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uzuN KoNELU (DiRSEK uSrU) STERiL pUDRASIZ ELD|VEN

L. Eldivenler Lateksten uretilmig ve pudrasrz olmalrdrr.
2. Eldivenler cerrahi amagla kullanrlmaya elverigli anatomik yaprda olmalrdrr.
3. Eldivenler avug igi ve parmak bolgelerinde maksimum hassasiyet saflamalr,

elle halas ve kavite kontrolri yapmaya uygun olmalrdrr.

4. Eldivenlerin dokusu dtizgtin olmahdrr.

5. Eldivenler delinmeye ve yrrtrlmaya direngli olmalrdrr.
6. Eldivenlerin ambalajlarr su gegirmez ozellikte olmahdlr.
7. Eldivenlerin AQL deferi ]..5 olmah ve bu ibare ambalajlar [izerinde yer

almalrdrr.

8. Eldivenler 93142/EEC Direktifine uygun olarak uretilmig olmalrdrr.
9. Eldivenler GAMMA steril edilmig olmalrdrr.
L0.Steril orijinal ambalajrnda olmalr ve sterilizasyon gekli, uretim tarihi ve son

kullanma tarihi paket uzerinde yazrlr olmalrdrr.
ll.Malzemenin agtlma iglemini kolaylagtrracak ve sterilitesinin devamlrlrfirnr

safl ayaca k ozel likte ka$rt krsrm bulunma I rd r r.

12.Urirn ambalajr gift paket sisteminde olmahdrr. i9 paket saf ve sol el igaretli
olmalr ve eldivenler giyilene kadar koruma saglamalrdrr.

L3.Eldivenler L adet = 1 Cift olarak teklif edilmelidir.
14.Eldivenler dirsek i.izerine grkacak kadar uzun olmalr, eldivenlerin boyu en az

480 (10.5)mm uzunlukta olmahdrr.

L5.Eldivenler teslim tarihinden itibaren en az 2 yrl miatlr olmalrdrr.


