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\ [ KSl.:K Di'ZE\, .\ı.la,|,\,ı] ENDOSKOPi DEZE\FEK,l,.\\l TEK\iK Ş,\R,|,\}.\lESi

l. Dczenfekıan solüsvon, Bakıerisit (TBC dahil). Fungusit, Virüsit (HBV. HCV. HlV dahil)
ve sporis it etkili cılnralıdır.

2. lJakıcrisit. Fungusit, Virüsit, Mikobakıerisit, Tüberkülosit vc Sporisidal cıkinliği 5

dakikada gösternıelidir. Bununla ilgili EN l3727, EN l456l, EN l]624, EN l4_5(ı2. EN
l4476, EN |4348. EN l4563 ve EN l3704 normlarına göre yapılıır|ş çalışınalar ihale
dosyasıııda suııu lırıaiıdır.

3. Solüsyon %o 0,55 oranında Orto-phthalaldehyde içermelidir. Kuarterner anıoıryum, fenol.
asit, alkol ve klor içernremeli. Kullanınra hazır olmalı ve su landırılıııadan kullanılııalı.
Kullanıma hazır tbrıııuııun içinde ıortu bulunmamalı. Köpürmc yapınamalıdır.

4- llaslanemiz endtıskopi departınanı ve anıeliyathane genelinde ıslannıasıııda sakınca
bulunııayan her lürlü tıbbi ve cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının. (maske. anrbu, vb.)
yiiksek düzey dezenf'eksiyonu için uyguır olıııalı, paslaırırra. korozyoı,ı. endoskop
kılıtlarında yurnuşanıa. renk değişikliği vb. zedeIenııeye nedcn olmaırralıdır.

5. Solüsyonun rahatsız edici kokusu olmamalı. Toksik veya irritan eıkisi bu lunnıanralıdır.
Sııda çözüınlcncbilnıelidir.

6. Solüsyon kullanıldığı aletlerin pas|anıııasını aşınmasınt vc delbrnıasyonunu engelleyici
antikorozif nraddc içermelidir.

7. İstekli firmalar ihale dosyasııra ürüırün kullanıldığı cihazlarda dezenfektandan kaynaklanan
arıza ıneydana geInıesi halinde zaıarı karşılayacağını taahlıüt etıırelidir.

8. Solüsyon etikeıleri Türkçe olmalı, etiket üzerinde gerekli ıüm bilgiler yer alırıalıdır, (soır
kullannıa tarihleri, içerikleri)

9. Solüsyonun pH değerleri 7.0 - 8,5 arasında olmalıdır.
l0. Solüsyon kullanıın öı,nrü en az l4 gün olmalıdır. Bu durum Sağlık Bakanlı'ğı rei-eraııs

laborafu arında yalıılmış çalışınayla belgelenmelidir.
l l. Solüsyonun etkinIiği tesı sıripleri ile test edi|ebilir olınalı, her 5 Litreye bir adeı tcst stribi

vcrilınelid ir.
l2. Üriiniin cndoskoplarda kullanıııı uyuınluluğu olnralıdır. En az l endtıskop iiı,cıicisindcn

ıılınıııış onal,belgesi ıılnıalıdır. (Storz. penıax. olynıpus ve rvolt- den herhangi biri)
l.]. Ürctiııı tarihiııden itibaren, ıniadı 24 ay olı,ııalıdır Hastaıreınizc tesliın edilnıcsindcn itibaren

tniadl, en az l8 ay oln,ıalıdır.
l4. Soliisyonun ÜTS kaydı bulunmalı ve Sağlık Bakanlığından onaylı olnıa|ıdır. Üretici Firıııa

lSO l 3485, ISO 900 l ve CMP belgelerine sahip olmalıdır. Ürün CE belgesine aiı olnıalıdır.
l5. Solüsyonlar 5 Litrelik PVC içermeyen, stzdtrmaz ve kilitli kapaklı olmalıd!r.
I5. Üriin Giivenlik Bilgi Forınu dosyada suııulıııalıdır.
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FAN MoToRu TEKNlK özeı-ı-iĞi

1. Fan Motoru hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka lsolette

C2000 model Küvöz Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.

2. Fan motoru tekli paketlerde bulunmalldır.

3. Fan motoru fanın çalışmasını sağlamalı ve herhangi bir aparata gereksinim

duymamalıdır.

4. Fan motoru küvöz fanına uyumlu olma|ı ve çalışırken ortam sıcaklığını

sağlamalıdır.

5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası be|irtilmiş olmalıdır.

6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

7- Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

B. Ürünün ambalajı, üretici firma taraflndan kapatılmlş olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatllmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün

adı ve kodu bulunmalıdır.

9. Firmalar orijinal olduğuna dair Cihazların üretici veya distiribütör firmadan
alınmış tek yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.Yetki belgesi bulunmayan
firmaların tek|ifleri değerlendirme dışı bırakllacaktır,kalibrasyon u ve montajı yetkiIi

servis tarafından yapılmalıdır.
10. Firmalar satmlş olduk|arı ürün için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3

yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

11. Ürünün ihalesini alan firma ürünün cihaza montaj ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve
yapmalıdır. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangi bir arıza durumunda anında
müdahale etmelidir. İhaleyi alan firmanın teknik servisini verebildiğine dair
cihazının üretici veya distiribütör firmasından allnmlş taahütname veya yetki

sunmalıd ır.

u.
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FLOW SBNSÖR KABLOSU TEKNİK ŞAIİTNAMESi

.t. Flow sensör kablosu hastanemiz bünyesinde kullanllan Draeger marka Evita4

model Ventilatör Cihazlarının orjinal parçası olmalıdır,

2. Flow Sensör Kablosu ana kart ile flow sensÖr arasında bağlantıyı sağlamalı ve

orijinal olmalıdır.

3. Kablo üretim hatalanna karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır,

4. kablo cihaz ile aynı firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdlr.

5. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarasl belirtilmiş olmalıdır,

6. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalldır.

7. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

8. Ürün tekli paketlerde bulunmalıdır.

9. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatllmayı olanaksız kı|acak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün

adı ve kodu bulunmalıdır.

