
T.c.
SAĞLIK BAKANLİĞI

ŞANLIURFA İL SAĞLÜK MÜDt RÜLÜĞÜ
şANLruRFA ViRANŞEHiR DEVLET HAsTANEsi

ihale Kodu : 00066

SAY! :

KONU: Teklif Mektubu

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİF MEKTUBU

__ Hastanemizin ihtiyaÇlarından aşağıda cinsi Ve mikarı yazılı olan malzemeler 4734 sayılı Kamu haleKanununuı. 22ld (Doğpdan Temin) yontemi ile satın alınaiaktır. KDV Hariç btin fiİ;; t 
".an..ı,saıına|rna birimine gönderilmesini rica ederim.

Telefon : 4l45l 13007
Fax :4145121236
E-Posta: sanliurfadhs t l @saglik.gov.tr

iı.ruır ınxıil
'^'}Vfx^

s.No Mal / Hizmet Adl MiKarı Birimi Bırlm Fİyat Toplam

1 500 ADET

2 DAMAR MÜ HÜRLEME VE KESME
PRoBU EĞRİ HASSAS

20 ADET

3 PROLEN MESH 15* 15 200 ADET
4 PRoLEN MESH l0X1 0 100 ADET
5 HEMOVAK DREN FTu 14 cH 300 ADET
6 12F 100HEMOVAK DREN TE ADET

HEMOKUP AÇIK CERRAH
TITANYUM

ADET2

8 LAPAROSKOPİK KAZA
BALON KANÜLLÜ OVAL
DİSrANSİYON

I

Kiİ
20 ADET

9
KAN
ıdİ

İsrAN
LAPAR IKosKoP KU NT BALoN

ü KÜLLU RE D Siyoru
z0 ADET

LAP M ESH
SABİTLEYİCİ UzUN

50 ADET

11 KoM
MESH 15Xl5cM
PouPRo 30 ADET

Teklif Veren Firma nIn
Adı
Adİesi
Telefon ve Imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde KaraIama ve Dıksil KesiDlikıe o|mayacıktır.
Ubb Belirtilmeyen tek|ilıeİ işleme ehnmryıcaktır,

ASPİRATöR affilYANKtJER)
210 cM

7

10

Genel
Toplam(KDV

Harİc):

Firma yetkilisi
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Meshin hammadde içeriği polipropilen oımalldlr.
Mesh ebab 15xlscm olmalıdır.
Mesh ventral hernialarda gerek açık gerek ise laparo5kopi tekniğine
uygun o|arak kullanılabilir olmalıdır.
Örgü tekniği itiban ile, hexagona|motife sahip, üç boyut|u, geniş
gözenekli olmalıdır.
Meshin gözenek genişliği 1.5x1.5mm (to.2mm} olmalldlr.
Meshin ağlrllğl 74grlm' (t2grlm'} olmalıdır.
Me5h'in gözenek yapısı kolay doku kaynaşmasl sağlayacak şekilde geniş
yapllı olma||dlr.

3. Meshin kenarlarl atravmatik olmalldır.
9. Meshin vjseraYla temas edecek vü:e./inde: hidrofilik, iesDrD. ]üaiii.- . .

Visera iİe mesh arasındaki doku yaplşma5ınl engellevici 1İ3nsi:i-aa :j
film olmalldIr.

10. Mesh'iQ Viserayla temas edecek transparan fi]m materye]i cxide olri]]-:
ate|okolajen tipl, polietilenglikol Ve g|iserol kanşlmından oluşmalıdır.

11. Mesh'in Viserayla temas edecek transparan fiim k§ml maX. 21 gün
içeri5inde absorbe olmalldtr.

12, Mesh'in Viserayla tema, edecek transparan iilm kt'ml iürn ken3riarğai]:
mm taşmalIdlr.

].3. Meshin parietal tarafa gelecek kısmında meshin karın cuyarlna tesojijıj
ve fi|min yama k|smlndan kolay aylri edilme5ini sağIayan monofilamenİ
PVDF 2/0 (Polwinyldinefluoride)'den imal ediImiş tespit sütürü
bulunmalıdır.

