
KSÜ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ SERVİSİ 
CERRAHİ ALET SETLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER:
01. Cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır, imalat veya tıbbi nedenler ile tamamı 
veya bir kısmı paslanmaz çelik dışında diğer materyallerden üretilm iş cerrahi aletlerin "  teknik 
şartnameye cevap " metninde belirtilmesi zorunludur. Aksi halde isteklinin tek lifi değerlendirme dışı 
kalacaktır.
02. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

03. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden 

yapılmış olmamalıdır.

04. Cerrahi aletlerin fonksiyonları gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar 

bulunmamalıdır.

05. Cerrahi aletlerin bacaklarına kuvvet uygulandığında ortaya çıkan bükülme direncine ve kuvvet 

azaldığında bacakların ilk pozisyona dönmesini sağlayan "elastiki yapıya" sahip olmalıdır.

06. Cerrahi aletlerin kesici ve tutucu çeneleri sabit ve düzgün hareket etmelidir.

07. Kilit mekanizmasında bacakları yumuşak kilitlenip kolay ayrılan a letler olmalıdır.

08. Eklemsizlerde, bükülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı olan aletler 

olmalıdır.

09. Cerrahi makaslar tu tukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında 

elemanlarının uç kısımları bir noktada birleşmelidir.

10. Cerrahi makasların ve penslerin mafsallarında boşluk bulunmamalı, yalpalama ve laçkalaşma 

olmamalıdır.

11. Cerrahi makasların mafsalları yumuşak hareket etmeli ve ne çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır.

12. Pensetlerin sabit eklem lerinde en ufak bir yalpa bulunmamalı, ağız dilleri ve tırtılları aralık 

bırakılmadan birbirine geçmelidir. Diş ve tırtılların aralıkları temiz olmalıdır.

13.Pensetlerin kolları birer yay gibi esnek olmalıdır.

14.Portegüler tu tuk luk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında ağızları 

birbirine aralıksız oturmalıdır.

15. Pensler tu tukluk yapmadan rahatça açılıp kapanabilmeli ve tam kapatıldıklarında elemanlarının 

ağızları birb irlerine karşılıklı gelmeli ve aralık kalmayacak şekilde oturmalıdır.

16. Cerrahi A letlerin üzerinde üretici fabrikanın adı, aletin katalog numarası ve CE işareti ile 

paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless " ibaresi silinmeyecek şekilde lazer dağlama 

yöntem i ile yazılı olacaktır. Film baskı (elektro stamp) yöntem i ile basılan yazı ve ibareler zamanla 

silinebildiği ve deformasyona uğradıklarından kabul edilmeyeceklerdir. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite 

Standartlan gereği Ameliyathane salon la rmdaki^platılanaıj! cerrahi operasyon tipine göre olması
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gereken sayıda ve çeşitlilikte cerrahi aletlerin konteynerler içerisinde kullanıcılara şevkinin hatasız bir 

şekilde sağlanması, setlerin doğru aletlerle paketlendiğinin tespiti, envanterleri, nekadar 

kullanıldıkları, tam irlerin in  takibi, aletlerin sterilizasyon tarih lerin in belirlenmesi, gerektiğinde 

hastalarla ilişkilendirilebilmesi ve olası insan kaynaklı hataların m inumum seviyeye indirilmesi amacı 

ile teslim edilecek tüm  cerrahi aletlerin üzerinde cerrahi alet üretici fabrika tarafındant/ofo matrix 
barkodları olmalıdır, sonradan yapılan barkod kabul edilmeyecektir.. Çapı 3mm altındaki (iğne, prob, 

tel vb.)yuvarlak ve düz kesitli aletlerde datamatrix barkod kodunun bulunması zorunluluğu yoktur. 

Aletlerin üzerinde bulunacak datam atrix barkod kodları marka gözetmeksizin uluslararası standartlara 

uygun tüm  datam atrix barkod okuma cihazları ile uyumlu çalışabildiğinden isteklilerin tek lif 

edecekleri ürünler ve te k lif dosyası içerisinde sunacakları ürün numuneleri de bu şarta uygun 

olacaktır. İdaremiz gerekli gördüğünde datamatrix barkod kodlarının bu uyumluluğunu test 

edebilecektir.

