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iloixnr6R resr plreri
$ARTNAMESi

Paket buhar sterilizat6rlerinin biyolojik kontrolUnde kullantlabilmelidir.

Paket iginde laboratuvar ortamrna gerek duyulmadan sonucun altnmastnt saglayan
6ve besi yeri tagryan tup biyolojik
Geobacillus Stearothermaphilus sporlart 10
indikat6r olmalrdtr. Analiz sertifikasr teklif ile birlikte verilmelidir.
3. Biyolojik tup de yer alan bakteri sporu (Geobacillus steratermaphilus) nun Steril ite
guvence duzeyi (SAL) 10 "olmaltdtr.
4. Paket igerisinde biyolojik tup ile birlikte class 5 entegrat6r kart olmaltdtr. Entegrator
kartrn renk d6nuQumu siyah beyaz veya kahverengi olmamaltdtr.
5. Paket AAMI standartlartna uygun olmaltdtr.
6. Biyolojik 6lumLrn gergeklegtigi durumda negatif C) sonucu biyolojik olUmUn
gergeklegmedigi durumda pozitif sonucu en geq 3-5 saat iginde otomatik
gosterebilmelidir.
7. 3-5 saatte alrnan sonucu kullanrcrnrn g6zle onaylayabilmesi igin tgp iQerisindeki mor
besi yer 3-5 saat igerisinde pozitif durumda sarrya ddnmeli negatif durumda mor
kalmahdrr. Bu sure 5 saati gegmemelidir.
8. 3-5 saat igin de ahnan sonu9 en ge9 1O saat igerisinde teyit edilebilmelidir'
9. Alrnan tUm sonuglar inkgbatbre ba!1 6zel bir printer sistemiyle rapor altnabilmeli ve
rapor Uzerinde inkgbat6r yuvasr, rsisr, saati, biyolojik indikatdr sonucu, otoklav kodu,
kullanrcr adr gibi bilgiler otomatik olarak yazrlabilmelidir.
I 0. lnkUbat6r gerekti$inde gifrelenebilmelidir.
gekline g6re
11. lnkubator;ihazr 6kranr iilital olmal ve MSU deki sterilizatorlerin 9a19ma
ayarlanabilmelidir.
12. l;dikgbat6rgn hafrzasr olmalrdrr. Geriye d6niik test sonuqlarlnl haftzastnda
saklayabilmelidir.
rs. Biyoi;:ir tup uzerinde son kullanma tarihi ve kimyasal indikatOr geritli etiket olmaltdtr.
t+. lnt<uUitOr alarmlt ve rgrklr olarak kutlantctyt uyarmaltdrr'
18. lnkUbator de negatif durumda yegil pozitif durumda ktrmtzt tgtk yanmaltdtrtO. iaket CE belgeii olmahdrr. Belgaakredite belge olmaltve teklif ile birlikte sunulmalrdlr.
17. UrUn EN 866 ve ISO 11'138 belgesine sahip olmaltdrr'
18. Paketin uzerinde lot numarasl ve son kullanma tarihi bulunmaltdtr'
19. Paket Uzerinde iglem indikatdr0 olmaltdtr'
20. indikat6ru vereniirma iirUnUn kullanrmr igin yukarrda belirtilen 6zelliklerde kullantm
stlresince ucretsiz '1 adet inkiibator verecektir.
21. Numuneye gOre de0erlendirme yapllacaktlr.
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