14. Mesh'in viserayla temas edecek transparan film klsml kolay aşlnmamalı
ve ele yapışmamalıdır. '

ı5. istenildiği takdirde ürün ile ilgili yapllmlş en az 3 (üç} klinik çalışma ibraz
edilecektir_

16. Mesh çok yönlü elastikiyete sahip olmalldlr.
17. Mesh son ambalaj agldlktan sonra blister kutusunun içerisinde steril su

veya serum fizyolojik ile §tatlarak çok yönlü elastikiyet sağlayab|lir
olmalıdır.

ı8. (utu ambalaj içerisinde prospektüs bulunmalıdır. Prospeküste Türkçe
açıklama olma|ıdır.

19. Her bir mesh çİftlisteril blister ambalajda, bu ambalajlar ayrı bir
alüminyum ambalaida ve alümınyum ambalai ayr| bir karton kutunun
içinde, kullanlma hazır bulunmalıdır.

20. Mesh kutusunun üstünde ürÜnün sterilite tarihini, tot numaraslnl ve son
kulıanlm tarihlerinı, sterilizasyon yöntemini belirten bir etıket
bulunmalıdır.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

FlzİKsEL öZELLi]CERi

ıALZEı\tENiN ADt



Kiıl\, ASAı ÖZELLlKLERi
DEPoı,AİtA TL.ARI

KtiLLANINI YERi !T öZELLiĞİ Ameliyathaneler

üRETiıı TARİHİ \T MLA_DI 2. Firma miadlnın dolmaslna 3 ay kala kulllanılmamış ürünü değiştirmeyi taahhüt
etmelidir

1. En az 2 yll miadl olmalldlr

STANDART ÖZELLİKLERi
(KALİTE BELGEsİ)

AMBAIAJ ŞEKLİ VE MiKTARİ

TIBBi ÖZELLİKLERi

IiAZIRIAYAN sERvİs
PROTOKOL NO

-1[tr*,3[,::'
oP

yeri,üretim tarihi,son kullanma tarihi,sterilisazyon şek!i, Ve lot numarasl
yazmalldlr.Ambalajln üzerinde hastane barkot okuyucuia.ı taraflndan
okunabilecek barkod bulunacaktır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlarhastane idaresitaraflndan ücretsiz oıarak karşı]anaceia|:.-q2:k.j|?i,i

steril, orijinal,ambalajda bulunmalıdlr.Ü rünğn ambalajlnln üzerinde üretim

ambalajln 0zerine Vao tlrllmasl yüklen jci firma

1.Ayrlca isteniien miktarda numune gettreieaek gelen nurİlunelEr ::s: eiiıe:=:

zoRtlNLtr ÖzELLlKLER
değerlendirelecek ve sonucuna göre uygun o|madlğı taktirde değerlendirilm€ye
aılnmayacak-
2.Ürün ambalajı açıldığında kulanıma uyg,Jn olmayan hatall bozuk ürünü

tireceçtirklenicifirma nileri ile ücretsiz olarak de
cERRAHi AMELiYATHANEsi

al.lr
İMzA - KAşE

Ürün Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır



L-L cJ

^r

L^*r:ffi,Y:{Xi'İil
)iıö,(c,
.^€5 l

ARosKo;PiK MESE SABiTLEYic i UZUN

ADl

fiziKsEl özELLİKLEpj

AsALKİ}tY
oLAN{ADEP

KULLANIM YERi lT özELLiĞi

iizeıinde drmalro1n

miadı dırıolmalEnl yıl
3dolmasrna

iırünün1-

Ameliyathaneleı

2- Firma miadınrn
taahhüt etmelidir

üRETİM TARiHİ !T MİADI

Ürtln Sagıt Sal<alığ tarafindarı onayh olmahdır,§TANDART öZELLİ(LEPI
GALITE BELGESi)

AMBA,LAJ şEKLİ vE Mi]aARI
barkodlarhastane idaresi taıafindan ücretsiz olarak
karşılarıacaktıı.Barkodların ambalajın üzerine yapışürılması yüklenici

aittir

dabulunmalı ambalajambalajorrJ
tarihi lisazyüretim

üzerindebalaj
ulunması

üzerindenıntdır Iününl inal,Steri
tekl lve numalaslotononS kullanma ş,steriyerl,

tarafındanularıbarkot ohastaneAm lnıdrr kulucazma|y
büunacaktrr zerindeekec arb bulkodokunabil gereken

TBBİ ÖZELLlKLERİ

zoRü,N.I-U özELLİKLER

Steril, orijinal,ambalajdabulunrnalıdır.Uriinün ambalajınrn iizerinde
iiretim yeri,son kullanma tarihi,sterilisğon şekli, ve lot numarası
yazmahdır.Ambalajın üzerinde hastane barkot okulucuları tarafından
okunabilecek barkod bulunaca§ır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlarhastane idaresi tarafindan ücretsiz olarak

LAP

ay kala kulllarulmamrş ilıriinü değiştirmeyi
2



karşılanacaiiır.Barkodların ambalajın üzerine yapıştırılması yülülenıci
firmaya aittir.