10. Firmalar orijinal olduğuna dair cihazların üretici veya distiribütör firmadan

alınmış tek yetki belgilerini teklif ekinde sunmalıdır.yetki belgesi bulunmayan

firmalann tekıifleri dJğerlendirme dışı bırakılacaktır,kalibrasyon u ve montajı yetkili

servis tarafından yapılmalıdır.
1.1 . Firmalar satmış oidukları ürün için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3

yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır,

12. Ürünün ihalesini alan firma ürünün cihaza montaj ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve

yapmalldlr. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangi bir arza durumunda anında

.Üaur,rıu etmelidir. ihaleyi atan firmanın teknik servisini verebildiğine dair

cihazının üretici veya distiribütör firmasından alınmış taahütname veya yetki

sunmalıd ır.

Dq. özeönüı
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EKSPiRASYON WALFİ TEKNİK ŞARTNAMBSI

1.ValfhastanebünyesindekullanılanDraegermarkaEvita4modelVentilatör
cihazların orijinal parçası olmalıdır,

2.Hijyenikstandartlarınkorunmasıiçinekspirasyonvalfiherhastailebirlikte
değiştiriImelidir.

3. Ekspirasyon valfi 134 derecede steril edilebilir olmalıdIr,

4. Ekspirasyon valfi ventilatördeki aktif valf sistemine uygun olmalıdır,

5. Ekspirasyon valfi PVC içermemelidir,

6. Valf sistemi Akış sensöre uygun yapıda olmalıdır,

7. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır,

B.Ekspirasyonvalfiventilatörcihazlileyapılankaçakveresistanstestlerinden
geçebilmelidir. Valf test edilecektir.

9. Ekspirasyon Valfi cihazla aynı marka Ürünü olmalıdır,

10. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır,

11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

12, Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci

kezkapatılmayıolanaksızkılacakşekildeolmalı;ambala'jetiketiüzerindeÜrünün

adı ve kodu bulunmalıdır.

13.FirmalarorijinalolduğunadairCihazlarınüreticiveyadistiribütö.r.firmadan- 
"iin.,i 

t"x vetki belgielerini teklif ekinde sunmalıdır.yetki belgesi bulunmayan 
.,

iir."ı"r,n teııifıerl değerlendirme dışı bırakılacaktır,kalibrasyonu ve montajı yetkili

servis tarafından yapı|malıdır.
ıa. iirmaıar satmış oidukıari urun için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3

yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır,

.15. Ürünün ihalesini alan firma ürünün cihaza montaj ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve
" 

;;;;;il;;. Ü;tıntin cinazoa oluşturduğu herhangi bir arıza durumunda anında

hüo"n"ı" etmelidir. inabyi alan firmanın teknik servisini verebildiğine dair 
.

"it "i,n,n 
üretici veya distiribütör firmasından alınmış taahütname veya yetki

sunmalıdır

özcöııüı
ak.

Doç

|pF
,ıİö A.D

Hni
Genel

2526



g

BATARYA TEKNiK ŞARTNAMESİ
'l. Batarya hastanemiz bünyesinde kutlanılan Draeger marka EVita4 model Ventilatör

cihaz|arının orijinal parçası olmalıdır.

2. Balarya cihaza ek bir enerji saglamalı elektirik kesintisinde cihazln çalışmasını

sağlayacak göç Vermelidir.

3. Batarya Tekli ambalajlarda bulunmalıdır.

4. Batarya cihaz ile aynı marka olmalıdır.

5. Teklif edilen örünler orijinal olduğuna dair Drageı'den allnmlşyetki belgesini teklif ekinde

sunmalıdır

6. Bataraya üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

7. Balarya cihaz ile aynı firma ürünu olmalldlr toplama parçalardan oluşmamalıdır.

8. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.

9. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalldlr toplama parçalardan o|uşmamalıdır.

10. Firmalar satmtş olduklarl ürün için tek yetki belgesi Sunmalldlr
,1 ,1. Ürunün ambalajı, üretici firma taraflndan kapatllmlş olup açlldlktan Sonra ikinci kez

kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu

bulunmalıdır.

12, Firmalar orijinal olduğuna dair Cihazların üretici veya distiribütör firmadan alınmış tek
yetki belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.Yetki belgesi bulunmayan firmalann teklifleri
değerlendirme d|şı bırakılacakttr,kalibrasyonu ve montajı yetkili servis tarafından
yapılmalıdır.

13. Firmalar satmlş olduklan urün için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3 yll

içinde allnmlş teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

14. Ürünün ihalesini alan firma ürünün cihaza montaj Ve kalibrasyonu üstlenmelidir Ve
yapmalıdır. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangi bir arıza durumunda anında müdahale
etmelidir. lhaleyi alan firmanın teknik servisini verebildiğine dair cihazının üretici veya
distiribütör firmaSlndan allnmlş taahütname Veya yetki sunmalıdır.

T,p r
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oPsİYoN(CoNTRoL KoNoP) DöĞMEsi,t,EKNiK ŞARTNAMESİ

1. opsiyon döğmesi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger marka Evita4 model

Ventilatör cihazlannın orijinal parçasI olmalldl r.

2. Alarm limitleri için ilgili ekranda işlem yapılmasınl sağlamalldlr ve ayarlanan değerleri

oanaylama ve iptal etmeye yardlmcı omalıdır.

3. Ayarlanan limitleri ekranda ayarlamak ,onaylamak veya değiştirmek opsiyon döğmesini

dönerek yapılmasını olanak sağlamalıdır.

4. opsİyon dögmesi cihaza takılması için ek bir apararata ihtiyaç olmamalıdır,

5. Döğme Tekli ambalajlarda bulunmalıdır.

6. Batarya cihaz ile aynı marka olmalıdır.

7. Teklif edilen örünler orijinal o|duğuna dair Drager'den allnmlş yetki belgesini teklif ekinde

sunmalıdır

8. Döğme üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır,

9. Paket üzerinde firmanln adl Ve parça numarasl betirtilmiş olmalıdır.

10. Tüm parçalar cihaz ile aynl firma ürunü olmalıdlr toplama parçalardan oluşmamalıdır.

11. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

12. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez

kapatllmayl olanaksız kılacak şekilde olmall; ambala.i etiketi üzerinde urünün adl ve kodu

buIunmalıdır.

