
KADIN DOĞUM LAPA R O SKO PİK  EL ALETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laparoskopik el aletleri reusable olmalıdır ve otoklava girebilmelidir.
2. Laparoskopik el aletleri sterilizasyon öncesinde temizliği yağ ila bilmesi ve içerisinde kan dokuvs.

kalmaması için kolaylıkla parçalarına rahat ayrılabilmeli,
3. Laparoskopik el aletlerinin parçalarının kolaylıkla sökülüp takılabilm esi için kilit sistemli olmalı ve 

monte edilirken kolayca kırıtabilecek birleşim parçaları olmamalıdır.
4. Laparoskopik el aletlerinin Çapları istenen REF kod göre. 5 mm -10 mm veya 12 mm ve şaftın 

uzunluğu istenen REF koduna göre 31 cm 37 cm 42 cm olmalıdır.
5. Laparoskopik el aletleri bağlı olduğunu kabzadan tek bir tuş ile parçalarına ayrılabilmelidir.
6. Laparoskopik el aletlerinin handleri 360 derece rotasyon yapabilmelidir.
7. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için şaftları mat

olmalıdır
8. laparoskopik el aletlerinin handları istenen REF kodlarına göre kilitli olamlarıdır.
9. Kilitli handlar çift tetik m ekanizm asına sahip olmalıdır, birinci tetik kullanıldığında el aleti hem tetikli 

hemde serberst çalışmaya geçebilmen, ikinci tetik sistemi ise kilitli çalışmada basıldığında 
forcespsin ucunu serbest açıp kapata bilmeli bırakıldığında kilitlemelidir.

10. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına 
göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi 
gerekmektedir.

11. Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemelerin 
Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orjinal katalog ile teyit edilmesi 
gerekmektedir.

12. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 2016 yılında onaylı 
Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.

13. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “ İlaç ve Tıbbi C ihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına 
kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan 
alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte 
sunulmalıdır. *

14. Teklif edilen malzemelerin her biri seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma, aşağıda 
tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan o seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir. 
Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklif edilen m alzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu 
olmalıdır.

15. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) 
uygun yapıda üretilm iş olup çok kullanım lık olmalıdır. A letler steril edildikten sonra işlevlerinde 
hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilmelidir.

16. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası üretildiği ülke ve 
CE işareti ile paslanmaz çelikten imal edilm iş olanların üzerinde de “ şta inless” ibaresi 
silinmeyecek şekilde lazer yöntem i ile yazılı olmalıdır.

17. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat 
hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın verm iş olduğu 2017 yılı için 
gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.

18. Aletlerin teslim  alınmasından sonra (1) bir yıl içinde kullanıcı hataları haricinde sterilizasyon ve 
tekrar kullanıma bağlı olarak aletlerin fonksiyonlarında bakım-onarıma rağmen %50'den fazla 
azalma meydana geldiği takdirde yüklenici firma yenisi ile değiştirmeyi kabul etmelidir.

19. Aşağıdaki parçalardan o lu şm a lıd ır:
1 Adet Forseps ucu
1 Adet ucun eğilmesi ve bükülmesini engelleyecek kuvvetlendirici şaft 

* 1 Adet Yalıtılm ış Dış Tüp
Kilitli veya kilitsiz Handle



Veress Kanül İğnesi
1. Ürün otoklavlanabilmelidir.
2. Ürün 2.1mm çapında ve istenen REF koduna göre 120 veya 150 mm olmalıdır.
3. Veress iğnesinin arka bölümünde çift kısımlı bir vana bulunmalıdır.
4. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra numarasına 

göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar verilmesi 
gerekmektedir.

5. Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve tek lif verilen malzemelerin 
Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orjinal katalog ile teyit edilmesi 
gerekmektedir.

6. Satıcı firma teklif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 2016 yılında onaylı 
Temsilcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.

7. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “ ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına 
kayıtlı olmalıdır. T.C. İlaç ve T  ıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ dan 
alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte 
sunulmalıdır.

8. Teklif edilen malzemelerin her biri seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma, aşağıda 
tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan o seti oluşturan kalemlerin her birine teklif vermelidir. 
Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklif edilen m alzemeler aynı marka ve birbiri ile uyumlu 
olmalıdır.

9. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon vb.) 
uygun yapıda üretilm iş olup çok kullanım lık olmalıdır. A letler steril edildikten sonra işlevlerinde 
hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilmelidir.

10. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası üretildiği ülke ve 
CE işareti ile paslanmaz çelikten imal edilm iş olanların üzerinde de “ stainless" ibaresi 
silinmeyecek şekilde lazer yöntem i ile yazılı olmalıdır.

11. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve imalat 
hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın verm iş olduğu 2017 yılı için 
gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.

12. Aletlerin teslim alınmasından sonra (1) bir yıl içinde kullanıcı hataları haricinde sterilizasyon ve 
tekrar kullanıma bağlı olarak aletlerin fonksiyonlarında bakım-onarıma rağmen %50'den fazla 
azalma meydana geldiği takdirde yüklenici firma yenisi ile değiştirmeyi kabul etmelidir.

