
EK-5

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

GENEL HÜKÜMLER

1- Ürün piyasaya arz ambalajı üzerinde üretim ve/veya son kullanım tarihleri, seri ve lot numaraları, üretici firma
ticari adı ve üretildiği ülke, ürüne ait TITUBB ve/veya ÜTS kayıtlı barkod numarası yer alacaktır. Steril teslim
edilecek ürünler için paketin üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

2- Teslim alınırken; 1 (bir) yıl miatlı olanlar en az 10 (on) ay, 2 (iki) yıl miatlı olanlar en az 12 (on iki) ay, 2 (iki)
yıldan uzun miatlı olanlar için ise raf ömrünün en az yarısı kadar miatlı olacaktır.

3- Ürün taşıma (nakil) ambalajı aksi belirtilmediği takdirde kutu ağırlığı en fazla 50 kg olacaktır (üretimde
minimum taşıma ambalajları 50 kg’nın üstünde olan gazlı bez hariç) ve üzerinde en az aşağıdaki maddelerde
belirtilen bilgiler bulunacaktır:

·         Ürünün adı
·         Yüklenici veya üreticinin adı ve adresi
·         Ambalaj içindeki miktar ve varsa paket/ koli/ kutu/ bağ sayısı
·         Ürünün son kullanma tarihi
·         Saklama koşulları ile ilgili uyarı işaretleri
4- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun Etiket Yönetmeliği doğrultusunda ürünün piyasaya arz edilen birimi
(Kutu gibi) üzerindeki bilgiler ve yönetmelik uyarınca zorunluysa Kullanım Kılavuzları Türkçe olacaktır.
5- Teknik şartnamelerde gerekmesi halinde istenecek olan analiz sertifikaları/raporları ilan metninde belirtilen
şartlara uygun olmalıdır.
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Uzunluk ,cm ±1 15 x

Genişlik, cm ±0,5 1.8 x

Kalınlık, mm±0,3 1.5 x

x
x

x

Şartname No:  100.1/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 100 adet- 10 adet

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır.

Dil Basacağı (Abeslang) Tahta Nonsteril
Teknik Şartnamesi

BOYUTLAR

En az 50 en fazla 200'lük ambalajlarda bulunmalıdır.
Her kutu güvenli depolama şartlarına haiz olacak şekilde suya ve neme dayanıklı paketlenmiş olmalıdır.

Tek kullanımlık olmalıdır.

Tahta olmalı, yanları ve yüzeyi pürüzsüz, tırtıksız, kokusuz ve temiz olmalıdır.

Uç kısımları oval olmalıdır.

Ağız ve boğaz muayenesinde kullanılmaya elverişli olmalıdır.

Yüzeyleri tahriş ve yaralanmaya neden olmayacak düzgünlükte olmalıdır

Kullanırken kolay  kırılmayan, çatlamayan malzemeden yapılmış olmalıdır.



Muayene Eldiveni Pudralı Nonsteril
Teknik Şartnamesi
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Tek kullanımlık olmalıdır. x

Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır. x x

Lateksten imal edilmiş olmalıdır. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye
ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin
hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır. x

Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. x

Eldiven boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olacaktır. x
Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu
özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. x

Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. x

Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır. x

Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. x

TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve
pürüzsüz olmalıdır. x

Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır. x

Kullanım kolaylığı sağlayacak en fazla 100'er adetlik ambalajda ve ambalaj dayanıklı bir kartondan yapılmış,
kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış yerine sahip olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.2.1.1/02.01.2019-2.V

200 adet- 13 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Muayene Eldiveni Vinil Pudrasız Nonsteril
Teknik Şartnamesi
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Tek kullanımlık olmalıdır. x

Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır. x x

Vinilden  imal edilmiş olmalı Lateks ve Pudra içermemelidir. Ürünün kompozisyonunu gösteren
formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet
(MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli kavramalı fakat elin
hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır. x

Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır. x

Eldiven boyu en az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olacaktır. x

Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu
özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. x

Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir. x

Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır. x

Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. x

TS EN 455-1 Standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalı, sağlam ve
pürüzsüz olmalıdır. x

TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Kullanım kolaylığı sağlayacak en fazla 100'er adetlik ambalajda ve ambalaj dayanıklı bir kartondan yapılmış,
kolayca görülüp açılabilen ve kullanılabilen açılış yerine sahip olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.2.1.2/02.01.2019-2.V

200 adet- 13 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Eldiven Şeffaf (Hasta Muayene Ve Tuşe Eldiveni) Nonsteril
Teknik Şartnamesi
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Tek kullanımlık olmalıdır. x

Şeffaf, renksiz olmalıdır. x

Polietilenden imal edilmelidir. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye
ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

Tırtıklı yüzeye sahip olmalı ve kolay giyilebilir olmalıdır. x

Standart boy olmalıdır. Sağ-sol ayrımı bulunmamalıdır. x

Yapışıklık vb. imalat hatası bulunmamalı, sağlam olmalı, kolayca yırtılıp kopmamalıdır. x

Eldivende delik bulunmamalı, sıvı sızdırmamalıdır. x

Hassas ciltlerde alerjiye neden olmamalıdır. 

Sayılabilir paketlerde olmalıdır. x

En az 50, en fazla 200 adetlik ambalajlarda ve depolamaya uygun kolilerde olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 200 adet - 13 adet

Şartname No:  100.2.1.3/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Cerrahi Eldiven Pudrasız Steril
Teknik Şartnamesi
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Tek kullanımlık olmalıdır. x

Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır. x x
Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalı ve pudra içermemelidir. Ürünün kompozisyonunu
gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data
Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

Eldivenler TS EN 455-1,2,3 standartlarına uygun olmalıdır. TS EN 455-2 Standardında yer alan kopma dayanımı
testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-1 standardında yer alan delik tespiti için sızdırmazlık
deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. x

Paket açıldığında Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilebilmelidir. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi
sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır. x

Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır.Koncun kenarı
yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu,
ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

x

Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir
olmalıdır.  x

Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni
belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır. x

Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için
bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır. (parmakları içine almamalı) x

Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı). x

Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalı, açarken
yırtılmamalıdır. x

Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk
olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk
oluşmamalıdır.

x

Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya
delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır. x

Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır. x

Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli
veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır. x

Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli
ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır. x

En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. x

Şartname No:  100.2.2.1/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 200 adet- 13 adet



Cerrahi Eldiven Pudralı Steril
Teknik Şartnamesi
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Tek kullanımlık olmalıdır. x

Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır. x x

Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır. Ürünün kompozisyonunu gösteren
formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet
(MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.
Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. x

İlgili ürünler TS EN 455-3 ve TS EN ISO 21171 standartlarına uygun olmalıdır. İlgili TS EN 455-1 Standardında
yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-2 Standardında yer
alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır. x

Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun
kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu,
ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

x

Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak alerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında
eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları
olmamalıdır.

x

Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır. x

Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir
olmalıdır. x

Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni
belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır. x

Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için
bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı). x

Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı). x

Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken
yırtılmamalıdır. x

Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk
olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk
oluşmamalıdır.

x

Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya
delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır. x

Eldivenin iç kısmı, el nemli iken bile kolay giyilmesini sağlamak için polimer kaplanmış olmalıdır. x

Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli
veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır. x

Şartname No:  100.2.2.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli
ve iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır. x

En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 200 adet- 13 adet



Cerrahi Eldiven Pudrasız Antiallerjik Steril
Teknik Şartnamesi
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Tek kullanımlık olmalıdır. x
Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır. x x

İç yüzeyleri allerjik olmamalı, giyimi kolay ve ince olmalıdır.  x

Eldivenler lateks ve pudra içermemelidir. Ürünün kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile
hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu
bulunmalıdır.
Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. x

İlgili ürünler TS EN 455-3 ve TS EN ISO 21171 standartlarına uygun olmalıdır. İlgili TS EN 455-1 Standardında
yer alan delik tespiti için sızdırmazlık deneyine ait analiz sertifikası bulunmalıdır. TS EN 455-2 Standardında yer
alan kopma dayanımı testine ait analiz sertifikası bulunmalıdır.

Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun
kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu,
ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.

x

Eldivenin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak kaydırıcı ile kaplanmış olmalı, kullanılan madde eldiven içinde
topaklanma ve parmak uçlarında birikme yapmamalı, kayganlaştırıcı olarak pudra kullanılmamalıdır. Paket
açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir.

x

Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni
belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır. x

Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için
bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı). x

Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı). x

Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken
yırtılmamalıdır. x

Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk
olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk
oluşmamalıdır.

x

Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya
delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır. x

Eldiven uzun süre kullanıldığında ve ıslandığında yapış, yapış olmamalıdır. x

Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar istenildiğinde steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay
açılabilir olmalıdır. Depolama sırasında yırtılmaya neden olmaması için paket içinde fazla hava boşluğu(bombe)
olmamalıdır.

x

Sayılabilir kutularda olmalıdır. x
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.2.2.3/02.01.2019-2.V

200 adet- 13 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Bistüri Ucu
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Tek kullanımlık olmalıdır. x

Paslanmaz/ karbon çelikten imal edilmiş olmalıdır. TS 4171 standardında yer alan sertlik testine uygun olmalıdır. 

Tekli steril alüminyum folyo ambalajlarda olmalı ve ambalaj üzerinde son kullanma tarihleri, bisturi şekli ve
numarası belirtilmiş olmalıdır. Kolay açılabilir olmalıdır. x

Kullanımı kolay, sağlam, kesici özelliği iyi olmalıdır.  x

Kullanımda (antiseptik solüsyona konulduğunda vb.) oksitlenmemeli ve dokuya zarar vermemelidir. x

Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık
sağlaması için yapışık olmamalıdır. x

Bistüri dokuyu keserken kırılmamalı, iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir. x

Bistüri numarası ile uyumlu bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanırken
yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 100 adet- 10 adet

Şartname No:  100.3.1/21.03.2019-3.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Maske 3 Katlı Bağcıklı Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, polipropilen/non-voven materyalden yapılmış olmalıdır.
Malzemenin kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi
Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu bulunmalıdır.

x

Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır. x

Sıvı bariyeri bulunmalı, kullanıcıyı kan ve sıvı sıçramalarından korumalıdır. x

Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 9 cm uzunluğunda şekillendirilebilir gizli tel desteği bulunmalıdır. x x

Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağzı ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az
2 körüklü olmalıdır. x

Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve
terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüylenmemelidir. x

Antiallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir. 

Açık yeşil/mavi veya beyaz renkte olmalıdır. x

Dört kenarında en az 30 cm uzunluğunda bağcıkları bulunmalıdır. x

Dört kenarında sağlam/kopmayan, kolay bağlanabilir bağcıkları bulunmalıdır. x

En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.4.1.1/02.01.2019-2.V

100 adet- 10 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Maske 3 Katlı Lastikli Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
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M
ua

ye
ne

Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, 3 katlı, polipropilen/non-voven materyalden yapılmış olmalıdır. x

Bakterilere, virüslere ve mikroskobik partiküllere karşı koruma sağlar özellikte olmalıdır. x

Sıvı bariyeri bulunmalı, kullanıcıyı kan ve sıvı sıçramaları ile bulaşan enfeksiyonlardan korumalıdır. x

Maskenin burun üzerine gelen kısmında en az 9 cm uzunluğunda şekillendirilebilir gizli tel desteği bulunmalıdır. x x

Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağzı ve burnu tümüyle kaplamalı, yüz kıvrımlarına uygun olmalı ve en az
2 körüklü olmalıdır. x

Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalı ve
terletmemelidir. Rahatsız edici kokusu olmamalıdır. Tüylenmemelidir. x

Hipoallerjik olmalı, cam elyaf, lateks ve fiberglas içermemelidir.

Açık yeşil/mavi veya beyaz renkte olmalıdır. x

Lastikli olmalı, kulağa takılan sağlam/kopmayan lastikleri sayesinde yüze kolayca takılabilmelidir. x

En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 100 adet- 10 adet

Şartname No:  100.4.1.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Galoş
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at
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ar

G
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se
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M
ua

ye
ne

Polietilenden imal edilmiş olmalıdır. Malzemenin kompozisyonunu gösteren formülasyon/içerik dokümanı ile
hammaddeye ait Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (Material Safety Data Sheet (MSDS)) ve analiz sertifikası/raporu
bulunmalıdır.