HAZIRLAYAN SERVİS GENEL CERRA}Ii AMELiYATIIANESİ
PROTOKOL NO

l ,,1ü§ç9\

tMzA _ KAŞE



FiziKsEL özELLİIC-ERi

l. Disposableolmalıdır.
2. Endoskopik uygulamalara uygun olmalıür
3. Balon distansiyon kiti; balorılu obtüratör,balon fikasyonlu

şeffaf kanül , bir adet çift yönlü pompadan oluşmalı ve ayru
steril paket içinde bulunmalı dır.

4. Disekör kanülünün uzunluğu en az 250 mm olmalıdır.
5. Uygun çalışma alanı yaıatmak için, oval şekilde şişecek balon

30 kez pompalanarak 750 cc hacme ulaşabilmelidir.
6. Balon lateks içeımemeli ve elastik silikon ma]zemeden imal

edilmiş olmalıdıı.
7, 5mın çap düşilrücüsü de kanül üzerinde olmalıür.
8. Pomparıın şişirme yapan ucE saydam.indiıne yaoan u:u kcvıı

renkle işaretli olmalıdır.
9. l0 mm çapındaki teleskop kanüle yerleştiıiiip balonun

şişirilmesine olanak tanımahdır.
l0.Kanülün karın duvarırıa fiksasyonu ,(+/-5cc) 120cc hava

kapasiteli kazayağ şekilli balonun şişirilerek yapılmasıyla
olmalıdır.

11.Kanüle CO2 insüflasyon homrmu takılabilmesi tercih nedenidir.
12.Kit içerisinde yerleşimi kolaylaştıran kaydrrıcı srvı olmalıdıı.
13.Ürün en az 3 yıl miyadı olmalı.
14.CE ibraz edilmelidir.
l5.Üretici firma teklifedilen malzemeye yazılı olarak garanti

vermelidir.
l6.Malzemeyi teklif eden firma distribütörlük veya yetkili satıcı

belgesini ibraz etmelidir.

DİsrANsiYoN KİTi TEKNiK şARTNAMESİ(ÇİFT TARAFLI )
ı{ALzE}rENiN ADI

KIılYAsAl oZELLIKLERI
l- Depolama şartları ürünün ambala|ının üzerinde olmahdırDEPOLAı\IA ŞARTLARI

KIILLANIM YERI r,f, öZELLİĞi Ameliyathaneler
1.F,ıaz2 yıl miadı olmahdır.
2- Firma miadınrn dolmasına 3 ay kala kulllaıulmamış ürilnü deği$iımeyi
taahhüt etmelidir

Ürün Sağlık Bakanlığ] tarafindan onaylı olmalıdır.STANDART ÖzELLiI(ERi
(«ALiTE BELGEst)

Aü\İBALAJ ŞEKt,İ !E MiKTARI

Steril, orij inal,ambalajdabulunmalıdır.
üretim yeri,son kullanma tarihi,sterilisazyon şekli, ve lot numarası
yazmahdıı.Ambalajın iizerinde hastane baıkot okuyucuları taraflndan
okunabilecek barkod bulunacaktır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlarhastane idaresi taıafından ücretsiz olarak
kaışılanacaklır.Barkodların ambalajın Uzerine yapıştırılması yüklenici

Ürünün ambalajının üzerinde

firmaya aittir.

TıBBİ özELLiKLERi

lIli

üRf,Tint TARIHİ ıE MİADI



AŞrıaş

unmalıdu.Ürünün ambalajlnın üZerinde
iiretim yeri,son kullanma tarihi,sterilisa:ryon şekli, ve lot numarasr
yazmalıdır.Ambalajın iizeıinde hastane barkot okuyucıian tarafiıdan
okunabilecek barkod bulıınacaktır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlarhastane iüresi tarafindan ücretsiz olaıak
karşılanacaktır.Barkodların ambalajın iizerine yapışhnlması yiiklenici
firmaya aittir.

