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Sayın.

H astanem izde ku llan ılm ak üzere aşağıdaki listede m iktarı ve birim i belirtilen  10 K alem  m al/ hizm et 4734 
Sayılı K .İ.K  'nun 22/d m addesine göre alım ı yapılacaktır. İlgili alım a ilişkin K D V  hariç birim  fiyatınızı yazılı ve 
tasdikli olarak 19.01.2022 günü saat lLOO’e kadar Satın A lm a B irim ine patnosdh@ hotm ail.com  adresine 

gönderilm esi/teslim  edilm esi hususunda;

G ereğini rica ederim

İdari

İHTİYAÇ LİSTESİ

M üdürü

S.No M alzem e Adı M iktar B irim i B irim  Fiyatı T oplam T utar
1 1/0 KESKİN İPEK 30MM İĞNE 180 Adet
2 2/0 YUVARLAK VİCRYL 30 MM İĞNE 240 Adet
3 TRİPAN MAVİSİ 50 Adet
4 VİSKOELASTİK 1.4 20 Adet
5 VİSKOELASTİK 1.6 20 Adet
6 VİSKOELASTİK 1.8 20 Adet
7 DİSPERSİT VİSKOELASTİK 20 Adet
8 BSSSOLÜSYONU 50 Adet
9 POLİPROPİLEN NO: 5/0 KESKİN 17MM İĞNE 120 Adet
10 POLİPROPİLEN NO: 4/0 KESKİN 17MM İĞNE 120 Adet

Son Teklif Verme Tarihi: 19.01.2022 günü saat 1 LOO’e Teklif Verme gün ve saatine göre fax/mail ile gönderilebilecek asılları 
elden yada kargo/posta yolu ile teslim edilmelidir.
1 -Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.
2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla malzeme için telif gönderilmiş ise her kalem malzeme için teklif fiyatı yazılacak, eksik teklifler 
değerlendirilmeyecek, değerlendirme tüm malzemenin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim edilmeye teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
7-Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma alımına ilişkin olarak düzenleyeceği faturada malzemenin barkot numarası ile Sut kodunun belirtecektir.
9-Tedarikçi firma bunlarm Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasmdan sorumludur. Geri ödeme kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilmesi ile ilgili olarak TITUBB kayıtlarının esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkot ve Sut kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme 
yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
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10- Yukarıdaki malzeme veya malzemelere teklif veren firmalar verilen teklif kalemlerine istinaden Numune gönderilmesi 
zorundadır. Gönderilmeyen Numunelerin teklif fiyatları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11-İdaremiz en düşük fiyat kabul etme zorunda olmayıp malzeme seçiminde verimlilik kalite malzemenin nevine göre satış 
sonrası hizmet ile ilgili kraterleri değerlendirir.
12-Marka ve teslimat süresi belirtilecektir.
13-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olmayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslimi ile faturanın birlikte edilmesi (Aynı gün içinde) gerekmektedir.
2-Muayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRMA-KAŞE
İMZA
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İPEK CERRAHİ İPLİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
1. Cerrahi Sentetik Multifilament iplik doğal ipekten imal edilmiş olacak, kalınlıkları, düğüm 
atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi'ne uygun 
olacaktır.
2. Cerrahi Sentetik Multifilament iplikler, cerrahi iğneye takılı durumda ve kıvrılmayı 
engelleyecek şekilde, karton folyo veya makara poşette ambalajlanmış olacaktır.
3. Cerrahi Sentetik Multifilament iplikler steril olacaktır.
4. Teslim tarihinden itibaren en az iki (2) yıl miatlı olacaktır.
5. İğne İle İlgili Şartlar: İğne Boyu 10 mm.nin üzerindekiler için + / -  2 tolerans tanınmalıdır, 
iğneler dokudan çok rahat geçmeli, güçlü olmalı, iğne sert(kalsifıye) dokularda rahatlıkla 
kullanılmalı, yüzeyi pürüzsüz olmalı ve iğne keskinliğini/sivriliğini operasyon boyunca devam 
ettirmelidir. Kırılmaya karşı dirençli özel alaşım çeliği olmalıdır. İğne portegüye takılıyken sert 
dokularda kolay dönmesini engelleyecek yapıda olmalıdır. İğneler numune değerlendirme 
aşamasında uygun yüzeylerde çoklu geçiş performansı test edilecek ve keskinliğini koruması 
değerlendirilecektir.
6. Sütur İle İlgili Şartlar: Sütur boyu 45 cm.nin üzerindekiler için +/-%12 tolerans 
tanınmalıdır.
7. Siitürler kaplamalı olmalı ve kaplaması Silikon olmalıdır. İplikler 37±2C° de renk 
bırakmamalıdır.
8. Cerrahi iplikler Sağlık Bakanlığından onaylı ve TİTUBB'ye kayıtlı olacaktır.
9. Teklif edilen ürünlerle birlikte bir adet numunede verilecektir. Numuneler 
değerlendirilerek karar verilecektir.
lO.Serbest ipliklerde düğüm oturtma sırasında kopma olmamalıdır.

