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Say ın ............................................................................................................................

M üdürlüğüm üz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 7 Kalem 
mal/ hizmet 4734 Sayılı K.İ.K 'nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin K D V  hariç birim 
fiyatınızı yazılı ve tasdikli olarak 03.02.2021 günü saat 14:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın A lm a Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim r\[\
ŞaJdW^YA 

İdari ve Malj/İsler M üdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e Adı M iktar Birimi Birim Fiyatı Toplam Tutar

1 ETHIBOND (POLY ESTER) NO: 2 36 (±5) MM 3/8 
KESKİN 45 CM 12 Adet

2 ETHIBOND (POLY ESTER) NO: 2 36 (±5) MM 1/2 
YUVARLAK 45 CM 12 Adet

3 ETHIBOND (PO LY ESTER) NO: 5 48M M  3/8 
KESKİN 75CM 24 Adet

4
POLIPROPILEN NO: 6/0 17 (±3) MM 3/8 TERS 
KESKİN 75 CM 180 Adet

5
POLİPROPİLEN NO: 0 40 (±5) MM 1/2 KESKİN 
75 C M /100 CM 180 Adet

6 POLIPROPILEN NO: 1 40 (±5) MM 3/8 TERS 
KESKİN 75 CM 120 Adet

7 POLIDİOKSANON NO: 1 40 (±5) MM 1/2 
YUVARLAK (LOOP) 150 CM 60 Adet

Son T ek lif V erm e T arih i: 03 .02 .2021  günü s a a t  14:00’e T ek lif V erm e gün ve saatin e  göre fax /m ail ile gönderileb ilecek  

asılları elden yada kargo /p osta  yolu  ile teslim  ed ilm elid ir .
1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanm a suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve m arka esas alınacak, benzer, m uadili vb. M alzem eler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif  fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirm e tüm m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  edilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hüküm leri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TİTUBB kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas
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almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firm aya rükû edilecektir.
9-îdarem iz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirm e dışı tutulacaktır.
N ot:l-M al teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.

2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilm esi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışındaki teslim atlarda oluşan sorum luluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-KAŞE
İMZA
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1. Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan iplikler Polyester'den ıfnal edilm iş olmalıdır.
2. Sentetik absorbe olmayan cerrahi ameliyat ipliği multifılaman yapıda olmalıdır.
3. Absorbe olm am alı, kolay düğüm tutmalıdır.
4. Sutür dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır ve sütür materyaline bağlı 

komplikasyon riski minimum olmalıdır.
5. Cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra 

gerilm eye ve çekilm eye maksimum direnç göstermelidir
6. Cerrahi sentetik multifılaman absorbe olmayan iplik, cerrahi iğneye takılı durumda ve 

kıvrılmayı engelleyecek şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.
7. İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U .S.P . Ve/veya 

Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Cerrahi sentetik M ultifilaman ameliyat ipliğinin çap 
değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma 
performansı EP ve U SP ’y e  uygun olmalıdır.Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.

8 .‘ Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde 
imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı 
tüylenm eye karşı dayanaklı olm alı ve  dikiş süresince deforme olmamalıdır.

9: Teslim  edilecek malzemenin miadı 5 yıl olmalıdır.
10. İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde 

dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olm alıdır ve iğne -  sütür birleşme 
yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne -  sütür birleşim (bağlantı) yeri doku sürüklenmesi ve doku 
travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinm iş olmalıdır.

11. Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve  kolay eğilm eyen, özel çelik  alaşım lı ve portegüye 
takıldığında kaymasını engelleyecek  yapıda (flat gövdelijolm alıdır, İğneler portegü ile rahat

’ ■ tutulacak yapıda olmal ıdır.
12. İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olm asını engelleyecek şekilde, sterilizasyon  

tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. Sütür ambalajı açıldığı an sütür 
kullanıcıyı karşılamak ve iğne portegü ile rahatça alınabilmelidir .İpliğin dolaşmasını

-  engelleyecek  bir faktör olm alı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye 
ulaşılabilmelidir.

13. Cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan ameliyat ipliği,iğne bağlantı yerinden 
çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır, iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, 
kırılmaması için 302 seri çelikten meydana gelm eli ve iğnedeki N ikel Oranı % 8 -  10 +  
Karbon Oranı % 0.15 +  Krom Oranı % 16-18 olmalıdır. Bu özellikler firma tarafından asıl 
dokümanlarla belgelendirmelidir ve konu ile ilgili kalite belgelerini teklifle birlikte vermelidir. 
Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız laboratuarlara (örn: ODTÜ  
Metalüıji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masrafları da tek lif veren firma 
tarafından karşılanacaktır..