13. Firmalar orijinal olduğuna dair cihazların üretici veya distiribütör firmadan ahnmış tek

yetki belgel'erini tekliiekinde sunmalıdır.Yetki belgesi bulunmayan firmaların teklifleri

değerlendirme dışı bırakılacaktır,kalibrasyonu ve monta,jı yetkili servis taraflndan
yapılmalıdır.

ı4. Fiimalar satmış olduklan ürün için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3 yll

içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır.

15. Ürünün ihalesini alan firma ürünün cihaza montaj Ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve
nda anlnda m
hazınln üretic

yapmalıdır. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangi bir arıza durumu

etmelidir. lhaleyi alan firmanın teknik servisini verebildiğine dair ci

diStiribütör firmasından alınmlş taahütname Veya yetki sunmaIıdır,

üdahale
i veya
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MiXER AçıLı KoNNEKTöR TBKNİK ŞARTNAMESI

1.AçılıkonektörhastanebünyesindekullanllanDraegermarkaEvİta4model
ventilatör cihazların orijinal parçası olmalıdır,

2. Açıh konektör mikser ile cihaz arasında aparata gereksinim duymadan

bağlanıtıyı sağlamalıdır.

3. Alımı yapllan malzemenin herhangi bir deformasyona uğramamalıdır ve yapılan

tüm testlerden cihazla tam uyum sağlamalıdır,

4. Açılı konektör tekli orijinal baketlerde bulunmalıdır,

5. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalldır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

6. Mikser acı|ı konektör Ventilatör cihazı ile yapılan kaçak Ve resistans testlerinden

geçebilmelidir.

7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır,

8. Firmalar satmış oldukları ürün için tek yetki belgesi sunmalıdır

9. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatllmış olup açıldıktan sonra ikinci

kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olma|ı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün

adı ve kodu bulunmalıdır.

10. Firmalar orijinal olduğuna dair cihazların üretici veya distiribütör firmadan

alınmış tek yetki belgilerini teklif ekinde sunmalıdır.yetki belgesi bulunmayan

firmaların tgtıiıeri dĞğerlendirme dışı bırakılacaktır,kalibrasyonu ve montaiı yetkili

servis tarafından yapılmalıdır.
11. Firmalar satmış oidukları ürün için tek yetki belgesi ile birlikte ilgili cihaz için son 3

yıl içinde alınmış teknik eğitim sertifikası sunmalıdır,

.t2. Ürünün ihalesini alan firma ürünün cihaza montaj ve kalibrasyonu üstlenmelidir ve
- 

yap.aı,o,r. Ürünün cihazda oluşturduğu herhangi bir arıza durumunda anında

,Üo"n"ıu etmelidir. ihaleyi alan firmanın teknik servisini verebildiğine dair

"ıni.n,n 
üretici veya distiribütör firmasından alınmış taahütname veya yetki

1 hf,

hiA D
2526Dp
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sunmalıdır.
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sTERiLizAsYoN RULosU
TEKN|K şARTNAMESi

.

1. Ürün lSo 9001:2000 Ve CE belgeli olmahdır.
2. Ürun EN 868-5 uygun olduğunu belgeleyen sertifikaya sahip olmalıdır,
3. Rulolar etilenoksit Ve buhar indikatörlü olmall renk değişimi net olmalldlr.
4. Rulolar clean Room ortamlnda üretilmiş olmalı, GMP üretim koduna sahip olmalldlr
5. 60 gr/m'medikal kraft kağıt diğer tarafı kopolimer filmden uretilmiş olma|ıdır.
6. Yeşil filmi (min.50 mikron) dayanıklı Ve esnek olmahdlr, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamahdlr.

7. Yeail filmin dlş polyester (PET) katrnan yuksek lsl dayanımı sağlarken aIttaki polipropilen (PP) esasll
katman yüksek sağlamlık, esneklik ve kolay açllabilme özelliklerinin yanlnda yüksek yallt|m Ve ylrtllma

direnci sağlamalldlr.
8. Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görüIebilmelidir.
9. Rulo otokljvdan çtktlktan sonra yeşil çok katll filmi daha koyu tonda yeşile dönerek sterilizasyon

sonraslnda doğabilecek muhtemel ylrttk Ve çatlak tespiti sağlamalldlr.
10. Vakum sistemii otoklavda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalüdlr. Bunun yanü slra paket kolay

açllabilmeli ve açarken parti(ül blrakmamalıdlr. Steril edilen paketin açllmasI esnaslnda oluŞan

tozlanmadan ötürü doğan kontaminasyonu minimuma indirmeladir.

11. Gaz Ve buhar indik;törleri, kağlt ile film arasında kenarda olmall, yerleşimleri asll sterilizasyon

bölgesinin dışında kaImalıdır.
12. Rulolarda açllma yönü bulunmalldlr,
13. Tensil kuweti, MD lso 1924,2 ye göre kN/m 7,2 olmal,dlr
,14. Ylrtl|ma kuweti, MD l s o 1974 ye göre mN 700 olmalldlr
,l5. Patlama direnci, lSo 2758 ye göre kPa 400 olmalldlr
16. HaVa geçirgenliği lso 5636-3 e göre pm/Pa,s 11,4 olmalldlr
17, Su emişi coBB göre g/m2 16 olmalıdır.
'l8. pH Value lso 6588 göre 7 olmalldlr,
19. ilulolann eni 5cm 7ğcm 1Ocm 1scm 2ocm 25cm 3Ocm 40cm boyu 200mt uzunluğunda olmalıdlr,

2O. Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.



s
PLASTİK KoNTEYNIR KiLİDİ ŞARTNAMESi

o Üriın sterilizasyon kontrolü için konteynırlerde kullanılınak için tasarlanmış olınalıdır.

o Üretici firma EN ISO 9001 :2000 Kalite Belgeshe sahip olmalrdır.

. Ürtln 27mmx4Omm ölçillerinde olmalıdır.

. Ürtln l34oC sıcaklığa dayanıklı olmalıdır.

. Ürtın tızerinde kilit görevini sğayacak btiliim oınalıdu.Bu böliimden uzun krsım

geçiıilerek kilitleme işlemi tamamlaıımış olmalıdr.