Kolayca yırtılmamalı, dikiş yerleri sağlam olmalıdır. x

Her boyutta ayakkabıya uygun olmalıdır. x

Lastikleri kolay kopmayacak şekilde sağlam olmalı, esnekliğini hemen kaybetmemelidir. x

Bilek kısmındaki lastiğin kaynak yerleri açılmayacak şekilde sağlam olmalıdır. x

Galoş yükseklikleri ayakkabıyı yeterince saracak boyutta olmalıdır x

Yırtık, delik, lastikleri kopuk vb. hataları bulunmamalıdır. x

En fazla 500-1000’ lik kutu ambalajlarda olmalıdır. x

En az 10 mikron kalınlığında olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 100 adet- 10 adet

Şartname No:  100.4.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Ameliyat Kepi Bağcıklı
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Tek kullanımlık olmalıdır. x

Kepler non-woven malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Tüysüz olmalı ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir x

Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalıdır. x

Yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır. x

Kep kenarında en az 5mm eninde biye olmalı, biye uzunluğu baş çevresinde bağlandığında fiyonk oluşturacak
uzunlukta olmalıdır. x

Kep büyüklüğü saçı dışarıda bırakmayacak ve kulak üzerini örtecek boyutta olmalıdır. x

Dikişleri sağlam olmalıdır. x

Alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir.

Çeşitli boy ve kilodaki kullanıcılar tarafından rahatça kullanılabilmelidir. x

En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.4.3.1/02.01.2019-2.V

100 adet- 10 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Ameliyat Bonesi Bağcıksız
Teknik Şartnamesi

L
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at
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ar

G
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se
l 

M
ua

ye
ne

Tek kullanımlık olmalıdır. x

Açık yeşil veya mavi renkte olmalıdır. x

Yırtılmaya dayanıklı, dokuma olmayan polipropilen materyalden imal edilmiş olmalıdır.

Tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir. x

Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı, hava geçirgenliği sağlamalıdır. x

Bone çapı en az 50cm olmalıdır. x

Bonenin başı çevreleyen lastik kısmı overlok çift dikiş veya reçme dikişli olmalıdır. x

Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerinden ayrılmamalıdır. x

Akerdeon gibi katlanmış iki tarafında toplanmış olacaktır. x

Bonelerin lastik kısmı ciltte iz yapmamalıdır. x

Boneler alerjiye neden olmamalı, cildi tahriş etmemeli, zararlı-toksik madde içermemelidir.

Bonede yırtık, delik ve dikiş aralığı bulunmamalıdır. x

En az 50, en çok 250 adetlik ambalaj içinde teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.4.3.2/02.01.2019-2.V

100 adet- 10 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Dental Enjektör 
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
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se
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M
ua

ye
ne

Tek kullanımlık olmalıdır. x

Kilit mekanizması ile gerek enjeksiyon gerekse irrigasyon esnasında enjektörün iğne kısmının ayrılmasını
engellemelidir.

x

Enjektör iğne ucu malzeme adında belirtilen ölçüye göre 27G x 50 mm ve 27G x 40 mm olmalıdır. x x

Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır. (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve
pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.)

x

İlgili ürünler TS EN ISO 7886-1 standartına uygun olmalıdır.

Nontoksik olmalıdır. 

Steril olmalıdır ve ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır. x

Pistonu lastik veya silikon contalı ve kolay hareket edebilir olmalıdır. x

Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalıdır. x

Piston ilaç enjekte ederken kolay kontrol edilebilmeli ve kontrol dışı fazla ilaç enjeksiyonuna neden olmamalıdır. x

Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj
kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

x

İğne ucu künt ve çapaklı olmamalıdır. x

Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.5.1.1/28.07.2019-3.V

100 adet- 10 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Dental Enjektör (Kilit Mekanizması Olmayan)
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
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M
ua

ye
ne

Tek kullanımlık olmalıdır. x
Enjektör iğne ucu malzeme adında belirtilen ölçüye göre 27G x 50 mm ve 27G x 40 mm olmalıdır. x x
Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır. (sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun
ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir.)

x

İlgili ürünler TS EN ISO 7886-1 standartına uygun olmalıdır.
Nontoksik olmalıdır. 
Steril olmalıdır ve ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır. x
Pistonu lastik veya silikon contalı ve kolay hareket edebilir olmalıdır. x
Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalıdır. x
Piston ilaç enjekte ederken kolay kontrol edilebilmeli ve kontrol dışı fazla ilaç enjeksiyonuna neden olmamalıdır. x
Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj
kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

x

İğne ucu künt ve çapaklı olmamalıdır. x
Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri olmalıdır. x
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

Şartname No:  100.5.1.2/28.07.2019-1.V

100 adet- 10 adet



Enjektör  
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
ör

se
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M
ua

ye
ne

Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj
kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır. x

Enjektör gövde, piston ve piston lastiği olarak 3 parçadan oluşmalı aynı zamanda steril ambalajının içinde iğne ucu
bulunmalıdır. x

Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non-toksik olan plastik hammaddeden yapılmış
olmalıdır.
Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters
basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir. x

2ml, 5ml, 10 ml, enjektör üzerinde cc veya dizyem çizgileri olmalı, cc veya dizyem çizgisi “0(sıfır)’dan”
başlamalıdır. x

20 ml, 50 ml, enjektör üzerinde cc çizgileri olmalı, cc çizgisi “0(sıfır)’dan” başlamalıdır. x

Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır. x

Enjektör haznesi basınçla çatlamamalı, haznesinde mayi bırakmamalıdır. x

Pistonu kolay hareket edebilmelidir, sıvıyı pistonun arka tarafına kaçırmamalıdır, enjektör ile piston ucu arasında
boşluk kalmamalıdır. x

Piston geriye çekildiğinde enjektörün içinden kolayca çıkmasını önleyecek düzeneği bulunmalıdır. x
İğne ucu  %6 eğimli luer olmalı ve enjektöre iyi adapte olmalı, adaptörden sıvı kaçırmamalıdır. x
İğne metali dokuda kolay ilerlemeli, dönmemeli, dokuyu tahrip etmeyecek şekilde ve özellikte olmalıdır. x
Branül ve damla ayar setleri ile kullanıma uyumlu olmalıdır. x
Enjektör ve piston pürüzsüz olmalı, kullanım sırasında tahrişe neden olmamalıdır. x
En az 25, en fazla 300 adetlik üzerinde ürün bilgilerinin yer aldığı kutular içinde olmalıdır. x
Malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x
İlgili ürünler TS EN ISO 7886-1 standartına uygun olmalıdır. 
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.5.2/21.03.2019-3.V

100 adet- 10 adet

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



İrrigasyon Enjektörü Rektal Çam Uçlu 50 Ml
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
ör

se
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M
ua

ye
ne

Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj
kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır. x

Enjektör gövde, piston ve piston lastiği (kauçuk/lastik contalı )olarak 3 parçadan oluşmalı, steril ambalajının içinde
enjektör ucu kapağı bulunmalıdır. x

Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non-toksik olan plastik hammaddeden yapılmış
olmalıdır. x

Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters
basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir. x

Enjektör üzerinde cc çizgileri olmalı, cc çizgisi “0(sıfır)’dan” başlamalıdır. x

Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır. x

Enjektör haznesi basınçla çatlamamalı, haznesinde mayi bırakmamalıdır. x

Pistonu kolay hareket edebilmelidir, sıvıyı pistonun arka tarafına kaçırmamalıdır. x

Piston geriye çekildiğinde enjektörün içinden kolayca çıkmasını önleyecek düzeneği bulunmalıdır. x

Enjektör ve piston pürüzsüz olmalı, kullanım sırasında tahrişe neden olmamalıdır. x

Enjektörün ucu koni şeklinde olmalı ve konik kısım en az 3,5cm uzunluğunda olmalıdır. x x

Enjektörün konik kısmı kapaklı olmalı, kapak takılıp çıkartılabilmelidir. x

Enjektörün uç kısmında kullanılacak, iğne ucuna uyumlu çap düşürücü aparat olmalıdır. x

Enjektörün uç kısmı her çeşit idrar ve nazogastrik sondalara uyumlu olmalıdır. x

En az 25, en fazla 100 adetlik kutular içinde olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 100 adet- 10 adet

Şartname No:  100.5.3/20.06.2019-3.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



İnsülin Enjektörü 1ml 100 Iu 30g Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
ör

se
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M
ua

ye
ne

Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non-toksik olan plastik hammaddeden yapılmış
olmalıdır. x

Enjektör 30 G olmalıdır. x x

Kapaklı iğne ucu bulunmalıdır. x

Her çeşit iğne ucu, kateter vb. malzemelerle kullanıldığında uymalı, sızdırma yapmamalı, ucu pürüzsüz olmalıdır. x

Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters
basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir. x

Şırınga üzerindeki ölçü çizgileri 100 IU’yu ve 1 ml’yi gösterir şekilde olmalıdır. x

Enjektör üzerinde unit (IU) derecelendirme skalası olmalı, skala “0(sıfir)’dan” başlamalı ve toplam birim cc (ml)
olarak yer almalıdır. x

Pistonu kauçuk / lastik başlı, kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve
pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir. x

Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır, kolayca
çıkmamalıdır. x

Enjektör haznesi basınçla çatlamamalı, haznesinde mayi bırakmamalıdır.

Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj
kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır. x

En az 50, en fazla 250 adetlik kutular içinde olmalıdır. x

İğne boyu 13 ±1 mm olmalıdır. x

İlgili ürünler TS EN ISO 8537 ve TS EN ISO 7864  standartlarına uygun olmalıdır. 
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.5.4.1/21.03.2019-3.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

100 adet- 10 adet



İnsülin Enjektörü 1ml 100 Iu 26 G Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Gövde kısmı şeffaf, tek kullanımlık, steril, tıbbi kullanıma uygun ve non-toksik olan plastik hammaddeden yapılmış
olmalıdır. x

Enjektör 26G olmalıdır. x x

Kapaklı iğne ucu bulunmalı ve iğne ucu enjektörden ayrılabilir özellikte olmalıdır. x

Her çeşit iğne ucuna, katetere, vb. malzemelerle kullanıldığında uymalı, sızdırma yapmamalı, ucu pürüzsüz
olmalıdır. x

Çizgi ve rakamlar belirgin olmalı, rakamlar gövdenin sağ tarafında düzgün olarak okunabilmeli, rakamlar ters
basılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir. x

Enjektör üzerinde unit (IU) derecelendirme skalası olmalı, skala “0(sıfir)’dan” başlamalı ve toplam birim cc (ml)
olarak yer almalıdır. x

Şırınga üzerindeki ölçü çizgileri 100 IU’yu ve 1 ml’yi gösterir şekilde olmalıdır. x

Pistonu kauçuk / lastik başlı olmalı, pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç
gerektirmemeli ve pistonun ileri geri hareketiyle enjektör gövdesi çizilmemelidir. x

Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalı, piston kısmı hava ve sıvı kaçırmamalıdır, kolayca
çıkmamalıdır. x

Enjektör haznesi basınçla çatlamamalı, haznesinde mayi bırakmamalıdır.

Ambalajı bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü gaz geçirgenliği olan medikal kağıt şeklinde tekli ambalajlanmış, ambalaj
kenarları iyi preslenmiş, steril ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır. x

En az 50, en fazla 250 adetlik kutular içinde olmalıdır. x

İğne boyu 13 ±1 mm olmalıdır. x

İlgili ürünler TS EN ISO 8537 ve TS EN ISO 7864  standartlarına uygun olmalıdır. 

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.5.4.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

100 adet- 10 adet



Enjektör Ucu 
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

İğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, pürüzsüz, steril ve non toksik olmalıdır.

İğne plastik şeffaf korumalı olmalıdır. x

Tekli steril ambalaj içinde olmalıdır. Enjektör ucu enjektör ile uyumlu olmalıdır. x

İğne cidarı çok ince yapıda ve uç bilemeleri uzun eğimli olmalı, ucu çapaklı, tırtıklı ve künt olmamalıdır. x

Ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı, iğne ambalajı steril tekniğe uygun olarak açılabilecek özellikte olmalıdır. x

Ambalajın üzerinde iğne boyu, iğne çapı, numarası yazılı olmalıdır. x

En az 50 en fazla 1000 adet içeren kutular içinde teslim edilmelidir. x

Malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x x

İlgili ürünler TS EN ISO 9626 ve TS EN ISO 7864  standartlarına uygun olmalıdır. 

