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MASA USTU KASETL| BUHAR oToKLAV STERiLiZATORU TEKNiK SARTNAMESi

Cihaz gclz mikro cerrahi aletlerin steril edilmesinde kullanrlacaktrr.

Cihaz kaset sistemli olup, distile edilmi5 saf su drsrnda herhangi bir maddeye ihtiyag

duymayacaktrr. Bir hazne distile su ile 20 - 30 defa sterilizasyon yapabilmelidir. Distile suyun

kalitesinin diigi.in oldu[u durumlarda sterilizasyon BiivenliEi lgin cihaz distile su kalitesini

olgmelive di.lStlk kaliteli distile su ile gahgmama 6zelliline sahip olmalrdrr.

Segilen i5levler ve sterilizasyon dofirulanmasr cihaz i.izerindeki LCD ekrandan izlenebilmelidir.

Sterilizasyon si.iresi 9 dakikayr gegmemelidir.
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5. Korozyonun tjnlenmesi igin sterilizasyon srrasrnda kaset igerisindeki su ve

oranrnda emen vakum sistemine sahip olmahdrr.

buharr en az %99

lr.6. Cihaz 220 V Sehir ceryant ile gahgmahdrr.

7. Kaset iC tjlC0leri 18 x 7,5 x 38 cm'den kueuk olmamaltdtr.

8. Cihazrn su kapasitesi 4 Lt den fazla olmamalrdtr.

9. Sterilizasyon giivenliEi ve korozyon olu5mastntn engellenmesi

baflr olarak cihazda kurutma programr olmaltdtr.

a macryla ku lla ntcrntn istegine

10. Cihazrn olasr arrza ve gegmis sterilizasyon verilerinin saklanabilmesi amaclyla cihazda USB,

Ethernet ve RS232 giri5i bulunmah ve veriler bu giriglerin yardrmryla internet tizerinden veya

ballantr yoluyla ahnabilmelidir. Cihazla birlikte l adet en az 4 GB kapasiteli bir USB bellek

verilmelidir.

11. Cihazda biyolojik kontaminasyonu onlemek amacryla en az 1 adet biyolojik filtre bulunmaldtr.

12. Cihazla birlikte i.izerinde plastik Si$e igerisinde iizerinde kullanma talimatrnrn bulundufu, cihaz

ilzerindeki su buhartntn kaset yiizeyine yaprsmaslnr tinleyen bir adet kaset koruma spreyl

verilecektir. Bu sprey lizerinde 0retici firma bilgileri bulunmahdrr.

13. Cihazl teklif eden firma distribilttjr firma ise yetkili satrcr olduguna dair belgeyi, bayi ise

Tilrkiye distribiitortinden altnmrS onayh bayilik belgesini ihale dosyastnda sunacaktfl

14. Cihazla birlikte cihazln sterilizasyon yapabilmesi igin gerekli kalitede saf su i.ireten 1 adet saf

su cihazt verilecektir verilecek saf su cihazr en az a5a[ldaki ozellikleri saflayacakttr.

- Cihazda l galon su, 5 saatte distile edilecektir.

- Distile su cihazr kompakt bir yaprda olup kolayhkla tagrna bilmelid ir,

- Distile edilen su, cihazdan ayrllabilen kulplu ptastik depoya dolacaktlr'

- Plastik depo iizerinde tahliye musluEu olacaktrr.

- cihaz iizerindeki agma kapama diifimesi iglem bittiginde otomatik olarak sonecektir.

- Cihaz Sehir Sebeke ceryant ile kullanllacaktlr.

15. Cihaz imalat, nakliye ve montaj hatalarrna kargr 2 yrl garantili olacaktlr.
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