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S ay ın ................................................................................................................... .........

H astanem iz ve bağ lı b irim lerde  ku llan ılm ak üzere  aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen  14 K alem  m al/ 
h izm et 4734 Sayılı K .İ.K  'nun  22 /d  m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç birim  fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli o larak  2 7 .0 7 .2 0 2 lg iinü  saat ] 0 :0 0 'ek ad ar Patnos D ev le t H astanesi Satın A lm aB irim ine 
gönderilm esi/teslim  ed ilm esi hususunda;

G ereğini rica  ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S.No M alzem e A dı M ik tar B irim i B irim  F iyatı T oplam T utar

1 DİSPOSABLE ENDOSKOPİK GRASPER 5MM 10 Adet
2 ENDOSKOPİK SPESİMEN TORBASI 10MM 50 Adet

3 DİSPOSABLE LAPAROSKOPİK DİŞLİ TUTUCU 
5MM

20 Adet

4 DİSPOSABLE LAPAROSKOPİK MAKAS 5MM 10 Adet

5 DİSPOSABLE ENDOSKOPİK KLİPS ATICI 10 
MM ’ 30 Adet

6 ENDOSKOPİK İRRİGASYON VE ASPİRASYON 
SETİ 5MM

20 Adet

7 POLİMER KLİPS APLİKATÖRÜ XL 1 Adet
8 LİNEER STAPLER KARTUŞU 80 MM 3,8 MM 20 Adet
9 POLİPROPİLEN NO: 2/0 KESKİN 30 MM 75 CM 600 Adet
10 İPEK İPLİK NO:2/0 YUVARLAK 25 MM 75 CM 84 Adet

11 POLİDİOKSANON NO: 1 45 MM YUVARLAK 
(LOOP) 150 CM 180 Adet

12 BİSTÜRİ UCU NO: 15 1000 Adet
13 BİSTÜRİ UCU NO: 11 1000 Adet
14 VİCRYL NO: 0 40MM İĞNE 75 CM YUVARLAK 480 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 27.07.2021 günü saat 10:00’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim e d i lm e l id i r .( p a tn .O S d h @ h o t l î ia İ l .C O n i)
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 kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
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5- Bu mektupla birden fazla malzeme için te lif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunlarm Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarmm eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış sonrası 
hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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Cerrahi İpek teknik şartnamesi

1-Örgülü, silikonize ipekten mal edilmiş olacaktır. Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik 
kombinasyonu U.P.S.ve E.P'ye uygun olacaktır.

2-İpek iplikler, cerrahi iğneye takılı durumda ve kolay eğilip bükülmeyecektir.

3-Birim ambalaj ipek kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde, iç ve dış 
olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelecek

4-Ürüne ait bilgiler ürünün üstüne etiket şeklinde sonradan yapıştırma değil, ürünün üstüne ürün 
ambalajının orjinali şeklinde olacaktır. İç ambalajın aynı zamanda üzerinde okunaklı ve bozulmayacak 
biçimde şu bilgiler yazılı olacak. Ticari firmanın ticari adı ve/veya kısa adı İğnesiz ise sütur adedi 
Süturun kalınlığı (metrik ve U.S.P.olarak) Süturun uzunluğu Süturun rengi Steril ibaresi, sterilizasyon 
metodu Üretim ve son kullanma tarihleri ve lot numarası yazılacaktır

5-Kutu ambalaj içerisinde birim ambalajdan kaç adet olduğu belirtilmelidir .Sıcaktan ve ışıktan 
korunmasına dair yazı olacaktır.Seri ve kontrol numarası olacaktır. Kutu ambalajın üzerinde, birim 
ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin tamamı olacaktır.

6-İhale salonuna ürün orijinal ambalajlı açılmamış kutusu ile gelecektir.

7-İç ambalaj kolay açılabilir olmalıdır. 8-İç ambalajı açmak için makas, bistüri gibi aletlere ihtiyaç 
olmamalıdır.

9-Sütur açıldığında, sütur kıvrılıp, dolaşıp, düğüm olmasını engelleyecek sistemi olmalıdır.