Boyutuna göre uygun standart renklerde (Pembe/Sarı/Yeşil/Siyah/Mavi/Turuncu/Kahverengi) olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

100 adet- 10 adet

Şartname No:  100.5.5/21.03.2019-3.V



Oksijen Maskesi Haznesiz Pediatrik Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Maske pediatrik boyda şeffaf,  olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalıdır. Ağzı ve burnu içine almalıdır. x

Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır. x

Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır. x

Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır. x

Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır 
(king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. x

Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır. x

Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. x

Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır. x

Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.

Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır. x
Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden 
olmamalıdır. x

Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. x

Malzeme pediatrik hastaların kullanımı için uygun olmalıdır. x

Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır. x

En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı 

Şartname No:  100.6.1.1/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet



Oksijen Maskesi Hazneli Pediatrik Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Set maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır. x

Maske pediatrik boyda şeffaf,  olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalıdır. Ağzı ve burnu içine almalıdır. x

Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır. x

Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır. x

Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır. x

Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır
(king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. x

Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır. x

Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. x

Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır. x

Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.

Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır. x
Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden
olmamalıdır. x

Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. x

Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır. x

İlaç haznesi şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır. x

Solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır. x

Buhar çıkış aparatı huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde püskürtmelidir. x

İlaç verilme sonrası haznede partikül ve ilaç kalmamalıdır. x

En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı 

Şartname No:  100.6.1.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet



Oksijen Maskesi Haznesiz Yetişkin Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Maske şeffaf,  olmalı ve koku yapmamalı ve yüze tam oturmalıdır. Ağzı ve burnu içine almalıdır. x

Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır. x

Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır. x

Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır. x

Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır
(king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. x

Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır. x

Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. x

Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır. x

Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.

Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır. x
Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden
olmamalıdır. x

Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. x

Malzeme yetişkin hastaların kullanımı için uygun olmalıdır. x

Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır. x

En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı 

Şartname No:  100.6.1.3/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet



Oksijen Maskesi Hazneli Yetişkin Tek Kullanımlık
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Set maske, ara bağlantı hortumu ve nebulizatörden oluşmalıdır. x

Burun ve yüz yapısına anatomik olarak uygun olmalıdır. x

Yumuşak, tahriş etmeyen, non-toksik PVC’den yapılmış olmalıdır. x

Şeffaf ve açık renkte, kokusuz ve antiallerjik olmalıdır. x

Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, bükülme ve kırılma durumunda müdahale edilince eski formunu almalıdır
(king yapmayan), yumuşak en az 180cm bağlantı hortumu olmalıdır. x

Arkadan başa geçirilmesi için boyu ayarlanabilir ve kolayca yerinden çıkmayan lastiği bulunmalıdır. x

Başı çevreleyen lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır. x

Maskenin her iki yanında fazla O2 ve CO2’i çıkaracak, en az 1cm çapında delikler bulunmalıdır. x

Maskenin hortum kısmı, merkezi oksijen sistemine bağlı olan O2 flowmetrelerine uyumlu olmalıdır.

Maskenin burun üzerine rahat oturmasını sağlayan ince metal mandalı veya plastik klipsi olmalıdır. x

Maskenin yüze oturan kenar bölümleri yuvarlatılmış olmalı, etrafında pürüz bulunmamalı ve tahrişe neden
olmamalıdır. x

Maskenin hortum kısmı ambuya da takılabilir nitelikte olmalıdır. x

Malzeme tekli ve temiz poşet içinde olmalıdır. Plastik artığı bulunmamalıdır. x

İlaç haznesi şeffaf, dereceli ve sert olmalıdır. x

Solüsyon formunda nebül ilaçların kullanımına uygun olmalıdır. x

Buhar çıkış aparatı huni şeklinde olmalı ve hazneye konulan ilacı uygun şekilde püskürtmelidir. x

İlaç verilme sonrası haznede partikül ve ilaç kalmamalıdır. x

En az 50 en fazla 200 adetlik kutular şeklinde ambalajlanmış olarak teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı

Şartname No:  100.6.1.4/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet



Nazal Oksijen Kanülü
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Oksijen kanülü, kokusuz, antiallerjik, non-toksik ve tahriş etmeyen PVC'den üretilmiş olmalıdır.

Malzeme adında belirtilen hastaların kullanımı için uygun olmalıdır. x

Ürün bir ana hortum ve Y parçası ile burun kanülünde birleşen ve kafaya geçirilebilecek şekilde çift hortumdan
oluşmalıdır. x

Kanallı, kırılma ve bükülmeye dayanıklı, yumuşak en az 200 (±20) cm ana bağlantı hortumu olmalıdır. Tevzi
hortumu 50(±5) cm uzunluğunda olmalıdır. x

Bağlantı konnektörü oksijen flowmetresi ile uyumlu olmalı, manometre giriş yerleri sağlam ve esnek olmalıdır.
Erkek tipte luer konnektere sahip olmalıdır . x

Kafa arkasından tespit için ayarlanabilir olmalı, kendiliğinden açılmamalı, gevşememelidir. x

Her iki burun deliğine takılacak girişler yumuşak ve ergonomik olmalıdır, mukoza hasarı yaratmamalıdır. x

Tekli ambalajlanmış biçimde, en az 50 en fazla 250 adetlik kutularda teslim edilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı 10 adet

Şartname No:  100.6.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Otomatik Turnike
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Kolay uygulanabilir kilit mekanizması olmalıdır ve çözülebilir olmalıdır. x

Gevşetme ve çıkartma amaçlı mandalı olmalıdır. x

Sıkı dokunmuş ve esnek olmalı, enine uzamamalı, kenar lastiklerin çıkışını önleyecek şekilde çerçevelenmiş olmalı,
kenarları cildi tahriş etmemeli, boyuna uzatıldığında yeteri kadar esnemeli (en az 60 cm’ye kadar), gevşetildiğinde
hemen eski halini almalı, esnekliğini muhafaza etmelidir.

x

Eni 2(±0.5) cm, uzunluğu 40(±2)  cm olmalıdır. x

Kilit sistemi sağlam olmalı, kolay kırılmamalıdır x

Lastik bölümün plastik kısımlarla bağlantıları sağlam olmalı, lastik bölüm yerinden kolay ayrılmamalıdır. x

Turnike hasta koluna bağlandığında kendiliğinden açılmamalıdır, turnike tek elle müdahale ile açılabilir olmalıdır. x

Hasta ekstremitesine takıldığında kilit mekanizması istenilen yerde sabitlenebilir olmalıdır. x

Aşırı zayıf ve obez hastalarda da kullanıma uygun olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 50 adet- 10 adet

Şartname No:  100.7/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Bez Flaster
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Bez flaster malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x x

Dokuma kumaştan yapılmış tıbbi bez flaster olmalıdır. Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla
kullanılabilmelidir. x

Yapışkanı uzun süreli yapışma sağlamalı, neme, tere ve suya dayanıklı olmalıdır. x

Çıkarıldığında ciltte yapışkan artığı bırakmamalı; hassas olmayan normal cilt yapısına sahip hastalarda alerjik
reaksiyona, tahrişe neden olmamalıdır. x

Cildin hava almasını sağlamalı, vücut hareketini engellememeli, röntgen ışınlarını geçirmelidir. x

Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir. x

Enine boyuna makas gerektirmeden düzgün bir şekilde kopabilmelidir. x

Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir. x

Tekli ambalajlanmış olmalıdır. x

Kokusu rahatsız edici olmamalıdır. x

İlgili ürünler TS 3957 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır.

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.8.1/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet- 10 adet



Antialerjik Flaster
Teknik Şartnamesi

L
ab

or
at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Flaster malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x x

Flaster malzeme rayon elyaf yapıdaki kumaş sırttan ve non-woven (dokuma olmayan) poliesterden yapılmış
olmalıdır.

Flaster yapışkanı basınca duyarlı olmalı ve basınç uygulandığında yapışkanı aktive olmalıdır. x

Flasterin alt katmanında kolayca ve düzgün çıkabilen, kendiliğinden kalkmayan, ortadan kesilmiş koruyucu bir
kağıt tabakası bulunmalıdır. x

Yapışkanı sentetik polimerik akrilat ya da silikon bazlı, hipoalerjenik olmalıdır.

Cilde iyi yapışmalı, çıkarılırken cilde zarar vermemeli ve cilt üzerinde yapışkan kalıntı bırakmamalıdır. x

Kolaylıkla uygulanabilmeli ve ıslatılmadan çıkarılabilmelidir, uzun süreli kullanımda tahrişe neden olmamalıdır. x

Flaster, hava alışverişini sağlayacak ve vücut nemini geçirecek yapıda olmalıdır. x

Röntgen ışınlarını geçirmeli, üzerine yazı yazılabilmelidir. x

Hassas ciltli hastalarda kullanıma uygun olmalıdır; alerji ve tahrişe neden olmamalıdır. x

Yapışkanı uzun süreli bir yapışma sağlamalı; nem, ter ve suya dayanıklı olmalıdır. x

Esnekliği 1-2mm'yi geçmeyecek şekilde olmalı, vücut kıvrımlarına ve eklem hareketlerine uyumlu, hasta açısından
rahat olmalıdır. x

Tekli ambalajlanmış olmalıdır. x
İlgili ürünler TS 3957 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır.

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

Şartname No:  100.8.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

32 adet- 10 adet



İpek Flaster
Teknik Şartnamesi

L
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ar

G
ör

se
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ne

İpek flaster malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x x

Dokuma kumaştan yapılmış tıbbi ipek flaster olmalıdır. Her türlü cerrahi uygulamada tespit amacıyla
kullanılabilmelidir. x

Yapışkanı uzun süreli yapışma sağlamalı, neme, tere ve suya dayanıklı olmalıdır. x

Çıkarıldığında ciltte yapışkan artığı bırakmamalı; hassas olmayan normal cilt yapısına sahip hastalarda alerjik
reaksiyona, tahrişe neden olmamalıdır. x

Cildin hava almasını sağlamalı, vücut hareketini engellememeli, röntgen ışınlarını geçirmelidir. x

Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir. x

Enine boyuna makas gerektirmeden düzgün bir şekilde kopabilmelidir. x

Kalem ile üzerine yazı yazılabilmelidir. x
Tekli ambalajlanmış olmalıdır. x
İlgili ürünler TS 3957 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır.

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet- 10 adet

Şartname No:  100.8.3/02.01.2019-2.V



Kağıt Flaster 5cm X 5m
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at
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ar
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ne

Kağıt flaster beyaz renkte olmalıdır. x

Kağıdın tek yüzü pürüzsüz, muntazam dağıtılmış boşluksuz yapışkan bir madde ihtiva etmelidir. x

Flaster rulosu kullanılmak üzere açıldığında yapışkanlığı alt kısımdaki bölüme geçmemelidir. x

Kağıt, cilt nemini kolayca geçirecek ve cildin nefes almasına imkan verecek yapıda olmalıdır. Röntgen ışınlarını
geçirmelidir. x

Kutu içinde ve rulo şeklinde makaraya sarılı olmalıdır. x

Enine ve boyuna esnek, kemikli ve hareketli yerlere kolayca uygulanabilmelidir. x

Yapışkanlığı iyi olmalı, alerji yapmamalı, suya dayanıklı olmalı, çıkarıldığında ciltte atık bırakmamalıdır. x

Malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalı ve flaster tekli ambalajda bulunmalıdır. x x

İlgili ürünler TS 3957 standardında belirtilen testlere uygun olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 50 adet- 10 adet

Şartname No:  100.8.4/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Elastik Bandaj
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
ör

se
l 

M
ua

ye
ne

Elastik özelliği yüksek olmalı, gerilme özelliği sayesinde %100'e yakın uzayabilmelidir. x

İlgili ürünler TS 5098 standardında belirtilen ‘Uzama Özelliği’ testine uygun olmalıdır.  

Hava geçirgenliğine sahip olmalı, terletmemeli, uygulandığı bölgede alerjiye ve kaşıntıya neden olmamalıdır.

