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i l g i l i  F İ R M A L A R A

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 K DV  hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinjien 16.03.2020 saat; 
10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Uzm.Dr. Muşt  
Baş

in SA R S U  
V.

Satın  A lın acak  M alın / İşin K D V  H ariç T ek lif

S.N o M alın /tşin  C insi S u t K odu U BB M iktarı B irim i F iyat T utar

1 POLİPROPİLEN NO: 6 /0  17 (±3) MM  
3/8 KESK İN 45 CM 16 M M  İĞNE 300 Adet

2
POLİPROPİLEN NO: 6 /0  13 (±3) MM  
1/2 Y U V A R L A K  (ÇİFT) 60 CM 6/0  
M O N O C R YL 16 MM İĞNE

144 Adet

KDV lariç Genel Toplam

T ek lif Eden  
.../.../2020

Kişi /  Oda / Firmanın A dı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İm za

E k ; Teknik Şartname
Satınalmanın Yapılacağı Birim: PATNOS D E V LE T  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 .İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yükienicinin 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.
• Tekiif veren Firma/Firmaiar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

İlgili K iş i : Y unus Ö Z Y O L C U  -A drcsıSarısu  M ahallesi A dilcevaz yolu üzeri 5.km  
Telefon; 04726161556 Faks: 04726161168 
E -Posta: patnosdh@ hotm ail.com  Web:

mailto:patnosdh@hotmail.com


6/0 KESKİN PR0LENjPUK(16mm)

1-Sentetik monofilament emilemeyen sutur olmalıdır.

2-Polypropilene' den imal edilmiş olmalıdır.

3-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.

4-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.

5-Ürün rengi mavi (blue) olmalıdır.

6-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonuyla ile steril edilmiş olmalıdır.

7-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak 
üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.

8-Teslim.tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

9-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır: 

a-İmalatçı firmanın ticari adı ve adresi

b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak) 

c-Süturün rengi g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu

d-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası 11-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren 
işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.

10-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi' 
ne uygun olmalıdır.

11-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe 

İngilizce kullanım talimatı bulunmalıdır.

12-CE belgeli olmalıdır.



SENTETİK MONOFLAMENT HIZLI EMİLEBİLEN CERRAHİ İPLİK
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Monoflaraent hızlı absorbe olabilen cerrahi ipliklerin toplam doku destek süresi 10. 
Günde yaklaşık %30 olmalı, vücutta toplam emilim (absorbsiyon) süresi ise 50-55 gün 
olmalıdır.

2 -  Monoflament hızlı absorbe olabilen cerrahi iplik, USP ve Avrupa Farmakopisine 
uygun istenilen özellikleri ihtiva etmelidir. Monoflament hızlı Absorbe olabilen 
cerrahi iplik içeriği polygl>tone 6211 veya polygie caprone 25 olmalıdır.

3- Kalınlan, düğüm oturtma, düğüm kaydırma; manüplasyona uygun olmalıdır.
4- İğneler dikiş süresince dokudan rahat geçme özelliğin yitirmemelidir. Dokulardan 

kolaylıkla ve minimum travmayla deforme olmadan geçmelidir. Cerrahi sütürün 
iğnesinin gövdesi dokulardan geçerken portegüde stabil kalacak, başka dokulara zarar 
vermeyi önleyecek yapıda dizayn edilmiş olmalıdır. İğne ve sütüre çapı birbirine 
uyumlu olmalı, iğne sütüre birleşim noktasının bağlantısı sağlam yapılmalı, birleşme 
noktasından ayrılma yaşanmamalıdır. İğneler silikonla kaplı olmalı ve firmalar bunu 
belgelendirmelidir.

5- İğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır. İğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü 
olmalıdır, (özel alaşımlar tercih sebebi)

6- İğnenin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca 
devam ettirmelidir.

7- Vücut için kullammlarda hiçbir şekilde enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve 
sütur materyaline bağlı komplikasyon olmadan iyileşme sağlayabilmelidir.

8- Koruyucu, kolay açılır çift pakatli ambalajda olmalıdır.
9- Alüminyum folyo üzerinde imalatçı firmanın ticari iadı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne 

adet ve iğne boyu (mm olarak), son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numarası, 
sütur kalınlığı, süturun uzunluğu, süturun rengi, 1/1 oranında iğne büyüklüğü ve diğer 
özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.

10-En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim 
ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir. Işıktan ve sıcaktan korunmasına dair 
ambalajm üzerine yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.

11- İç ambalaj ka|»ğı açıldığında iğne kolayca görülebilmeli.
12-Antialerjik, non antijenik ve steril olmalıdır.
13-Kırılma ve bükülmesini engellemek amacıyla iğnedeki nikel oram en az 

(alaşımındaki) %7+ oranında olmalıdır. Firma bu durumu dokümanlarla 
belgelendirilmelidir.

14-Alüminyum folyo üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı, ürün katolog 
numarası, ürün tanıtımı yapısı (monoflament (tek örgülü) ve sterilizasyon şekli basılı 
olmalıdır.

15-Ürün içeriği Poligliton 6211 ise Etilen Oksit ile Polıglecapron25 ise Gama ışım ile
16- sterilize edilmelidir.
19-Ürünler 5 yıl miadlı olmalıdır.
20-Teslim sırasında en az 3 yıl raf ömrü bulunmalıdır.
21-Gelişmiş ülkelerde yapılmış klinik çalışması olmalıdır.
22-Aynca firma ihale sonrası istenen miktarda numune getirw^ek, numuneler tespedilecek
ve uygun olmayanlar ihale dışı tutulacaktır.