27 DİSPOSABLE ENDOSKOPİK GRASPER 5 MM
1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik grasper 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik grasper çene uzunluğu 18 (±1) mm, çene açıklığı 21 (±1 )mm olmalıdır.
5. Endoskopik grasperin şaft uzunluğu 31 [± 1) cm olmalıdır
6. Endoskopik grasper 360 ° rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
7. Endoskopik grasperin uç kısmı rahat kullanım açısından künt, çene iç yüzeyi atravmatik 

tırtıklı olmalıdır.
8. Endoskopik grasperin tutacında bulunan çift tetik sayesinde ağız kısmı kademeli ve 

serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Endoskopik grasperin çenesinin dokuyu tutuş gücünü arttırması ve istenilen kademede 

tutuşun sabitleyebilen mekanizması olmalıdır.
10. Şaft kısmı,endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması için siyah 

renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
11. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde 

orijinal baskı ile belirtilmelidir.
12. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
13. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
14. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
15. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de 

;Ürünün kullanım kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasmde sağladığı 
avantajlar dikkate alınacaktır.



24 DISPOSABLE ENDOSKOPİK İRRİGASYON VE ASPİRASYON SİSTEMİ 5 MM
1'. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminin şaftı 5 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi tutaç, şaft,' aspirasyon-irrigasyon 

hortumlarından oluşmalı ve aynı steril piaket içinde bağlantıları yapılmış halde hazır 
bulunmalıdır.

5. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemindeki şaftın uzunluğu 34 (± 1) cm olmalıdır.
6. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sistemi tutacı üzerinde irrigasyon ve aspirasyon 

işlemlerini kumanda etmek için harfleri ile işaretlenmiş 2 adet buton olmalıdır.
7. Endoskopik irrigasyon ve aspirasyon sisteminde şaftın ucunda irrigasyon ve aspirasyon 

işlemini hızlandıran delikler olmalıdır.
8. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde 

orijinal baskı ile belirtilmelidir.
9. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
10. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
11. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
12. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme de 

;Ürünün kullanım kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasınde sağladığı 
avantajlar dikkate alınacaktır.



DİSPOSABLE ENDOSKOPİK SPESİMEN ÇIKARMA TORBA SİSTEMİ 10 MM
1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik spesimen torba sisteminin şaftı 10 mm çapında olmalıdır.
4. Endoskopik spesimen torba sisteminin kanül uzunluğu 29 (±1) cm olmalıdır.
5. Endoskopik spesimen torba sisteminde kanülün içinde torbanın bağlı bulunduğu iç şaft 

olmalıdır.
6. Endoskopik spesimen torbası yırtılmaya dayanıklı polyurethane malzemeden imal 

edilmiş olmalıdır.
7. Endoskopik spesimen torbasının ağız çapı 6 ( ± 1 ) cm »derinliği 15 ( ± 1 )cm olmalı ve 

konik şeklinde açılabilmelidir.
8. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı itildiğinde torba metal bir kasnağa bağlı 

olarak açılabilmelidir.
9. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı arkasında bulunan ipe bağlı halka 

çekilerek torba kasnaktan ayrılabilmeli ve torbanın ağzı büzülebilmelidir.
10. Torbanın büzülmesi için gerekli ipin kesilmesini sağlayan iç şaftta bulunan gizli bir bıçak 

olmalıdır.
11. Endoskopik spesimen torba sisteminin iç şaftı üzerinde torbanın batın içinde açılma 

yönünü belirten bir uyarı yazısı olmalıdır.
12. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde 

orijinal baskı ile belirtilmelidir.
13. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
14. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.

15. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.
16. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.



2. Disposable Olmalıdır.
3. Laparaskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
4. Laparaskopik dişli tutucu 5 mm çapında olmalıdır.
5. Laparaskopik dişli tutucunun çene uzunluğu 19 (± 1) m m , çene açıklığı 25 (± 1) 

mm olmalıdır.
6. Laparaskopik dişli tutucunun şaft uzunluğu 31 (±1) cm olmalıdır
7. Laparaskopik dişli tutucunun kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişimi 

arttırabilmek için şaft 10 ° bir açıya sahip olmalıdır.
8. Laparaskopik dişli tutucu 360 °rotasyon yapabilme özelliğine sahip olmalıdır.
9. Laparaskopik dişli tutucunun uç kısmı rahat kullanım açısından künt, çene iç 

yüzeyi atravmatik künt dişli yapıda olmalıdır.
10. Laparaskopik dişli tutucunun tutacında bulunan çift tetik sayesinde ağız kısmı 

kademeli ve serbest kapanabilme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Laparaskopik dişli tutucunun çenesinin dokuyu tutuş gücünü arttırması ve 

istenilen kademede tutuşun sabitlenebilmesi için raket mekanizması olmalıdır.
12. Şaft kısm ı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün bozulmaması 

için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.
13. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket 

üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.
14. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
15. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
16. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz 

etmelidir.
17. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme 

de ;Ürünün kullanım kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka esnasında 
sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

18. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz 
etmelidir.

19. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir. Değerlendirme 
de ;Ürünün kullanım kolaylığı,teknik özelliklerinin üstünlüğü ve vaka 
esnasmde sağladığı avantajlar dikkate alınacaktır.

DISPOSABLE LAPARASKOPİK DİŞLİ TUTUCU 5 MM



DİSPOSABLE LAPARASKOPİK MAKAS 5 MM KISA

1. Disposable Olmalıdır.
2. Laparaskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Laparaskopik makas 5 mm çapında olmalıdır.
4. Laparaskopik makas m çene uzunluğu 16 (±1 ] mm , çene açıklığı 8(±1) 

mm olmalıdır.
5. Laparaskopik makasın şaft uzunluğu 19 ( ± 1) cm olmalıdır
6. Laparaskopik makas kullanım rahatlığı ve dar alanlarda erişimi 

arttırabilmek için şaft 10 derecelik bir açıya sahip olmalıdır.
7. Laparaskopik makas 360 0 rotasyon yapabilme özelliğine sahip 

olmalıdır.
8. Laparaskopik makas monopolar koterle kullanılabilme özelliğine sahip 

olmalıdır.
9. Kullanıcının manipülasyon kabiliyetini arttırabilmek için monopolar 

soketi tutacın arka kısmında şafta paralel olmalıdır.
10. Monopolar koter girişi dişi ve erkek soketle kullanıma uygun olmalıdır.

Laparaskopik makasın uç kısmı rahat kullanım açısından kıvrık ve künt
olmalıdır.

11. Şaft kısmı, endoskopik uygulamalarda parlayarak görüntünün 
bozulmaması için siyah renkli yalıtkan metaryalle kaplanmış olmalıdır.

12. Steril paketli malzeme en az 2 yıl miyadlı olmalı ve ürün bilgileri streil 
paket üzerinde orijinal baskı ile belirtilmelidir.

13. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.
14. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.
15. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini 

ibraz etmelidir.
16. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.



POLİMER KLİPS ENDOSKOPİK APLİKATÖRÜ -  XL TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Aplikatörün çalışma uzunluğu en az 33cm olmalıdır.
2- Aplikatör 10mm trokar geçişine göre dizayn edilmiş olmalıdır.
3- Tek parmak ile 360 derece kendi etrafında dönebilmelidir.
4- Aplikatör üzerinde bulunan çevirme düzeneği uyguladığı klips kartuşuyla aynı renkte 

olmalıdır.
5- Ürünün handle kısmı ergonomik el yapısına sahip olmalıdır.
6- Üzerinde bir temizleme portu olmalıdır.
7- Aplikatör ile klipsi birlikte uyumlu kullanıldığından aynı marka tercih sebebi olacaktır.
8- Klips üzerine oturduğunda klipisin çenelerine oturduğunu belirtir klik sesi vermelidir.
9- Klips son kapanmayı yapmadan önce aplikatör üzerinde rahatça hareket 

ettirilebilmelidir.
10-Aplikatörlerin kilit mekanizması yeni teknolojiye uyarlanmış olup, kilit sistemi tutaç 

bölümünün içinde görünmeyecek şekilde olmalıdır.
11-Aplikatörlerinin ucunda herhangi bir darbeye karşı plastik bir koruma kılıfı olmalıdır.
12-Aplikatörlerin dışarıdan gelecek herhangi bir darbeye karşı kutu içinde muhafaza 

edilip, kutu içerisinde hastaneye teslim edilmelidir. Kutunun içerisinde ise aplikatörün 
sorunsuz bir şekilde muhafaza edilmesi aplikatörün rahatça sığacağı şekilde köpük 
olmalıdır.