Kan dolaşımını engellememeli, eklem yerine uygulandığında eklem hareketini engellememeli, bandaj uygulandıktan
sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır. x

Enine esnememeli, kopmamalı, esnekliğini uzun süre korumalı, esnediğinde yapısını kaybetmemeli, çabuk deforme
olmamalı, ipliklenmemeli, esnekliği yıkandığında bozulmamalıdır. x

Başlangıç ve bitiş uçları kaçmaması için dikişli olmalıdır. x

En az 2 adet (15-20 cm için 4 adet) kilitleme kancası olmalı, kopçalar esnek olmalı, kanca elastik bandaja
tutturulduğunda tutturulduğu yerde açıklık veya bozulma yapmamalı, dokuma yerleri birbirinden ayrılmamalıdır. x

Pamuk, poliamit iplik ve/veya lateks lastikten yapılmış olmalı; kenarları (eni) kendinden dokumalı olmalı, temiz,
kokusuz, eksiz olmalı, yumuşak yapıda olmalı, hiçbir aktif madde içermemelidir. x

Suya dayanıklı tekli ambalaj içinde olmalıdır. Elastik bandajlar ayrıca en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton
ambalaj içinde teslim edilmelidir. x

Elastik bandajın gerilmemiş hali malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

20 adet- 5 adet

Şartname No:  100.9.1/02.01.2019-2.V



Pamuk Hidrofilli Rulo 1 Kg’lık
Teknik Şartnamesi

L
ab
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at

uv
ar

G
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se
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M
ua

ye
ne

%100 hidrofil pamuktan oluşmalıdır. x

Tıbbi kullanım amacıyla üretilmiş, emicilik özelliği arttırılmış, boya kullanmadan beyazlatılmış, kokusuz, içinde
partikül veya herhangi bir katkı maddesi olmayan,homojen, temiz, yumuşak olmalıdır.

Su tutuculuğu ve emicilik özelliği uygun olmalıdır. (Suda batmalı) x

Yakıldığında az miktarda beyaz kül bırakmalıdır. x

Koparıldığında ve kesildiğinde etrafta toz oluşturmamalıdır. x

Pamuk iyi preslenmiş olmalı ve rulonun bitimine kadar düzgün açılmalıdır. x

Düzgün bir şekilde kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır. x

Suya-neme dayanıklı, gramaja uygun büyüklükteki ambalajının içinde 1 kg (±5gr.)pamuk bulunmalıdır. x

10-30 kg’ lık balyalar halinde olmalıdır.

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı 2 Kg- 500 g

Şartname No:  100.9.2/23.12.2019-3.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



Sargı Bezi
Teknik Şartnamesi

L
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ar
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ne

Sargı bezi malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x x

En az  %80 pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır. x

Sargı bezi beyaz, temiz, kokusuz, nemsiz olmalı; üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisim, yüzey aktif
madde, dikiş, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış iplik görünmemelidir. x

Sargı bezinin emici özelliği yüksek olmalıdır. 

Sargı bezinin 1 cm²'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az 18 olmalıdır. x

Sargı bezi düzgün sarılmış olmalı, kenarları yırtık, kaçık olmayacak, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmayacak
şekilde düzgün örülmüş olmalıdır. x

Kolay yırtılabilmeli ya da kesilebilmeli, koparılan bölümlerde deformite (dokuma bozukluğu, liflenme) olmamalıdır. x

Sargı bezi ruloları suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır. x

Rulolar en az 50 en fazla 250 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidir. x

İlgili ürünler TS EN ISO 14079 standardına uygun olmalıdır. 

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı - Ölçümlerde Kulllanılacak Numune sayısı

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

10 adet- 5 adet

Şartname No:  100.9.3/23.12.2019-3.V



File Bandaj
Teknik Şartnamesi

L
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ar
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ne

File Bandaj file şeklinde üretilmiş olmalı, esnek olmalı, malzeme adında belirtilen ebatlarda olmalıdır. x

Ürün gerilmemiş halde minimum 9 m, gerilmiş halde 25 metrelik ambalajlarda olmalıdır. x

Hasta hareketini ve kan dolaşımını engellememeli, ciltte alerji-irritasyona neden olmamalı, terlemeye neden
olmamalıdır. Bandaj uygulandıktan sonra uygulandığı yerden kaymamalıdır (ayağa kalkıldığında veya ekstremite
hareketi ile toplanmamalıdır).

x

Ürün Helenka ya da lateks ile koton ipliğinin düğümlenmesinden üretilmiş olmalıdır, makasla kesildiğinde
sökülmemelidir. x

Ürün gerektiğinde steril edilebilir olmalıdır.

Her kutunun üzerinde kullanım yeri, numarası ve kullanılacak bölgenin şekli resimlerle gösterilmeli; numarasına
göre el, kol, bilek, bacak, göğüs, sırt, gövde ve baş için kullanıma uygun olmalıdır. x

İhtiyaç duyulan miktar kutudan rahatlıkla alınabilmeli, kutuda kalan miktar kolayca kesip kullanmaya uygun
olmalıdır. x

Bandaj yırtılma veya iplik atma olmaksızın istenilen noktadan ve istenilen yönde kesilebilmelidir. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı

Şartname No:  100.9.4/21.03.2019-3.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

5 adet



Damla Ayar Seti (Dosıflow)
Teknik Şartnamesi

L
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at

uv
ar

G
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se
l 

M
ua

ye
ne

Damla ayar seti tıbbi PVC'den yapılmış olup, steril tekli ambalaj içerisinde olmalıdır. x

Damla ayar seti üstün hassasiyette olup, ayarlandığı ölçüde sıvı akışını sağlamalıdır. Hasta hareketi ile ayarı
bozulmamalıdır. x

Setin iki ucu plastik konnektörle kapalı olup ancak kullanırken açılmalıdır. x

Setin uzatması en az 45cm olup, set yumuşak kolay kırılmayan özel malzemeden üretilmiş olmalıdır. x

Sistem şeffaf üzerinde damla ayar miktarı gösteren bir akım kontrol ünitesi ile her iki ucundan çıkan serum
hortumundan oluşmalıdır. x

Serum hortumlarının bir ucu dişi luer lock diğer ucu erkek luer lock konnektörlü olmalıdır. x

Set üzerinde hariçten ilaç zerketmek için tıpa veya enjeksiyon portu bulunmalıdır. x

Damla ayar setinin üzerindeki hiçbir parçasında latex bulunmamalıdır. 

Damla ayar seti ile akış hızı 3(+/-2)-400(+/-150) ml/saat arasında ayarlanabilmeli, ayar dereceleri kolaylıkla
seçilebilmeli, dereceleme rakamları kullanım sırasında silinmemelidir. x

Kullanım sırasında setin dışına mayi sızdırmamalıdır. x

En az 25, en fazla 100 adetlik kutularda olmalıdır. x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı

Şartname No:  100.10.1/09.01.2020-3.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

20 adet



Üç Yollu Musluk
Teknik Şartnamesi

L
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Mayi akışını yönlendirme veya aynı anda birden fazla mayi vermeye uygun olmalıdır. x

Gövdesi şeffaf, polikarbonat malzemeden imal edilmeli, akışı kontrol eden kısım mavi renkte ve 360 derecede
rahatlıkla dönebilir şekilde dizayn edilmiş olmalı ve birkaç kez döndürüldükten sonra bozulmamalıdır. x

360 derece dönebilen ana valfin üzerinde akış yönünü gösteren oklar olmalıdır. x

3,5 -4,5 bar/saniye hava ve 4,5 bar/30 dakika su basıncına, sıkıştırmaya dayanıklı olmalı, çatlamamalıdır.

Bir döner erkek ve iki dişi luer lock konnektöre sahip olmalıdır. x

En az 3 koruyucu kapağı olmalı, kapaklar kendiliğinden yerinden çıkmamalıdır. x

Setlerle bağlantı yapan uçları setlere iyi oturmalı, setlerden kolayca ayrılmamalıdır. x

Bağlantı ve ek yerlerinden sıvı akıtmamalıdır. x

Tekli steril ambalajlanmış olmalı, 50-150 adetlik paketlerde teslim edilmelidir.   x

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı 50 adet

Şartname No:  100.10.2/02.01.2019-2.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)



IV Kanül (Branül/İntraket/Anjioket)
Teknik Şartnamesi

L
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ne

Kanül kalınlık ölçüsü malzeme adında belirtilen boy veya ebatta olmalıdır. Port kapağı uluslararası renk kodlu
olmalıdır. x

Kanül ucu atravmatik olmalıdır, kanül ciltten ve damar içinden geçerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve
kıvrılmayacak özellikte olmalıdır. x

X-ray ışınlarına karşı radyoopak özelliği taşımalıdır.

Geri kaçışı engelleyen özellikte bir enjeksiyon valfi/kapak  bulunmalıdır. x

Enjeksiyon port kapağı yerine iyi oturmalı ve kendiliğinden yerinden çıkmamalı, kullanılmadığı zamanlarda da
kontaminasyonu önleyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. x

Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar olmalıdır. x

Kan gelişini görmeyi engelleyici hiç bir ek aparat olmamalıdır. x

Kanülün luer lock kapağı bulunmalıdır ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır.
Kendiliğinden düşen, kan sızdıran gevşek kapakları olmamalıdır. x

Kanül arkasında hidrofobik kan tutucu veya kan tutucu aparat olmalıdır. x

Kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) olmalıdır, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Non Toksik ve Non Pirojenik
özellikte olmalıdır. 

Ambalaj yırtılmayacak şekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte olmalıdır. x

Tekli steril ambalajda, 50-100 adetlik paketlerde olmalıdır. x

İğne ucu branülden isteyerek te olsa açık olarak çıkarılamayacak şekilde olmalıdır. x

İntravenöz kanül TSE EN  ISO 10555-1,2,3,4,5 standartlarında belirtilen özelliklerde olacaktır.

Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı

Şartname No:  100.10.3.1/31.07.2019-4.V

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

50 adet



IV Kanül (Branül/İntraket/Anjioket)
Teknik Şartnamesi (No:24 Portsuz)

L
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ar
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ne

Kanül kalınlık ölçüsü malzeme adında belirtilen boy veya ebatta olmalıdır. Port kapağı uluslararası renk kodlu olmalıdır. x

Kanül ucu atravmatik olmalıdır, kanül ciltten ve damar içinden geçerken kolay ilerleyebilecek kayganlıkta ve
kıvrılmayacak özellikte olmalıdır. x

X-ray ışınlarına karşı radyoopak özelliği taşımalıdır.
Geri kaçışı engelleyen özellikte bir enjeksiyon valfi/kapak  bulunmalıdır. x
Kanülün tespitini kolaylaştırmak için yanlarında yumuşak ve rahat açılabilen kanatlar olmalıdır. x
Kan gelişini görmeyi engelleyici hiç bir ek aparat olmamalıdır. x
Kanülün luer lock kapağı bulunmalıdır ve uygulama sırasında kan ile temasını engelleyici bir konumda olmalıdır.
Kendiliğinden düşen, kan sızdıran gevşek kapakları olmamalıdır. x

Kanül arkasında hidrofobik kan tutucu veya kan tutucu aparat olmalıdır. x
Kanül kısmı teflon (PTFE/FEP) olmalıdır, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Non Toksik ve Non Pirojenik
özellikte olmalıdır. 
Ambalaj yırtılmayacak şekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte olmalıdır. x
Tekli steril ambalajda, 50-100 adetlik paketlerde olmalıdır. x
İğne ucu branülden isteyerek te olsa açık olarak çıkarılamayacak şekilde olmalıdır. x
İntravenöz kanül TSE EN  ISO 10555-1,2,3,4,5 standartlarında belirtilen özelliklerde olacaktır.
Ürün birim ambalajı üzerinde Genel Hükümler Madde 1'deki bilgiler bulunacaktır. x

Numune Sayısı

SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)

Şartname No:  100.10.3.2/31.07.2019-1.V

50 adet



SAĞLIK MARKET TIBBİ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMELERİ (EK-3)
GENEL HÜKÜMLER

(NİTELİKLİ TIBBİ MALZEMELER İÇİN)

TÜM ÜRÜNLER İÇİN
1- Depolama şartları ürünün ambalajının üzerinde belirtilmelidir.
2- Ürünler, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
3- Ürünlerin ÜTS'de kaydı olmalıdır.