17. Cerrahi A letler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 derecede buharlı otoklavda 

sterilizasyona dayanıklı olacaktır. Ayrıca listeler içerisinde yer alan siyah renkli malzemeler ameliyat 

esnasında parlamayı tamamen engelleyen, aletlerin kullanım ömrünü ve performansını arttıran, 

yüzey sertleştirilmesi uygulanmış olan aletlerdir. Bu özellikteki aletlerde yüzey sertleştirilmesi ve 

siyahlaştırma işlemi titanyum  alüminyum n itr it veya ceramiccoated tekniklerinden biri ile yapılmış 

olabilecektir. Kurum dilediği takdirde, ihale sonrası bu tü r ürünler için birinci avantajlı tekliften 

başlayarak firmalardan sırası ile bu özelliklerini belgelendirmelerini isteyebilecektir.

18. İstekliler tek lif edilecek setin tüm  ürünlerin tamamına tek lif vermeleri zorunludur. Teklif edilecek 
ürünlerin aynı marka olma zorunluluğu vardır.

19. T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü 01.05.2008 tarih ve 15167 sayılı genelge 

hükümlerince, tek lif edilen ürünlerin ihale tarih i itibari ile İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nda 

kayıtlı olması ve alımı yapılacak ürünlerin TİTUBB ' de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması 

gerekmektedir.

20. İhale dokümanı beyanında verilen Cerrahi A letler teknik şartname ve listesinde yazılı evsafı 

gösteren katalog numaraları kesin evsaf belirlemek açısından yazılmış olup, istekli Cerrahi Alet teknik 

şartnamesinde ve ihtiyaç listemizde belirtilen evsafta ve aynı fonksiyonları görecek şekilde veya dengi 
diğer marka aletleri de teklif edebilir. Teklif edilen aletlerin ölçüleri istenilen uzunluklarda 

olmalıdır.aletlerin ana işlevini gören uç, eğim, kavis, ağız metal yapısı, ağız diş yapısı, kıvrım, 

serasyon gibi işlevsel özelliklerinde istenilenin aynı olmak zorundadır.

TEKNİK HUSUSLARDA VERİLMESİ ZORUNLU OLAN BELGELER
21. A letlerin üzerinde bulunması gereken Data-Matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafından 

yapıldığını belirten Noter tasdikli belgenin Türkçe tercümesi ile b irlikte tek lif dosyası içerisinde 

sunulması zorunludur.

22. Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir 

menşei beyan belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikini ve noterlikçe 

tasdikli tercümesini havi şekilde tek lif dosyası içerisinde verilecektir.

23. Cerrahi Aletlerin metal karışım oranları ve üretimde kullanıla

normlarında n HRC Rockvvell standartlarına
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düzenlenen ve üreticinin bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdiklerini taşıyan beyanı ile 

belgelenecek ve bu belge tek lif dosyası içerisinde verilecektir, isteklilerin bu beyanları uluslararası 

normlarlarla karşılaştırılacak uygunsuzluğu tespit edilen beyanlara a it tek lifle r değerlendirme dışı 

bırakılacaktır.

24. Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu ve istenilen özellikleri taşıyıp taşımadığı 

isteklilerin tek lif dosyası içerisinde verecekleri üreticinin detaylı ürün evsaflarını gösteren orijinal 

katalog ve orijinal broşürlerindeki bilgiler ile de tey it edilecektir. Verilecek olan kataloglarda tek lif 

edilen katalog numaralarının hangi sayfada olduğunu gösteren numeralindex bulunmalı veya tek lif 

edilen ürünler katalog üzerinde tek tek işaretlenmelidir. İhaleye verilecek orijinal katalog ve orijinal 

broşürlerde tek lif edilen ürünün birebir uç yapısı, uzunluk, ebat ve metal özellikleri gibi detaylı 

özelliklerinin bulunması te k lif edilen ürünün teyidi açısından zorunludur. CD ortamında verilecek 

kataloglar arama m otorlarının olmaması, form at veya program sorunları ile karşılaşılması, ürünlerin 

uç yapılarının b irebir ölçülerde görünmemesi gibi durumlardan dolayı kabul edilmeyecektir. Aksi 

halde firmanın vermiş olduğu teklifin  tamamı ret edilecektir.