13-Aplikatörlerin çene kısmında (ucunda), aplikatör boyutlarının (M L-L-XL) görünür 
şekilde belirtilmiş/yazılmış olmalıdır.

14-Aplikatör buhar otoklavı, E.O. ve solüsyon içerisinde steril edilebilir özellikte olmalıdır.
15-Farklı ebat klipslere göre MLargeYeşil, Large Mor, XLarge Sarı seçenekleri 

bulunmalıdır.
16-Ürün TITUBB onaylı olmalıdır.
17-Malzeme üretim hatalarına karşı 2 yıl ücretsiz garantili olmalıdır.
18- Ürün hastanedeki polimer klips ile uyumlu çalışmalıdır.
19-Ürün ile ilgili hastane herhangi problem ya da sorun bildirdiğinde 48 saat içerisinde 

ürün yenisi ile değiştirilecektir.



DISPOSABLE ENDOSKOPİK KLİP ATICI 10 MM

1. Disposable olmalıdır.
2. Endoskopik ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır
3. Endoskopik klip atıcı 10 mm trokardan geçebilmelidir.
4. Endoskopik klip atıcı içinde 20 adet titanyum klip bulunmalıdır.
5. Klibin dokuda kapanmadan önceki çene ağız açıklığı 4.3+/-0.3 mm, kapandıktan 

sonraki uzunluğu 9.0 +/-0.4 mm olmalıdır.
6. Endoskopik klip atıcısının şaft uzunluğu en az 28cm olmalıdır.
7. Endoskopik klip atıcısının çenesi görüş kolaylığını sağlamak üzere açılı dizayn edilmiş 

olmalıdır.
8. Endoskopik klip atıcısında bulunan küplerin dokuda kapandıktan sonra kaymaması için 

üzerinde girinti ve çıkıntılar bulunmalıdır.
9. Endoskopik klip atıcısındaki klip, dokuyu tümüyle içine alabilmesi için ön uçtan 

başlayarak arkaya doğru kapanmalıdır.
10. Endoskopik klip atıcısı 360° rotasyon özelliğine sahip olmalıdır.
11. Endoskopik klip atıcısında bulunan küpler bittiğinde, boş çenenin doku etrafını sıkarak 

travma yaratmasını önleyecek koruyucu sistem olmalıdır.



-STAPLER 80 3.8 MM KARTUŞ

1. Tamamı disposable olmalıdır.

2. Çift sıralı iki hat boyunca 80 (±2) mm. uzunluğunda kapama ve 78(±2) mm. kesme yapmalıdır.

3. Çift sıralı iki hat birbirine 3,5 (± 0.5) mm. mesafede olmalıdır.

4. Bıçak kartuşun üzerinde olmalı ve bıçak her kullanımdan sonra kartuşla birlikte değişmelidir.

5. Kartuşun rahat bir şekilde yüklenip çıkarılması için üzerinde tutaç gripleri olmalıdır.

6. Kartuşun üzerinde dokunun travmatize edilmesini önlemek için pin olmamalıdır.

7. Kartuştaki zımba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3.8 mm:, ateşlemeden sonra 2.0 mm. 
olmalıdır.

8. Yönlendirilmiş Zımba Teknolojisi ile üretilmiş zımbaların kesitsel görüntüsü dikdörtgen şekilli 
olmalıdır.

9. Kartuş üzerinde zımba bacak boyunu belirten ibare olmalıdır.

10. Kartuş içindeki zımbalar ideal B formasyonu için sadece tek bir yöne bükülme özelliğine sahip 
dikdörtgen titanyum alaşımdan oluşmalıdır.

11. Kartuş içindeki bıçak ateşlemeden sonra plastik kının yukarı doğru kilitlenmesiyle tekrar kullanımı 
engellemelidir.

12. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.

13. Kartuşun içinde 84 (± 1) adet titanyum zımba bulunmalı ve zımbaların çapları 0, 21(± 0.5) mm 
olmalıdır.

14. Kartuştaki bıçağın üzerinde koruyucu kını olmalıdır.

15. Steril paketli malzeme en az 3 yıl miadlı olmalı ve ürün bilgileri streil paket üzerinde orijinal baskı 
ile belirtilmelidir.