Şartname No:  900.1/25.11.2019.2019-3.V
KOKLEAR İMPLANT SİSTEMİ İÇİN GENEL HÜKÜMLER

1- Ürünün kullanım yeri KBB Servis ve Ameliyathanesidir.
2- Orijinal, steril ve tekli paketlerde bulunmalıdır. Ürünlerin ambalajının üzerinde üretim yeri, üretim
tarihi, sterilizasyon şekli ve lot numarası yazmalıdır. Ambalajın üzerinde hastane barkod okuyucuları 
3- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı, bozuk ürünü yüklenici firma yenileri ile
ücretsiz olarak değiştirecektir.
4- İç parça'nın (implant) garanti süresi en az 120 ay, dış parçanın garanti süresi en az 3 yıl, pil yuvaları ve
aktarıcı mıknatısın garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. 
5- Koklear implant cihaz sistemini oluşturan dış ve iç ünite parçaları işlevsel ve yapısal olarak birbiri ile
tam uyumlu olmalı ve aynı markadan oluşmalıdır.
6- Firma garanti süresi bittikten sonra her türlü yedek parça, aksesuar ve teknik servis hizmetini bedeli
karşılığında 10 yıl süreyle temin edeceğini taahhüt etmelidir.
7- Garanti süresi içinde dış parça ya da aktarıcı kablo ve mıknatısta bir arıza olduğunda cihaz firmaya
ulaştıktan sonra maksimum 30 gün içinde cihazın onarılması ya da yenisi ile değiştirilmesi, bu süre
içerisinde yedek dış parça ve aksesuarlarının sağlanması gerekmektedir.
8- Koklear implant teknolojisi, elektrot dizaynları ve cerrahi teknikleri zaman içinde değişebilmektedir. Bu
durumlarda firma implant ekibine bu gelişmeleri öğrenmeleri için eğitim vermeyi taahhüt etmelidir.
9- İmplant ameliyatı sırasında kullanılan özel cerrahi kit ücretsiz olarak verilmeli, uygulayıcı klinik gerekli
gördüğünde bu aletler yenilenmelidir.
10- İmplantın dış parçasının programlanabilmesi için gerekli yazılımı içeren bilgisayar programı ve
programlama için gerekli ekipman ücretsiz verilmeli, gerekli olduğunda yenilenmelidir.
11- Ameliyat sırasında iç parçanın arızalı çıkması, sterilizasyon problemi yaşanması veya herhangi bir
problem yaşandığında iç parçanın yedeğinin ameliyathanede hazır bulundurulması gereklidir.
12- Ameliyat sonrası ilk fitting ve takipleri, cihaz kullanımı ile ilgili hasta eğitimi, gerekli görüldüğünde
yazılım güncellemesi ilgili firma tarafından yapılmalıdır.
13- İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık tesisi bazında belirlenen periyotta ameliyatı planlanan hastalar
tedarikçi firmaya bildirilir. Tedarikçi firma ilgili ürünün muayenesinin ameliyat sırasında yapılması
zorunluluğu nedeniyle ameliyatta kullanılacak tüm parçalar ile sağlık tesisinde hazır bulunmalıdır (iç-dış
parça, çanta içeriği vb.), teslimatın eksiksiz ve sorunsuz yapıldığı sağlık tesisince belgelendikten sonra
kullanılan set içeriğine göre faturalandırılması için İl Sağlık Müdürlüğüne (İSM) bildirilir, İSM yapılan 
14- Kulak arkası konuşma işlemcisi kullanımına engel olacak anatomik bozukluk durumunda (kulak
kepçesi olmaması, anomalisi vb.) hekim raporu ile belgelenmek koşulu ile firmalar tarafından kablosuz
konuşma işlemcisi hastalara verilecektir. Sadece bu hallerde teslim edilecek olan kablosuz konuşma 
15- Dış parça paket içeriği SUT 3.3.36.B-Koklear İmplant başlığı altında Madde 13. Koklear implant
asgari çanta içeriği; konuşma işlemcisi, transmitter, 12 adet 675 p düğme pil, şarj edilebilir pil ünitesi, 3
adet şarj edilebilir pil ve şarj cihazı (şarj edilebilir pilleri standart üretiminde olmayanlar için 150 adet 675
p düğme pil ya da şarj edilebilir özel veya AAA pil (4 adet)), ara kablo, yedek ara kablo (3 adet), yedek
mıknatıs, konuşma işlemcisi test cihazı, nem alma ve kurutma kiti, temizleme apereyi, dış parça taşıma
çantası veya kutusu, günlük kullanım çantası, Türkçe kullanım kılavuzu, pil tutucu veya yuvası (2 adet) ile
yedek pil yuvası kapağı (işlemci içinde olanlarda aranmaz), yedek kulak kancası (cihazda kullanımı
gerekmiyorsa istenmez), yedek kulak kancası pini (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez), pin
çıkarma aleti (pini olmayan cihazlarda istenmez), tornavida (cihazda kullanımı gerekmiyorsa istenmez),
uzaktan kumanda (cihazın kullanımı için gerekli değil ise istenmez).maddesinde belirtilen hususlara 
16- Ameliyat öncesinde ya da sırasında belirlenen koklear patolojiler varlığında mevcut ve kliniğin talep
ettiği özel elektrot dizaynları temin edilecektir.



17- Ürün bedeli, müşterinin ürünü anlaşma hükümlerine uygun olarak teslim aldığını Ofise bildirmesini
müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında Ofis usulleri dahilinde 30 gün içinde 
18- Ürün miadı en az 2 yıl olmalıdır. Firma ürünün miadının dolmasına 3 ay kala kullanılmamış olan
ürünü değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmelidir.
19- Koklear implant sisteminin ve harici parçalarının Türkçe kullanım kılavuzu bulunmalıdır.



Şartname No:  900.1/25.11.2019-3.V
Koklear İmplant Sistemi

Teknik Şartnamesi
1) GENEL:
Koklear İmplant Sistemi, ileri/çok ileri düzeyde sensörinöral işitme kaybı olan ve işitme cihazında yarar
görmeyenler için, iç kulağa yerleştirilen elektrotların elektriksel uyarımı yolu ile işitmenin yeniden
kazandırılması için tasarlanmış olmalı ve iki alt sistemden oluşmalıdır.
2) İÇ PARÇA (Aktif Vücuda Yerleştirilebilir Elektronik);
Koklear İmplant Sisteminin ameliyat ile yerleştirilen iç parçası, alıcı elektroniklerin bulunduğu gövde,
koklea içindeki sinir hücrelerinin elektriksel uyarımını sağlayan aktif elektrotlar ve/veya toprak 
A. İmplant Gövdesi:
Titanyum ve/veya yüksek nitelikli metal alaşım muhafaza içinde yer almalı ve uyarım elektroniğini
barındırmalıdır. Aktif ve referans elektrot seçimi yapılabilmelidir.
Aktif elektrotlara sinyal iletimini sağlayan kablosu, elektrotların sinyal üretmesi için gereken referans
elektrotu olmalıdır. Kabloların muhafazası ve kabloların birleşim kısımlarının yalıtımında tıbbi silikon 
İmplant gerekli bilgilerin depolanabilmesi için bir hafızaya sahip olmalıdır. İmplant seri numarası CMOS
devrelerinden istendiğinde telemetri yolu ile dış parçaya aktarılabilmelidir.
Uyarım akımındaki dalgalanmalara karşı her bir elektrot ayrı ayrı korunmuş olmalıdır. Uyarım darbeleri
yükleme ve dengeleme prensibine göre olmalı, sıralı ve/veya paralel, eşzamanlı olabilmelidir.
B. Elektrotlar:
İç parça, ameliyat bitiminde cihazın işleyişini ve fonksiyonlarını kontrol edebilmek için impedans, stapes
refleks testi ve Uyarılmış Birleşik Aksiyon Potansiyeli (evoked Compound Action Potential (eCAP)) gibi
testlerin yapılabilmesine olanak sağlamalı ve bu testlerin yapılabilmesi için gerekli yazılım programları 
Elektrotlar, iç kulağın uyarılmasını sağlayan "aktif elektrotlar", gelişmiş telemetri gibi ölçüm ve uyarım
için devreyi tamamlayan "referans elektrot" ve Uyarılmış Birleşik Aksiyon Potansiyeli testlerinin 
Koklea içine yerleştirilen elektrod dizini minimum 12 aktif elektrodtan oluşan çok kanallı koklear implant 
İmplant, en az 1,5 Tesla şiddetinde Manyetik Görüntüleme Tanı ve Teşhis Cihazları ile uyumlu olmalıdır.
Koklear implantın iç parçası steril, korumalı paket içinde, kutulu bir şekilde gönderilmelidir. Kutunun
üzerinde ürün kodu, seri numarası, üretim ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir. EAN ve HISC 
Gerektiğinde tedarikçi firmanın üretiminde bulunan ve ÜTS kaydı mevcut elektrotlardan kliniğin istediği
ve hastaya uygun türdeki elektrot verilmelidir.
Operasyon sırasında implantın yerleştirilmesi için gerekli olan özel cerrahi aletler tedarikçi tarafından 
Tedarikçi firma operasyon sırasında oluşabilecek olumsuz durumlara karşı yedek implant ve kılavuz 
3) DIŞ PARÇA (Ortam seslerini Toplayan ve İç Parçaya Aktaracak Şekilde İşlemden Geçiren ve
Aktaran), KONUŞMA İŞLEMCİSİ VE AKSESUARLAR:
Koklear İmplant Sisteminin ameliyattan bir müddet sonra aktif hale getirilen ve kullanıcıya göre
ayarlamaları yapılan dış parçası; konuşma işlemcisi, konuşma işlemcisi ile vücuda yerleştirilen implant
arasındaki veri ve enerji iletimini sağlayan aktarıcı mıknatıs ve aşağıda belirtilen çeşitli aksesuarlardan 
A. Konuşma İşlemcisi:
Dış parça konuşma işlemcisinde; iç parça ile iletişimi sağlayan aktarıcı plak, bağlantı kablosu ve
aksesuarlardan oluşan kulak arkası konuşma işlemcisi (BTE) veya tek parçadan oluşan ve baş bölgesine 
Aktarıcı mıknatısa sinyal iletimini sağlayan kablonun, konuşma işlemcisine bağlantı noktasında kilit 
Hastaya teslim edilen set içerisinde konuşma işlemcisinin hassasiyet, ses ayarı, telecoil moduna geçiş gibi
tüm ayarları uzaktan kumanda ile yapılmalıdır.
Konuşma işlemcisi, ayar programlarına bağlanabilecek ve içindeki bilgileri aktaracak şekilde tasarlanmış 



Konuşma işlemcisi, Wireless bağlantı veya Bluetooth aktarımı gibi yöntemler ile mikrofon, mobil telefon,
PC gibi diğer cihazlara bağlanabilmelidir.
FM sistemlerinin bağlanabileceği pil yuvasının Konuşma İşlemcisi aksesuar kiti içinde bulunması 
Konuşma işlemcisi, çift mikrofonlu olmalı ve suya dayanıklılık seviyesi IP54 veya IP44 veya IP57 
B. Aktarıcı Mıknatıs:
Aktarıcı mıknatıs manyetik alan yaratarak, bir iç parça elemanı olan implanta sinyal ve enerji aktaracak
şekilde tasarlanmalıdır. Aktarıcı mıknatıs implanta manyetik bir çekimle tutturulmalıdır.
Ameliyat sonrasında ortaya çıkan yapısal kısıtlamalara göre aktarıcı mıknatısın gücü ayarlanabilmelidir.
4) DİĞER HUSUSLAR:
1- Ürün ayrıca Genel Hükümlerde (Nitelikli Tıbbi Malzemeler için) yer alan hususlara uygun olmalı ve
firma tarafından bu hususlar taahhüt edilmiş olmalıdır.



Şartname No:  900.2/25.11.2019.2019-1.V
VAGAL SİNİR STİMÜLASYONU TERAPİ SİSTEMİ İÇİN GENEL HÜKÜMLER

1- Ürünün teslim tarihinden itibaren minimum 12 (oniki) ay miadı olmalıdır.
2-  Nörostimülatör, 24 ay (2 yıl) garantili ve uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır. İki yıllık süre cihaz hastaya
yerleştirildiği tarihten itibaren başlayacaktır. 
3- Yüklenici firma en az 10 yıl süreyle cihaz kontrollerinin yapılması, çıkabilecek sorunlarının giderilmesi gibi
işlemlerin yapılmasını garanti etmelidir. Yüklenici firmanın uluslararası distribütörü veya üreticisi firmasının da bu
garantiyi onaylaması gerekmektedir.
4- Firma cihazın hastaya takılması sırasında gerekli ölçümlerin yapılmasını sağlamak için yetkili bir personel 
5- Teklif edilecek marka, Türkiye pazarında en az 5 (beş) yıldır satılıyor olmalıdır ve en az 5 (beş) referans merkeze
(üniversite ve sağlık bakanlığı hastaneleri) satılıp kullanıldığını belgelendirmelidir. 
6- Malzeme steril orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma
tarihi, lot ve referans numarası belirtilmelidir.

7- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak
değiştirmelidir.



