
T.c.
sAĞLtr( BAIqNLIĞI

^ _§llLIuRrA ir, seĞr,u< ııüoüRüLüĞü
şANLIuRFA viRANşenin otvr,pr nasTANEsi

İhal€ Kodu : 00009

SAYI:
KOIltU: Teklif Mektubu

Telefon:4l45t13007
Fax :,1145121236
E-Posa: sarıliurfadh s l l@saglii.gov.n

Nolı Tcklirlerde Kınlımı vc Dıkıil Kcsintiklc Olmıyıca-ktır.

PiYAsA ARAşTRil,r,{ TEKLiF MEKruBU
tüstanemizin ihtivaclanndaı aşğda cinsi ve mikbn yazıIı oIan malzemeler 4734 sayılı Kamu ihaleKanununun 22ld (Doğudan Tenin) yö;ıemi iı" sat,n aiiiuii,r,' xov u""ıç birinı fiyaın hastanemizsatınalma biri mine gönderiImesini rica ederim.

irsANIRKAN

T"r//+,s.o I{aı / Hizmet Adı Miktan Biİimi Birim Fiyat
1

150 ADET2 HYALURo NATsoDYUM 72 ADET
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SODYUM HYALURONAT TEKNiK ŞARTNAMESl

YüksekmolekülağlrhkhsodYumHyaluronat7oo0içermelidir.Buvazgeçilmezbirözelliktir'
Konsantrasyonu % 1.4 NaHy'dlr.
pH 7.0 - 7.s'dir.
ortalama molekül ağtrlığl 5.000.000 Da|ton'dur.

Viskozitesi en az 2.000.000 cP'dur.

steril cam şlrlnga da 0.85 mI hacminde tek kullanımlık olmahd|r. 27G steri kanül içermelidir.

ooğalyollardan elde edilerek üretilmiş olmalıdır, buhar içi sterilizasyon yapılmış olmalıdır.

rakloemtiısifiıasyon tekniği ile yap|lan katarakt cerrahisi ve katlanabilir göz içi lens

imp|antasyonunda; sedöplastik özelliği sayesinde ince kanülden kolay enjekte edilmektedir.

9. Transparanbirvizibileteyesahipolmalıdır.
10. Derin bir ön kamara yaratıp, cerrahi prosedür boyunca kapsüller keseyi şişirmelidir.

11. Teklif edilen ürÜn orijinal olup Lateks içermemelidir ve latek içermediği orijinal ambalajı,

kataloğu Ve prospektüsünde gösterilmelidir.

12. Klinik hekimterınce deneyerek karar verecektir.

13. Teklif|e birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankaslnda sağlık Bakanhğınca onayh çlKlsI Verilecektir
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cöz içiN EMici süxcnn üçGEN şEKLhvDE rrra.ıü< şınrxııro,si
l. 7 cm uzunluğunda, ucu liggeı şeklinde olrnalıdır.
2. Tek pakette 5 adet sponge olınalıdır,
3. Steril ambalaj içerlsinde olmalıdır.
4. Soı kutlanma tarihi en az 2 yl oknalıdır. İ§ekli, ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kala

yenisi ile değiştirecektir.
5. Sıvı emişi iyi olmalı, yapsı sıvıyı eminca bozulmamalıdu.
6. Vite ilc temas halinde yapısı bozulmamalrdır.
7. 3 adet numune verilooektir.


