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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4967) CERRAHI ELDIVEN NO:6,5- NO:7
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Ten rengini andıran beyaz kauçuktan üretilmiş olmalıdır.

Pudralı olmalıdır.

Eldivenin içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları ya da tozları bulunmamalıdır.

Üzerinde boylarını ayırmaya yarayacak numara veya özel işaretler bulunmalıdır.

Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

Bir hamlede giyip çıkarma sırasında yırtılma, kopma olmamalıdır.

Her ambalajda bir çift sağ ve sol steril giyilecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ambalajların dış paketinin açılabilir noktası dışındaki kenarları tamamen yapışık olmalıdır.

Ambalajlar steril tekniğe uygun olarak kolay açılabilmeli yırtık ve deforme olmamalıdır.

Ambalajda su geçirmeyen sterilizasyon malzemesi kullanılmalıdır.

Konçlar sıkı,  bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır.

Eldivenler giyilirken kontaminasyonu önlemek için esneme özelliğine sahip olmalıdır.

Giyildiğinde ele tam oturmalı ve numarası ile uyumlu olmalıdır.

Eldiven giyince parmak uçlarında baskı olmamalı, el açıldığında avuç içinde çekme olmamalıdır.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan  en
az 10 adet numune bırakılmalıdır.
Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.

200.0004.000

200.0006.000

200.0008.000

200.0009.000

200.0010.000

CERRAHI ELDIVEN NO:6,5- NO:7

CERRAHI ELDIVEN NO:8

CERRAHI ELDIVEN PUDRASIZ NO:6,5- NO:7

CERRAHI ELDIVEN PUDRASIZ NO:7.5

CERRAHI ELDIVEN PUDRASIZ NO:8

ÇİFT

ÇİFT

ÇİFT

ÇİFT

ÇİFT

7500

15000

10000

15000

6000
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Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Ten rengini andıran beyaz kauçuktan üretilmiş olmalıdır.

Pudralı olmalıdır.

Eldivenin içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları ya da tozları bulunmamalıdır.

Üzerinde boylarını ayırmaya yarayacak numara veya özel işaretler bulunmalıdır.

Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.

Bir hamlede giyip çıkarma sırasında yırtılma, kopma olmamalıdır.

Her ambalajda bir çift sağ ve sol steril giyilecek şekilde hazırlanmış olmalıdır.

Ambalajların dış paketinin açılabilir noktası dışındaki kenarları tamamen yapışık olmalıdır.

Ambalajlar steril tekniğe uygun olarak kolay açılabilmeli yırtık ve deforme olmamalıdır.

Ambalajda su geçirmeyen sterilizasyon malzemesi kullanılmalıdır.

Konçlar sıkı,  bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır.

Eldivenler giyilirken kontaminasyonu önlemek için esneme özelliğine sahip olmalıdır.

Giyildiğinde ele tam oturmalı ve numarası ile uyumlu olmalıdır.

Eldiven giyince parmak uçlarında baskı olmamalı, el açıldığında avuç içinde çekme olmamalıdır.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan  en
az 10 adet numune bırakılmalıdır.
Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

CERRAHI ELDIVEN NO:8Açıklama :
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Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Ten rengini andıran beyaz kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

Yapısında pudra ihtiva etmemelidir.

Eldivenin içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları ya da tozları bulunmamalıdır.

Üzerinde boylarını ayırmaya yarayacak numara veya özel işaretler bulunmalıdır.

Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.Kaygan olmamalıdır.(Cerrahi işlemlerde kullanılan aletleri
kaydırmaz özellikte olmalıdır.
Ambalajlar steril tekniğe uygun olarak kolay açılabilmeli yırtık ve deforme olmamalıdır.

Her ambalajda bir çift sağ ve sol steril giyilecek şekilde hazırlanmış olmalıdır ve paketinde sağ veya sol olduğunu belirten
yazılar olmalıdır, kesinlikle ters konmamalıdır.
Ambalajların dış paketinin açılabilir noktası dışındaki kenarları tamamen yapışık olmalıdır.

Bir hamlede giyilebilmesi için konçları bilek kısmından kıvrılmış olmalıdır (parmakları içine almadan).

Ambalajda su geçirmeyen sterilizasyon malzemesi kullanılmalıdır.

Konçlar sıkı,  bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır.

Eldivenler giyilirken kontamınasyonun önlemek için esneme özelliğine sahip olmalıdır.

Giyildiğinde ele tam oturmalı ve numarası ile uyumlu olmalıdır.

Eldiven giyince parmak uçlarında baskı olmamalı, el açıldığında avuç içinde çekme olmamalıdır.