Şartname No:  900.2.1/25.11.2019.2019-1.V
Subkütan İmplante Edilebilen VNS Terapi Generator (Single Pin)

Teknik Şartnamesi
1- Nörostimülatör, tamamen implante edilebilir, dışarıdan programlanabilir olmalıdır. Nörostimülatör, ilaca dirençli 
epilepsi hastalarında ilaç tedavisine ek olarak kullanılabilen ve vagal sinire düşük voltajlı elektriksel akım vererek 
stimülasyon sağlayan bir sistem olmalıdır. 
2- Nörostimülatör, satıcı firma tarafından sağlanan garanti kapsamını bozmamak amacı ile sistemin parçası olan her 
bir kalem ile (lead, tünelleyici, magnet vb.)  uyumlu olmalıdır.
3- Nörostimülatör sistemi paketinde 1 adet nörostimülatör ve tork anahtarı bulunmalıdır.
4- Nörostimülatörün enerji kaynağı Lithium carbon monofluoride pillerden oluşmalıdır.
5- Nörostimülatörün lead ile uyumlu kullanılabilmesi için, nörostimulatöre lead’in bağlandığı sokette, tek kanalda, 2 
(iki) elektrod kontakt noktası bulunmalıdır.
6- Nörostimülatör, titanyumdan yapılmış olmalıdır ve insan vücudunda alerji, enfeksiyon vb. problemler 
yaratmayacak nitelikte olmalıdır.

7- Nörostimülatör, hastanın klinik doktoru tarafından hasta ihtiyacına göre tesbit edilen farklı elektriksel 
parametreleri (frekans, akım, dalga genişliği) bir doktor veya tıp teknikeri tarafından kolaylıkla harici bir el cihazı ile 
değiştirilebilmeli ve tekrar programlanabilmelidir. Bu programlama işlemi için hastaya cerrahi bir işlem yapılmasına 
gerek olmamalıdır.

8- Nörostimülatörün pili tükendiğinde, değiştirme işlemi sadece nörostimülatörün kendisinin değiştirilmesi ile 
tedavinin devam etmesine imkan tanımalıdır.
9- Nörostimülatör, paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket 
açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
10- Nörostimülatör ve aksesuarları için saklama koşulu 55˚ üzeri ve -20˚ altı olmamalıdır.
11- Ameliyat esnasında ve sonrasında hastanın nörostimülatörü firma çalışanın teknik desteği ile ayarlamalı ve 
hastanın düzenli kontrollerinin yapabilmesi için teklif veren firma gerektiğinde programlama için hekimlere destek 
verebilmelidir. Teklif verecek firma bu maddeyi göz önünde bulundurmalıdır.
12- Ürün, çift paketli, steril ve kuru şekilde paketlenmiş olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama 
için soğuk ortam gerektirmemelidir.



Şartname No:  900.2.2/25.11.2019.2019-1.V
Vagal Sinir Stimülasyonu İçin Lead Kiti

Teknik Şartnamesi
1- Lead, nörostimülatörün verdiği düşük voltajdaki elektrik akımını vagal sinir üzerinde hedeflenen bölgeye 
ulaştırmak için tasarlanmış, epilepsi tedavisinde kullanılan nörostimülatör sisteminin bir parçası olmalıdır.
2- Lead’in platinum/iridium’dan yapılmış pozitif ve negatif olmak üzere 2 adet helezon şeklinde kendinden kıvrımlı 
silikon elastomer ile kaplı helikal elektrodu ve bir adet helikal sabitleme parçası olmalıdır.
3- Lead, VNS terapi generator (Single/Dual Pin) ile uyumlu olmalıdır.
4- Lead’in uzunluğu 43 cm ve gövde çapı en fazla 2mm olmalıdır.
5- Lead’in kondüktör direnci 180 Ohm ile 250 Ohm arasında olmalıdır.
6- Lead kiti, aşağıda belirtilen komponentleri içeriyor olmalı ve generator ile sorunsuz çalışmalıdır.
                      a. Lead
                      b. Anchor (Sabitleyici) Kiti

7- Lead, paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket açıldıktan sonra 
tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. 
8- Lead ve aksesuarları için saklama koşulu 55˚ üzeri ve -20˚ altı olmamalıdır.
9- Lead kitinin uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.
10- Ameliyat esnasında ve sonrasında hastanın nörostimülatörü firma çalışanın teknik desteği ile ayarlamalı ve 
hastanın düzenli kontrollerinin yapabilmesi için teklif veren firma gerektiğinde programlama için hekimlere destek 
verebilmelidir. Teklif verecek firma bu maddeyi göz önünde bulundurmalıdır.
11- Ürün, çift paketli, steril ve kuru şekilde paketlenmiş olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama 
için soğuk ortam gerektirmemelidir.

12- Ürünün ambalajı açıldığında kullanıma uygun olmayan hatalı ürünü yüklenici firma yenileri ile ücretsiz olarak 
değiştirmelidir.



Şartname No:  900.2.3/25.11.2019.2019-1.V
VNS Terapi İçin Tunneler (Tünelleyici)

Teknik Şartnamesi
1- Tünelleyici, nörostimülatör ile lead arasındaki bağlantının yapılmasını sağlayan, lead ile uyumlu bir sistem 
2- Tünelleyici, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3- Tünelleyicinin sivri şekilli delici ucu vidalı olmalı ve ana şafttan ayrılabilmelidir.
4- Paket içerisinde 2 (iki) adet farklı çapta fluorokarbon polimer kılıf olmalıdır.
5- Tünelleyicinin uzunluğu 34cm olmalıdır.
6- Tünelleyici, paketleme öncesi etilen oksit ile steril edilmiş olup tek kullanım için uygun olmalıdır. Paket açıldıktan 
sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır.
7- Tünelleyici için saklama koşulu 57˚ üzeri ve -34˚ altı olmamalıdır.
8- Tünelleyici kitin uluslararası kalite güvence onayı olmalıdır.
9- Ürün, çift paketli, steril ve kuru şekilde paketlenmiş olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama 
için soğuk ortam gerektirmemelidir.



Şartname No:  900.2.4/25.11.2019.2019-1.V
VNS Terapi İçin Magnet

Teknik Şartnamesi
1- Magnet kutusu içinde, nörostimülatörün içerisinde bulunan elektronik akım anahtarını aktive etmek için 
kullanılan 2 adet özel mıknatıs ve hasta bilgi kartı bulunmalıdır.
2- Paket içerisinde bulunan mıknatısların her biri 1 inç uzaklıktan 50 gauss kuvvet sağlamalıdır.
3- Magnet, nörostimülatörün üzerinden geçirilerek, mıknatıs aktivasyonunu başlatabilmelidir.
4- Ürün paketi kuru olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir.



Şartname No:  900.3/10.01.2020-2.V
TRANSKATETER AORTİK KALP KAPAKÇIĞI  İÇİN GENEL HÜKÜMLER

1- Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği takdirde teslim edilmiş malzemeyi değişik ölçülerdeki
malzemelerle en kısa sürede (3 gün içerisinde) değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 
2-  İşlem sırasında ek kapak kullanımı gerektiğinde tedarikçi firma bedelsiz olarak temin edecektir. 
3- Transkateter Aortik Kapak ile birlikte taşıma sistemi, yükleme sistemi, pre-dilatasyon ve/veya post-dilatasyon
balon(lar) ve introducer sheath bedelsiz olarak verilecektir.
4- Firma işlem sırasında her türlü teknik desteği vermekle yükümlüdür.
5- Ürün taşıma ve saklama kurallarına uygun olarak ürüne zarar vermeyecek şekilde taşınmak suretiyle sağlık
kurumuna teslim edilecektir.
6- Kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) ay olmalıdır. 
7- Siparişler ve teslim işlemleri elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Sağlık tesisi bazında belirlenen periyotta
ameliyatı planlanan hastalar tedarikçi firmaya bildirilir. Teslimat sipariş verildikten sonra en geç 48 saat içerisinde
yapılmalıdır. Teslimat eksiksiz ve sorunsuz yapıldıktan sonra sağlık tesisi tarafından hasta bazlı faturalandırma işlemi 
için DMO’ya bildirilir. Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği takdirde teslim edilmiş malzemeyi değişik
ölçülerdeki malzemelerle en kısa sürede (3 gün içerisinde) değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 
8- Ürün bedeli, müşterinin ürünü anlaşma hükümlerine uygun olarak teslim aldığını Ofise bildirmesini
müteakip, tedarikçi tarafından ibraz edilecek fatura karşılığında Ofis usulleri dahilinde   10 gün içinde ödenecektir.



Şartname No:  900.3.1/10.01.2020-2.V
Transkateter Aortik Kapak Balon Ekspandable (Balon Sheath, Taşıyıcı Sistem Birlikte) Set

Teknik Şartnamesi
1- Kapağın leaflet yapısı ve tutunduğu cuff dahil olmak üzere %100 Sığır (Bovine) perikard dokudan yapılmış 
2- Kapak Lazer Kesim Cobalt Krom alaşımlı stent içerisine yerleştirilmiş olmalıdır. 
3- Kapak ve Aksesuarları bir kit halinde  aynı kutuda bulunmalıdır. Kit içerisinde; kapak, delivery sistemi, introducer 
sheath, valvuloplasti balon kateteri, dilatör kit, krimper ve 2 adet dereceli indeflatör bulunmalıdır.
4- Kapak,dairesel açılım için balon expandable implante edilebilir olmalıdır.
5- Kapak ölçüleri 20-29 mm aralığında olmalı ve farklı boyutları karşılamalıdır.
6- Kapak sistemi transfemoral ,transapikal ve transaortik  yöntemler ile yerleştirilmeye uygun olmalıdır.
7- Kapak yerleştirme sistemi, atravmatik distal bir uca sahip olmalıdır. Gönderim Sistemi kapak üzerine yüklü halde 
iken Aortik Ark dönüşünde yaratacağı travmayı minimize etmek için kontrollü açılanma sağlayan  deflectable tip 
8- Ürününün garanti süresi 1 (bir) ay olmalıdır.



Şartname No: 900.4/15.05.2020-1.V
GENEL HÜKÜMLER

SHUNT GRUBU
1- Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
2- Ürün taşıma ve saklama kurallarına uygun olarak ürüne zarar vermeyecek şekilde taşınmak suretiyle
sağlık kurumuna teslim edilecektir.
3- Kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay olmalıdır. Antibiotikli santiar için
kullanım süreleri teslim tarihinden itibaren en az 18 (onsekiz) ay olmalıdır.
4- Teklif konusu ürünlerin ve firmaların Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kaydı ve Sağlık Uygulama
Tebliği'nde ilgili alan tanımı ve kodu ile eşleştirmesinin yapılmış olması zorunludur.

5- Bakanlık ve/veya üretici tarafından hatalı üretim nedeniyle toplatılmasına karar verilen ürünler,
tedarikçi tarafından geri alınarak aynı miktarda piyasadan geri alınan seriler dışındaki hatasız serideki
ürünler ile 15 gün içerisinde yenileri ile değiştirilecektir. Değiştirme imkânı bulunmaması halinde söz
konusu ürünün muadil ürün ile değiştirilebilmesi müşterinin ve Ofisin de uygun görmesi halinde
mümkündür.

6- Tedarikçinin düzenleyeceği faturada malzemenin barkod numarası ve SUT kodunun, sevk
irsaliyesinde ise bu bilgilere ilaveten seri/lot numaralarının belirtilmesi zorunludur.
7- Malzemeler etilenoksit ile steril edilmiş halde ve çift paketli olmalıdır.
8- Ambalaj üzerinde imalatçının adı ve adresi, sterilizasyon ve son kullanım tarihleri, üretim parti (LOT)
ve seri numaraları bulunmalıdır.
9- Teklif edilecek olan valf ve kateterler birbiriyle uyumlu olmalıdır.

10- Ürünlerin kullanımında valfın mekanizmasından kaynaklanan aşırı veya yetersiz drenaj vb. sorunlar
ile kateterlerden kaynaklı tıkanma, kopma vb. komplikasyonlar nedeniyle ürünün çok kısa aralıklarla
birden fazla değiştirilmesi gerektiğinde her yeni ürün firma tarafından ücretsiz olarak verilecektir. Ürün
kusuru ile ilgili durum TİTCK' ya materyovijilans sorumlusu tarafından bildirilerek Piyasa Gözetim
Denetim süreçleri başlatılacaktır. Mevcut sipariş ekranları kapatılacaktır.



