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Fiyat :

Toplam
Fiyat

1 cA|4 SILME MADOES! 5
LirRELİK

500 LITRE

2 cAl,l SILI,|E MADDESı 750 ML ı4L

3 MİKRoFi8ER TEMİzüK 8Eİ
nRMızı

2000 ADET
I

MİXRoFİBER TE ,lizLiK Bzi
MAü

2000 ADET

5 i MİKRoFiBER TEMİZLiK BEzi
; sARı

2000 AOET l

6 LAsriK çEK_PAS 45 ÜK 200 ADET

7 LAsrİK çEK_PAS 75 LiK 250 ADET

8 wc MAİK 100 ADET

9 SU HORTUMU 250 1,1EIRE

r0 TALAş l50 ] KG

11 : ARAP sA8{rNu KG

12 PLASTİK qZME 50 ÇıFr
Genel

Toplam(KDV
tiariç)|
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Camsil Temizleyici (5lt/llkl

1. 5 lt/lik ürün orjinal ambalajında ve kapağında emniyet pimi olmalıdır.
2. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert

yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
3. Bileşiminde; aniyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde

boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik olmamalıdır.
4. Cam temizleme maddesinin temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve

hoş kokulu olacaktır.
5. Cam temizleme maddesinin 20 (yirmi) sC'de yoğunluğu 1.00 (t0,05)gr/cm3 olacaktır.
6, pH değeri 7,5-9 aralığında olmalıdır. Sağiık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
7. Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliğİ %80'in

üzerinde olacaktır.
8. Numune üzerinden değerlendirmeyapılacaktır.

Camsil Temizleyici (750ml/likl

Hal

1. 750 ml. veya 1 Lt'lik özel ambalajında olmalı, hazır özel püskürtme aparatı olmalıdır.
2. Her türlü cam, ayna, fayans, ocak, kapı, televizyon ve diğer suya dayanıklı sert

yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.
3. Bileşiminde; aniyonik yüzey aktif madde, alkol karışımı ve parfüm olacaktır. Bileşimde

boya kullanılacak ise yüzeyde iz bırakmamalı ve toksik oimamalıdır.
4. Cam temizleme maddesi temizleyici, kullanım esnasında cildi tahriş etmeyecek ve hoş

kokulu olacaktır.
5. Cam temizleme maddesinin 20 (yirmi)eC'dg yoğunluğu 1.00(t0,05)gr/cm3 olacaktır.
6. pH değeri 7,5-9 aralığında olmalıdır. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.
7. Cam temizleme maddesinin aktif maddelerinin doğada parçalanma özelliği %80'in

üzerinde olacaktır.
8. Numuneüzerinden değerlendirmeyapılacaktır.

LA,



j

Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezil (l(ırmızı)
1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70

polyester %30 polyamide olmahdır
2. Polyester elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacaktır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında 12'li paketlerde olmalıdır.
4. Toz bezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaktır.

Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
5. Toz bezi kırmızı renkte olacalç hastane idaresi kullanım adetlerine göre toplam |stem

sayısı içinde renklere göre değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığı min.1,2 mm, min.160 gr/m2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi

bulunmalıdır
7. TsE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek o|malı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirmeyapılacaktır,

Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi) (Mavi)
1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktır. Mikrofiber %70

polyester %30 polyamide olmalıdır
2. Polyester elyafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacaktır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında 12'li paketlerde olmalıdır.
4. Toz bezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan öze|likte olacaktır.

Çamaşır makinesinde yıkanabilir olmalı ve en az 2000 yıkama ömürlü olmalıdır.
5. Toz bezi mavi renkte olacak, hastane idaresi kullanım adetlerine göre toplam istem

sayısı içinde renklere göre değişiklik yapabilecektir.
6. Bez kalınlığı man.1,2 mm, min.160 gr/m2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi

bulunmalıdır
7. TsE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numune üzerinden değerlendirmeyapılacaktır.

