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SAYI:
KONU: Teklif Mektubu

PiYAsA ARAŞTIRMA TEKLiI MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyaçlanndan aşağıda cinsi ve miktan yazıIı olan malzemeler 4734 sayılı lGmu İhale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yörıtemi ile satın alınacakır. KDV Eıriç birim fıyatıı hastanemiz
satınalma birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l13007
Fax :1|45121236
E-Posa: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

Not: Tekliilerde Kırılımı ve Dıksil Keıinlikle Olmıyıcıktır.

s.No ır{aı / Hİzmet Adl Miktarı Birimi Birim Fiyat Toplam
FıYat

1 2.8 MM SLIT BIÇAK 45
l ozo3.z soovupl KoNDRoTİoN
: SULFAT-o/o3 SODYUM
iHYALURONAT

2 ADET45

3 10/0 NYLoN GÖz SÜTURU 36 ADET
KAPSUL GERME HALKASI4 20

] Genai]
: Toplam(KDV ;] Hariç): i

Teklif Veren Flrmanın
Adı
Adresi
Teaefon Kaşe ve İmza
Fax
E-Mail

İhale Kodu : oo075
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Firma yetkilisi



VisKoEtAsTiK MADDE TEKNiK şARTNAMEsi

1. Beher ml'de %3.70 Kondrotinsülfat + %2.92 sodyum Hyaluronat içermelidir veya Sodyum Hyaluronat
içeriği 30 mg/ml (%3) olmalıdır.

2. Sadece Sodyum Hyaluronat içeren ürünün aynl malkanır, %!,yo1,4,%2}'ftk doğal yollardan elde edilerek
üretilmiş formları olmalıdır, bu ürünlerin buhar iç| sterilizasyonu yapılmış olmalıdır.

3. Klinik hekimlerinin cerrahi gereklilik gereği talep etmeleri durumunda ürünün diğer formlarında da
değişim yapılabilmelidir. Bu oran %1O'dan iazla olamaz.

4. Viskoelastik solüsyon en az 0.50 ml'lik ambalajda bulunmalıdır.
5. Osmolalitesi 325 Osm +/- 40 mOsm olmalıdır.
6. Ph'ı 7.0 - 7.5 arasında olmalıdır.
7. Kondrotinsülfat içeren bileşik steril 27 Gauge, disposable, künt kıvrık uçlu bir kanülve kanül kilit halkasl,

sadece sodyum hyaluronate içeren ürün ise 25 GA kanül içermelidir.
8. Transparan vizibilitesi olmalıdır.
9. Tek kullanımlık cam şlrlnga içeren ambalajlarda aseptik olarak paketlenmiş, blisterlenmiş Ve Yeniden steril

edilmiş olmalıdır.
10. Teklif edilen ürün orijinal olup Lateks içermemelidir ve lateks içermediği orijinal ambala.iı, kataloğu ve

prospektüsünde gösterilmelidir.
11. Ürünlerle llgili o|arak mililitre hesabı yapılacaktır.
12. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.
13. Ürün dispersif özellikli olmalıdır.
14. klinik hekimlerince denenerek karar verilecektir.
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2.8MM FAKo SLIT KNIFE

l -Dısposable olmalrdır.

2- Bıçak fako ameliyatlannda 2,8mm 'den giriş yapmak için imal edilmiş olmalı,

3-Açılı model full handle olmalıdrr.

4-Steril orijinal paketi içinde olmalıdır.

S-Bıçağn metal ve plastik aksamı kaliteli olma]ı. Bu özelliği sayesinde bıçak
otoklavda steril edilip bhkaçken kullanılmalıdır.

6-Bıçak Mikroskop altında parlamama özelli$ne sahip olmalıdır.

7-Ürün ölçüleri bıçağn sapında yazılı olmalrdrr.

8-Ünin raf ömrü en az 2 yi olma_lıdır.

9-Ürün bilgileri ,son kullanma tarihi,Orijinal paketinde baskılr olmalıdır. (Yapışkan
etiket olmamalıdır)

10-Bıçağn ucunu koruyan süngeri olmalı.

l l-Numuneler denendikten sonra karaı verilecektir

l2-Bıçak Gama Sterilizasyonu ile steril edilmiş olınairdrr.

Viran
op

ş \
3Dip.Te

Op.Dı:Aii
C,öz iios

572,!l 577I



i

l-Pmma metaryalinden yapılmış olmahdır..

2-İki adet pozisyon deliği olmalıdır

3-12mm-l3mm-l4mm ölçülerinde modelleri olmalıdır.

4-SteriI tekli peteklerde olmalı,

5-Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdn

6-Avrupa Standartlarına uygunluğunu gösteren CE belgesi olmalıdır.
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10/0 sfJTtiR TEKNir şınrxıırrısi 1ctnn,+ni simiR MoNoFLAMf,NT ıoıo çirr
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l.MF Sütiir;l0.0 naylon çift iğıeli olmalıdır

Z.İgne 3/8 egimde,spatiil uçlu oImalıdr.İğne uzunluğu6-6.5 mm olmahdır.

3.Deneme için numune verilecektir.Numunesi uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

4.Ürün tesliminde yada daha sonraki dönemlerde farklı daire ve boydaki iğne özelliğinde ve farklı uç
özelliğinde sütiirlerle değişim yapılabilmelidir.

5. Sütiir uzunluğu 20 cm 'den kısa olmamalıdır.

6.Steril poşette l adet olmalıdır.

7.Ambalajlama şartnamesine uygun olarak ambalajlanmış olmalıdır.

8.Cerrahi monoflaman naylondan imal edilmiş olmalıdır.

9.Düğüm atma kabiliyetleri ve iğııe iplik kombinasyonları USP ve Avrupa Farmakopisine uygun

olmalıdır.

l0.Ürünün ulusal bilgi bankası kodu olmalıdır.

l l.Ürünün son kullanma tarihi en az 3 yıl olmalıdır.

l2.Ürün arızalı çıktığında firma tarafindan değiştirilmelidir.

l3.Ürün alım işlemleri bitip hastanemiz sarfdeposuna teslim edilirken koliden rastgele bir numune
seçilecek ve bu numunenin uygunluğu ameliyathanede denenip onaylandıktan sonra kabulü
yapılacaktır. Uygun olmayan ürünün tamamı geri çevrilecektir
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