Paket üzerinde sterilizasyon şekli imalat ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

Paket üzerinde eldiven özelliği ve numarası belirtilmelidir.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan en
az 10 adet numune bırakılmalıdır.
Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

CERRAHI ELDIVEN PUDRASIZ NO:7.5Açıklama :
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Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Ten rengini andıran beyaz kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

Yapısında pudra ihtiva etmemelidir.

Eldivenin içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları ya da tozları bulunmamalıdır.

Üzerinde boylarını ayırmaya yarayacak numara veya özel işaretler bulunmalıdır.

Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.Kaygan olmamalıdır.(Cerrahi işlemlerde kullanılan aletleri
kaydırmaz özellikte olmalıdır.
Ambalajlar steril tekniğe uygun olarak kolay açılabilmeli yırtık ve deforme olmamalıdır.

Her ambalajda bir çift sağ ve sol steril giyilecek şekilde hazırlanmış olmalıdır ve paketinde sağ veya sol olduğunu belirten
yazılar olmalıdır, kesinlikle ters konmamalıdır.
Ambalajların dış paketinin açılabilir noktası dışındaki kenarları tamamen yapışık olmalıdır.

Bir hamlede giyilebilmesi için konçları bilek kısmından kıvrılmış olmalıdır (parmakları içine almadan).

Ambalajda su geçirmeyen sterilizasyon malzemesi kullanılmalıdır.

Konçlar sıkı,  bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır.

Eldivenler giyilirken kontamınasyonun önlemek için esneme özelliğine sahip olmalıdır.

Giyildiğinde ele tam oturmalı ve numarası ile uyumlu olmalıdır.

Eldiven giyince parmak uçlarında baskı olmamalı, el açıldığında avuç içinde çekme olmamalıdır.

Paket üzerinde sterilizasyon şekli imalat ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

Paket üzerinde eldiven özelliği ve numarası belirtilmelidir.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan en
az 10 adet numune bırakılmalıdır.
Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.

CERRAHI ELDIVEN PUDRASIZ NO:6,5- NO:7Açıklama :
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Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Ten rengini andıran beyaz kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

Yapısında pudra ihtiva etmemelidir.

Eldivenin içinde ve yüzeyinde imalat artığı kauçuk kırıntıları ya da tozları bulunmamalıdır.

Üzerinde boylarını ayırmaya yarayacak numara veya özel işaretler bulunmalıdır.

Eldivenin kalınlığı dokuyu hissedecek hassasiyette olmalıdır.Kaygan olmamalıdır.(Cerrahi işlemlerde kullanılan aletleri
kaydırmaz özellikte olmalıdır.
Ambalajlar steril tekniğe uygun olarak kolay açılabilmeli yırtık ve deforme olmamalıdır.

Her ambalajda bir çift sağ ve sol steril giyilecek şekilde hazırlanmış olmalıdır ve paketinde sağ veya sol olduğunu belirten
yazılar olmalıdır, kesinlikle ters konmamalıdır.
Ambalajların dış paketinin açılabilir noktası dışındaki kenarları tamamen yapışık olmalıdır.

Bir hamlede giyilebilmesi için konçları bilek kısmından kıvrılmış olmalıdır (parmakları içine almadan).

Ambalajda su geçirmeyen sterilizasyon malzemesi kullanılmalıdır.

Konçlar sıkı,  bilekten düşmeyecek şekilde olmalıdır.

Eldivenler giyilirken kontamınasyonun önlemek için esneme özelliğine sahip olmalıdır.

Giyildiğinde ele tam oturmalı ve numarası ile uyumlu olmalıdır.

Eldiven giyince parmak uçlarında baskı olmamalı, el açıldığında avuç içinde çekme olmamalıdır.

Paket üzerinde sterilizasyon şekli imalat ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.

Paket üzerinde eldiven özelliği ve numarası belirtilmelidir.

Numune olarak bırakılan ürünler hastanemizde denenerek uygunluk kararı verilecektir. Bu nedenle herbir numaradan en
az 10 adet numune bırakılmalıdır.
Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Medula Ubb Sorgu (https://medula.sgk.gov.tr/MedulaUbbSorgu/) ekranındaki Online Tıbbi Malzeme
Sorgulama sekmesinde kayıtlı olmalıdır.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
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Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca ;Yüklenici firma teklif verdiği ürünün   Ürün
Takip Sistemi ( ÜTS ) ` nde tekil takip kapsamında tanımlanmış ise sözleşme tarihinden itibaren depoya teslim edileceği
tarihe kadar Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmeli ve kurumumuz
adına askıya çıkarmalıdır.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


