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cERRAHl MASKE TEKNiK şARTNAMEsi
1.Yırtılmaya dayanıklı, kolay alev almayan, nonvoven materyalden yapılmış olmalı

2.Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif. tüy dökülmemeli.
3.En azYo99 bakteri filtrasyonu, %95 partikül filtrasyonu (0.1 mikron büyüklüğünde) sağlamalı ve

bunu firma belgelemelidir.
4.En az 3 kattan oluşmalı

5.Sıvı bariyeri oluşturmalI
6.Nefes almayı engellemeyecek kalınlıkta olmalı.

7.Hipoallerjik olmalı.
8.Maskenin üst orta klsmlnda buruna göre şekil alabilen polietilen kaplı çelik şerit bulunmalı.
9.Çelik şerit uçları maske materyalini delip çıkarak kazalara neden olmamalı.
10.Bağcıkları maskeye sıkı preslenmiş olmalı, birleşim yerinden kolay ayrılmamalı.
11.Bağcıklar başın en üst noktasında rahat bağlanacak uzun|ukta olmalı
12.Rahatsızlık verecek kokuya sahip olmamalıdır
13.1SO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı, CE ye uygunluğunu belgelendirmelidir.

14.Gerektiğinde analiz yaptırılacak ve analiz ücreti firma tarafından ödenecektir.
15.Numuneye göre değerlendirme yapılacaktır.
16.Her pakette 10O adet olmalıdır.
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AiRWAY (No:o,oo,ooo,|,2,3,4,5 )TEKNiK şARTNAMEsi

1.
2.

Nontoksik, kanamaya neden olmayacak sertlikteki Tıbbi PVCden yapllmış olmalıdır.
Travma oluşturmayan yuvarlatılmış yumuşak kenarlara sahip olmalı, mukozaya zarar
vermemelidir.
3. Anatomik kıvrımı olmalıdır.
4. Aspiratör kateteri geçaşane uygun ısırma bloğu bulunmalıdır.
5. Renk kodu bulunmalıdır.
6. Ambalaj| tekli, temiz paketlerde steril olmalıdır.
7. Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi yazılı olmalı, raf ömrü depo teslim
tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
8.Ürün numuneye göre değerlendirilecektir.
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1.Paketler tek kullanımlık ve steri| olmalıdır, her paket en az 2 yll mıatll olmalıdır.
2.Dış koruma poşeti rahat açılmalıdır

3.Kullanım sırasında yapışkan bölge kağıdı kolay kaldırabilmeli ve ek yapıştırıcılara gerek
kalmamalıdır.
4.Torba ağzındaki yapıştırıcı cilde çok iyi yapışmalıdır.
5.Yaplştlr|cl ciltte alerji ve benzeri durumlara sebep olmamalıdır.

6.Torbanın açık olan bölgenin iç kısmının çevresinde, idrarın dışarı kaçmasını önleyen sünger
veya benzer bir destek olmalıdır
7.idrar torbasının ylrtlk, delik veya bütünlüğü bozuk olmamalıdır
8.Her bir poşet üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.
9.50'şer veya 10O'er adet paketler şeklinde olmalıdır.
10.Ürün en az (6) adet numune denenerek değerlendirilecektir.
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PREZERVATİF TEKNiK ŞARTNAMESi
1-Latex kauçuğundan imal edilmiş olmalıdır.
2-Sperm öldürücü etkisi olmasına gerek yoktur.
3-Kokusuz olmalıdır.
4-Rezervuarı olmalıdır.
5-Genişliği 52 mm (+2mm) olmalıdır
6-Kalın olmalıdır, çabuk tahriş olup yırtılmamalıdır.
7-Güvenilirliği elektronik olarak test edilmiş olmalldIr.
8-Sağlık Bakanlığı'nın izni ile imal edilmiş olmalıdır.
9-TS:9185,1SO:9001, EN ;600,CE:0470 uygun o|malıdır.
10-Her bir prezervatifin ü2erinde üretim tarihi, son kullanma tarihi,seri numarası olmalıdır.
1l-Jineko|ojik muayenede ultrason probuna takılmak üzere kullanılacaktır.

12.Ürün numuneye göre değerlendirilecekir.
13.Teslim edilen ürünler, fiyat artlşl gözetmeksizin son kul|anım sürelerinin dolmasına üç ay kala
yükleyici firmaya bildirmek kaydıyla bu ürünlerin şartnameye uygun yeni miadları ile en geç 15
gün içerisinde değiştirilmelİdir
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