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1 : HİDRoFoK FİLTRE ADET I

Genel
Toplam(KDV

Haric):

Adres: A.aşılİma ve Uygulama Hasğnasi osmanbey Kampüstl

Doğrudajı Temin Mail : dogrudantemin@harran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satina|ma63@İıotmail.com

l.tib8ttetefon : Teı.: 0 (4|4\ 344 44 44 Faks,
Doğİudan Temin İ|etişim : 0 (4l4) ],ı4 41 78

İhale iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

ŞANLİURFA 0 (4l4) 344 40 00
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HiDRoFoK FiLTRE ŞARTNEMEsi

1. Hidrofibik filtre hastanede kullanılan cerrahı aspiratör cihazıyla kullanıma
uygun olmalıdır.

2. cihazın, vakum sisteminin içine su veya sıvı kaçmasını enge|lemelidir.
3. Dış yüzeyi plastik hammadde den yapılmış olmalıdır.
4. Cerrahi aspiratöre zarar vermemesi için vakum sistemine ve vakum

kanallarına uyumIu olmalıdır.
5. Hidrofobik filtrenin hortum giriş ağız dış çapı en az 5.8Omm o|malıdır
6. Fi|tre durumunun kolay görünebilmesi için şeffaf renkte olmalıdır.

Yord. Doç. Dr. Ali sA(


