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1 KOLOSTOMI ILEOSTOMI
ToRBASI 45 mm (PEDİATRİK)

400 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmaııbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibattelefon: Tel.:0 (4|4)344 41 65 Faks :0 (4l4) 344 41 69

ffi



Tek Parça Boşaltmalı Pediatrik Torba Şartnamesi

l. Torbaların cilde temas eden, yapışan kısmı peristomal cildi koruyucu özellikte

lıidrokolloid içeren stomahesive materyalden yapılmış olmalıdır.

2. T'orbaların vücuda yapışan hidrokollolid kısmı (Stomüesive) jelatin (%20) pektin

(%20) sodyum karboksimetilselüloz (%20) , Polyisobutylene ve mineral yağlardan

imal edilmiş olmalı böylece vücutta yü&, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan

vermemeli, oluşan tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmalıdır.

3. ]'orbalar vücudun hareket kabiliyetini engellemeyecek şekilde cilt ile uyum içerisinde

esnek olmalıdır.

4. Torbaların vücuda yapışan kısmı tamamen adhesive olmalı etrafinda mikropor şerit,

destekleyici yapışkan olmamalıdır.

5. Torbaların vücuda yapışan hidrokolloid kısmı su geçirmez özellikte olup, hastanın

rahatlıkla duş alabilmesini sağlamalıdır.

6. Her kutu içerisinde hijyen açısından 2 adet slikondan imal klemp olmalıdır.

7. Torbalar koku geçirmeyen 5 katlı film tabakasından iiretilmiş olmalıdır.

8, Torbanın vücuda temas eden kısmında terlemeyi önleyici astar olmalıdır.

9, Torbalar alttan boşaltılabilir olmalı, gaitanın gözlemlenebilmesi için şeffaf formda

olmahdır.

l0. Torba boyutları 45mm, 57mm ve 70 mm boyutlarda olmalıdır.

1 l. Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.

12. [Jrünlerin CE belgesi olmalıdır.