Trokar
• Ürün otoklavlanabilmelidir.
• Laparoskopik el aletleri iyi uyumlu olm alıdır ve alet giriş çıkışlarınada el aletlerine zarar 

vermemelidir.
• Çapı istene REF koda göre 5 -11-12  mm çalışma uzunluğu istenen REF kod göre 6-11 ve 15 

cm olmalıdır.
• Trokarlar aşağıdaki parçalardan o luşm a lıd ır:

1Adet Trokar kanülü 
1Adet Tokar bıçağı 
1Adet Çap Düşürücüsü

• Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra 
numarasına göre hazırlanması ve istenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar 
verilmesi gerekmektedir.

• Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemelerin 
Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orjinal katalog ile teyit edilmesi 
gerekmektedir.

• Satıcı firma tek lif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 2016 yılında 
onaylı Tem silcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.

• Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı “ İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına 
kayıtlı olmalıdır. T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’



dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile 
birlikte sunulmalıdır.

• Teklif edilen malzemelerin her biri seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma, aşağıda 
tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan o seti oluşturan kalemlerin her birine teklif 
vermelidir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz. Teklif edilen m alzem eler aynı marka ve 
birbiri ile uyumlu olmalıdır.

•  Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon 
vb.) uygun yapıda üretilm iş olup çok kullanım lık olmalıdır. A le tler steril edildikten sonra 
işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilmelidir.

• Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası üretildiği 
ülke ve CE işareti ile paslanmaz çelikten imal edilm iş olanların üzerinde de “ stainless’’ ibaresi 
silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olmalıdır.

•  Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve 
imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 
2016 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.

• Aletlerin teslim  alınmasından sonra (1) bir yıl içinde kullanıcı hataları haricinde sterilizasyon 
ve tekrar kullanıma bağlı olarak aletlerin fonksiyonlarında bakım -onarım a rağmen %50'den 
fazla azalma meydana geldiği takdirde yüklenici firma yenisi ile değiştirm eyi kabul etmelidir.

Laparoskopik iğne düze ltic i portegü

1. Laparaskoplk iğne düzeltici portegü reusable olmaldır.
2. Laparaskopik iğne düzeltici portegünün şafttı 5 mm çapında 31 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Laparaskopik iğne düzeltici portegünün tutacı rahat kullanım için axial yapıda olmalıdır.
4. Laparaskopik iğne düzeltici portegü özel çene tasarımı sayesinde iğnenin tutuş açısı ne

olursa olsun yukarı konumlandırmasını otomatik olarak sağlamalıdır.
5. Laparaskopik iğne düzeltici portegü iğneyi ucunda kaydırm ayacak ve iğnenin pozisyonunu 

bozmadan tutmalıdır. *
6. Satıcı firma tarafından verilen tekliflerdeki Teknik Şartnameye cevapların, madde sıra 

numarasına göre hazırlanması ve İstenen özellikler ile ilgili hükümlere açıklayıcı cevaplar 
verilmesi gerekmektedir.

7. Teklifler ile birlikte ürünlere ait orijinal katalogları verilmeli ve teklif verilen malzemelerin 
Şartnameye Uygunluk Belgesinde belirtilen özelliklerinin orjinal katalog ile teyit edilmesi 
gerekmektedir.

8. Satıcı firma tek lif ettiği cihazın imalatçısının Türkiye temsilcisi olduğunu gösterir 2016 yılında 
onaylı Tem silcilik Belgesini, teklifine eklemelidir.

9. Teklif edilen cihazlar Sağlık Bakanlığı ‘‘ İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” veri tabanına 
kayıtlı olmalıdır. T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) koduna ve TİTUBB’ 
dan alınmış firma/bayi koduna sahip olduğunu gösterir belgeleri ihale dosyasında teklifi ile 
birlikte sunulmalıdır.

10. Teklif edilen malzemelerin her biri seti oluşturan parçalar olup teklif veren firma, aşağıda 
tanımlanan sistemin bütünlüğünü bozmadan o seti oluşturan kalemlerin her birine teklif 
vermelidir. Kısmi teklifler değerlendirmeye alınmaz. Tek lif edilen m alzem eler aynı marka ve 
birbiri ile uyumlu olmalıdır.

11. Teklif edilen malzemelerin hepsi her türlü sterilizasyona (otoklav, etilen oksit, sıvı sterilizasyon 
vb.) uygun yapıda üretilm iş olup çok kullanım lık olmalıdır. A letler steril edildikten sonra 
işlevlerinde hiçbir azalma olmadan tekrar kullanılabilmelidir.

