
J0 1 -0lG081 MULTIFLAMENT ABSORBE OLABİIi,EN CERRAHi

l. Kaluılıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne iplik kombinasyonları USP

uygun olmalıdır.
Sentetik monoflament absorbe olan cerrüi iplik Lactomer (o/o90 PolYclicolic;
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edilmiş olmalıdır. Kaplaması Caprolactone / Glycolide ve Calçium Stearoyl Lacw6te'{en,iıhal edilmiş

Kaplaması tiftiklenmemeli, kaplama süttir ytizeyinden sıyrılmamalıdır, 
.,.,,,,.;*_1 jş,**; t : , -i

Doku destek si.iresi başlan gıçoh| laluıdığında 2 .haftao/o80,3,haftaoh30 "*.lrrlTjv 
toıT:tr

(absorbsiyon) süresi lse SO-ZO gün olmalıdn, ,,,iıı i _ ffi ğ,,ffi*ffi;İ
Sütür boyu 90 cm olmalı, 45 cm,nin üzerindekiler için +^l%10 tblerans tanınsÇffi

__^t,l,_ ,:.-. ;,İ§j| .l,.x.4.

5.

6.

mm'nin üzerindekiler için +/- %ol0 tolerans tanınmalıdır,

Ürtinler Etilen Oksit ile streril edilmiş olmalıdır,

Numunedeğerlendirmesiiçin;numunedeğerlendirmeesaslan;..--^ı-^-^l^.,r"i
i. Doku geçişlerinde travma oluşmamasr için iğne iç yilzeyi dül,TY:*.},|T,?§i"lmalıd1. . i _ :

ii. operasyon boyunca iğneler dokudan çok rüat geçmeli, güçlü olmalı, iğnenil,silikon ile kaplı olduğp ,

belgelndirilmelidir. Bu belge ihale / alım dosyasna eklenmelidir, 
__., :__ , ., _,., , ı , _, l

iii. iğne, keskinliğini / siwiliğini, operasyon Sonrına kadar siiırdürmeli, krılmaya, öğilmeye ve btıkülmeye 1

karşı dirençli olması için iğne çelik aİaşımı 455 serisi veya Surgalloy olmalıdır, 
,., , 

^_,,İ:i:_.^^^i
iv.iğnegövdesi,dokulardangeçerkenprotegüdestabilkalmalıvediğerdoku|arazararvermeyiön§{eTı(

şekilde dizayn edilmiş olmalıdır,

V. iğne / sütiir çapı uyumlu olmalı, bu sayede iğne dokulardan geçerken travma oluşturmamalıdır, İğne

ile sütiir birleşim noktası bağlantısı sağlam olmalıdır,

vi. iğne sütür birleşiminde micro drill veya|azer teknolojisi kullanılmış olmaldır,

vii. Sütür paketinden çıkarıldığında minimum paket hafizasına süip olmalıdır, ' iıı

viii. ambaİaj açılımı kolay ve çabuk kullanlma uygun olmalı, iç karton veYa Plastik makara Portegü veYa

herhangi başka bir alet gerektirmeden kolayca mayo masasna bırakılabilmeli ve iğneye portegü ile

kolay ulaşılabilmelidir,

ix. Teklif verilen her kalem için numuneler orj inal kutusunda vç en az 5 adet olarak teslim edilmelidir,

,7. İgneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. ve iğnenin dayanıklılığının sağlanması için alaşımının içerisinde

en az o/o.7.5 _ % 9.5 arası Nikel, I(rom oranl en az o/o |0 olmalıdır ve bu oranlar iğıre tireticisi titafından

belgelenmelidir.
8. Birim ambalajı üzerinde bulunması gereken bilgiler;

i. İmalatçı firmanın ticari adı veya kısa adı,

ii. İgne cinsi, iğne adedi ve iğne bolu (mm olarak),

iii. Son kullanma tarihi, sterilizasyon şekli, lot numiırası, sütur kaluılığı, süturun uzunluğu, Suturfin

uluslararası renk kodu, 1/l oranında iğne büyüklüğü ve diğer özellikleri görülebilir tarzda okunaklı ve

bozulmayacak tarzda belirtilmelidir,

iv.Sütiirünyapısıhakkındabilgivekarebarkodubulunmalıdır,
v. Sütiir ambalajının kullanım esnasrna kadar nemden, ısldan, ışıktan korunması iÇin dıŞ ambalajı

soyulabilir nitelikte alimünyum folyo veya bir yüzü şeffaf diğer yüzü TYvek, iÇ ambalajı soYulabilir

veya yrtılabilir alümünyum folyo veya bilister / karton / plastik makara olmalıdu,

vi. çift ambalajh tiı:ünlerde dış ambalaj saydam naylon olup iç ambalajda iiriinle ilgili detaYlı bilgiler

yazılı ve görülebilir olmalıdır. Tek ambalajlı iiı,ünlerde, üri.irılerin yerleştirilmiŞ olduğu iÇ karton /