Steril , orij inal,ambalaj dabul

ZORUNLU OZELLII(LER

IIAZIRLAYA\ sERVis GENEL CERRAI{İ AMELrYATrANESİ
PROTOKOL NO

_.ı \
iMzA - KAşEHAslAllEsl

Uzınanı
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ı-APARoSKoPIK KuNT BALoN KAN],LLü RE
KITI TEKNİK EsI EK TARAFLI

ANİtALZEMENİN ADI

FizİKsEL öZELLiKLERi

l. Tamamı disposable olmalıdır.
2. Endoskopik uygulamalara uygun olmalıdır.
3. Balon dislansiyon kiti; balonlu obtilratör, balon fiksasyonlu kanül,

bir adet şırıng4 bir adet çift yörılü pompadan oluşmalı ve ayru
steril paket içinde bulurıınahdır.

4. Disektör kanülünün uzurıluğu en az 250 mm olrrıalıdır.
5. Uygun çalışına alanr yaratmak içiq ktire şeklinde şişecek balon 40

kez pompalanaıak l000cc hacme ulaşabilnıelidh.
6. Balon ela§ik silikon malzemeden iırıal edilmiş olmalıdır.
7. Kanül gövdesinde gaz srzıntısını öıılemek anıacıyla t0/l2mm'lik

biı iç valf bul ,nmak, 5mm çap di§ilıüciisü de kanül tlzerinde
kullaruma hazır olmalıdır.

8. Pomparın ş§irme yapan ucu saydam, indirne yapan ucu koyu
renk olmalıdır.

9. 10 mm çapındaki teleskop kanüle yerleştirilip balonun

şişirilmesine olarıak tanrmalıür.
l0.Kanülün karın duvanna fiksasyonu (+/-5cc) 20cc hava kapasiteli

simit şekilli balonıın şırıngasıyla şişirilerek yapılmahür.
1 l.Kanüle co2 insüflasyon hortumu takılabilmelidir.
l2.Kit içerisinde yerleşimi kolaylaştııan kaydırıcı soliisyon olmalıdu.
l3.Üriln teslim tarihinden itibaren en az l yıl miyadı olmalı.
l4.CE ibraz ediinelidir.
l5.Üretici fırma teHif edilen malzemeye yazlı olaıak gaıanti

vermelidir.
16.Malzemeyi teklifeden fırma distribütörlük veya yetkili satıcı

b€lgesini ibraz etmelidil. ,

KlMYASAL özELLİKıEnl
DEPOLAMA ŞARTLARI 1- Depolama şartları ürünün ambalajınrn üzerinde olmalıdır.

KULLANIM },ERj !T ÖzELLİĞi Ameliyathaneler

LRETİ§! TARiIri !T MİADü
l. En az 2 yıl miadı olmalrdır.
2- Fiıma miaünrn dolmasrna 3 ay kala kulllanrlm"mış ilrilrıü değştirmeyi
taahhüt etmelidir

STANDART OZELLİKLERJ
GALİTE BELGESİ) Ütın Sagtık nakanlığ tarafindan onaylı olmalıdır

AıIaALAJ şEKLİ vE NIİKTARI

Steril, orij inat,ambalajdabulunmalıdır.Ürünün ambalajınrn i.izerinde
fuetim yeri,son kullaruna tarihi,sterilisazyon şekli, ve lot numarası
yazmahdır.Ambalajın tizerinde hastane.barkot okuyucuları tarafından
okunabilecek barkod bulunacaktır.Üzerinde bulunması gereken
baıkodlarhastane idaresi tarafindan ücretsiz olarak
karş arıacakır.Barkodlann ambalajın üzerine yaplştnlması yüklenici
firmaya aittir.

TİBBİ ÖZELLİKl-ERİ



zoRU]\,LU ÖZELLİKLER

Steril , ambalajının iDerinde
üetim yeri,son kullanıııa tarihi,sterilisazyon şekli, v€ lot numarasr
yazmalıdır.Ambalajın iizerinde hastane barkot okuyucuları tarafindan
okunabilecek barkod bulunacaktır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlarhastane idaresi taıafından ücretsiz olarak
karşılanacaktır.Baıkodların aınbalajın tizerine yapıştırılması yüklenici

aittir.
HAZIRLAYAN SERÜS GENEL CERRAIİ AMELIYATHANESİ
PROTOKOL NO

İMzA _ KAşEİNtzA -

Op.Dr.

