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tTanımla),ıcı firma bilgisi olmalı ve tekıifi|e birlikte sck sorgulama sisteminin çtkııst teklifile bir|ikte verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
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Fiyalar KDV Haıiç olaıak verilmelidir. Malzemeterin Maİkas! veya Özclligi mutlaka belirtilmelidiİ.
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KiMYASALLARA DAYAN|KL| EIDiVEN şARTNAMESi

1. Eldiven, sterilizasyon ünitesinde kullanılan kimyasallara karşı kullanıma uygun olmalı ve gerekli

bariyeri sağ|amalıdır.

2. Temas etmesi yoğunlukla olabitecek ; Ethyl acetate, Ethyl alcohol, 70 %,

Ethyl alcohol, 95 % , Formaldehyde 4 % in Phosphatebuffer, Formaldehyde 24.5 % , Formaldehyde,

35 %, Glutaraldeyhde, 50 % Glutaric dialdeyde 2.5 % cacodylic acid, sodium salt, Acetic acid, glacial

, Benzyl alcohol , Butyl alcohol , Carbon disulfide , Cidex '" , Cidex'" oPA , Hydrochloric acid,37 % ,

Hydrochloric acİd,48 % Hydrogen peroxide, 30 % Methanol , Nitric acid, 50 %, Nitric acid,70,

Peracetc acid, 39 %, Sodium Hydroxide, 50 % kimyasallara karşı, eldivenin koruma ve direnç

sağladığını belgeleyen, uluslararası standartlara uygun test raporları olmalı ve teklif beraberinde

sunulmalıdır.

3. Eldiven, bilek klsmını tam sarmasl ve koruma oluşturması için min. 30o mm uzunluğunda olmalıdır.

4. Eldiven yüksek kimyasal dayanıklılığı sebebiyle nitrilden üretilmis olmalıdır.

5. Eldivenin, cE, EN455 1,2,3 Ve EN420 standartlarında ve Category lll (PPE, Personal Protection

Equipment) sınıfında üretilmiş olduğunu belgeleyen test raporları teklif beraberinde sunulmalıdır.

6. Eldivenin EN374 ve lso 9oo1 standartlarına uygunluğunu gösteren belgeler teklif beraberinde

sunulmalıdır.

7. Eldiven manipulasyon, hassasiyet ve kultanım kolaylığı sebebiyle parmak ucu kalınlığı maksimum 0.14

mm o|malıdır.

8. Eldiven en az 300 mm uzunluğunda olmalıdır.

9. Eldiven nonsteril olmalıdır.

10, Eldiven loo'lük kutularda, her iki ele de uygun şekilde üretilmiş olmalıdır,

11. Eldivenin AQL (Acceptable Quality Level) seviyesi 1,5 olmalldlr.

12. Eldivenin kopma kuweti ; yaşlandırmadan önce minimum 10N ve yaşlandırmadan sonra minimum

10N olmalıdır.

13. Eldivenin kırılma noktasındakİ minimum uzama; yaşlandlrmadan önce %587 ve yaşlandırmadan

sonra minimum %558 olmalıdır.

14. Eldiven, pudra içermemelidir,

15. Eldivenin raf ömru min. 2 yıl olmalıdır.

16. Üretici firma tarafından hazırlanmış eldiven teknik özelliklerini gösteren "technical dataSheet" teklif

beraberinde sunulmalıdır.
17. Eldıvenin ambalaji üzerinde kesinlikle yırtık, delik benzeri deformasyon bulunmamalıdır.

18.Teklif veren firmalar,teklifleri ile beraber orİjinal ambala,jında bir kutu numune (100 adet}

verilmesi,aynca teklif dosyasında ürün kataIoğunu (kimyasal değerleri belirtecek şekilde) eklemek

zorundadır.Numune ve katalog vermeyen firmalar değerlendiril
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