kagıt/plastikmakaraüzerindetirüneaitdetaylıbilgilerolmalıdır.
g. En az 12 adet ürün içeren kutularda ambalajlanmış olmalı, kutu iÇerisinde birim ambalajdan kaÇ adet olduğu

beliı_tilmelidir. Lot ve katalog referans numzırası olmalıdır. Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajınn üzerinde

yazması gereken bilgilerin tamamı olmalıdır,

10.HerkutuiçerisindeTürkçeaçıklamalıürünProspekttisübulunmalıdır.
l t. Ürünler en az2 yıl miadı olmalıdır,

l 2. Teslim sırasında en az 1 yıl raf ömrü bulunmalıdır,

13. vücut içi kullanımlarda enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve sütıiı. materyaline bağlı komplikasyon

olmadan iyileşme sağlanabilmelidir,

l4. Firma, kullanılmamış ürtiı.ılerin miadının dolmasına 3 ay kala iirün değişimini taüüt edecektir,
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E MİLE Bi Lin ( po ı_vG LEcAp Ro N E ) AM E LiYe[ İp ı-iĞi
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.i;,ı ',ı i'!J!/r:

ı) Sentetik absorbe olan cenüi ameliyat ipliği o/o75 poly(glycolide) "/"2ffiFaeİbİactone'dan
işaretlenecektir.) ,ıİ*,!;, r:

2\ S'entetik absorbe olan cenüi ameliyat ipliği monofilament (örgüsi.ız) yapığ{fllıialıthı, Renkli (m

üzcrinde işaretlenecektir.) "ıd"ıi ,]l

3) sentetik absorbe olan monofilament cenahi ameliyat ipliği kısa,orta ooneşj!ğ}u flöstegi

doku reaksiyonu ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum ohd,9l_ 
,_"^^_,

4) Sentetik Monofilament ıuso.t. olabilericenüi ipliklerin vucutta.pr..:o:İo]Ji. {absorbsiyon)

kuwetibaşlangıç olarak7ol00 olarak alındığınd; doku.desteği Plri,nci,tıffiy§3]l,:'11*
İ"r,.iizil-^i.,}. i, ,ura.i u., kuııanım kiıavuzunda belirtilmiş olmalıdg(öııjına,tataog

- -_ -_ J.i_.il-,^:_|- __l.:l j

5) Ameliyat einasında dü$ımlın kaydırılmaslnda tiftiklenmeyi ve kilitlenmeYlilbiiYe!$ ıekilde

tift iklenmemeli, dokulu yırtmamalıdır.

6) sentetik absorbe olan monofilament cerrüi ameliyat ipliği sütür atıldıkta$,

;; ;;;i;;ii riur"ri. "ü monofiıament cenüi ameiiyat ipiiginin çap değerıiififfi,{lğ:|::*1yTsffi
düğüm atma performansı EP (Avrupa Farmakopesi) ve USP'ye (Amerika Farmak"pi:lJ"llry:jl"]1,"',,i 

Y:::,*dügum arma perloIInilts]

E) Sentetik absorbe olan ,onofiıur.nt cenahi ameliyat şİ,giİ,i" ip.rı lohıdan 
g.çtifo"n"ron.u boşluk yaraunamalıdır. iğne ile iPliğin birleŞtirildiği " ,,

ycrde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kaıınııİfarkı Jlmalıdır ve iğne - sütür birleşme yeri kolaYl*la koPmamalıdır, İğne - stıtur birleŞinl ,' , I

(bağlantl)yeridokusuruklenmeiivedokutravmas,vuşut,,u**,içiniğnedibiiazerteknoıojisiileielinmişolmalıdır.iİ'
9) Sentetik absorbe olan monofilament cerrahi ameliyat1;-ıŞ;ğr.-t-"ğıat y'çrıno* ç*.rr,"uı, ,. kolayca kbpıiiamalidır, iğneleiiıi,6okiidaiı geÇerken ,

kolay eğilip bükülmemesi, kınlmaması için 302 u"vu +İİ-r"y1 ethal-oy seri çeıiııte, meyoana gelmeli Ye !Ğnliltsi Nikel orarıı % 7 J l l:, §!9m oranl , ' l

,,, -**şş*******#t-*ffi*,lş,:rur*", .1*i,,$il*firffiiHw*trffiı;ı
şartlar:iğn;boyu lomm.ninüzerindekiler için+/-%l0tolerans tanınacaklır. !* i

ıı)ieslimeditecekmalzemeninmiadı4yılolmalıdır.
ız) Ürun Etilcn oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır. 

