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Dixr<AT EDİLECEK HUSUSLAR vE ALIM ŞARTLARJl. Teklifedilecek üriln (TSE,ISO,CE vs) belgelerine haiz o|acahır.2, Teklifedilen malzemele. kesin sipaıiş taıihinden itibaren ? gün içinde teslim edilecektir.(fi.ma raraftndan yAz ılacat)3. Fatura bedeli iizerinden kaıuni kesinriIer yapılacakıır.
4. Teslim yeri muayene komi§yonu nezaretinde Ha§anemiz depolarldır.5, Üriine ait gaıaıti beIgeleri malın teslimi sıraslnda Ha§tanem;z Dayantklı Taşnır Kayıt Kontsol Birimine teslim edilecekıir.6. Teklifini verdiğiniz ürtın un UBB kodunu tektif kağıdına yaz ınız.
7. Tekllifini verdiğiniz ürünun markasını belirtiniz.
EX: T.knik şırtnıme

Teklif veren Firms
KAŞE_İMzA

Noı: TekliJlerde Karalama ve Daksil Kesinlikle ()lnavacakıır
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Göz İÇİ KATLANABİLiR 3 PARÇA HiDRoFoBİK AKRİLiK LENS

l, Üç parçalı Alailat Metalrilat'taıı tireülıniş oinalıdır.

2. UV koruyucu olmalıdır.

3. Hidrofobik yapıda olmalıdır, [,eııs en fazla %5 su içer*ii hidıofobik materyalden iıretilniş
otmalıdır.

4, Sıu ile doldunılmuş flakonlar içinde olınamalıdır.

5. Katlanabilrne özelliği olrrıalıdıı.

6. t ensin haptik açıları 5 veya 10 derece olınalıdu.

7. Toplam lens uzıu uğu en az l3.0 mm olrnalıdır.

8, Leııs 6 mn veya düa fada optik çapıııda olınalıdır.

9. +6 ile +30 Dioptiri ve 0,5 Dıçtri aralığmda Tiiırkiye pazarmda stoklu olınalıdır.

l0. holoı hapü yapıda olma|ıdıı,

l 1. IoL posterior kapsii|l opasifikasyonunım minimal olınası için optik kenaı dizaynı dik olmalıdır

l2. Paket iizerind€ st€rili.asyon nııınarası ve tiretim lot numarası yazü olrnalıdn.

13, t erıslerin iiretim hatası olduğwıda tin*ici veya temsilci firmarım soruırıluluk alma ve taznıı
etme garantisi vermesi gereknektedir.

verilınelidiı.

2l. Firma Genel Hii,d<i.irnlere uymak zonmdadır

zlll. ü€l
kçak Devlet Hastan
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14. G)z içi tens ile beraber steril karhışları her hastaney€ en az l olınak ii,zere hastanenin talep

miktarı doğnıltusunda her 2O0 adet talep için l adet reusable enjekor de verilmelidır.

15, Göz içi lensi paketleri onjinal olmalı, steril olmalı, iıaerindeki dış pakette stenlizasyon

yöntemi beıirtrlmeli, tıretici firma adresi olmall, paket iızerinde ilıretım lot numarası ve son

kullanma tarihi yazılı olmalıdr.

16. Teslim edilecek goziçi lens stoğu (+6 diyoptri) _ (+30 diyoptri) aralığını kapsamalıdu. Ancak

tesıim edilecek stoğıııı %75'i (+l9 diyoptri) - (+23diyoptri) arasmda olrnalıdu,

l7. t_erıs dioptrilerı goektiğinde uygırrı üoptriler ıle 24 sa^t içinde değiştirilrnelidir, bu dıırıırn

lens stoğu tllü<erıinceye kadar geçerli olacaktr.

l8. optik veya haptik hasarlanna (ıaptik kınlınası, optık parçalanması, optık kısunda derin çizik
ve çatlak oiuşması vb.) ve diğer imalat hatalarmda veya kullaıııcı kaynaklı sterilizasyon

bozulmalarırıda ilrtl,rıü değiştirmelidir.

l9. Irnsler kaplama olmamal ıdır,

20. Her lerıs için kartuş ve disposable erıjektti,r veya her 2O0 adet lens için l ad* reusable eİıjektör
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GEREKÇE

Hastanemiz ameliyathane servisinde kullanılmak üzere, GÖZ İÇİ

KATLANABiLin : ıança HiDRoFoBiK AKRiLiK LENS temini

gerekmektedir.
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GEREKÇE

Hastanemiz AMELİYATHANE servisinde kullanılmak tnere Yo |.8
SODYIIM HYALL]RONAT temini gerekmekıedir.

Gereğini Bilgilerinize arz ederim.

f liı!Cır]\

Gö: let
T,4 ,,FL|R

,439.,o

t_:l



%1.8 soDYtJM IIYALURONAT (KoEEziv o!D) VisKoELAsTİK
TEKNİK ŞARTNAMESi

l. Etken madde sodlum hyaluronate olacaktır.
2. Molekül ağrhğ 1.3 3.8 milyon dalton arasında olmalıdır.
3. Ozmolarite 270 - 400 mOsm,&g arasında o|acaktır.
4. Transparan bir vizibiliteye sahip olmalıdır. Steril olmalıdır.
5. Bir enjektörde en az 1.50 ml olmalıdır.(Ml Hesabı yapılacaktıı)
6. Mililitre en az 18 mğml olmalıdır. pH' ı 6.8-7.6 arasında o|mahdır.
7. Ürti,rı marka model ve bilgileri ürün enjektöru üzerinde de yazılı olmalıdır.
8. Teklif edilen tirti,m onjinal olup latex içermeyecektir. Latex içermediğ kutu veya üriiııı

ilaerinde yada prospektüsünde açıkça yazılı olmalıdır.
9. Ürtiırı]er T.C. Sağlık Bakanlığnın 20l0l1 1 sayılı genelgesi gereği Tiirkiye İlaç ve Tıbbi

Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB)rufli,ıı Takip Sistemi (ÜTS) kayilı olmak
zorundadır.

l0. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
11. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

tutulacakiır. Uygunluk kararı kullanımdan sonra ve mıüıyene komisyonunun onayı ile
verilecektir. Ürunler için "Numune Listesinde" a}mca numune sayısı belirtilmemiş ise iki
adet numune bırakılacaktır.

12. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen ürünler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli ii,riiırıle değiştirilmelidir.
13. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürünler geri alınrp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değştirilecektir.
14. Muayene Komisyonu gerek duyduğu iiı-iirılerden her seri için yeterli sayıda numune

alarak analiz için gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebi
ile eksilen stok firma tarafindan tamamlanacaliır.

15. Firma bozuk hatalı çıkan tiı,ünleri yenisi ile bedelsiz değştirmelidir.
16. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değştirilecektir. Değştirilen malzeme en geç 5 iş giınü içinde kuruma teslim
edecektir
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