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PNöMATiK TüP TAşlYlcl şARTNAMESi

1. sert plastikten mamul, şefbf göVdeli olmahdlr. Her 2 taraflnda dönerek açllan kapak tertİbah yer

almahdlr. Taşly|cl kapaklarl sistem içerisİnde kesinlikle açllmamahdlr.

2. Taşlyıc|lann boyu 230 mm, taş|ma çapt 82 mm olmahd|r.

3. Taşlyıcllar ,l20oc sterilizasyona en az 30 saniye dayanlkh olmahdlr.

4. Taşly|cılar, kullanlm yerine göre brkh renklerde Verilebilmelidir.

5. Taşlylcllar her 2 taraflnda da kod-etiket sistemine uygun adresli çiplerin yer|eştirilmesane uygun

çip yuvaları yer almalldlr.

6. Bu çip yuvalarına yerİeştirilecek çipler , üstijnde en az2 adel adres ve taşıyıcı kimlik numaraslnl
saklayabilmelidir Ve mevcut sistem ile uyumlu çahşabilmelidir.

7. Taşıylcllar kendi ağlrhğı hariç 2 kg taşlyabilecek kapasitede olmahdlr.

8. Tüplerin kapak dönme yançapl 650-550 mm olmalldlr, bu özellik tüp içerisine yerleşürilecek
materyallerin kolayca konulup allnmaslna yardlmcl olmalldlr.

9. Taşıyıcılann kapağnda 2 adet tutunma yuvası olmah bu tutunma yuvaları en az 3,5 mm
genişliğinde olmalıdır.

1o. Her taşlyıcl içinde 1 adet taş|ylcl iç seti yer almahdlr.

,l ,!. Bu taşıyıcı iç setleri aşağ|daki özellikleri taşlmahdlr.

a. 14 tüp kapasiteli olmall

b. Süngerden mamul olmalıdır.

c. Taşıyıcı içerisine kolayca konulup çlkartllabilecek şekilde, taşlylcl boyutlarlna uygun
ölçülerde olmalldlr.

.l2. Taşlylclıar hastanede kurulu sistemde sorunsuz çaltşabilmelidir. Taşıylc|larln sısteme verebileceğa
olas| zararlar firma tarafından karşllanacaktır.

Enier DEMiR
vedikal Tskniı seryl8 sorumlusu
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