12. Laparoskopik el aletlerinin kamera ışığı altında parlayıp görüntüyü bozmaması için şaftları 
. mat olmalıdır.

13. Teklif edilen malzemelerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası üretildiği 
ülke ve CE işareti ile paslanmaz çelikten imal edilm iş olanların üzerinde de “ stainless” ibaresi 
silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olmalıdır.
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14. Teklif edilen cihazlar en az 2 (iki) yıl süreyle kullanıcı hatasına bağlı olmayan, montaj ve 
imalat hatalarına karşı garantili olacak, teklif veren firmalar, imalatçı firmanın vermiş olduğu 
2016 yılı için gerekli Garanti Belgesini teklife eklemelidir.

15. Aletlerin teslim  alınmasından sonra (1) bir yıl içinde kullanıcı hataları haricinde sterilizasyon 
ve tekrar kullanıma bağlı olarak aletlerin fonksiyonlarında bakım -onarım a rağmen %50'den 
fazla azalma meydana geldiği takdirde yüklenici firma yenisi ile değiştirm eyi kabul etmelidir.
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KADIN DOĞUM LAPAROSKOPİK EL ALETLERİ LİSTESİ
1 PM400R BIPOLAR METZ SCISSORS 5MM 310MM 2 AD
2 PM408R MARYLAND GSP.FORCEPS FEN.5/31OMM HF CON. 2 AD
3 PG008 VERESS INSUFFLATION NEEDLE 120MM 4 AD
4 PG011 VERESS INSUFFLATION NEEDLE 150MM 2 AD
5 PL162R FASCIAL PORT-CLOSURE INSTRUMENT 1 AD
6 ER840R UTERUS FORCEPS-QUINONES 2 AD
7 EK014R TROCAR SLEEVE 5/11 OMM SMOOTH W ITH TAP 6 AD
8 EK046R TROCAR PIN CONICAL SHARP 5/11 OMM 6 AD
9 EK018R TROCAR SLEEVE 5/150MM SMOOTH W ITH TAP 2 AD

10 EK047R TROCAR PIN CONICAL SHARP 5/150MM 2 AD
11 EK016R TROCAR SLEEVE 5/11 OMM THREADED W ITH TAP 4 AD
12 EK046R TROCAR PIN CONICAL SHARP 5/11 OMM 4 AD
13 EK024R TROCAR SLEEVE 10/11 OMM SMOOTH W ITH TAP 2 AD
14 EK056R TROCAR PIN CONICAL SHARP 10/11 OMM 2 AD
15 EK026R TROCAR SLEEVE 10/11 OMM THREADED W ITH TAP 2 AD
16 EK056R TROCAR PIN CONICAL SHARP 10/110MM 2 AD
17 EK028R TROCAR SLEEVE 10/150MM SMOOTH W ITH TAP 2 AD
18 EK057R TROCAR PIN CONICAL SHARP 10/150MM 2 AD
19 EK034R TROCAR SLEEVE 12/11 OMM SMOOTH W ITH TAP 2 AD
20 EK066R TROCAR PIN CONICAL SHARP 12/110MM 2 AD
21 EK086P SEALING UNIT FOR 10/12MM TROCARS 1 AD
22 EK083P SEALING UNIT F/10/12MM TROCARS W .REDUCER 1 AD
23 P0004R METZENBAUM  SCISSORS 5MM 31 OMM 2 AD
24 P0027R METZENBAUM SCISS SERR 5MM 420MM 2 AD
25 P0102R MARYLAND DISSECTOR 5MM 31 OMM 2 AD
26 P0202R MARYLAND DISS FCPS 5MM 420MM 2 AD
27 P0151R DUCK BILL DISS FCPS 5MM 310MM 2 AD
28 P0190R BULLET NOSE GRASPER 5MM 31 OMM 2 AD
29 P0127R UNIVERSAL FIX.FORCEPS D:5/310MM 2 AD
30 P0234R ATR.UNI.FIX .FO RCEPS W /G ROO VES D:5/420MM 1 AD
31 P0112R DORSEY GRSP FCPS 5MM 31 OMM 1 AD
32 P0113R BABCOCK GRASPER 5MM 31 OMM 1 AD
33 P0209R BABCOCK DBL ACTION 5MM 420MM 1 AD
34 P0104R ALLIS GRSP FCPS 5MM 31 OMM 2 AD
35 P0201R GRASPING FCPS.2X4T.D:5/420MM 2 AD
36 P0224R TENACULUM FORCEPS D:5/310MM 2 AD
37 P0182R FORCEPS W /M YO M A SCREW  P0183R 1 AD
38 PL414R NEEDLE HOLDER SUPER RIGHTING 5MM/310MM 1 AD
39 PM400R BIPOLAR METZ SCISSORS 5MM 31 OMM 2 AD
40 PM408R MARYLAND GSP.FORCEPS FEN.5/310MM HF CON. 2 AD
41 PG008 VERESS INSUFFLATION NEEDLE 120MM 4 AD
42 PG011 VERESS INSUFFLATION NEEDLE 150MM 2 AD
43 PL162R FASCIAL PORT-CLOSURE INSTRUMENT 1 AD
44 ER840R UTERUS FORCEPS-QUINONES 2 AD