,__ L_.r.._^^^ı+._ tt
ijiu.untinSağlıkt]akanlıgiÜlusalnilgiBankasınakaydedilmişveonaylanmı§ürünnrımarasıbulunacaktI.
l;1) Kulu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım rıİau-, oımut İorrndadr. (rıutİblta' Yonetmeliği Madde:§ lr'' -'} l '

15) Teklif edilen ürünlerle birlikte; katatog, broşür, şu.tnu..y. ..rup metni ve t ., ta.. İçİn l tr adet oriji-İal kaPalı l«ıtu nu-*' "nul'hul'l", _ .^_.,., İ ,, i.

ipliğin uzunluk tayinı, kopma mukavemeti tavinl, oıiğrım ropma mukaiemeti tavİnİ ."rruı,'i ipıift.' alrılma kudlöti taYini. boYa sabitliğinin'tayiiıi İ l'

testlcridir, Bunların hepsi vcya sadece gerckli go?Jucü İestleri yaptırabiı.""ı,tiİ) geçirmek uzere bu^testleri YaPabilen istediği laboratuar{i;r;

gonderebilccek vc test sonuçıaıını değerlendirmeae tuılJİaıiı.cektir. yaptınlacut ttım İrİı..in bedeli teklif veren iiİeiıi tarafından karŞılanacaktır,l' ı i

Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gclmesi durumunda isteklİ firmalardan tekrar numune istenebiteceklir, ' | ] l:

l7) .teklif verilen kalemlerin kararları ; kaiemlere uit nrmrn.ıe, detaytı bir şekilde incetendikten (tensil kuweti-gerilme-Çekme-koPmaıiŞıe iPlik ÇaP

<leğerleri ) ve kullanıtdıktan sonra verilecelcir.Kurum ;nrımune dİgerlendirme sürecinde elde edilen.tecrübelere göre karar vermd hakkına sahiPtir'

Sütür hafızasının guvenirliği, ameliyat sırasındaki plrİo**r,, ign-e, ipıit kalitesi, iğnenin portegü ile tutulmasi, sütüriin iğne ile uYumu, iğnenin ,

dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune uzeİinİen tum bu kriterler test edilerek karar verileÇektir, UYgunlu*'

alamayan ürünlcr ihale dışı bırakılacaktır

AlllBAI,AJI-AMA VE ETİKETLEME

1ıl
],.

l) Sütürleriğneyetakılıvaziyettemakasveyabaşkabir_aletegerekkalmadankolayc_a.açılabilmeli, 
kartoı_makarayasaıılmıŞolmalı,paked"iÇerisinegeliŞi

güzcl yerleştirilnriş oımiaııdır . paket tamaınen uç,ı.uaai, sadece distal ucu açıldıgında iğneye ulaŞılabilmelidir,

2, l,rtınlerini tek ambalaj içcrisinde teklif eden t..uıaı.,n *uıajı solulabilir niteıil<ıe İlumln|rm folyo ambalajdan oluŞmalı, alüminlum folYo ambalaj

açıldıktan sonra içinden çıkarı makara üzerinde üriiııı ile ilgili tüm bilgiıer buıunmaııoir 1amaıyattıane ortamında ürünlirin karışmamasi için), Çift

ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü ı.oıay |r.tİımuyaıı suİan etkilenmeyen iyvek kağıt, diğer Yiızü saYdam naYlon, iÇ ambalaj alüminlum i
folyo olmalıdır alüminyum folyo açılma esnasrndu.uturayu ra.u, ve..e..ri için ioluiabilir nitelil'te olma!ı Yırtılarak aÇılmamalıdır(kontaminasYon 

j

riskinden dolayı).
J) Karton makara ve alüminyum ambalaj üzerinde yazılı bilgiler baskıh olmalıdır.._Sterit alanda ambalaj aÇıldığında partildl düŞmemesi ve bilgilerin

kaybolmaması ve ürün k;;İHıgına sebep otmamak için yaİıştırılmış etiket kesinlikte kabul edilmeYecektir,

.l) Ipliklcr karıon makaraya l<cİinliİlc renk vermemctidir, 
^ı*^ı. ^.,,ı^,5) Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı,ayrıca bu renk karton iÇ makarada da yer

almalıdır,
6) karton makara ve alüminyum folyo üzerinde baskılı şekilde olması zorunlu bilgiler:

a) Urün ismi
b) süttir hammadde bilgisi
c) Sütürün filament yapısı
d) İğnesiz ise süti.ir adedi
e) IJSP vc EP'yc görc Sütürün kallnlığı

0 Sütürün uzunluğu

c) SUürun rengi
h) Ürun katalog ( refcrans) numarası
iİ İğne cinsi (kİskin, spattil,1ııvarlak,diamond, PI-,KD,siyah,küt)
j) İğne uzunluğu, mm cinsinden
k) l/l oraırında iğnenin büyüklüğü
l) İğne adedi
m) İğne şekli (|12.3l8,'/ı, duz,)

n) Lot numarasl
o) Üretim tarihi
p) Son kullanma 1arihi
q) Üretici ilrma adı, logosu vc adresi
r) Steril yöntemi ve steril ibaresi
.İ rİrUell sistemindc onaylanmış UBB barkodu (l3 haneli)

t) 2d Barkod
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