. Üriıniın kutusunda en az 1.000 adet plastik konteynır kilidi bulunmalıdır.

. Üriin numune ile değerlendirilecelıiir.



a

PiYAsEMEN YAĞLAYlcl SPREY

TEKNiK şARTNAMESi

1.Sprey 5O0 ml olmahdır.

2.Sprey temizleme ve yağlama için bakım amaçlı kullanılmalıdır.

3.Sprey hastanedeki mevcut cihazlara uygun olmahdır.

4.Hava kaçağı olmaması için özel filitre sistemi olmahdır.

5.spreyle birlikte birer adet motor ve piyasemen temizleme ve yağlama başlığı verilmelidir.

5.Sprey yağlama başlıkları kırmızı ve siyah kodlu olmalıdır.

7.UBB kaydl olmahdIr.

8.Malzeme numuneye göre değerlendirilecektir.

qti



L\

PASLANMMYÜZEYLER iÇiN TEM|ZLEYici KÖPÜK TEKN iK ŞARTNAMESi

1. Ürün köpük formda olmalıdır.
2. lslanmasında sakınca olmayan paslanmaz çelik ekipmanların (otoklav, otomatik

yıkama makinesi, tedavi arabası vs.) etkin temizliği, yüzeylerinden pas ve kiri

uzaklaştırmak için kullanımı uygun olmalıdır.
3. Ürün kimyasal içeriğinde etkin bir temizleme performansı için phosporic acid(>_ %7

oranında) ve non iyonik deterjan (> %4 oranında) bulunmalıdır.
4. Aldehit, fenol, klor, alkol türevlerini içermemelidir.
5. Ürün uygulandığı yüzeylerde herhangi bir aşındırmaya neden olmamalıdır.

6. yüzeylerin 15 - 30 dakikasürede ürünle ıslak kalmasına olanak sağlamalı ve kalıntı

bırakmadan temizlik yapmalıdır.

7. Kolay du rula nabilmelidir.
8. Uygulanan yüzeydeki kötü kokuları elimine etmelidir.

9. Uygulanan malzemelerin parlak ve yenilenmiş görünmesini sağlamalı, yüzeyin

bakımınıyapmalıdır.
10. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu temin edilmelidir.
11. Ürün 650 m|,|ik orijinalambalajlnda olmalı, her 4 adet ürünle beraber 1adet ürüne

özel spreyleme tabancası ücretsiz olarak firmataraflndan verilmelidir,

12. Ürün numuneleri ihale öncesinde uzman üyenin belirlediği sayıda ve uzman üyenin

uygun gördüğü ünitelerde ilgili birim sorumlusuna kullandlrılarak denenecek ve yazılı

olarak uygunluk a lınacaktır.
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1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orİjinaı ambalajlnda olmahdır.
3. Aynl anda kavis 5eklinde dört sıra zlmba atma, ve bunlann orta§nı kesme

işi yapmalıdır.
4. staplerin başl kavisli olmalıdır.
5. Kullanl|an zlmbalann materrali titanyum olmalıdır.
6. Stapler üzerinde zımba yüklü bir kartuş hazır gelmelidir.
7. Aynl hasb üzerinde beş kez karhJş değiştirebi|meli, üzerirıdeki ile birlikte

toplam aftl kez ateşleme yapabilmelidir.
B. sbpler tek elle kullanllabilmeİidir.
9. Zlmbalar 2.0mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
10. Zımba eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en az 4.7mm olmalıdır.
:i1. Z|mba teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
j.2. Kartuş içinde en az 46 Amba bulunmalıdır.
j.3. Zımİıa en dlŞ hatb uzunluğu en az zl8mm, en iç haft uzunlı.ğu en az

40mm olmalıdır.
14. Kesi hattl en az 40mm olmalıdır.
15. Stapler şafu en az 22cm uzunlukta olmahdır.
16. Siapl€r ağlrlığı en fazla 489gr, olmahdlr
17. Kapanma esnasında, dokunun dı$rı kaymasını engellerrıek için, çerıelerin

ucunda doku tutucu çubuk bulunmahdlr. Bu çubuk hem elle hem de
otomatik olarak aktive edilebilmelidir.

18. Tu'!aç üzerinde, birincisi dokuyu çenelere tespit eden, ikincisi aGşlerrıeyi
yapan iki kol bulunmalıdır.

i9. Dokuyu çenelere tespit eden kol kapatlmadıkça aEşlerİıeyi enge|leyen
g üvenlik mekanizmasl bulunmalıdır.

20. Zımbalanacak dokunun ko|ay tespit edilebilmesi için, ara kapanma dzelliği
olma lıdır

21. Stepler çeneleri, düzgün zırnba formasYonu için, birbirine tam parahl
konUmda kapanmahdlr.

22. Tutaç üzerinde tespit kolunu açmaya yaayan bir düğme bulunmalıdır.
23. Boş kartu5la doku üavmasl olmaması için, kollan kiliüeyen bir güvenlik

mekanizması olmalıdır.
24. Aynl sbapler üzerine, hem normal, hem de kalın doku karfuşlan

takIlabiimelidir.
25. Ateşleme işleminin tamamlandığını gösEren, cerrahın dupbileeği

bir ses Verne özelliği olmahdır.
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1. Disposable olmalıdır.
2. Steril orijinal ambalajında olmalıdır.
3. Aynı anda kavis şklinde dört sıra zımba aüna, ve bunlann ortasını

kesme |şi yapmaidır.
4. Kullanılan zımbalann materyali titanyum olma|ıdır.
5. Zımbalar 2.0mm yüksekliğe sıkışmalıdır.
6. Zmbn eni en az 3.0mm, bacak uzunluğu en az 4.7mm olmahdr.
7. ZımM teli çapı en fazla 0.23mm olmalıdır.
8. Kartuş içinde en az 46 zımü bulunmalıdır.
9. Zımü en dış hatt uzunluğu en az 48mm, en iç hatt uzunluğu en

az 40mm olmalıdır.
10.Kesi hatt en az 40mm olmalıdır.
1 1.Aynl stapler üzerine, hem normal, hem de kalın doku karhışlan

takllabilme|idir.
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HAVAYol-tJ vEN-riLAsYoN l\lAsKEsi TEKNi K ŞAR,rNAM Esi

llerhatrg' bir tardıntcl enslromaD koılalrn]adrin da u}grllanabilmelidir.Maskenin yerleşIirilebilmesi için kafklsmtntn arkasında parmat

sirebiıecek bır ccp olnlalü rc hıı sn\cdc iirijn parnıak !ardümI ile manipule edilebiıneıi_ikinci bir enstnlmiın gereknıedcn lek ellc hlzllca
\,cd.!ıürilcbilnleİidir

a'riiılih koncklö. kısnn hariç ıamamı ui, ı00 lilikon'dan iİraı ediımiŞ olmalldlr .Lateks.PVC vc kanseroien madde içermemelidir.Bu
hrı\us kUnıt» ist.digi ıakdir dc Tt-|Bi-I'Aı. ıalr belgelcnecek ıi.

