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1OlO NAYLON 6MM giFT SPATULTEKNiK 9ARTNAMESI

1. 10/0 stitUr Poliyamid 66'dan yaprlmrg olmaltdtr.

2. Sentetik, monofilament nonabsorbable yaprda 30 - 45 cm. uzunlu!unda siyah

renkli olmalr, doku reaksiyonuna neden olmamalt, sa!lam olmalt ve kolayca

kopmamaltdtr.

3. 6 mm. 3/B gember spatul eift i{neli olmaltdtr.

4. ipli!e ba!lr i!neler paslanmaz gelikten olmalrdrr. Kullanrm strasrnda dokulardan

kolaylrkla ve minimum travmayla deforme olmadan geqmelidir'

5. Urrin ambalajr sterilitesini koruyacak gekilde, makas veya bagka bir alet

kullantmt gerektirmeden agrlabilir yaplda olmaltdtr.

6. Uriin Eift veya tek ambalaj iEinde olmalr,Eift ambalajlr olan urunlerin i9

ambalajt ozel laklr ka$rt, dr9 ambalajrn bir yuzij geffaf diler ytizu ozel laklt

ka!rttan imal edilmiS olmalrdrr.tek amabalajlr tirnlerln bir yuzti gefaf di!er yijzi..i

tyvek ten imal edilmig olmalrdtr'

7. Her kutuda ve pogette imalatgr adr. trri.in adr, USP ve EP (Metrik) de$erleri, iplik

uzunlufiu. iplile ballr ilnenin boyu, gember 9ekli, govde yaprsr ve 1/1 resmi

bulunmalrdrr. Urlinitn seri numarasr, Uretim ve son kullanma tarihi, sterilizasyon

gekli belirtilmig olmaltdtr.

8. Her kutu ve poset Uzerinde barkod bulunmaltdtr'

9. Urun Etilen Oksit ile steril edilmig olmalt, her blr kutu ve i9 ambalajr 1tzerinde

belirtilmig olmaltdtr.

10. Ullntrn raf omrii 5 yrl olup, teslim tarihinden itibaren en az 4 yrl sureli kullantm

iimru kalmaltdlr.

11. Bu kalem igin ihaleye giren firmalar 2 
'er 

poget numune vermelidir. numuneler

denenerek karar verilecektir. Numune vermeyen firmantn bu kaleme vermig

oldu!u teklif de!erlendirmeye alrnmaycaktrr'

12. Teknik gartnameye uygunluk belgesi verilmelidir'

13. Ubb belgesi ihale dosyasrnda sunulmalrdtr'
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