Temizlik Bezi ( Mikrofiber Temizlik Bezi} (Sarıl
1. Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan özellikte olacaktlr. Mikrofiber %70

polyester %30 polyamide olmalıdır
2. Polyester e|yafın inceltilmesiyle üretilen kenarları dikişli bez olacaktır.
3. Bez büyüklüğü 40x40 cm ebadında 12'li paketlerde olmalıdır.
4. Toz bezi yüzeylerde toz, tüy bırakmayan ve boyası çıkmayan özellikte olacaktır.

Çamaş|r makinesinde yıkanabilir olmalı ve en az 2000 y|kama ömürlü olmalıdır.
5. Toz bezi sarı renkte olacak, hastane idaresi kullanım adetlerine göre top|am istem

sayısı içinde renklere göre değişiklik yapabilecektir.
5. Bez kalınlığı min.1,2 mm, min.160 gr/m2 olmalıdır. Bez üzerinde orijinal etiketi

bulunmalıdır
7. TsE standartlarına uygun olmalıdır
8. Ürünün emici özelliği yüksek olmalı,kolay sıkılabilmelidir.
9. Numuneüzerinden değerlendirmeyapılacaktır.
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Çekçek Yer paspası

1. Sapı sert 8ürgenden yapılmış olmadır.
2. Çekçek sap uzunluğu 110t5 cm olmalıdır.
3. Lastik kısmı 45t5 genişliğinde olmalıdır,
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermeme|idir.
5. Değerlendirmelernumuneüzerindenyapılacaktır.

Çekçek Yer paspası

1. sapl sert gürgenden yapılmış olmadır.
2. Çekçek sap uzunluğu 110+5 cm olmalıdır.
3. Lastik kısmı 75+5 genişliğinde olmalıdır.
4. Kullanılan malzemeler çevreye ve sağlığa zarar vermemelidir.

Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır

wc Matİk
1. Plastiktenolmalıdır.
2. Ses çıkarmamalıdır.
3. Alaturka tuvalete uygun ve kolay takılabilmelidir.
4. Beyaz renkli olmalı
5. Koku ve haşere gelmesini engellemeli
6. sta n dart ölçüde olmalıdır
7. Değerlendirmelernumuneüzerindenyapılacaktır.

suıama Hortumu

1. Sağlam olmalıdır.
2. İçi örgülü ipli olmalıdır
3. Değerlendirmelernumune üzerinden yapılacaktır

Talaş

1. Tıbbi atık odasında kullanıma uygun olmalı
2. Çam talaşı olmalı,toz talaş olmamalı parça talaş olmalıdır.
3. Depolanabilirözellikteolma|ıdır.
4. Beklediği ortamda haşerelerle inokule olup sterilizasyonu bozacağından yeni

hazırlanmış olmalıdır.
5. ortalama 20-30kg çuvallarda olmalı, çuvalların ağzl kapatllmalldIr.

Değerlendirmeler numune üzerinden yapılacaktır
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Arap sabunu

1. Potasyumiçermelidir.
2. Soğuk suda çabuk çözülebilmelidir.
3. Ele ve cilde zarar vermemelidir.
4. Kokusu hoş olmalı, kullanıcıyı ve ortamda bulunanları rahatsız etmeyecek şekilde

olmalıdır.
5. Numuneüzerinden değerlendirmeyapılacaktır

Çizme,

1. Numaralaridarecebelirlenecektir.
2. insan sağlığına zarar vermeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.
3. Kullanlmı kolay, ayağl tahriş etmeyen yumuşaklıkta olmalıdır
4. TSE standartlarına uygun olmalıdır ve ambalajında TSE standart lı olduğu görülmelidir,

5. Sevkiyat yapılmadan önce kurum aranarak numaralar hakkında uygunluk alınmalıdır.

6. Numune üzerinden değerlendirmeyapılacaktır

H.s