16. Ürün UBB'na kayıtlı olmalıdır.

17. Üretici firma teklif edilen malzemeye yazılı olarak garanti vermelidir.

18. Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı belgesini ibraz etmelidir.

19. Ürün seçimine numuneler değerlendirilerek karar verilecektir



Cerrahi Sütur Polyprolen teknik şartnamesi

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 anma kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak 
üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.

8-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgileri bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne 
baskı şeklinde olmalıdır.

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

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

a-İmalatçı firmanın ticari adı ve

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

c-İğne boyu 1/1 oranında görülebilmelidir. 

d-İğnesiz ise sütur adedi

e-Süturün kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak) f-Süturün rengi g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu h- 
Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası

11-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme 
gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.

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

13-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe- İngilizce kullanım 
talimatı bulunmalıdır. 1

14-CE belgeli olmalıdır.



PDS LOOP İPLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği %100 polydioxanone polimerinden üretilmiş olmalıdır.
2. Sentetik absorbe olan cerrahi ameliyat ipliği monofilament yapıda olmalıdır. Renkli (mor) ve renksiz 
seçenekleri
olmalıdır.
3. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği uzun dönem doku desteği sağlamalıdır. Vücut 
içi
kullanımlarda enflamasyon, negatif doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski
minimum
olmalıdır.
4. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği dokuda 2.haftada yaklaşık %75,4.haftada ise 
yaklaşık
%60 tensil kuvvetini korumalıdır. Bu süreler ürün kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
5. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliğin vücuttan tamamen emilimi 180-210 gün 
arasında
tamamlanmalıdır.
6. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye 
maksimum direnç göstermelidir.
7. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti 
(tensil
kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.
8. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliği iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca 
kopmamalıdır.
9. Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik 
alaşımlı,
kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.
10. İğneler portegü ile rahat tutulacak yapıda olmalıdır.
11. İğne -  sütür bağlantı yeri lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
12. İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.
13. İğne boyu 10 mm’nin üzerinde olanlar için tolerans ± %10 olmalıdır.
14. Sütür boyu 45 cm’nin üzerinde olanlar için tolerans ± %10 olmalıdır.
15. Teslim edilecek malzemenin kullamm ömrü en az 3 yıl olmalıdır.
16. Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.
17. İğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için yüksek alaşımlı çelikten imal 
edilmiş
olmalıdır. Kınlına ve bükülmesini engellemek amacıyla iğnedeki nikel oram (alaşımındaki) en az 
%7+oramnda
olmalıdır.Firma bu durumu dokümanlarla belgelendirmelidir.
18. Beher poşeti üzerinde metrik sisteme göre ölçü ve USP karşılığı ürün katolog numarası, ürün tanıtımı, 
sterilizasyon şekli, CE işareti yapıştırma değil orijinal baskıyla yazılı olmalıdır.İğne kalınlığı sütür kalınlığı 
ile uyumlu
olmalıdır.
19. Dış paketten çıkanldığmda steril masa üzerinde diğer malzemelerle kanşmaması için iç makara karton 
üzerinde
de aynı bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler baskı veya etikete yazılma yöntemiyle değil iç ambalaj üzerinde 
damgalama şeklinde yapılmış olmalıdır



VİCRYL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-Sentetik örgülü emilebilir sutur olmalıdır.
2-%90 Poliglikolik asit ve %10 Laktik asitten imal edilmiş olmalıdır.
3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Glacomer 91) ve kalsiyum stearat 
olmalıdır.
4-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olmalıdır.
5-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.
6-Emilim süresi 54-70 gün olmalıdır.
7-Doku desteği 1. gün %80- 100, 2.hafta % 70-85 olmalıdır.
8-Ürün rengi undyed (renksiz), violet(menekşe) olmalıdır.
9-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonuyla ile steril edilmiş olmalıdır.
10-Birim ambalaj: Kullanım anma kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç 
ve dış olmak üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır



BİSTİRÜ UCU NO : 11-15 TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1= Paslanmaz çelikten yapılmış olmalı.

2= Steril olarak tek tek ambalaj halinde olmalı. 

3= son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.