.l [..i]n bu hır ,)tılk la\ |nda l_].lC" (\ iizotuzdonı'de j dakika'da \leriljze edilıİelidİ

L]irbiriac \apışük ıki %l00 silikon ıiip !e nıaskc ]-apısündaki kafia|ı oıuşacak. mpüo soıunumta ilgili olanl lel desıekli sarmaı
(spiral\apl a) digeri ise daiz Yap|da. gasıric kanala gifiş için uygun lap|da olacakür Tüpler şeffaf olnıall ve bu sayede haslaİıın

veılıilas},on pe.lbnnansı gözlcmleılebiİnrelid jr

icllci)(İ] \c lıı\iı illlnlI1ıı!ünı cıgelI,j\an \ıPlJtl\ı1ır;ılıJır

ürain pl}v kullanınlna olal]ali ıanımalı,bu hırsus },apılmtş olan bilımsel çallşnıalnr ile belgclenebilmğIi.herha gi bi. şekilde kaçali

\ apmamall.].e.inden harekeı elmenrclidir.

Gasırik kanala aiı tüp nasogaslrik tiipiin geçişille Uy-g!ın oıacakır. Elurada ençok l8(on§ekiz)mm.Iik nasoga§trik sonda geçişi

rağIııaaaliıül

]

3

j]

l]

l.]

L !üınJn ıı](iıc1] !le\ r.\1ne bt!ğlınılat ı iiiaıİ\ 1.1 ljnüİ lik \tandan tioİnekıörii btılıınnıalıdır

iitlıı| ,.lxjiıkııı

tıtıIııiııalı re bı saletlc kola}ca esnetllnlcİl].ıi rc rijı ntancrTala.a da}anabi]ecek !,aplda olnralı.sert ve hızll manipüle €dilebalmeli.bu

apnftl ü.üniin ıllŞ kısl)]ında iki ıajpaiıı birleşüi noktaslnda bulunan bir cep kısmlna oüunuldukıan sonra her ikj tüp tı]t8aç ktsmlna vakln

rJlr bijlgcdc apıra!ın her iki \a»ıriı }(rleşip.sahıı]cncbiınr.tidir..Ürüılün hasla!,a ıcnlas.den klsmı ıar].iş etnrcnresi içiır silikon ile

kxpliınürlıt olnlnlüdüİ LriiDüİ bu 6zelıigi d( C[] bclgcsiülde b.lünilırrclidir

\erllnlclidır

l-eklıl,\.crcn lin alar leknik şannanıeıril] aiinr maddeleriıle u},dUklannl nıadda madde yazlll oıarak bö'an edeceklerdir

a"rünleril] nrıııunclcri incelenecek oltıp.bu ılçcl§me sonucUnda kam. verilocektir

I rii l.nn İılntııül(Icri gcrçkli 3orüldiiğ(i tıkcirde pcrti)rnıa s a ıabi Uııılacakıır

]] l. :,i,].\l|,.]],Ji|.itl
\lJiiirl.,!.1. ]]illıg, Iltınlıj.lJiılr ktıçiir Jll(i lü!üültıfxrıı \nt\ı!/ kliİl!1 ıiırtıl]n(lnlı helirl,nğ,ekıir

\1iütk. ntlllltıİıltlll\t liıl !ıtlıllıür hi§jlrçiiı]llıtıgIJllı !]lrl .ıIlİaiıdılI

No:I ]-5 kg renidogalr Ma\imum 4 ml hava ile kaf
No ı-5 5-Iokg'a kadar olan çocuklarda Maximunr 7mlhavailekaf
No:2 l0-20kg'a kadar oıan çocuklarda Maxlmum loml hava iıe kaf

",](r:2.: ]fr](jks a kadaroIan çocukIardaMa\imon] 1,1ml hava ile kaf
No _].](lıg'daİ criikıırc kndtır \Ia\inlıln) ](lnrl ha\a iIe l,al'

şaşirilir 60H:okafbaslnct,
şişirilir. 60H,okafbasıncl
şişirilir. 60tl,okafbasüncI
şi§irilİ 60H,okafbasınct
.;ilirilir 6alI0,.)ka''hasIlrcı

.]l]Il ( 
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PERASETiK Asiİ iÇERiKtı ALEI DEZt İ€x§iYoı{ sotÜsYoNU

l . Ürün yopllolı gereği oİoklov Veyq eİilen oksiİ ile sterilizosyonu yopllomoyon ortroskop, loporoskop. endoskop gibi iÜm

rijil ve fleksible endoskoploın onesıel oksesuorloılnın, plostik, kouçuk, metoi, po§elen. com vb medikoi

ekipmonlofln yüksek düzey dezenfeksiyonu için uygun olmoll ve uyumlu olduğu moteryoller ihole dosyostndo

sunulmolıdIr.
2. üıün hidrojen peroksii ve perosetik osii kombinosyonu içermelidir. Uzun süre stobil kolobilmesi ve kullonllobilmesi iÇin

kullonlm öncesinde okıive'edilmelidir.
3_ Aktivolör ve jeneroiör konşıınlorok hozrlonon ürün ile İek yönlü reoksiyon soğlonorok perosetik osiı Üretilmelidir,

a. (Jrün onıin. kuorterne. gmonyum, oldehii. fenol. klor içeımemelidir,
5. grün ilk okiive edildiği;de l5oo ppm seviyesinde perosetik osit ihtivo eimeli ve l4 günlük kullonlm sürecinde 900

ppm.e kodor p.,orelik osiİ seviyesini korumolıdır. itkinlik çofuşmo|oı ürünün oktit olduğU l5o0-9oo ppm afo||ğ|ndo

konltlonmüş olmolldıI.
Ürün geniş ontimikrobiyol eİkinliğe 50hip olmo|ı.
_ tİ ııİzı* 42. EN İ456] stondortıonno göre bokleriler (MRSA, Pseudomonos oerug'noso, VRE, E.coli. Klebsie'lo.