25.İstekliler te k lif e ttik le ri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre 

hazırlayacakları "  teknik şartnameye cevap " başlıklı belgeyi tek lif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu 

belgede teknik şartnamenin her bir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, 

karşılığında isteklinin verdiği ürünün katalog numarası, isteklinin tek lif e ttiğ i marka, ürünün âdeti, 

barkod numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır. ( Örneği aşağıda gösterilm iştir ) . Bu belgeyi 

vermeyen veya eksik yâda hatalı veren firmaların teklifle ri ret edilecektir. Bu belgede okunmuştur, 

anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. İsteklilerin bu belgenin her 

bir maddesine cevap vererek kabul ettiğ in i açıkça belirtmesi zorunludur.
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26.Yerli üretim lerde üretici firmanın, ithal ürünlerde ise ithalatçı firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlik 
Belgesi tek lif dosyası içerisinde verilecektir.

27. istekliler te k lif dosyaları içinde te k lif ettik leri cerrahi aletlerden garanti süresi içerisinde hatalı 

kullanım dışında bozulan, kırılan, korozyona uğrayan aletleri 45 gün içerisinde yenileri ile 

değiştirecektir. Teklif edilecek ürünler fabrikasyon, malzeme ve işçilik-^ıatalarına karşı en az 2 yıl

garantili olacaktır. GarantiWetfa7îtftelatçı ve satıcı firmalar tarafında p ayrj ayrı sunulacaktır.
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24.Hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde 2D matrix fiber lazer yöntemi ile cerrahi alet takip 

ve dokümantasyon sistemi kullanılmaktadır.Üzerinde ihale kalan firmalar teslim edecekleri cerrahi 
el aletlerinin her birine idaremizce yazılı olarak verilecek olan alfa nümerik sayılarını 2D matrix 

fiber lazer yöntemi ile barkodlayarak teslim edeceklerdir.3 mm altındaki malzemelere barkod 

vurulamayacağı için bölüm set,set ismi veya verilecek numara yazılacaktır.Cerrahi aletlerin garanti 

süresi içerisinde 2D matrix fiber lazer işaretlemede dahildir.

24.Gelen cerrahi aletlerin özelliklerinin uygun görülmediği takdirde yenisi ile değişikliği 
yapılabilmelidir.

25. LX553R BERGMANN PLASTER SCISSORS 230MM, BM219R CRILE-MURRAY NEEDLE 
HOLDER SERR 150MM .BH130R PROVIDENCE-HOSP FCPS DEL STR140MM, BH131R 
PROVIDENCE-HOSP FCPS DEL CVD 140MM, BD181R FERRIS-SMITH FORCEPS 175MM 
,BC415R SURGICAL SCISSORS CVD B/B 150MM, BC314R SURGICAL SCISSORS STR B/B 
145MM bu malzemelerden birer adet örnek getirilecek ve 1 ay denenecektir.Deneme sonucunda 
doktorlardan oluşan komisyon kararına göre alım yapılacaktır.

Katalog numaralan evsaf belirlemek için Aesculap fabrikalarının kataloguna göre düzenlenmiştir. 
Dengi diğer marka aletlerde teklif edilebilir.

ORTOPEDİ SERVİSİ CERRAHİ ALET LİSTESİ
SIRA
NO

MALZEME
KODU MALZEME ADI MİKTAR BİRİM

1 LX553R BERGMANN PLASTER SCISSORS 230MM 10 ADET

2 LX556R BRUNS PLASTER SCISSORS 235MM 10 ADET

3 LX558R PLASTER & BANDAGE SCISSORS 235MM 10 ADET

4 BM219R
CRILE-MURRAY NEEDLE HOLDER SERR 150MM 3 ADET

5 BH130R PROVIDENCE-HOSP FCPS DEL STR140MM 25 ADET

6 BH131R PROVIDENCE-HOSP FCPS DEL CVD 140MM 25 ADET

7 BD180R DUROGRIP SUTURE FORCEPS 200MM 10 ADET

8 BD181R FERRIS-SMITH FORCEPS 175MM 10 ADET

9 BD171R TC VVANGENSTEEN FORCEPS 150MM 10 ADET

10 BC415R SURGICAL SCISSORS CVD B/B 150MM 5 ADET

11 BC314R SURGICAL SCISSORS STR B/B 145MM 15 ADET

12 BC496R SCISSORS W/1 SERR STR S/B 130MM 10 ADET


