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NOTRAL|ZASYON GEREKTiRMEYEN ALKALI SOLUSYON TEKNiK SARTNAMESi

1. Yrkayrcr dezenfekt6rlerde, ultrasonik yrkayrcrlarda ve elle trbbi cihaz

temizlemede kullanrlabilmelidir.

2. Paslanmaz qelik, cam ' seramik , kauguk , plastik ve krom kaplamalt

malzemelerin temizlenmesinde kullanrlan hafif alkalili bir solusyon olmalldlr.

3. Soliisyon, alkaliler dlglnda enzimler, iyon tutucular' korozyon dnleyiciler ve

sUrfaktanlar igermelidir.

4.Susertligi,temizlemesijresi,temizlemesrcaklrgr,medikalkirinti.jri],miktarl

ve yo$unlu$u gibi parametrelere gore deligebilen' 3-10 ml/Lt gibi genig bir

dozaj aralrgr olmaltdtr'

5. Soltjsyon, yrkayrcr dezenfektorlerde 35-60"C ' elde ve ultrasonik ytkaytctlarda

ise 30-50oC srcakhk arah$rnda temizlemeye uygun olmaltdlr'

6. Ph degeri 10,9 olmaltdtr.

7. Ndtralizasyon gerektirmemelidir'

8. DoOaya zarar vermemeli, biyogdzUnUr olmaltdtr'

9. SolUsyonu iqeren bidonlar, geri ddnugiimlil olmaltdtr'

10. Uriln Gi.ivenlik Veri Formu ihale dosyaslnda bulunmaltdtr'

11. EN ISO 15gg3-5 standardrna g6re trbbi alet temizleme verimlili0i igin gerekleri

yerine getirmig olduOu akredite bir kurulug taraftndan verilmig belge ile

kanltlanmalld lr.

l2.Solijsyonuverenfirmaberaberindellitrebaqrnaltestproteintestivermelidir'

13. ihale Oncesi ilgili birimlerden kirlilik testleri ile uygunluk altnmaldtr'

11. airun cihazda demo yaptlarak numune ile degerlendirilecektir



YAGLAYICI SOLUSYON TEKNiK SARTNAMESi

1. Yrkaytcl-DezenfeKorlerde kullanllmak uzere uretilmis olmall; paslanmaz gelik 
'

alilminyum , titanyum ve krom kaplamah malzemelerin temizlenmesinden sonra

ekipman mafsallarlnln ve hareketli parqalarrn ya!lanmasr iSin kullanllmalldlr'

2. Ya$layrcr, buharla ya da etilenoksit nufuzuyla olumsuz etkilesime girmemelidir'

3. SolUsyon, sentetik glda ya$r ve emiilgatdr igermelidir'

4. Son durulamada kullanllan solUsyonun dozaj arahlr 1-2 mULt olmalldlr'

5. SolUsyon, Ytkaytcr Dezenfektdrlerde >50"C'de kullanrlmaltdtr'

6. DoSaya zarar vermemeli, biyogozunur olmahdlr'

7. SolUsyonu igeren bidonlar, geri d6nU9umlii olmaltdlr'

8. Temizleyici solUsyon ve Ndtralizasyon solUsyonu ile aynr marka olmaltdtr'

9. UrUn Guvenlik Veri Formu ihale dosyastnda bulunmaltdtr'

1o.ENlSo15883-5Standardlnag6retlbbialettemizlemeverimliligiigingerekleriyerine

getirmig oldu$u akredite bir kurulug taraftndan verilmig belge ile kanttlanmaltdtr'

'l l.Uriin numune ile de!erlendirilecektir'
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