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STANDART ÖZELLİKLERİ
(KALiTE BELGEsİ) Ürün Sağlık Bakanlığ taıafından onaylı olmalıdıı.

AMBALAJ ŞEKLİ \,E MiKTARI

Steril, orijinal,ambalajdabıiunırıalıdır.Ürtlntln ambalajnın iizerinde
iiretim yeri,son kullannıa tarihi,sterilisazyon şekli, ve lot numarası
yazmalıdır,Ambalajın iizerinde hastane barkot okuyuculaıı tarafindan
okunabilecek barkod bulunacaktır.Üzerinde bu|unması gereken
barkodlarhastane idaresi tarafindan ücretsiz olarak
karşılanacaktır.Barkodlarırı ambalajın ilzerine yapıştırılması yüklenici
firmaya aittiı.

rIBBİ ÖzELLİKLERl

ZORIJNLU ÖZELLİKLER

Steril, orijinal,ambalajübıılıınmalıdır.Ürünün ambalajının iDerinde
lıretim yeri,son kullanİna taİihi,sterilisazryon şekli, ve lot numarası
yazmalıdır.Aınbalaj ın lizerinĞ hastane barkol okuyuculaıı taıafından
okunabilecek barkod bulıınacaktır.Üzerinde bu|unması gereken
barkodlarbastane idaresi tarafindan ücretsiz olarak
kaşılanacailr.Barkodlarırı ambalajın iizerine yapıştırılması yüklenici
fumaya aittiı.
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MALZEMENiN ADt HEMoKLiP AÇrK cERRAIli TİTANYUM TEKNiK şARTNAMESi

FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

l. Hemostaük klipler titaırTımdan imal edilmiş ve kolay uygulanabilir
olmahdır-

2. Klips aptikatör kıskaçlannın arasında güvenli ve doğru olarak otuımalı
ve her seferinde klips tam vç hassas olarak kapanmalıdu.

3. Aplikalörilı doğnı v€ kolayca seçilmesi için aplikatörde ve kaıtuşlarda
renk kodu olmalrdr.

4. Klipler damann kaymasını engelleyecek şekilde önce uç kısımları
kapanmalr, <taınarr çewelemeli sonra dip kısıınlan
kapanmalıdırAplikatörih kavrayıcılığı ve taşıycıtığı yiiksek

olmahdır.

5. Klip iç yüzeyteri damar güvenliğini sağlayacak kaıallara süip olmalıdır.

6. Kliplerle birlikte her alım için istcnil€n açı ve ölçülerde miktann l00
ADET KIfuE iki ADET ABLIKATÖR) kadar aplikaüir
verileceiiir.

7. Kullanım sırasında anzalanan aplikatöıler yenisiyle değiştirileççktiı.

8. Kliplerin metal alaşmt MR ve Röntgen cihadannın manyetik alanrıdan
eüilenmeyecek yapıda olınalıdır.

9. Hemoklips kartuşları aplikatöIe çok kolay yükleme imianı sağlayan

esnek ve yıımuşak kartqş yapısına sahip olmaIıdır.

l0. Kliplerin damaı güvenliği, aplikaÇre uyrımu, kullanım kolaylığı vakada

kullanılarak değerlendiıilecekiiı.

l l . Ürün bilgil€rinin tamamı orj inal paketin üzerinde yaalı olııalıdır.

12. steril orjinal paketin üzerinde sonradan yaPıştınlmış heİhangi bir etiket
oImamalıdır.

13. Numuneler görillecek ve derıeııecehir.

KlMYASAL özELLiKLERl
DEPOLAMA ŞARTLARI l- Depolama şartları üriinün ambalajınrn üzerinde olmalıdır.
K[JLLANI!\! YERi l,E ÖzELLİĞi Ameliyathaneler

üRETİM TARIHİ lE MiADI
|. En az 2 yıl miadı olmalrdır.
2- Firma miadırun dolmasırıa 3 ay kala kulllaıulmamış iiriinü değştirmeyi
taahhüt etmeıidil
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