14. Cerrahi sentetik multifilaman absorbe olmayan am eliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı 
olm alı, özel çelik alaşım lı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

15. İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olm alı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.
16. Sütür ile ilgili şartlar: Sütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik  

gösterebilir, + /- %10 tolerans tanınacaktır.
17. İğne ile ilgili şartlar :İğne boyu lOmm.nin üzerindekiler iç in + / - %10 tolerans tanınacaktır.
18. Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilm iş olmalıdır
19. İdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürlan, gerekli 

gördüğü testlerden (Bu testler; lif  cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma 
mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, 
boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri 
yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve 
test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli tek lif 
veren istekli tarafından karşılanacaktır. A vngg bu aşamada verilen numunelerin yetersiz 
gelm esi durumunda istekli firmalardan tekraLnwrfiıne istenebilecektir.

ETHİBOND SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAMESİ



20. Ürünün Sağlık Bakanlığı U lusal B ilgi Bankasına kaydedilm iş ve onaylanm ış ürün numarası 
bulunacaktır. Her ürünün üzerinde CE işareti ve kontrol numarası tıbbi cihazlar yönetm eliği 
hükümlerine uygun şekliyle iliştirilm iş olmalıdır.

21. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz 

Y önetm eliği M adde:5)

22. T ek lif edilen ürünlerle birlikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve l ’er adet 
numunede sunulmalıdır.

23. T ek lif verilen kalemlerin kararlan ; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten 
(tensil kuvveti-gerilm e-çekm e-kopm a-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra 
verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde •elde edilen tecrübelere göre karar 
verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, am eliyat sırasındaki perform any, iğne, 
iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay  
geçiş sağlaması birinci dereceden önem  arz ettiğinden tercih sebebidir



POLYPROPYLEN CERRAHİ İPLİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ:
1. Cerrahi sentetik monoflament absorbe olmayan polypropylene ipliklerin kalınlıkları, 
düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisine uygun 
olmalıdır.
2. Sütür boyu 45 cm'nin üzerindekiler için ± % 10 tolerans tanınmalıdır. İğne boyu 10 
mm'nin üzerindekiler için ± %10 tolerans tanınmalıdır.
3. iğne iç yüzeyi düz ve kanalsız olmalıdır. Operasyon boyunca iğneler dokudan çok rahat 
geçmeli, güçlü olmalı, kalsifıye dokularda rahatlıkla kullanılmalı.
4. İğne yüzeyi pürüzsüz olmalı, keskinliğini/sivriliğini, operasyon sonuna kadar sürdürmeli, 
kırılmaya karşı dirençli olmalı. İğne alaşımının içerisinde en az %6-9.5 arası nikel ve %0.8-1.4 
arası titanyum ya da % 6-9,5 nikel, % 17-19 krom olmalı ve bu oranlar iğne üreticisi 
tarafından belgelenmelidir.
5. Düğüm atılırken süturda tiftiklenme olmamalıdır.

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ:
6. Sentetik monoflament absorbe olmayan cerrahi iplik polypropylene'den imal edilmiş 
olmalıdır.
7. Cerrahi sentetik monoflament polypropylene ipliklerin içerisinde düğüm oturmasının 
düzgün olması, açılmaması, tiftiklenmenin olmaması ve düğüm emniyetinin yüksek olması 
için polyetilen veya benzer özellik gösterebilecek (tercih sebebidir) materyal olmalıdır.
8. Birim ambalaj/poşette imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi 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.
9. En az 12 paket ihtiva eden kutularda ambalajlanmış olmalı, içerisinde birim ambalajdan 
kaç adet olduğu belirtilmelidir. Işıktan, nemden ve sıcaktan korunmasına dair yazı olmalı. Seri 
ve kontrol numarası olmalı. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması 
gereken bilgilerin tamamı olmalıdır.
10. En az 3 yıl miadı olmalıdır.
11. Teslim sırasında en az 2 yıl raf ömrü bulunmalıdır.
12. Sütür ambalajının Kullanım esnasına kadar nemden, ısıdan, ışıktan korunması için bir 
yüzü şeffaf film diğer yüzeyi kağıttan (Örnğ:TYVEK)olmalıdır.(tercih sebebi) Ayrıca sütür iç 
ambalajı plastik/karton ambalajda olmalıdır.
13. İç ambalajdaki iğne, portekü ile tutulması için kolay görülebilmelidir. iğnenin ucu 
travmatize olmaması için slikon veya köpük tampon ile korunmalıdır.
14. Sütür, iç paketten hafızalı çıkmaması/düğümlenmemesi için, makara sistemi ile veya 
kartonda ise düğümlenmeyi/hafızayı engelleyecek şekilde bulundurulmalıdır.
15. Kutu ambalaj üzerindeki bilgiler poşet ambalajın üzerine görülebilir şekilde olmalıdır.
16. Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait prospektüs olmalıdır. TÜRKÇE açıklamalı prospektüs 
olmalıdır(TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ MADDE: 5)
17. Birim ambalajın üzerinde imalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı, iğne cinsi, iğne adedi 
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 
görülüp, okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir.



18. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajının üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı 
olmalıdır.
19. Antialerjik, nonantijenik ve steril olmalıdır.
20. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin 
portekü ile tutunulması, iğnenin çelik alaşımı, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay 
geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden tercih sebebidir. Bu özelliklerin 
belirtildiği, tüm sütürlerin birebir gösterildiği orjinal katolog ihale dokümanları ile birlikte 
verilmelidir.
21. En az 1 adet numune getirecek, numuneler test edilecek ve uygun olmayanlar ihale dışı 
tutulacaktır.
22. Teslim edilecek malzeme ile getirilen numunenin teyidi için istenildiği takdirde 
firmalardan kapalı ambalajlarda (birer kutu) numuneler talep edilebilecektir.



POLYDIOXANONE ABSORBABLE SÜTÜR TEKNİK ŞARTNAM ESİ

1. Polydioxanone veya poliglikonat dan imal edilmiş m onofilament sütür malzemesi olacak ve bu özellik ürün 

poşetleri, ürün kutusu ve ürün kutusunda bulunan ürün kullanım talimatında açıkça belirtilecektir.

2. Absorbe olma süresi 180-210 gün olup, aynı zamanda en az 56 gün doku desteği sağlayacaktır. 3. Tekli steril 
paketlerde olacak ve teslim edilecek malın son kullanma tarihi en az 3 yıl olacaktır. 4. iğneli tiplerde teslim edilecek 
malzemenin iğnesi aynen istenilen ve yanlarında yazılı özelliklerde

olacaktır.

5. İğneler, kolay bükülmeyecek, kırılm ayacak, iplik ile uyum içinde olacak ve iğne iplikten kolayayrılmayacaktır. İğne 

gövdesi portegüde stabilizasyonu ve dokuya kontrollü penetrasyonu sağlayacak şekilde olacaktır.

6. Keskin iğneler ciltten kolayca geçebilir özellikte olacaktır, iğneler çoklu geçişlerde penetrasyon gücünü 
koruyacaktır.

7. iplikler, kolay düğüm tutacak, düğüm emniyet yüksek olacak, kopmayacak, liflenme yapm ayacaktır.Poşetten 
çıktığında sütür halizası minimum seviyede olacakur.

8. Teklif edilecek malların Sağlık Bakanlığı onaylı UBB kaydı olacakur, ürüne ait barkod numarası gerek kutu üstünde, 
gerekse birim poşet ve poşet içindeki karton üzerinde olacakur. 9. Ürün bilgileri yer aldığı etiket, sökülemeyen 
özellikte baskı şeklinde olacaktır. 10. Her poşet üzerinde malzeme ile ilgili ürün kodu, iğne boyu, iğne şekli, iplik 
uzunluğu, usp standartlarına uygun nosu, lot numarası, ce işareti ve ce belgesi veren kuruluşun kodu, üretici firmanın 
adı ve ürün menşei bilgilerinin yanı sıra iğneli ürünlerde 1/1 ölçeğinde iğnenin profil resmi basılı olacaktır.

11. Alüminyum folyo ambalaj 2 kulakçık ayrı yöne doğru çekilerek açılacak ve ya poşet yırtılması ileportegüyle 
rahatça alınabilecek şekilde belirmelidir, sütürün takılı olduğu karton paket üstünde poşet ambalaj üzerinde yazan 
bilgilerin aynısı bulunacaktır. Ürün ambalajı açıldığında sütür steril sahayakolayca düşecektir, ambalajda yapışıklık ve 
zor açılma durumu olmayacaktır.

12. İç ambalaj sütürün kıvrılmasını ve dolaşmasını engelleyecek şekilde hazırlanmış olacaktır, ipliğin

dolaşmasını engelleyici bir faktör olarak, yukarıda belirtilen düzenek açılmadan iğneve kolayca ulaşılabilecek ve 
portegü ile kolayca tutulabilecektir ve iğnenin deforme olmasını engellem ek için iğnenintakılı olduğu bir keçe 
bulunacaktır.

13. İhaleye giren firmalar, teklif verdikleri her kalem için orijinal ler kutu (minimum 12adet) numunevi ameliyathane 
sorumlu hemşiresine ihale saatine kadar bir tutanak ile teslim edeceklerdir. Num uneler cerrahi ekipler tarafından 
denendikten sonra teknik şartname m addelerine uygunluğuna göre verilecek teknik raporlar Hastane 
Başmüdürlüğüne bildirilecektir. 14. İhaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürünler, verilen numuneler ile teknik 
olarak aynı UBB numarasına sahip olacaktır.


