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EA 50 (PAPAI\ICOLOU SOLUSYONU) TEKNiK $ARTNAMESI

l)Sitoloji laboratuvannda sitolojik preparatlann sitoplazmik detayrmn boyanmasr igin
kullamlacaktrr

2)l litrelik orijinal ambalajrnda ve ithal olmahdrr.

3)orijinal renginde srvr halde ve tortusuz olacaktrr.

4)Kullamm a hazr formda olmahdrr

5)Ambalaj boyamn ozelli[ini koruyacak gekilde rgr[r gegirmeyen formda olmaldrr.

6)Uretici, iinin igeripi, kimyasaldan korunma yontemleri ve son kullanma tarihi ambalaj
tizerinde belirtilmig olmahdrr

7)Uriin teslim tarihinden sonra en az bir yrl son kullamm tarihi bulunmaldrr

EA 65 (PAPANICOLOU SOLUSYONU) TEKNiX SINTNAMESI
l)Sitoloji laboratuvannda sitolojik preparatlann (ozellikle balgam) sitoplazmik detayrrun
boyanmasr igin kullamlacaktr

2)l litrelik orijinal ambalajrnda ve ithal olmahdrr.

3)Orijinal renginde srvr halde ve tortusuz olacaktrr.

4)Kullamm a hazr formda olmahdrr

s)Ambalaj boyarun dzelli[ini koruyacak gekilde rgr[r gegirmeyen formda olmaldr.

6)Uretici, tiriin igeri[i, kimyasaldan korunma yOntemleri ve son kullanma tarihi ambalaj
iizerinde belirtilmig olmahdrr.

7) Uriin teslim tarihinden sonra enazbiryrl son kullamm tarihi bulunmaldrr
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