HAsTAıaEsl
Uzmanı
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HE|\4OVAC DREN TEKNıK:'ARTNAMES,

i'l.Hemovac dren seticerrahigiri imlerden sonra biriken slvllarln dü ük negatif baslnç ile drenajlnIsa lamalldlr
i2.Çift i neli hemovac setinin içinde iki adet redon karakıer ve hortum ucunda da kademeli Y konnektor
ibulunmahdr.Hortumun Y eklİndekl Çift yolunun bir tanesi kapah olmal! ve iste e göre kesilebilmelldir .Hortum üzerinde 1

!adet klemp bulunmahdlr.

i3,Malzemenin körüklü haznesi 400_500 ml. sNl alabilecek kapasitede olmalIdlr.Körüklü hazne slkltırlldr, lnda negatif baslnç
iolu malldr.
il.drenaj seti maksimum toplama için kolay hava bo altma ozellhine sahip olmahdlr.
:5.Dren bükülme Ve kNrllmalara karj{ diİençli olmah, ekıini koruyabilmelidir,
i6.Multiple deliklien az 30.cm dreniolmahdır.Dren ucunda itibaren en az 1ocm llk klsml delikli oımalldlr.Doku drenaj seti 12+2
ich ölçülerinde olmalıdır.Kateter üzerinde doku derinli ini belirlemek için çizgiler bulunmall. Drende radyopak çizgi olmalıdlr
i7.Drenlerin uç k|sml dokuya kolay girmeli Ve doku travmasl o|usturmayacak yapda ve paslanmaz çelikten yapllmlş'olmahdır,
:8.Hemovac ,hortum katater Ve di\er aksesuarİar steriıizasyon teknRine uygun olarak ambalajlanm§ Ve steril olmalldlr.
;9,Ambalaj üzerinde malzeme ile ilgili bilgiler Ve sterilizasyon bilgis| bulunmalldlr,Uretim Ve son kullanlm tarihi üzerinde
jolmalldlr. Depo tes|imi 5lraslnda 2 yl raf ömrü olmal|dlr,

i1O.Teklifle birlikte ürün numunesi teslim odilmeıidir.
il'ü.satln allnan malzame uygun|uk ve kullanabilirlik açls|ndan kontrol Ve muayene edildiklen sonra kabUl edileceklir.

Meh
ANti



POLİPROPİLEN MEş (MESII) TEKNiK ŞARTNAMESİ
l. Mesh tıbbi kullanıma uygun polipropilenden imal edilmelidir,
2. Benzer yapıdaki diğer meshlerden farklı olarak blank monofilament liflerden oluşan ipliklerin 3.

elektronik örme tekniğiyle örülmesinden elde edilmelidir.
3. Yırtılmaya karşı dirençli çok yönlü mekanik dayanma özelliğine sahip olmalıdır.
4. Geçirgen, şeffaf ve esnek olmalıdır.
5. KesiIdiğinde parçalanıp çözülmemelidir.
6. Mesh hasta ergonomisi için yumuşak, ince ve güçlü olmalıdır.
7. Mesh bükülebilir olmalı ve sabitleme sırasında kolay şekil verilebilir özelliğe sahip olmalıdır.
8. Geniş gözenekli yapısı ile doku iyileşme sürecini hızlandırmalıdır.
9. Absorbeolmamalıdır.
l0. Mesh sert olmamalıdır, dokuya zarar vermemelidir.
1l. Steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
12. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miadlı olmalı, kutu üzerinde son kullanma tarihi olmalıdır.
13. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
14. Malzemenin ebatları ihtiyaç listesinde belirtilmiştir. Listede bulunan ebatlara göre numune ve

teklif verilecektir. İstenen ebatta verilmeyen teklif ve numuneler değerlendirme dışı
bırakılacaktır. Teslimat ihtiyaç listesinde belirtilen ebatlarda yapılacaktır.

