iğne içYüzeYidüu, pürüz5üz olmalldlr.
ii. opelasyon boyunca iğneler dokudan çok rahat 8eçmeli, güçlü olmall, iğnenan silikon ile kaph olduğu

belgelndirilmelidir. 8u belge ihale /alım do§ya5lna eklenmelidir.
aii. iğne, k€skinliğini/ sivriliğini, opera§yon sonuna kadar sürdürmeli, klrülmaYa, eğilm€y€ ve bükülmeYe

ka.şl dirençliolmasl için iğne çelık alaıml455 serisiveya surgalloy olmalldlr,

iv. iğne 8övdesi, dokulardan geçerken prot€8üd€ stabil kalmalı ve diğer dokulara zarar vermeYi
önleyecek şekiıd€ dizaYn edilmiş olmaıdlr-

V. iğne / s0tür çapı ıJyumlu olmall, bu sayede iğne dokulardan geçerken travma oluşturmamaİdlr. iğne
ile sütür birleşim noktaslbağlannsı 5ağlam olmaldlr,

vi. iğnesütürbirl€şimindemicrodrıllveya laıerteknolojisi kullanllmlşolmaldlr.

Vii. 5ütür paketanden çlkğnldlğlnda minimum paket hafıza5lna 5ahip olmahdlr.

viii- Ambaıai aç,llml kolay ve çabuk kullanıma uy8un olmall, iç karton Veya plastik makara portegü Veya

herhan8i başka bir alet gerehi.meden kolayca mayo masaslna blraıllabilmeli ve iğ}ye porte8u ile

kolaV ulaşllabilmelidir.

ix. Teklifverilen heİ kalem için numuneler orjinalkutusunda Ve en a2 5 adet olalak teslim edilmelidil.

7. iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş o|malldlr, Ve iğnenin dayanlkllllğlnln sağ|anman için alaşlmlnln iç€risinde

e^ a1 %'7,s - oA 9,5 aft Nikel, Krom oranl en a2 % 10 olmaİdır ve bu oranlar iğne üreticisi taraflndan

bel8€l€nmelidir.

8. 8irim ambalajl ür€rinde bu lunmas l gereke n bi18iler;

i. imalatçl firm5nln ticari adlveya klsa adl,

ii. iğn€ cinsi, iane adedive iğne boyu (mm olarak),

iii. son kullanma tarihi, steriliza§yon şekli, lot numarasl, sütur kallnİğl, süturun uzunluğu, süturün

uluslararasl renk kodu, 1/1 oranlnda ağne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebalar tarzda okunakll ve

bo2ulmayacak tanda belirtilmelidil.

iV. sütürün Yaplsl hakklnda bilgive kare barkodu bulunmahdlr.

v, sütür ambalajln|n kullanlm esnaslna kadar nemden, lsldan, §|ktan korunmasl için dlş ambalajl

soyulabilk nitelikte alimünyum folyo veya bir Yü.ü Şeffaf diğer yürü Tyvek, iç ambalaj. §oyulabilir

veYa y|n|labilir alümünyum folyo veya bilister/ karton /plastik makala olmal|dtr, İVi, çift ambalajll ürünl€rde dlş ambalaj saydam naylon olup iç ambalajda İronle ll8lll detEyll biltil€l ya.ll
ve görülebilİ olmahdlr.Tek ambalajll ürünlerde, ürünlerin Yelle§tirilmi, olduğu iç karton / kağlt /
plastik makara üzerinde ürüne ait detayll biltiler olmalldlr.

9. En az 12 adet lrün içe.en kutulalda ambalajlanmış olmalı, kutu içer]sinde bi.im ambalajdan kaç adet ol

belirtilmelidir. tot ve katalo8 referan5 numarasl olmalldlr, Kutu ambalajın urerinde, birim ambalajln

yazmasl gereken bil8ileran tamaml olmalldIr.

10, Her kutu jçerisinde Tü rkçe açlklamallürün Prospektüs0 bulunmalldlr

11, Ürünler en ar 2 yl miadl olmalıdlr,

12, Teslim slraslnda en a, 1yl laf ömrü bulunmalldır.

,!c

13, Vücut içi kullanlmlarda enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve sütür materyaline bağll ko

olmadan iyileşme sağlanabalm€lidir,

14. Firma. kullanllmam§ ürünlerin miadlnln dolmasIna 3 ay kala ürun değişimini taahüt edecektir
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