Helicobocte r pYlori, Enterococc U5]. üzerine eİkinliği 5 dk.

EN l4348, EN ı 4563slondort|onno göre mikobokİeriler |Mycobocterium tenoe, Mycobocterium ovium| Üzeline

elkinliği5 dk.
, EN l3;24, EN]4562 stondort|onno ğöre fungusidol (Condido olbicon, Aspergi,lus brcıs,liensis) etkinliği5 dk,

_ EN l4416 + Alslondordlno göreviiüsler lP;ı:ıovnlJs. Adenovntk, Muine NorovirÜs HlV-l. PRV, PolyomoYirus.l üZe'ne

etkinlği 5 dk.
_ EN 14a4l stondordıno göre Boci,,us 5ubfi,ıis, Boc't us cereus, l3lo4stondordıno göre Boci''Us sub'il'' BoCi'lUs Cereus,

closİidium difficile, clostridium sporogenes sporlol üzerine etkinliği5 dk, 
_.

Fımo bu özellikleri korşl|odlğlno doir uluslĞroıosı okredite loborotuvor|ordon yopılmlş mikrobiyolojik Çolışmo toporlorlnl

lekliİ dosyoslndo 5Unmolldır.
Bokteıişit. yeostisid ve İÜberkülosid elkinliğine doir VAH sertifikoslno sohip olmolld|r.

Sclüsyon oktive edildikten sonro lı gÜJük sÜre boyunco kullonılobilmetidir. tirmo l4 gÜn boyunco slobil koldlğlnl

konıtloyon rOporlon leklif dosyosındo sUnmolıdlr.
tirmo ü.ün beroberinde soIÜsyon içerisindeki peroselik ositin MEK seviyesini ölçmeye yoroyon test stripleıini 5liireye/

odet strip olocok şekilde bedelsiz,iermelidir. Slrip miodı en oz 30 oy o|moldır,

Iesl skipleıi pH ölçer olmoyıp solüsyono içerisindeki etken moddeye duyorlı olmoh ve test sıriplerjnin Üri]nün etkin

oıau6u etken mobde oroliğını ölçiüğüne doir yopılmış volidosyon çolışmosı teklii dosyosındo sunulmolıdır, Ayrlco

striple. ÜT5' ye koyüİh olmolldlr.
kullonılocok ekipmonlordo herhongi bir korozyono neden olmomolt, korozyononeden olmodığı bilimsel çohşmo ile

belgelendirilmelidir.
LirÜn. tujinon. Penİox, olympus endoskopıor üzeıinde uyumluluğu akrediie loboroİUvor İorofındon İest ediıip

cnoylonmış olmolı. Bu çohşmo belgelendirilmeli Ve ihole dosyo9ndo sunUlmolıdlr,

üıün geniş moieryol uyumluluor"il"n,p "i_"l, 
r. 

"n 
o.2 endoskopi firmosındon (5to... Fuiinon, Richord woli vb,)

Uyumlu olmoll Ve bUnU be|gelendirmelidir.
Ayrıco ÜrÜn Ulİroson proplon (Philips,Aloko.GE,Toshibo Vb.). TEE proplor (Philips.sonoside Vb,) ile uyumlu olmoll ve bU

UyUmlulUklor dq İekliİ dosyosındo sunulmohdır.
otomo.tik ykomo mokineleri için (Medivotor.Endo wosh vb.) uyguntuğu olmohdür, Bunu konllıoyon belgeler ihole

<Josyosındo sunuImoidır.
Ürüne oii Güvenlik Bilgi Formu verilmelidir.
iirıjr,93l42ltEC direkİiflerine göre gereklilikleıi soğlomoh ve Üİs, de koyıİİ olduğu belgelendirilmeüdir,

ırın otjınoı s L,lik kiliili kopok omolıoı,nJ" oı."'i omboloj_ üzerinde ürünün kimyosoıiçeriği, üretim ve son kullonmo

lorihi. lot numorost yozmohdıt. uİun ottıvotorıı, kullonct hotolorını önıemek için sL,lik ienerotör bidonu içerisine

entegre edilmiş olmolıdır.
Ürüııİ yl rof ömıüne sohip olmolıdır. son kullonım torihine kodor stobil koldığı loborotuvor çoışmosı ile

belgelenmelidi. Ürün hoİioneye iesliminden sonro en oz 9 oy miodı olmolıdır,

ıeki]f veren fimolor uzmon üyenin belir|ediği soydo numuneyi ihole öncesi ieslim edecektir, Numuneler uzmon

üyenin uygun gördüğü üniielerde iö,ı. peisoneııne ruııondınlocoktu. Soğik.p".,r"T|ini ı.rül._1:kkındo görüşleri, o

ünilenin sorumlu hemşiresi ve7veyo hİki.ino"n ,.-on üye torofındon yozıi be1ge ile olınocokhr, ürün seçiminde

5oğllk per5onelinin. ürüne uyumu ve ürün hokkndoki görüş|eri dikkole ollnocoktlr,

ar'luoyene kon-ıisyonu gerek duymoı holinde Türkiye İolk ioglıgı rurumu boşto olmok üzere her seri için yelerli soydo

ıumune qlorok mqsroflon tirnıoyo oit olmok üzere ono|iz (mikrobiyol elkinlik, ioksikolojik, kimYosol iÇerik, korozif eİki

Vb,] için gönderebilecektir. Anoliz nedeniyle eksilen slok firmo İoroİlndon tomomlonocoktır,
NUmuneler ofijinql ombotoiındo denenerek olınocokİır.
Ktınlmo teslim edilecek ürünün üretim serisine {lot numorosüno) oiİ, üreİicifirmonln or'rinol onoıiz serİifikos! İeslim

sırosındo ürün ile birIikte verimelidir.
Yüklenici firmo şortnomenin her moddesine tek tek Uyocoğınü beyon Ve loohhüt eİmelidir,
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PAS KOROZYON GİDERİCi SOLÜSYON

1. Solüsyon, cerrahi metal aletler üzerindeki korozyon ve fikse olmuş kirliIiği tamamen

temizleyebilmelidir.