AiEst
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YANKUER ASPİRASYON SETi TEKNİK ŞARTNAMESi

Yınkuerııpiratör ucu standar uc olmalı

Dört yan delik olmalı

Ergonomik ve tek parça tasarım olma|ı

Sert ve dayanıklı olmalıdır

Güçlü doku retraksryonu olmalı

AkıŞı engellemeyen geniş iç ,"p 6,35 mmve 9,5omm bağlantı
olmalı

ASPİRATÖR BAĞIANT| HORTUMU

24 CIi (5,6 çarpı 8.Omm}yumuşak bükülmeyen dirençli
hortum olmalı

Hortum uzunluğu ;210 cm olmalıdır. ]

b§!\
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EĞRl HASSAS UÇLU DAMAR MÜHÜRLEME VE KESME PROBU
TEKN|K ŞARTNAMES|

1. Prob steril pakette tek kullanlmlık olmahdlr.
2- Cihaz bağlantısı için gereken kablo probun üzerinde bulunmalıdır.
3. Prob ve proba bağlı kablosu steril orjinai pakette bulunmalıdır.
4. Prob hastanemizde bulunan doku direncini ölçebilen monopolar, bipolar, bipolar tur

rezeksiyon ve doku damar muhurleme enerjilerini iletme ozelliği bulunan doku füzyon
prensibiyle çalışan cerrahi cihaza uyumlu olmalıdlr.

5. Prob dokuların diseksiyonunu, yakalanmaslnl, Vasküler yapllarln mühürlenmesini ve
kesme işlemlerini yapabilmelidir.İstendiğinde her bir işlemi bağımsız yapabilmelidir.

6. Damar kapatma cihazına adaptörsüz bağlanabilmelidir.
7. Probun elden kumanda edilebilmesi için üstünde bir aktivasyon düğmesi

bulunmalıdır.Prob isteni|diğinde bağlı olduğu enerji platformu üzerinden elden ya da
ayaktan kumanda edilebilmeiidir.

8. Prob mühürleme ve kesme işlemini 7 mm (dahil) çapına kadar olan vasküle. dokular
üzerinde yapabilmelidir.

9. Probun çenelerindeki mühürleme hatt|nın genişliği proksimalden distala doğru 4 mm'den
1 mm'ye doğru azalmalıdır.

10. Probun ucundaki mühürleme hattı uzunluğu 16,5 mm olmalldır.
1 1. Probun Kesme hattı uzunluğu 14,5 mm olmalıdır.
12. Probun çenesindeki bıçak sistemi çenelerin uç kısmında 2 mm'lik emniyet payı

bırakma|ıdır.
13. Probun çenesi görüş sağlayabilmek için 28'açılı olmaltdır.
14. Prob ne kadar enerji vereceğini, ne kadar sürede vereceğini otomatik olarak

hesaplayarak dokunun elastin ve kolejen yapısını denaturize ederek kalıcı
olarak mühürleyebilmeli ve enerjiyi mühürleme işlemi bittiKen sonra otomatik olarak
kesme işlemi için hasta ve cihaz arasındaki iletişimi kurabilmelidir ,mühürleme işlemi
bittiğinde veya bitmediğinde uyarı vermelidir.

15. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde, dokunun direncini ölçmeli ve bu işlemi yapabildiğini belgeleyebilmelidir.

16. Prob, damar mühürleme prensibi ile çalışan cihazın dokudan aldığı geri bildirim
sayesinde, mühürleme işleminin gerçekleştiği ve gerçekleşmediği durumlarda kullanıc|ya
sesli Ve görsel olarak uyarı Verebilmesi için hasta ile cihaz arasında iletişim kurabilmeli ve
bu sayede gerek sesli gerek görsel uyan sağlanmalIdlr.Görsel uyarı , ameliyathane
ekibinin anlayabilmesi açısından Türkçe olmalıdır.

't 7. Probun alet uzunluğu 'l8.8 cm olmalıdır.
18. Probun çenelerinin ucu atravmatik, çevresi izole olmalı ve cerrahın künt disseksiyon

yapmastna olanak sağ|amalıdır.
19. Probun çeneleri açık iken bıçak aKive olmamah ve kilit mekanizması olmalıdır.
20. Şaft tamamen izolasyon maddesiyle kaplanmış olmalıdır.
21. Prob doku ve damar mühürleme işlemini maksimum '|0 saniye içinde bitirip sesli ve

Türkçe görsel uyarıyla belirtmelidir.Hastanın damar ve dokusuna 10 saniyeden fazla
enerji veren problar dikkate alınmayacaktır.

