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İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 
PATNOS DEVLET HASTANESİ

Sayı 
Konu 
İşin Adı 
Dosya Id

54592530-211/....
Fiyat Teklifi
KBB BİRİMİ İÇİN 1 KALEM CERRAHİ İPLİK ALIMI 
1929

İLGİLİ FİRMALARA

27.02.2020

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin / hizmetin 
alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile 
yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 02.03.2020 saat; 
ILOO'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim. . ı /
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Satın Alınacak Malın/ İşin KDV Hariç Teklif
S.No Malın/İşin Cinsi Sut Kodu UBB M iktarı Birimi Fiyat Tutar

1 POLİDİOKSANON NO: 5/0 16 (±3) 
MM 1/2 YUVARLAK 75 CM 300 Adet

KDV]Hariç Genel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2020

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/îmza

E k : Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS DEVLET HASTANESİ

• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.llaç ve Tıbbi C ihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• idare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 150 gün 
içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 3 (üç) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

A dres:Sansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri 5.km 
Telefon: 04726161556 Faks: 04726161168 
E-Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

ilgili K iş i : M ehm et Sena ULAŞ - 
m em et_.ulas@ hotm ail.com

mailto:patnosdh@hotmail.com
mailto:memet_.ulas@hotmail.com
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SENTETİK UZUN SÜREDE ABSORBE OLAN POLİDİOKSANONPOLYGLYCONATE CERRAHİ SÜTUR TEKNİK 
ŞARTNAMESİ

I .Malzeme içeriği Polydioxanone yada Polygliconat olmalıdır.

Z.Monoflaman yapıda olmalıdır.

B.Sentetik yapıda olmalıdır.

4.Absorbe olmalıdır.

5.60 gün doku desteği sağlamalıdır.

6.180-210 gün içinde vücuttan tamamıyla atılmalıdır.

7.Gösterdiği gerilme gücü 3/0 ve kalınlar için; A) 14. günde % 75 B) 28. günde %70 C) 42. günde % 50 
olmalıdır.

8.İğnelerin çelik alaşımları dayanıklılığı ve esnekliği sağlayabilmesi amacıyla en az %11-19 arasında 
krom, en az %0,5 ve üzeri nikel alaşımından imal edilmiş olmalıdır. Firma bunu belgelendirmelidir. 
Keskin iğneli kodlarda travmatizasyonu azaltmak amaçlı iğne uç yapısı üçgen (veya yıldız) gövde yapısı 
ise yuvarlak olmalıdır.

9.Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen kağıt, 
diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj alüminyum folyo olmalıdır. Ürünlerini tek ambalaj içerisinde 
teklif eden firmaların ise ambalajı soyulabilir nitelikte alüminyum folyo ambalajdan oluşmalı, 
alüminyum folyo ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan ambalaj üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler 
bulunmalıdır.

10.Düğüm kolay kaydırılmalıdır. İlk düğüm sağlam olmalıdır.

I I .Düğüm tam oturmalı ve düğüm emniyeti yüksek olmalıdır.

12.Düğüm hafızası olmamalıdır.

13.İğne dokudan kolaylıkla minimum travmayla, deforme olmadan geçmelidir. Geçtikten sonra sütur 
dokuya takılıp büzüşmemeli ve tiftiklenme yapmamalıdır. Vücutta reaksiyon göstermemelidir.
14.İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğini yitirmemelidir.

15.Cerrahi süturün iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara 
zarar vermeyi önleyecek yapıda olmalıdır. Cerrahi süturün iğnesinin gövdesi portegüden her yöne 
doğru kaymayı engelleyecek yapıda olmalıdır.

16.İğne ve sütur çapı birbirine uyumlu olmalıdır.

17.İğne sütur birleşme noktası dokulardan geçerken travma yaratmamalıdır.

18.İğne ile sütur birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme noktasından ayrılma 
yaşanmamalıdır.

19.Sütur paketten çıktığında minimum paket hafızasına sahip olmalıdır.  ̂ 7

patnofc ' '



.s •

20.Ambalaj süturun kıvrılmasını engelleyecek şekilde yapılm ış olmalıdır.

21.Dış paketten çıkarıldığında masa üzerinde diğer malzemelerle karışmaması için iç ambalaj 
üzerinde de aynı bilgiler yer almalıdır. Dış ambalaj kolay açılabilmelidir.

22.Sütur malzemesinin Loop form larının iplik uzunluğu en az 75 cm olmalıdır.

23.Malzemeler tek tek steril poşetlerde olmalıdır.

4.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalı ve son kullanma tarihinin dolmasına 
3 ay kala bildirim i yapılm ış medikal malzemeleri fiyat farkı veya ek bir maliyet talep etmeden uzun 
miadlı yeni ürünlerle değiştirmelidir.

25. Sütur yüzeyi pürüzsüz olmalıdır. Kaplaması dokudan geçerken sıyrılmamalıdır, tiftiklenmemelidir, 
dokuyu yırtmamalıdır. Süturun kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

26.Firma en az 5 adet numune vermelidir. 27.UBB Kaydı olmalıdır.

28.İğne boyları istenilen ebatta ve sütur uzunlukları EP ve USP standardına uygun olmalıdır.
29.Dokuya girişini kolaylaştırmak için cerrahi iğneler silikonize olmalıdır. Keskin iğneler keskinliğini 
yuvarlak iğneler sivriliğini operasyon boyunca korumalıdır.

30. Birim ambalaj üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi ve iğne 
boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, sütür kalınlığı, süturün 
uzunluğu, süturün rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir, okunabilir ve 
sonradan yapıştırma olmayacak ve silinmeyecek şekilde orijinal baskılı olmalıdır. Kutu ambalaj 
içerisinde Türkçe prospektüs olmalıdır.

31.Ürün tanım ındaki kolaylık için farklı ürün gruplarının farklı renk kodları ile ayrılmış olmalıdır. Bu 
renk kodlamaları uyum laştırılm ış standartlara uygun olmalıdır.

32. İğne ebatları ihale listesindeki ebatlarla aynı ölçülerde (± lmm)olmalıdır