2.Solüsyonhassas(mikro-optik,plastikcerrahi)metalekipmanlarıVetümmetalaletlerin
bakımını yapabilmelidir. Aletler üzerindeki kaplamaya zarar vermemelidir,

3. solüsyon çözeltisi 10 dakika temas süresi sonunda temizlik etkisini gösterebilmelidir,

4. Solüsyon içeriğinde, fosforik

olmama|ıdır.

asit olmalıdır. Fosforik asit oranı %25 den fazla

5. Solüsyon ile ilgili CE belgesi ve Güvenlik Veri Fişi olmalıdır,

6. Solüsyon raf ömrü en az 2 (iki) yıI olmalıdır,

7. Solüsyon, kilitli kapak veya folyo ile kapatılmış 4-5 litrelik ambalajlarda olmalıdır,

orijinal ambalajlı numune, denenmek üzere teklif ile beraber

Solüsyon konsantre olup 1ölçek pas sökücü ürün,7 ölçek sıcak (5O0C- 800C) su ile

ka rıştırılır. (1/7 konsa ntrasyon).

9*

8. Solüsyona ait
verilmelidir.

9
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Antamikrobiyal Özellikti (Bariyerla) Steril Cerrahi Eldiven Teknik Şartnamesi

1. Eldiven tüm tlbbi ve cerrahi müdahalelerde, viral kontaminasyondan ve vücut slvllarl ile bulaşan

hastalıklardan koruma sağlayacak özellikte olacaktır.

2. Eldiven tüm tıbbi ve cerrahi müdahalelerde HBV, HcV, HDV, HsV, HlV Virüslerinden ve Vücut sluları ile

bUlaşan diğer tüm Virüslere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktır.

3. Eldivenin koruyucu bariyer olarak bakterilere ve virüslere karşı yükek koruma sağlaması için
antimikrobiyal madde içermesi gerekmektedir.

4. Eldiven tüm tlbbi ve cerrahi müdahalelerde Acinetobacter baumannii, Bacteroidesfragilis, Escherichia

colİ, Klebsiella oxytoca, staphylococcus aureus gibi bakterilerinden ve Vücut sıvıları ile bulaşan diğer tüm

bakterilere karşı maksimum düzeyde koruma sağlayacaktlr. Bakterilere karş| in-Vitro test sonuçlarl

hastaneye sunulmalıdır.

5. Eldiven yap|lan testleri sonucunda, bakterilere ve Virüslere maruziyetinde en az %99 'unu öldürecektir

ve etkisiz hale getirecekt|r.

6. Eldiven içerisindeki akif dezenfektan karışımının kan ile temasta toksik etki oluşturmadığının

onaylanmış olması amaclyla Ve 93/42/EEC Medikal Cihaz Direktifleri gereği, eldivenin cE sertifikası Class 3

standartlarlna sahip olması gerekmektedİr.

7. Eldiven üretim standartları açlslndan EN455lI-2-3,4, EN37411,2,3, EN420, lso11137-1, lso13485,

lso14oo1, lso9oo1 standartlarına uygun sekilde üretilmiş olmalldlr, bu belgeler ihale dosyasında

sunulmalıdır.
8. Eldiven Virüs Ve bakterilere karşt etkili CHG (klorhekidin8lukonat) içeren antimikrob|yal astara sahip

olmalldlr. Bu astar ortalama 81 mg cHG içermelidir.

9. Eldivenin üretim sonraslnda, üzerindeki delik oranlnln testi açıslndan AQL seviyesi 1.0 o|malıdır. ÖlÇüm

sonuçları ihale dosyasında sunulmalıdır.

10. Eldiven maksimum esnekliğe ve geçirmezlik bariyerine sahip olması amacıyla doğal kauÇuktan imal

edilmiş olmalıdır.

11. Eldivenin alerji riskini minimize eden hipoallerrik protein seviyesi 10 (on) u8,/gı,dan düşük olması

gerekmektedir. Test sonuçları ihale dosyasında hastaneye sunulmalıdır

12. Eldiven TiPlV kimyasallara karşı alerji riskini önlemek amacıyla hlzlandlrlcı Thiuram, MBT Ve

DPG(diphenyl 8uanidine) içermemelidir. Bu husus İçin akredite bir Iaboratuarda test edilmiş eldiven

kimyasal içerik testi ihale dosyasında sunulmalıdır.

13. Eldiven kullanlclya bariyer korunmasıyla birlikte rahat hareket kabiliyeti, ameliyat konforu ve

hassasiyet sağtaması amacıyla, parmak ucu kalınlığl en fazla 0,22 (slflr virgül yirmi iki) mm, avuç içi kalınlığı

en fazla 0,2 (sıfır virgül iki) mm olmalıdır.

14. Eldiven Gamma irradiation metodu ile steril edilmiş olacaKır.

15. Eldiven dış paketi, lslandlğlnda Ve kullanımda çabuk deformasyon oluşmaması, sterilliğinin zarar

görmemesi amaclyla paketin her iki yüzü de polietilen materyalden üretilmiş olmalldır,

15. Eldiven manşet klsmlnln ameliyat gömleğinden kaymasını önleyecek şekilde kaymaz bant iÇeren düz

manşet sek|inde üretilmiş olacaktlr.

17. Eldivenin uzunluğu en az 29o (ikiyüzdoksan} mm olacaktır.
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MAyo MASA önrüsü ra«Nix şe.nrN.ı.nrısi

78 cm +/- 3 cm x 145 cm +/- 5 cm ebadında; üstünde medikal nonwoven malzemeden

takviyesi olan Polieti!en malzemeden yapılmış olmalıdır.