Şartname No: 900.4.1/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Antisifon Özellikli Pediyatrik Şant Kiti Teknik Şartnamesi

1- Ventriküloperitoneal şant seti 1 adet ventrikiiler kateter, 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmak
üzere toplam 3 temel parçadan oluşmalıdır.
2- Şant parçaları bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3- Şant parçalan birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Valf Özellikleri:
4- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole. tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

5- Valf pediyatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 40mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6mm olmalıdır. Çapı ömm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

6- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

7- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığım
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

8- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütiire edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

9- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.
Antisifon Özellikleri:
10- Valf içerisinde, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır.
11- Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik olarak bulunmalıdır. Silindirik tasarımlı
valflerde antisifon mekanizması valf gövdesinden ayrı olabilir.

12- Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik
intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş
pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır.

Ventriküler Kateter Özellikleri
13- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.
14- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamak, liimeni kolayca kapanmamak ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
15- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmak ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
16- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.



17- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.

18- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmak, röntgen ile
kolayca tespit edilebilmelidir.

19- Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet,, kateter liimeni
içerisine tam oturmak, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.
20- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla-vlü 6nini açık tutarak
90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Peritoneal Kateter Özellikleri
21- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

22- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamak, liimeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

23- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hateketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.
24- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.
Antibiyotik Özellikleri

25- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 26, 27
ve 28. maddeler geçerlidir.

26- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
27- Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salımmı yapabilmelidir.
28- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.2/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Antisifon Özellikli Yetişkin Şant Kiti Teknik Şartnamesi

1- Ventriküloperitoneal şant seti 1 adet ventriküler kateter, 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmak
üzere toplam 3 temel parçadan oluşmalıdır.
2- Şant parçaları bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3- Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Valf Özellikleri:
4- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.
5- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.
6- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

7- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

8- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan siitüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

9- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.
Antisifon Özellikleri:
10- Valf içerisinde, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır.
11- Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik olarak bulunmalıdır. Silindirik tasarımlı
valflerde antisifon mekanizması valf gövdesinden ayrı olabilir.

12- Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik
intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş
pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır.

Ventriküler Kateter Özellikleri
13- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.

14- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamak, liimeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

15- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmak ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
16- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.



17- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.

18- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile
kolayca tespit edilebilmelidir.

19- Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni
içerisine tam oturmak, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.
20- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak
90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Peritoneal Kateter Özellikleri
21- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

22- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamak, lümeni kolayca kapanmamak ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

23- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hateketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.

24- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmak, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.

Antibiyotik Özellikleri

25- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 26, 27
ve 28. maddeler geçerlidir.

26- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmak, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
27- Kateter kem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik sakilimi yapabilmelidir.
28- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.3/15.05.2020-1.V
Lumboperıtoneal Shunt Kit Teknik Özellikleri

1- Lumboperitoneal Shunt kateter MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

2- Lumboperitoneal Shunt kateter baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalı; lateks
içermemelidir.

3- Lumboperitoneal Shunt kateterin açık peritoneal ucu radyopak tantalum emili silikon elastomel ile
doldurulmuş olmalıdır.
4- Lumboperitoneal Shunt Kateter en az 80 cm uzunluğunda açık uçlu olmalıdır ve kateter çevresi
boyunca en az 3 adet slit (yarık) valfı olmalıdır.
5- Lumboperitoneal Shunt kateterin iç çapı en az 0.7 mm, dış çapı 1.5 mm olmalıdır.
6- Lumboperitoneal Shunt kateterin içinde 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalıdır.
7- Lumboperitoneal Shunt kateter ile birlikte 1 adet fıksasyon aparatı ve 1 adet konnektör bulunmalıdır.
8- Lumboperitoneal şant kitinde 1 adet rezervuarlı valf bulunmalıdır.
9- Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.



Şartname No: 900.4.4/15.05.2020-1.V
Lumboperıtoneal Shunt Kateter Sistem Teknik Özellikleri

1- Lumboperitoneal Shunt kateter MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

2- Lumboperitoneal Shunt kateter baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalı; lateks
içermemelidir.

3- Lumboperitoneal Shunt kateterin açık peritoneal ucu radyopak tantalum emili silikon elastomel ile
doldurulmuş olmalıdır.
4- Lumboperitoneal Shunt Kateter en az 80 cm uzunluğunda açık uçlu olmalıdır ve kateter çevresi
boyunca en az 3 adet slit (yarık) valfı olmalıdır.
5- Lumboperitoneal Shunt kateterin iç çapı en az 0.7 mm, dış çapı 1.5 mm olmalıdır.
6- Lumboperitoneal Shunt kateterin içinde 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalıdır.
7- Lumboperitoneal Shunt kateter ile birlikte 1 adet fıksasyon aparatı ve 1 adet konnektör bulunmalıdır.
8- Ürün etilen oksit ile steril edilmiş ve çift paketli olmalıdır.



Şartname No: 900.4.5/15.05.2020-1.V
"Y" Konnektör Teknik Şartnamesi

1- Konnektör bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Konnektör, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile
tam uyumlu olmalıdır.
3- Konnektör tek parça halinde olmalı, iiç ucundan da sıvı sızdırmaz bağlantı sağlayabilmelidir.

4- Konnektör vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek
sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, liimeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış
sağlayabilmelidir.



Şartname No: 900.4.6/15.05.2020-1.V
Düz Konnektör Teknik Şartnamesi

1- Konnektör bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Konnektör, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile
tam uyumlu olmalıdır.
3- Konnektör tek parça halinde olmalı, iki ucundan da sıvı sızdırmaz bağlantı sağlayabilmelidir.

4- Konnektör vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek
sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, liimeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış
sağlayabilmelidir.



Şartname No: 900.4.7/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Antisifon Özellikli Pediyatrik Şant Valfi Teknik Şartnamesi

1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçalan ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.
4- Valf pediatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 40mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6mm olmalıdır. Çapı ömm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.
5- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

6- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığım
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

7- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

8- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantm akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.
9- Valf içerisinde, peritoneal kateter kidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır.
10- Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik olarak bulunmalıdır. Silindirik tasarımlı
valflerde antisifon mekanizması valf gövdesinden ayrı olabilir.

11- Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik
intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş
pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır.



Şartname No: 900.4.8/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Antisifon Özellikli Yetişkin Şant Valfi Teknik Şartnamesi

1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

5- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

6- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

7- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

8- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.
9- Valf içerisinde, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır.
10- Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik olarak bulunmalıdır. Silindirik tasarımlı
valflerde antisifon mekanizması valf gövdesinden ayrı olabilir.

11- Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik
intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş
pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır.



Şartname No: 900.4.9/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Şant Ventriküler Kateter Teknik Şartnamesi

1- Kateter bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine eııgel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Kateter, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Ventriküler Kateter Özellikleri
3- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.
4- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamak, lümeni kolayca kapanmamak ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
5- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmak ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
6- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.
7- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.
8- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmak, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.
9- Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni
içerisine tam oturmak, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.
10- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak
90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Antibiyotik Özellikleri
11- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 12, 13
ve 14. maddeler geçerlidir.
12- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmak, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
13- Kateter kem iç kem de dış yüzeyinde antibiyotik salımmı yapabilmelidir.
14- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.10/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Şant Peritoneal Kateter Teknik Şartnamesi

1- Kateter bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Kateter, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

4- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

5- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hateketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.
6- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.
Antibiyotik Özellikleri

7- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 8, 9 ve
10. maddeler geçerlidir.

8- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
9- Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir.
10- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.11/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Pediyatrik Şant Valfi Teknik Şartnamesi

1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.

3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf pediatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 40mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6mm olmalıdır. Çapı ömm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

5- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

6- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

7- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.



Şartname No: 900.4.12/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Yetişkin Şant Valfı Teknik Şartnamesi

1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

5- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

6- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

7- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.
8- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.



Şartname No: 900.4.13/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Şant Antisifon Cihazı Teknik Şartnamesi

1- Antisifon cihazı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Antisifon cihazı hastada bulunan mevcut şant sistemine tam uyumlu olmalıdır.

3- Cihaz üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü belirten radyoopak
işaret bulunmalıdır.

4- Antisifon cihazı, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
5- Antisifon cihazı hastanın normal fizyolojik intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik
sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş pozisyonuna göre şantın akış hızını korumalıdır.



Şartname No: 900.4.14/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Ayarlanabilir Basınçlı Pediyatrik Şant Kiti Teknik Şartnamesi

1- Ventriküloperitoneal şant seti 1 adet ventriküler kateter, 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmak
üzere toplam 3 temel parçadan oluşmalıdır.
2- Şant parçaları bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3- Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Valf Özellikleri:
4- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.
5- Valf pediyatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 7mm olmalıdır. Çapı 6mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

6- Valfın açılış basıncı, şant sistemi vücuda yerleştirildikten sonra, ek bir invazif girişime gerek olmadan
değiştirilebilmelidir.
7- Valfın açılış basıncı en az 3 basınç seviyesine (düşük / orta / yüksek) ayarlanabilmelidir.
8- Valf basıncının ayarlanması için gerekli cihazlar yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Talep
edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde ayarlama aparatı temin edilmelidir.

9- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuan bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığım
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

10- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.
11- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın
ayarlanmış basınç seviyesini gösteren radyoopak işaretler bulunmalıdır.
Ventriküler Kateter Özellikleri
12- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.
13- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
14- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmalı ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
15- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.
16- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.

17- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile
kolayca tespit edilebilmelidir.
18- Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni
içerisine tam oturmalı, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.



19- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak
90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Peritoneal Kateter Özellikleri
20- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

21- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

22- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hateketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.
23- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.

Antibiyotik Özellikleri

24- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 25, 26
ve 27. maddeler geçerlidir.

25- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
26- Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir.
27- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.15/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Ayarlanabilir Basınçlı Yetişkin Şant Kiti Teknik Şartnamesi

1- Ventriküloperitoneal şant seti 1 adet ventriküler kateter, 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmak
üzere toplam 3 temel parçadan oluşmalıdır.
2- Şant parçaları bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3- Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Valf Özellikleri:
4- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

5- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 50mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

6- Valfın açılış basıncı, şant sistemi vücuda yerleştirildikten sonra, ek bir invazif girişime gerek olmadan
değiştirilebilmelidir.
7- Valfın açılış basıncı en az 3 basınç seviyesine (düşük / orta / yüksek) ayarlanabilmelidir.
8- Valf basıncının ayarlanması için gerekli cihazlar yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Talep
edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde ayarlama aparatı temin edilmelidir.

9- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

10- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.
11- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın
ayarlanmış basınç seviyesini gösteren radyoopak işaretler bulunmalıdır.
Ventriküler Kateter Özellikleri
12- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.

13- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

14- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmalı ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
15- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.

16- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.

17- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile
kolayca tespit edilebilmelidir.



18- Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni
içerisine tam oturmalı, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.
19- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak
90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Peritoneal Kateter Özellikleri
20- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.
21- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
22- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyoııu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hateketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.

23- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.

Antibiyotik Özellikleri

24- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 25, 26
ve 27. maddeler geçerlidir.

25- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
26- Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salımmı yapabilmelidir.
27- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.16/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Ayarlanabilir Basınçlı Pediyatrik Şant Valfi Teknik Şartnamesi

1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf pediyatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 7mm olmalıdır. Çapı 6mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.
5- Valfın açılış basıncı, şant sistemi vücuda yerleştirildikten sonra, ek bir invazif girişime gerek olmadan
değiştirilebilmelidir.
6- Valfın açılış basıncı en az 3 basınç seviyesine (düşük / orta / yüksek) ayarlanabilmelidir.
7- Valf basıncının ayarlanması için gerekli cihazlar yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Talep
edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde ayarlama aparatı temin edilmelidir.

8- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

9- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın
ayarlanmış basınç seviyesini gösteren radyoopak işaretler bulunmalıdır.



Şartname No: 900.4.17/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Ayarlanabilir Basınçlı Yetişkin Şant Valfi Teknik Şartnamesi

1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde
bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 50mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

5- Valfın açılış basıncı, şant sistemi vücuda yerleştirildikten sonra, ek bir invazif girişime gerek olmadan
değiştirilebilmelidir.
6- Valfın açılış basıncı en az 3 basınç seviyesine (düşük / orta / yüksek) ayarlanabilmelidir.
7- Valf basıncının ayarlanması için gerekli cihazlar yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Talep
edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde ayarlama aparatı temin edilmelidir.

8- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

9- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın
ayarlanmış basınç seviyesini gösteren radyoopak işaretler bulunmalıdır.



Şartname No: 900.4.18/15.05.2020-1.VVentriküloperitoneal Ayarlanabilir Basınçlı Antisifon Özellikli Pediyatrik Şant Valfi Teknik 
Şartnamesi1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde

bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf pediyatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 50mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 7mm olmalıdır. Çapı ömm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

5- Valfın açılış basıncı, şant sistemi vücuda yerleştirildikten sonra, ek bir invazif girişime gerek olmadan
değiştirilebilmelidir.

6- Valfın açılış basıncı en az 3 basınç seviyesine (düşük / orta / yüksek) ayarlanabilmelidir.
7- Valf basıncının ayarlanması için gerekli cihazlar yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Talep
edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde ayarlama aparatı temin edilmelidir.
8- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

9- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütiire edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın
ayarlanmış basınç seviyesini gösteren radyoopak işaretler bulunmalıdır.
11- Valf içerisinde, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır.
12- Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik olarak bulunmalıdır. Silindirik tasarımlı
valflerde antisifon mekanizması valf gövdesinden ayrı olabilir.

13- Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik
intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş
pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır.



Şartname No: 900.4.19/15.05.2020-1.VVentriküloperitoneal Ayarlanabilir Basınçlı Antisifon Özellikli Yetişkin Şant Valfi Teknik 
Şartnamesi1- Şant valfı bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak, görüntülerde

bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2- Şant valfı, hastada bulunan mevcut şant sistemi ve/veya beraberinde talep edilen şant parçalan ile tam
uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
3- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

4- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 60mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.

5- Valfın açılış basıncı, şant sistemi vücuda yerleştirildikten sonra, ek bir iııvazif girişime gerek olmadan
değiştirilebilmelidir.
6- Valfın açılış basıncı en az 3 basınç seviyesine (düşük / orta / yüksek) ayarlanabilmelidir.
7- Valf basıncının ayarlanması için gerekli cihazlar yüklenici firma tarafından sağlanmalıdır. Talep
edildikten sonra en geç 48 saat içerisinde ayarlama aparatı temin edilmelidir.

8- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığmı
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

9- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan sütüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

10- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın
ayarlanmış basınç seviyesini gösteren radyoopak işaretler bulunmalıdır.
11- Valf içerisinde, peritoneal kateter hidrostatik basıncının sifonlayıcı etksine bağlı gelişebilecek, aşırı
beyin omurilik sıvısı drenajını en aza indirmek amacıyla bir antisifon mekanizması bulunmalıdır.
12- Antisifon mekanizması valf gövdesi içerisinde birleşik olarak bulunmalıdır. Silindirik tasarımlı
valflerde antisifon mekanizması valf gövdesinden ayrı olabilir.

13- Antisifon mekanizması valf mekanizması ile uyumlu çalışmalıdır. Hastanın normal fizyolojik
intrakranial basıncını muhafaza ederken beyin omurilik sıvısı akışına müsaade etmelidir. Hastanın duruş
pozisyonuna göre akış hızını korumalıdır.



Şartname No: 900.4.20/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Pediyatrik Şant Kiti Teknik Şartnamesi

1- Ventriküloperitoneal şant seti 1 adet ventriküler kateter, 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmak
üzere toplam 3 temel parçadan oluşmalıdır.
2- Şant parçaları bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3- Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Valf Özellikleri:
4- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

5- Valf pediyatrik hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Burr-hole tipi
valfler 10mm veya 12mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 40mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 6mm olmalıdır. Çapı ömm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.
6- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.

7- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

8- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan siitüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

9- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.

Ventriküler Kateter Özellikleri
10- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.
11- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
12- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmalı ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
13- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.
14- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.
15- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile
kolayca tespit edilebilmelidir.
16-Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni
içerisine tam oturmalı, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.
17- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak
90° bükülmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Peritoneal Kateter Özellikleri



18- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.
19- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, liimeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
20- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hateketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.
21- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastmelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.

Antibiyotik Özellikleri
22- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 23, 24
ve 25. maddeler geçerlidir.
23- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
24- Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir.
25- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.4.21/15.05.2020-1.V
Ventriküloperitoneal Sabit Basınçlı Yetişkin Şant Kiti Teknik Şartnamesi

1- Ventriküloperitoneal şant seti 1 adet ventriküler kateter, 1 adet valf ve 1 adet peritoneal kateter olmak
üzere toplam 3 temel parçadan oluşmalıdır.
2- Şant parçaları bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntülerine engel olmayacak,
görüntülerde bozulma meydana getirmeyecek ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3- Şant parçaları birbirlerine tam uyumlu ve bağlantı bölgelerinde sızdırmaz olmalıdır.
Valf Özellikleri:
4- Valf isteğe bağlı olarak burr-hole tipinde, düz tabanlı (flat-bottom) veya silindirik olarak tercih
edilebilir.

5- Valf yetişkin hastada kullanılmasına uygun ebat ve özellikte tasarlanmış olmalıdır. Bun-hole tipi
valfler 14mm veya 16mm çapında olmalıdır. Tüm valf tipleri için valf uzunluğu konnektörler dahil en
fazla 45mm, kranium üzerinde kalan profil yüksekliği en fazla 8mm olmalıdır. Çapı 7mm'yi aşmayan
silindirik valfler için uzunluk şartı aranmaz.
6- Valf için en az 3 ayrı basınç seçeneği (düşük / orta / yüksek) bulunmalıdır.
7- Valfın enjeksiyona uygun birleşik rezervuarı bulunmalı, enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını
korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar gönnesini ve valf tabanının
delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır. Silindirik tasarımlı valflerde rezervuar valf
gövdesinden ayrı olabilir.

8- Valf vücuda yerleştirildikten sonra en az 2 yırtılmaya dirençli noktadan siitüre edilerek sabitlenebilir
şekilde tasarlanmış olmalıdır.

9- Valf üzerinde, röntgen ile kolayca tespit edilebilecek şekilde, şantın akım yönünü ve valfın basıncını
belirten radyoopak işaretler bulunmalıdır.
Ventriküler Kateter Özellikleri
10- Ventriküler kateter en az 14 cm uzunluğunda olmalıdır.

11- Ventriküler kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.

12- Ventriküler kateter ucu yuvarlatılmış olmalı ve radyoopak işaret bulundurmalıdır.
13- Ventriküler kateter ucunda, kateterin kolayca tıkanmaması ve yeterli debide kesintisiz akış
sağlayabilmesi için uygun konumda ve yeterli sayıda drenaj delikleri bulunmalıdır.

14- Ventriküler kateter üzerinde eşit aralıklarla kateter ucuna olan uzunluğu belirten radyoopak işaretler
bulunmalıdır.

15- Ventriküler kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastomelden üretilmiş olmalı, röntgen ile
kolayca tespit edilebilmelidir.
16- Ventriküler kateter beraberinde bir adet paslanmaz çelik stilet bulunmalıdır. Stilet, kateter lümeni
içerisine tam oturmalı, ve kolayca çıkartılabilecek tasarımda olmalıdır.
17- Ventriküler kateterin, düz tabanlı valfler ile bağlantısını sağlamak amacıyla, lümenini açık tutarak
90° bükiilmesini sağlayan uygun aksesuarı bulunmalıdır.
Peritoneal Kateter Özellikleri
18- Peritoneal kateter en az 90 cm uzunluğunda olmalıdır.



19- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç
sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz
akış sağlayabilmelidir.
20- Peritoneal kateter vücuda yerleştirildiğinde cilt iritasyonu veya cilt nekrozuna neden olmayacak,
hastanın hareketini kısıtlamayacak elastikiyette olmalıdır.

21- Peritoneal kateter baryum sülfat emdirilmiş silikon elastmelden üretilmiş olmalı, röntgen ile kolayca
tespit edilebilmelidir.

Antibiyotik Özellikleri

22- Ventriküler ve/veya peritoneal kateterlerin antibiyotik emdirilmiş halde talep edilmesi halinde 23, 24
ve 25. maddeler geçerlidir.
23- Antibiyotikli kateterin yüzeyinde ve iç matriksinde farklı antibiyotikler bulunmalı, kateterler
Klindamisin (0.15%) ve Rifampisin (0.054%) içermelidir.
24- Kateter hem iç hem de dış yüzeyinde antibiyotik salınımı yapabilmelidir.
25- Antibiyotikli kateterler en az 28 gün boyunca antibakteriyel koruma sağlamalıdır.



Şartname No: 900.5/15.05.2020-1.V
GENEL HÜKÜMLER
KEMİK GREFTLERİ

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.1/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Granul Teknik Şartnamesi

1- Ürün %95 Beta TriCalcium Fosfat ,%1 Silicat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
5- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
6- Ürünün Silikat içerdiği test ve ilgili belgeler ile ispat edilmelidir.
7- Basma testi raporu istenildiğinde temin edilmelidir.
8- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
9- Ürün Gama Steril olmalıdır.
10- Sentetik kemik greftinin ortalama basma gerilmesi 2,22 mpa olmalıdır. Maksimum kuvvet-deplasman ise 2,5 
mm. olmalıdır.
11- Ürün içeriğinde kemik oluşumunu hızlandıran %1 Oranında silikat katkı maddesi bulunmalıdır.
12- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere, 5-8-10-15-20-25-30 cc formlarına uygun boyutta 
seçenekleri bulunmalıdır.

13- Ürün sahip olduğu 1 - 550 \ım çapındaki gözenekleri ve % 1-80 toplam gözenek hacmiyle doğal kemik 
dokusuna yüksek oranda benzerlik gösteren bir fiziksel yapıya sahip olmalı ve Scanning Electron Microscopy 
(SEM) görüntüleri ile kanıtlanmış olmalıdır.

14- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına göre ağır metaller açısından Pb<30ppm, Hg<5ppm, As<3ppm, 
Cd<5ppm ve Toplam Ağır Metal<50ppm'lik safsızlık değerlerine uygun olmalıdır.
15- Ürün Ce belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
16 Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.2/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Blok Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.3/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Putty Silikat Karışık Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'danoluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.4/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Putty Kolajen Karışık Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.5/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Putty Enjekte Edilebilen Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.6/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Putty Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.7/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Flex Strip Kollajen Karışık Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.



Şartname No: 900.5.8/15.05.2020-1.V
Hidroksi Apatit İçeren Sentetik Kemik Grefti Granül Halinde Şartnamesi

1- Malzeme içeriği %100 Betatrikalsiyum fosfat (B-TCP) olmalıdır.
2- Ürün birbiriyle tamamen bağlantılı makro ve mikro gözeneklerden oluşan poroz, interkonnekte bir yapıya sahip 
olup granül boyutları 2-4 mm ve 4-7 mm olmalıdır.
3- Ürün %100 biyobozunur özellikte olmalıdır. İyileşmeye paralel şekilde uygun sürede rezorbe olarak yerini 
tamamen yeni oluşan sağlıklı kemik dokusuna bırakmalıdır.
4- Ürün steril bariyer özellikli, çift katlı PETG blister içinde özel sistemler ile kapatılıp mühürlenerek kullanıcıya 
sunulmalıdır.
5- Ürün gama radyasyonu ile terminal sterilizasyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
6- ASTM 1088 standartlarına uygun olduğu belgelenmelidir.
7- Ürün ISO 13485 kalite sistemi ile üretilmiş olup Class III CE Belgesine sahip olmalıdır.



Şartname No: 900.5.9/15.05.2020-1.V
B-Trıkalsıyum Fosfat ( Btcp-Tcp-Ha-Bcp) Şerit Teknik Şartnamesi

1- Ürün en az %95 Beta TriCalcium Fosfat'dan oluşmalıdır.
2- İnsan ve Hayvan kaynaklı doku veya kan türevi içermemelidir.
3- Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.
4- Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı hayvan deneyleri ile kanıtlanmış olmalıdır.
5- Ürün porositesi gerçek insan kemiği porositesine benzerlik göstermelidir.
6- Ürün Gama Steril olmalıdır.
7- Endikasyonlara göre farklı alanlarda kullanılmak üzere farklı formlarda paketlenmiş olmalıdır.
8- Gözenekli yapısının doğal kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösterdiği kanıtlanmalıdır.
9- Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına uygun olmalıdır.
10- Ürün CE belgeli ve Class 3 sertifikalı olmalıdır.
11- Son kullanma süresi en az 2 yıl olmalıdır.
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