AMBALAJLAM A VE DİĞER ÖZELLİKLER
11. Birim Ambalaj: Sentetik multifilament absorbe olmayan cerrahi İplik, kullanım anına 

kadar sterilizesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak üzere iki ayrı veya tek 
kat ambalajdan meydana gelecektir. Ayrıca paketlerin üzerinde CE markalaması ve 
numarası bulunmalıdır.

a. Dış ambalaj kullanım anına kadar nemden, ısıdan korunması için, bir yüzü şeffaf 
nylon, diğer yüzü yırtılmayan beyaz kâğıttan (tyvek) olmalıdır.
b. İç ambalaj, sütürün kıvrılmasını engelleyecek şekilde karton folyo veya makara 
poşetten oluşacaktır. Fonksiyonelliği sağlamak için karton folyo işaret edilen yerden 
açıldığında iğne direk görünmeli ve kolaylıkta portegüye yerleştirilebilir konumda 
olmalıdır.
c. Folyo üzerindeki bilgiler soğuk baskı ile yazılmış olmalı, hiçbir şekilde silinmemeli ve 
bozulmamalıdır.
d. Birim ambalajın üzerinde aşağıdaki bilgiler çıkartılmayacak şekilde yazılmış 
olacaktır.
- İmalatçı firmanın ticari adı ve/veya kısa adı,
- Ürünün ticari ismi ve etken maddesi,
- İğne cinsi (yuvarlak, keskin, spatul, tapercut, küt uçlu), iğne adedi (tek veya çift 
olduğu görülecek şekilde), iğne boyu (mm olarak),
- İğne büyüklüğü 1/1 oranında görülebilmeli,
- İğnesiz ise sütür adedi,



- Sütürün kalınlığı (Metrik ve U.S.P. olarak),
- Sütürün uzunluğu(lnc ve Cm olarak)
- Sütürün rengi,
- Steril ibaresi, sterilizasyon metodu,
- Son kullanma tarihleri,
- Ürünün kod numarası(Verilen katalog ve broşürde belirtilen numara ile tutmalıdır)
- Lot numarası
- Poşetin açılmasını belirten sembol olmalı.

12. Kutu Ambalajda olması gerekenler;
Kutu üzerinde içerisinde kaç adet birim ambalaj olduğu belirtilmiş olmalı.
Sıcaktan ve ışıktan korunmasına dair uyarı yazısı bulunmalı.
Tekrar steril edilmemesi için uyarı yazısı olmalı.
Kutuda yazılı Seri veya kontrol numarası ile son kullanma tarihi yazılı bulunmalı. 
Kutu ambalajın üzerinde, birim ambalajın üzerinde yazması gereken bilgilerin 

tamamı olacaktır.



VİCRYLTEKN İK ŞARTNAMESİ

1-Sentetik örgülü emilebilir sutur olmalıdır.
I

2-%90 Poliglikolik asit ve %10 Laktik asitten imal ecjlilmiş olmalıdır.

3-Kaplama maddesi Poly(glycolide-co-L-lactide) (Gjlacomer 91) ve kalsiyum stearat olmalıdır.

