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KARACIGER BIYOPSI IGNESI NO: 16-18 TEKNIK $ARTNAMESI

1. lgne steril olmaI, sterilizasyon ve son kullantm tarihleri paketin iizerinde yaztlt olmaltdtr.

2. Malzeme uluslararasr kalite ve standartizasyon belgelerine sahip olmahdtr.

3. lgne Mengini tipi olmah ve ignenin iginden gegen stile ignenin yansrna kadar kunt trokar geklinde
ulagmalrdrr.

4. Stile ve igne luer-lock sistemi ile kilitlemeli bir grrrngaya baglanabilmelidir.

5. lgnenin derinlik ayan yaprlabilen soper bulunmahdrr.

6. lgnenin ucuna takrh olan grnnganganrn pistonu stoperli olmahdrr ve ignenin iginden gegen stileye baglr
olmamaldrr.

7. l$ne grnngadan gevirerek kolayca aynlabilmelidir.

8. lgne 16G +-1G ( onaltr gauge art eksi 1 gauge) veya 17G (+-1G ) ( onyedi Gauge artr eksi I gauge )
kahnhkta; gcm +-1cm (dokuzcmartr eksi 1cm) uzunlukta olmaltdtr.
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