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KLoRHEKziDiN GtuKoNAT içenır,ı ıv rrsair önrüsü

1. Kateter giriş yerini korumak ve güvenle tesbit etmek üzere tasarlanmış olmalıdır.
2. steril, tekli paket halinde ve 8.5 cm x 11,5 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Ürün şeffaf film örtü ile klorhekzidin glukonat içeren entegre bir jel pedden oluşmalıdır.

4. SlVt Ve bakteri bariyeri oluşturmalı, alkolveya sıvılara maruz kaldığında bütünlüğünü

korumalı, d ağılm ama lıd ır. i

5. Şeffaf oluşu kateter giriş yerini sürekli gözleme olanağı tanımahdır.

6. HavageçirgenIiğibulunmalıdır.
7. Jel pedin içerdiği klorhekzidin glukonatgüçlü antimikrobiyal etkanliği sayesinde kateter giraş

bölgesinde güvenli bir uygulama sağlamalıdır.
8. Jel pedİn boyutlar| 3 cm x 4 cm ebatlarlnda olmahdlr.

9. Bu ebatlardakijel ped ortalama 45mg klorhekzidin glukonat içermelidir.

10. Jel ped sıvı emme özelliğine sahip olmalıdır.
11. Şeffaf film örtü güçlendirilmiş medipore çerçeveli tasarlml ale güçlü bir tesbit sağlamalıdır.

12. Medipore çerçeve üzerinde kanül tespitini kolaylaştıran çentik dizaynı bulunmalıdır.

13. Ekstra tespit sağlayan iki adet medipore bandl bulunmalldlr.

],4. Kenarlarl oval olmalı, santral kateterlerde güçlü tesbit sağlamalıdlr.

15. yaplşkanı akrilat ve hipoalerjenik olmalı, çıkarıldığlnda ciltte atlk bırakmamahdIr.

16. kağ|t çerçevenin ikı yanIndaki kulakçıklar sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve eldıvene

yapışmamalıdır.
17. uygulama tarihinin yazı|masını sağlayan etiketi bulunmalıdır,

18. Ürünün bütünlüğü bozulmadığl takdirde, HlV-1 ve HBV ye karşı Viral bariyer oluşturduğuna

dair klinik çalışması bulunmalıdır.
19. Paket üzerinde son kullanma tarihive uygulama talimatl yer almalldlr,

20. Gamma yöntemi ile steril edilmiş olmalıdır.

21. Ürün ve ambalaj| lateks içermemelidir.

22. Normal oda şartlarlnda (15-30 0 c, % 35-50 nem) saklanmalıdır.

23. Siparişi verilen ürünlerin teslİm tarihinden itİbaren miadlarlnın dolmasına 2/3 kadar süre

olmalıdır. Yani teslim edilen ürünlerin kullanım süresinin en çok 1/3'ü tamamlanmıŞ olmalıdır.

Teslim edilen ürün|er karışık miadlı olmamalıdır.

24. Tüketilmiş ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kullanım sürelerinin dolmasına üç ay kala

yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç

15 gün içerisinde değiştirilmelidir.

25. Bakanhkça toplanmasına karar Verilen ürünler geri alınıp toplanılan seri numaralılar dıŞındaki

serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilmelidir,

26. Sipariş ediımiş olan ürünIer siparişe uygun olarak teslim edİlmelidİr. Jenefik eŞdeğerleri kabul

edilmeyecektir.

27. Muayene komisyonu gerek duyduğu ürünlerden her seri için yeterli say|da analiz için

hastaneye gönderebilecek, analiz ücreti satıcı firmaya ait olacaktır. Analiz sebebiYle eksilen

stok firma tarafından tamamlanacaktIr.

ssffi



n

-

VücUT YlKAMA LiFi

1. Bir poşet içerisinde en az 20 adet y|kama lifi olmalıdır.

2. Tek kullanımlık vücut yıkama lifi en az 10*20cm ebatlarında olmalıdır.

3. Vücut yıkama lifi su ile köpürme özelliği olmalıdır.

4. Ürün sürekli kullanıldığında ciltte kuruma ve çatlama oluşturmamahd|r.

5. Hoş kokusu olmalıdır.

6. Ph değeri 6.5-5.5 arasında olmahdır.

7. Ürünün üzerinde üreticİ firma bilgileri imal tarihi Ve son kullanma tarihi bilgileri olmalıdır.

Kullanma talimatl Ve ürün üzerindekİ bilgiler aynı olmalıdır.

8. Ürünün CE belge kaydı olmalıdır.

9. Ürün ale birlikte vücut kurulama havlusu verilmelidir.

10. Numuneye göre değerlendirme yapllacaktlr.
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