4-Çok yüksek başlangıç gerilim gücüne sahip olma|ıdır.
|

5-Mükemmel düğüm güvenliği ve mükemmel kavrama gücüne sahip olmalıdır.

6-Emilim süresi 54-70 gün olmalıdır. j
7-Doku desteği 1. gün % 8 0 -100, 2.hafta % 70-85 olmalıdır.

8-Ürün rengi undyed (renksiz), violet(menekşe) olmalıdır.

9-Ethilen oksit gazı veya gama sterilizasyonuyla ile steril edilmiş olmalıdır.

10-Birim ambalaj: Kullanım anına kadar sterilitesinin korunmasını sağlayacak şekilde iç ve dış olmak 
üzere 2 ayrı ambalajdan meydana gelmiş olmalıdır.

11-İç Alüminyum poşet üzeri işaretleme bilgileri bir etiketle yapıştırma değil direkt alüminyum üstüne 
baskı şeklinde olmalıdır.

12-Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

13-Birim ambalaj üzerinde okunaklı şekilde aşağıdaki bilgiler yazılı olmalıdır: a-İmalatçı firmanın ticari 
adı ve adresi b-İğne cinsi, iğne adedi, iğne boyu(mm olarak) c-İğne boyu 1/1 oranında 
görülebilmelidir. d-İğnesiz ise sütur adedi e-Süturün kalınlığı (metrik ve U.S.P. olarak) f-Süturün rengi 
g-Steril ibaresi, sterilizasyon metodu h-Üretim ve son kullanma tarihleri, CE numarası

14-Kutu ambalaj üzerinde zorunlu bilgileri içeren işaretleme Tıbbi Cihaz Yönetmeliği işaretleme 
gereklilikleri doğrultusunda olacaktır.

15-Kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonları U.S.P. ve Avrupa Farmakopisi' 
ne uygun olmalıdır.

16-Kutu içine eklenmiş olarak ithalatçı firma ile ilgili irtibat bilgileri ve Türkçe- İngilizce kullanım 
talimatı bulunmalıdır.



TRİPAN MAVİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Katarakt ameliyatı sırasında lens kapsülünü boyamak üze|e kullanılacağından steril, filtre edilmiş olmalıdır. 
Hücre kültüründe test edilmiş olmalıdır.
Dibazik olmalıdır.
Sodyum klorid %0,81 ve potasyum fosfat %0,60 içinde hazırlanmış olmalıdır.
Konsantrasyonu % 0,2-0,4 arasında olmalıdır.
1-5 mİ aralığında olmalıdır.
Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıiı|
Ürün numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır.

k süre içermelidir.



DENGELİ TUZ ÇÖZELTİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 500 CC (BSS)
1. Oküler dokuya izotonik olmalı ve normal hücre metabolik fonksiyonların yerine 
getirilmesi ve oftalmik irrigasyon solüsyonu olabilmesi için gerekli elektrolitleri içermelidir.
2. 8 ile 24 derece arasında saklanmalıdır.
3. Ürünü tamamen kullanabilmek için cam şişe içinde olmalıdır.
4. CE belgeli olmalıdır.
5. T.C Sağlık Bakanlığından alınmış ruhsatı olmalıdır.
6. Ürün numunesi denendikten sonra seçim yapılacaktır.



SODYUM HYALURONAT İÇEREN VİSK OELASTİK(% l,4- 
% 1,6 % 1,8) TEKNİK ŞARTNAM ESİ
ı. Yüksek molekül ağırlıklı Sodyum Hyaluronat içermelidir.
2. Konsantrasyonu %  1,4-% 1,6-% 1,8 olmalı ve pH 7.0 - 7.5 arasında 
olmalıdır.
3. Ortalama molekül ağırlığı 4.000.000 Dalton civarında olmalıdır.
4. Vizkozitesi 300.000 mPas civarında olmalıdır.
5. Steril ve kilitli kanüllü, emniyetli k ılıf içerisinde muhafazalı, cam 
enjektörde ve 0.85 mİ hacminde tek kullanımlık ve 27 G iğneli 
olmalıdır.
6. Doğal horoz ibiğinden elde edilerek üretilmiş olmalı, buhar içi 
sterilizasyon yapılmış olmalıdır.
7. Viskoelastik madde, koheziv özellikte ve tam berrak olmalıdır.
8. Latex içermemelidir. Latex içermediğine dair özellik orijinal 
ambalajı ve katalog üzerinde ve prospektüsüııde belirtilmelidir.
9. Ürün numunesi denendikten sonra seçim  yapılacaktır 

