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SUT kodu belinitmeyen teklifler değğlendirme dtşt bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığ teklifte belirtilecektir.
sUT fiyatını aşa. teklifler değerlendirme d!şt bırakllacaktl.. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay afa§ındadt..
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yüKsEK DüzEy oRTAM DEZENFEKTANı TEKNiK özeuıirı-eni

1.ürün kapa|ı hacimdeki havayı kullanarak ulaşılamayan yerler dahil tüm YüzeYlerin Yüksek

düzey dezenfeksiyonunu sağlamalıdır,

2.kullanlcıya toksik etkisinin olmaması için gümüş, aldehit, fenol, klor ve türevlerini

içermemelidir.

3.Ürünkimyasaliçerikolarakyüksekdüzeydedezenfeksiyonsağlamasıvekullanıclyatoksik

"'kirinin 
olmaması için hidrojen peroksit, perasetik asit veya ikisinin kombinasyonunu

içermelidir.

4.Ürünmikrondüzeyİnde,aerosolhalegelebilirözelliğesahipolmall,işlemsonrasında
ortamda herhangi bir çökelti ve ıslaklık kalmamalıdır,

5.ÜrünmikrobiyolojiketkinlikolarakNFT72.281standardına(Ha.vaYoluylaDezenfeksiyon
Standardı) göre test edilmiş olmalıdır. Bu standarda göre7 ml /m3 uygulandığında 30

artil,ra, IJkterilere (Pseudomonos oeruginoso, Escherichio coli, Enterococcus hirae,

sroiiyıororru, oureus),ve60 dakikada virüslere |polio virüs, Adenovirüsve Norovirüs dahil),

eo aaliı<aaa mikobakterilere (Mycobocterium terroe dahil|, 120 dakıkada mantarlara

(Aspergillus brosiliensis) ve ı.2o jakikada sporlu bakteriler e (Baciltus subtilısl karşı etkili

olmalıdır. Firma bu özellikleri karşıladığlna dair EN lSo l7o25i2oo5 akreditasyonuna sahip

uluslararası akredite laboratuvarlardan yapılmış mikrobiyolojik çalışma raporlarının

orijinallerini ve ilgili laboratuvarın akreditasyon belgesini ve akreditasyon ekini teklif

dosyasında sunmalıdır.

6. Kullanılacak ekipmanlarda herhangi bir korozyona neden olmaması için geniş materyal

uyumluluğu olmalıdır. Uyumlu materyal listesi teklif dosyasında sunulmalıdır,

7. Ürün 5L'lik kilitli kapaklı bidonlarda o|mahdır,

8. Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.son kullanma tarihine 3 ay kala miadı yaklaşan

ürünleri firma yenisi ile değiştirmelidir,

9.Katılımcıfirmateknikşartnamenin5.Maddesi,ndekimik.robiyolojike
olan ürünün yüzeylerdeki gerekli kullanım miktarını ml / m3 olarak fiyat

o|malıdır. .''krlırn,. maliyeti en avantajlı teklİf tercih edilecektir,

10. Ürüne ait Güvenlik Veri Formu verilmelidir,

11. Ürün CE belgeli olup T|TUBB kaydl olmalıdır,

tkinlik için rekli
teklifind irtmiş

0ocst;

12. Aşağıda özellikleri belirtilen 1 adet cihaz kullanıma sunulmalıdır,

ı programatörü m3 cinsinden ayarlanabilmelidir. 30-300 m3'e kadar hacimdeki ortaml.*$§Ğ::,":.,."- _
pulvarize edebilecek kapasitesi olmalıdır. *.f ...İ..*iY' . Cihaz solüsyonu 7mllm3 oranında ortama pulvarize edebilmelif r. 
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.cihazinsanslzortamdaçallşabilmeli,cihazayarlarıyaplldlktansonraodaylterketmek

. için uygulamaya başlama zamanı tanımah, bu gecikme zamanı 1dakikadan 540

dakikaya kadar ayarlanabilir olmalıdır,

o işlem bittikten sonra cihaz otomatik devre dışı kalmalıdır,

. iihr. hafızasına 1_8 kullanıcı veya 1_8 oda kayıt edilebilmelidir. Rutin uygulamalarda

ı sitemin aksamaması için oda ve kullanıcı bilgilerinin kaydedildiği barkod sistemi

olmalıdır.
ıCihazınUSPbağlantısıolmalıvepulvarizasyonyapılanortamileilgiliverilercihazın

hafızasından bilgisayar ortamına aktarılabilmelidir,

13,orijinalambalajındakiürünnumuneleri,ilgilibirimtarafındandenenerekbirim

-,,.|,,,n,ntirünhakkındagörüşleriuzmanüyetarafındanyazılıolarakahnacaktlr.Ürün
,"çii,na" ilgili birim sorumlusunun ürüne uyumu ve ürün hakkındaki görüşleri dikkate

alınacaktır.

14.MuayenekomisyonugerekduymaslhalindeTürkiyeHalkSağlığıKurumubaştaolmak
üzereherseriiçinyeterlisayıdanumunealarakmasraflarıfirmayaaitolmaküzereana|iziçin
gOna"ı."Uil"."l.tir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır,
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