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MANuEL VAKUM cixızı rrxr,ıi,( şARTNAMESi

ı. Tek tek steril paketler içinde olmalıdır.

2. Ürünün vakum yapan e| pompası ve çapı 5 cm olan plastlk vakum uygulayan başhk çanı ve bu
ikislni birbirine bağ|ayan içi çelik telli 16 cm'liL çeknıe kordonu ve aynı zamanda vakum kuweti ile başı
çekme kuwetini ayn ayn gösteren indikatoİ ı,)ekallazması olmalıdır.

3. urünün pompa kısmında sadece ba5a uygulanacak vakum basıncını gösteren ayn bir mekanizma
olmalıdır.

4. Ürünün pompa klsmlnda sadece başı çckııleııin ü(uvvetina göstercn ayrl bir çekme kuvvet indikatör
mekanizmasl olmalldır.

5. El vakum pompası verilecek basıncı Bar/ırını, H9, KPa, Bar cinsinden gösterir olmalıdır.

6. El vakum cihazı ku|lanıldığlnda başa uygul;ınan bas|nç göstergesi baslno Doğumu yaptlran uzman
Hekime bilgi verecek şekilde Yeşil (uygun Basınç l',1;ktarı) Kırmızı ( Tehlikeli 

) renk|erle de gösterir
olmah.

7. El vakum Pompası verilecek baslncl bo:;a|Lrnak azere Vakum boŞaltma düğmesİne sahip olmall

8. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

9. Latex içermemelidir.

KuLLANIM YERi vE öztı-ı-iĞİ

Doğumun uzamlş ikinci evresina klsaltma iiıtiy.ıclnc ı Bcbeğan Çıklrılna yardımcı olmak amacı ile
ku lla n ılmalıdır.

ünrriı,ı TARiHi vE MİADI

Son kullanım ürün ambalaJlnd.] yazılı olmalıd,r.

AM8ALAJ ŞEKLİ VE MiKTARI

1, Her ürün steril orijinal ambalajda buluıın,i,lıilır.

2. Ürün ambalajında son kullanlna tarihi, stLr l,.,as,,on şekli, CE işaI_,ti ve Lot Numarası bulunmalıdır.

STANDART ÖELLİKLER

1. Teklif edilecek ürün Türkiye llaç ,.,ir '1 ,5i CilıaZ l.:urunıu Ulusal Bilgi Bankaslna (TITUB) kaylth

olmalıdır.
2. Teklif veren firma "Tıtıbi cihaz satış 1,1crkezi" olarak belqenıııiş Ve Türkiye İlaç Ve Tlbbi cihaz

Kurumu Ulusal Biıgi 8.]lrkaslna (T]TU:j) kailtl Iıdır. .-\$
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