Sterilizasyon bohçasına sarılı olarak bir yüzü şeffaf film, diğer yüzü medikal kağıttan

imal edilmiş sterilizasyon poşetlerine konulmalıdır.
Etilenoksit yöntemi ile steriI edilmelidir.
Etiketi ıızerinde tiretim bilgisi, son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Set içeriği

etikette açlkça belirtilmiş olmalı
Üretici fiİma lSo 13485:2003 belgesine sahip o1malı ve Set ürünleri için onay1anmış

kuruluştan alınmış CE belgesi ibraz edilmelidir,
TSE Ei.J l3,l,g5 _2o1l standartlarına göre üretilmiş olup bu standartta yer alan

hususlara uygun olmalıdır. Üreticiye ait l3-7g5:2ol1 belgesi ihale dosyasında

bulunmalı ve ihale komisyonuna sunulmalıdır.
Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,
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KALEMLER DouBtE J KATETER 4,7 F TEKNiK şARTNAMESi

1. Vücut içerisinde en az 6 ay kalacak şekilde dizayn edilmiş olmaktadır.
2. Bir ucu açık, diğer ucu kapalı olmaktadır.
3. Üzerinde cm çizgileri ve her 5 cm de bir marker çizgileri olmaktadır.
4. Ebatları 4,7t 26 cm olmaktadır.
5. Şeffaf kılıf içinde dışyüzeyi PTFE kaplı kılavuz tel olmaktadır.
6. Kılavuz telin ( guidewire } bir ucu sert, bir ucu yumuşak ve en az 90 cm uzunluğunda

olmaktadır.
7. Beraberinde §tent itici olmakta ve stent itici en az 70 cm olmaktadır.
8. Radyoopakolmaktadır.
9. Her set bir adet DJ stent, stent itici, kılavuz tel ve iki adet klips içermektedir. Klips

yok ise kİlıtli-dügmeli sistem iticisi ( connectabl pusher l olmaktadır.
10. setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve hepsi steril olak tek pakette birleştirilmiş

olmaktadır.
11. İmalat tarihi paketin üzerinde yazmaktadır.
12. Miyadı teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmaktadır.
13. Paket üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi yazmaktadır.

14. Double J üret€r kateterı üretere zarar vermemekte ve alerjik olmamaktadır.
15. Double J üreter kateteri hastanelerde kullanılan üreterorenoskopla uyumlu

olmaktadır.
16. Firma kliniklerin istediği size kateteri vermek zorundadır.
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1_ Termal olarak enjekte edilebilir anti_statik kopolimer aleve dayanıklı kauçuk

malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2- Otoklava dayanıklı olmalıdır

3- |sı dayanıklılığı Sıcak Su: 100 oC

Buhar:134 oC

Kuru Sıcak: 134oC

4- Eter, ester, alkaliler, hafif asitler, güçlü asitler, ve yağlara karşı dayanıklı
olmalıdır.

5- Ultraviole ışınlara karşı dayanıklı olmalıdır.

6- Maksimum esnetilebilme değeri minimum %800 olmalıdır

7- CE sertifikasına sahip olmalıdır.

8- Tabanı ıslak zeminde kaymamalıdır.

9- Taban a|tında antistatik olduğunu belirten yazı olmalıdır.

'l O-Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.

'l 1 - İstenilen numaralarda ve renkte ter|ik istenebilecektir.

ANTİSTATİK AMELİYATHANE
TERLiĞi TEKNiK şARTNAMEsı
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M ETiLEN MAyİsİ TEKİüİK şARTNAMr§İ

Hgırlgvın Kıiıil l Birim: MERKszİ AMf,Llyırıı.qxr

KONU ve KAPSAM:

lloıoırniz Amğu}acmi* hdbılrı* lnıe hadanışı.
GEREK$ : tvtdaui sdi@ kıilhM üb€.

GENEL ıSTEK v§ Özşııİ«ış,n:
l. Hazırlanacık pıtponı eczacılık teknoloji stııdaıdanna uygırı o|aııi hıeıılanmiıdıı.

2. Hazırlaııan ilry 5 run lik ıcıkli ampullcı& sledl olaıi tşlim cdilıııetidiı,

]. l.ormtllü C|6Hl8CIN3§.3H20 olmalıdır.
4. Molıktllcr a$ılığı en az 373,9 olmalıdır,
5. Boya içtriği en az %82 olmalıdıı.
6. Sıeril aınpul olarak hazırlanmş olınalıdıı.

7. ilipoallcgcn özellikte olı ılıdıI.

NUMt]NE ALMA vcyı nEĞERıExolııME:

Ürtlııe tiı nurnıurcla ıeknik şıtıaııel }uzıhlzn klinik biıim vclt kişilcı trıı6ıün dcnendikıen
wııa uyguılul wıilehiı.
DENf,"TİM vt MUAYEND METoDİ"{RI:

- Mınlor Kıbıı] kmıiş,onu b,a&,&n ilgü ,'epoe , y0fieki Mın}ğe 1,4d Küıl ıt*mdiklcrin
gön tcslim alnncaktı

- Ha§aıEye (il$ii dçop) t*,limunıı ör§ il8ill *po ile t dim aııaıu h]iıleıroehiı,

AMüAIAJLAMA v§ ırİığTLEMğ:
- Ütı tlısalnlgi8tri§8@ıt§*l*Bdtgü9ım&ıüııruytofoıldr,
- l]rtılşl*ıılıOır.
- O,jiğl e,ühibüııin& tkaim tüi w scı hiktmsnlıi hü,ttııiroffi.

GARANTİ ŞARTLARJ.

Dcp ıcslimiııden itiberın cn az iki 1ıl rafömıü olrnalıdır-



?ıL- L\,- LÇ
DAMAR AsKlsl

1.Silikon malzemeden üretilmiş olmahdır.

2.Damar askısı olarak kullanılacaktır.

3.Vücuttan yabancl cisimreaksiyonu göstermeyecektir.

4.Poşette iki adet olacaktr.

5.Steril olmalıdır.

6.Değişik renklerde olması tercih sebebidir. ( Ktrmı2ı, Mavi, Beyaz, Sarı }

7.Üretim ve son kullanım tarihi üzerinde olmaİdır. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı

olmalıdır.

8. Numune üzerinden değerlendirme yapılacaktır,


