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ToplKAL clLT ADHEsivi rexııix şınrlıuesi

ı. Ürun acil veya ameliyathane ortamlnda kullanlma uygun olmalıdır.

z. Ürtin temiz, taze, kenar|arı kolayca kaşı kaçıya gelen yaraların Veya ameliyat
kesilerinin yaplştlrllmaslnda kullanllmak üzere geliştiriımiş olmalıdır.

e. Ürün en az o^98 n-büti|-2- siyanoakrilat bazh monomerden oluşup, ebkaon ışın
yöntemi ile sterilize edilmiş olmahdır.

4. Ürün renksiz olmah, herhangi bir boya içermemelidir.

5. Ürün ile kesiler, en fazla 60
yapılmasına gerek kalmamahdIr.

saniye içinde yapıştırılmalı, kesiye pansuman

6. Ürün uygulandıktan sonra en fazla 7-1o gün içinde kendilğinden dökülmeli hastaya
herhangi bir müdahale yapllmasına gerek kalmamalıdır.

7. ÜrUn kesilerin kapat|lma süresini kısaltmalı, işlemi kolaylaştırmalı ve meydana
gelebilecek enfeksiyon riskini en aza indirmelıJir.

a. Ürun steril poşette, cam içermeyen ampul içerisinde 0,5 gı'lık hacimde olmah, ayrıca
poşette, ürünün kesiye uygulanmasında kullanllan steril applikatör de bulunmalıdır.

9. Ürün kullanıldıktan sonra, ampulden herhangi bir sızıntı veya bulaşma olmaması için
ampulün ağzı tekrar kapatılabilmelidir.

1O. Ürünün birden fazla hastada kullanımı için her bir ampul ile birlikte 3 adet yedek steril
aplikatör Verilmeli, aplikatörlerin ucu hassas uygu|amalar için uygun olmalıdlr.

11. Ürün 2€ "C ıslda buz dolablnda saklanmah ve bu ısldaki raf ömrü 12 aydan kısa
olmamahdlr.

12- Son kullanım tarihinin dolmasına dört ay kalan ürünler, uzun miyadh ürtinler ile
değiştirilmeIidir.

,l3. Alım, numune denenerek, bölümün onay alındlktan sonra yapllacaktlr.
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