22. Yurt dışında imal edilen problann CE belgesi ve ima|atçının Türkiye'de ki kuruluşuna
verilen apostil kaşeli satış yetki belgesi teklifle birlikte hastane idaresine verilmelidir.

c.,6



HEMoKLiP AÇtK CERRAHi TiTAIYYUM TEKNİK ŞARTNAMESiMALZEMEMN ADI

Fl7.1KsF.ı. özELLİKLERİ

l. Hemoslatik klipler titanyımdan imal edilmiş ve kolay uygulanabilir
olmalıdır.

2. Klips apıikatör kıskaçlannın arasında güvenıi ve doğru olarak oturmalı

ve her seferinde klips tam ve hassas olarak kapanmalıdır.

3. Aplikatödln doğru ve kolayca seçilmesi için aplikatörde ve kartüşlaıda

renk kodu olmalıdu.

4. Klipler damarıı kaymasını engelleyecek şekilde önce uç kısımlan
kapanmalr, damarı çevrelemeli sonra dip kısımları
kapanmalıdııAplikattirİın kavrayıcılığl ve taşıyıcıhğl yüksek

olmalıdır.

5. Klip iç ytızeyleri damar güvenliğini sağla}zcak kanauara süip olııalıdır.

6. Kliplerle birlikte her alrm için istenilen 8çı ve ölçülerd€ miktann l00
ADET KLbE iki ADET ABLİKATÖR) kadar aplikatör

verilecektir.

7. Kullanım sırasında an-alanan aplikatöıler yenisiyle dcğiştirilecektir.

8. Klipleriı ınetal alaşıml MR ve Röntgen cüazlarırun manyetik alanından

etkilenmeyecek yapıda olmalıdıı.

9. Hemoklips kartuşları aplikatöre çok kolay yükleme imkanı sağlayan

esnek ve yıımuşak kartqş yapısına sahip olmalıdıı.

l0. Kliplerin damaı güvenliği, çlikaÇre uyıımu, kullanım kolayhğı vaka<la

kullanılarak değcrlendirilecektir.

l l. Ürün bilgilerinin tamamı orjinal paketin üzerinde yazılı olınalıdır.

12. Steıil orjinal pakğin üzerinde sonradan yapıştınlmış heıhangi bir etika
olmamahdır.

13. Numuneler görüleçek ve denenecektir.

KİMYASAL ÖZELLiKLERİ
DEPOLAMA ŞARTLARI l- Depolama şartları üriinün ambalajırun üzerinde olmalıdır.

AmeliyathanelerKULL.{\t}r YERİ \ıE özELLiĞi

üRETiM TARIüü 1T MİADI
l.Enaz2 yıl miadı olmüdıı.
2- Firma miadırun dolmasına 3 ay kala kulllaıulmamüş iiriinü de$ştirmeyi
taahhüt etmelidir



STANDART ÖZELLİ]OERi
(KALİTE BELGESİ) Ürtln Saglık Bakanlığ tarafindan onaylı olmalıdr.

AMBALAJ şEKLi !,E MİKTARJ

Steril, orijinal,ambatajdabıiunmalıdır.Ürünün ambalajınm iizerinde
iiretiın yeri,son kullanma tarihi,sterilisazaon şekli, ve lot numarası
yazmalıdu.Ambalajın iizerinde hastane barkot okuyucuları tarafindan
okıınabilecek barkod bıılunacaktır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlarhastane idaresi tarafindan ücretsiz olarak
kaşılanacaktır.Barkodlann ambalajın ilz€rine yapıştırılması yüklenici
firmaya aittir.

TıBBl öZELLiKLERl

ZORUNLU ÖZELLİKLER

Steril, orijinal,ambalajdabı.ılunmalıdır.ğriinün ambalajının iizerinde
iiıetin yeri,son kullanma tarihi,sterilisaryon şekli, ve lot numarası
yazmalıdy.d6ln|ajın iizerinde hastane barkot okuyuculaıı tarafindan
okuııabilecek barkod bulıırıacaktır.Üzerinde bulunması gereken
barkodlaıhasrane idaresi tarafi ndan ücretsiz olarak
kaışrlanacaktır.Barkodların ambalajın iizerine yapıştınlması yüklenici
firmaya aittfu.

IIAZIRLAYAN SERVİS GENEL CERRAI{İ AMELİYATHANES l
PROTOKOL NO

\
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