ıo. En az 2 yıl miadlı olmalı



VİSKOELASTİK MADDE ( DİSPERSİF ÖZELLİKLİ) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Beher mİ de %3,70 Kondrotinsülfat + %2,92 Sodyum Hyaluronat içermelidir veya Sodyum 
Hyaluronat içeriği 30 mg/ml (%3) olmalıdır.

2. Sadece Sodyum Hyaluronat içeren ürünün aynı markanın % l-% l,4-% 2.3  yoğunluklu doğal 
yollardan elde edilerek üretilmiş formları olmalıdır, bu ürünlerin buhar içi sterilizasyonu yapılmış 
olmalıdır.

3. Klinik hekimlerinin cerrahi gereklilik gereği talep etmeleri durumunda ürünün diğer formlarında da 
değişim yapılabilmelidir. Bu oran %10?dan fazla olamaz.

4. Viskoelastik solüsyon en az 0.50 ml?lik ambalajda bulunmalıdır.

5. Osmolalitesi 325 Osm + / -  40 mOsm olmalıdır.

6. Ph?ı 7.0 ? 7.5 arasında olmalıdır.

7. Kondrotinsülfat içeren bileşik steril 27 Gauge, disposable, künt kıvrık uçlu bir kanül ve kanül kilit 
halkası, sadece sodyum hyaluronate içeren ürün ise 25 GA kanül içermelidir.

8. Transparan vizibilitesi olmalıdır.

9. Tek kullanımlık cam şırınga içeren ambalajlarda aseptik olarak paketlenmiş, blisterlenmiş ve 
yeniden steril edilmiş olmalıdır.

10. Teklif edilen ürün orijinal olup Lateks içermemelidir ve lateks içermediği orijinal ambalajı, 
kataloğu ve prospektüsünde gösterilmelidir.

11. Ürünlerle ilgili olarak mililitre hesabı yapılacaktır.

12. Teklifle birlikte Ürünün Ulusal Bilgi Bankasında Sağlık Bakanlığınca onaylı çıktısı verilecektir.

13. Kesin karar klinik hekimlerinin numune değerlendirmesi sonucunda verilecektir.



POLİPROPİLEN AMELİYAT İPLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. SÜTÜRÜN ÖZELLİKLERİ
1.1.Cerrahi sentetik monofılaman absorbe olmayan iplikler PP (Polypropylene)‘den imal edilmiş olmalıdır.
1.2.Sentetik absorbe olmayan cerrahi ameliyat ipliği monofilament yapıda olmalıdır.
1.3.Absorbe olmamalı, kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.
1.4.Sutür dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır ve sütür materyaline bağlı komplikasyon riski minimum 
olmalıdır.
1.5.Sütürün alınması gereken durumlarda (cilt) sütür içeride sertleşmemeli, dikiş alınırken kopmamalıdır.
1.6.Cerrahi sentetik monofılaman absorbe olmayan ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum 
direnç göstermelidir
1.7.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan iplik, cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, 
ambalajlanmış olmalıdır.
l.S.İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun 
olmalıdır. Cerrahi sentetik Monofilaman ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik 
bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.Üretici tarafından teknik beyan verilmelidir.
1.9.Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, 
tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Sütür yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince 
deforme olmamalıdır. İğne dokudan geçtikten sonra sütür kısmı dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemeli ve tiftiklenme 
yapmamalıdır.
l.tO.Teslim edilecek malzemenin miadı en az 4 yıl olmalıdır.
1.11.İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır.İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak 
minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne -  sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır. İğne — sütür birleşim (bağlantı) yeri doku 
sürüklenmesi ve doku travması yaşatmaması için iğne dibi Lazer teknolojisi ile delinmiş olmalıdır.
1.12. Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegüye takıldığında kaymasını engelleyecek 
yapıda (flat gövdeli)olmalıdır. İğneler portegü ile rahat tutulacak yapıda olmalıdır.
1.13.İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir 
poşetlerde olmalıdır, iğne portegü ile rahatça almabilmelidir.İpliğin dolaşmasım engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen 
açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.
1.14.Cerrahi sentetik monofılaman absorbe olmayan ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır, 
iğnelerin dokudan geçerken kolay eğilip bükülmemesi, kırılmaması için 302 -455 veya ethaloy seri çelikten meydana gelmeli ve 
iğnedeki Nikel Oram en az % 7, Krom Oranı en az % 13 olmalıdır. Bu özellikler firma tarafından asıl dokümanlarla 
belgelendirmelidir ve konu ile ilgili teklifle birlikte vermelidir. Kurum gerek duyduğu takdirde numuneleri uygun gördüğü tarafsız 
laboratuarlara (örn: ODTÜ Metalürji Müdürlüğü’ne) göndererek inceletebilecek, masraftan da teklif veren firma tarafından 
karşılanacaktır..
1.15.Cerrahi sentetik monofilaman absorbe olmayan ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kınlmaya 
ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.
1.16.İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.
1.17.Sütür ile ilgili şartlar: Sütür boyu ihale listesinde belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir , +/- %10 tolerans 
tanınacaktır.
L18.İğne ile ilgili şartlar :İğne boyu 8mm.nin üzerindekiler için +/- %10 tolerans tanınacaktır.
L19.Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır
1.20. tdare ihale değerlendirmesi aşamasında gerekli gördüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif  
cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten 
ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) 
geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. 
Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz 
gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.
1.21.Ürünün Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankasına kaydedilmiş ve onaylanmış ürün numarası bulunacaktır. Her ürünün 
üzerinde CE işareti ve kontrol numarası tıbbi cihazlar yönetmeliği hükümlerine uygun şekliyle iliştirilmiş olmalıdır.
1.22 Kutu ambalaj içerisinde ürüne ait Türkçe Kullanım Kılavuzu olmak zorundadır. (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Madde:5)
1.23. Teklif edilen ürünlerle birlikte; katalog, broşür, şartnameye cevap metni ve her kalem için l ’er adet orijinal kapalı kutu 
numune sunulmalıdır.
1.24. Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme- 
kopma-iğne iplik çap değerleri ) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.Kurum ; numune değerlendirme sürecinde elde edilen 
tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, 
iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz 
ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir. Uygunluk alamayan ürünler ihale dışı kalacaktır.

2. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME



2.2. Birim Ambalaj : Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajlan soyulabilir nitelikte su ve 
nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmalan, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan 
makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü 
yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır.İç ambalaj 
açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak 
açılmamalıdır.(Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile 
ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır

2.3. Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya 
sarılmış olmalı,paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör 
olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

2.4. Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda 
ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için 
yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

2.5. Sütür ambalajımn dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı,ayrıca bu renk 
karton iç makarada da yer almalıdır.

2.6. Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde 
de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek v.b)

Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.
a) Ürün ismi
b) Sütür hammadde bilgisi
c) Sütürün filament yapısı
d) İğnesiz ise sütür adedi
e) USP ve EP’ye göre suturun kalınlığı
f) Sütürün uzunluğu
g) Suturun rengi
h) Ürün katalog ( referans) numarası
i) İğne cinsi (keskin, spatül,yuvarlak,diamond, PL,KD,siyah,küt)
j) İğne uzunluğu, mm cinsinden
k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü
D İğne adedi
m) İğne şekli (1/2, 3/8, 1/4, düz)
n) Lot numarası
o) Üretim tarihi
P) Son kullanma tarihi
q) Üretici firma adı, logosu ve adresi
r) Steril yöntemi ve steril ibaresi
s) TİTUBB sisteminde onaylanmış UBB barkodu (13 haneli)
t) 2d Barkod


