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EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI HIZLI ETKiLİ SPREY
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Solüsyon kullanıma hazır olup, köpiik ve sprey formunda silme metodu ile veya
piiskiirtrne şeklinde kullanılabilmeli.

2. Üriin irritan ve toksik madde (aldehit,klor ve fenol tiirevleri) içermemelidir.
3. Üriln kokusu rahatsız edici olmamalıdır.
4. Solilsyon alkol bazlı olmahdır velveya amin tilrevleri içermelidir.
5. Solüsyon, alet, cisim ve yiizeylerin ( ki.ivözler dahil) hızlı dezenfeksiyonu için TBC dahil

olmak tizere bütiin bakterilere, maııtaılar4 (HBV), (HlV) ve Polioviriis dahil olmak iizere
virtisleıe 1 ile 5 dakikada etkili olmalı, mikrobiyolojik ekspertiz raporlarına sahip
olmalıdır.

6. Soliisyonun akrilik cam ile materyal uüumluluk çalışması olmahdır. Yiizeyleri
aşındırmamalıdır.

7. Solüsyon en faz]a 1000 ml'lik kendi orijinal ambalajında bulunmalı, sprey aparatı her

formun iizerinde takrlı veya her l litre solüsyon için 1 adet sprey aparatı yanında
sunulmalıdır-

8. Köptik sprey dezenfeksiyon etkisinin yanında temizleme güciine de sahip olmalıdır.
9. Üriln, http://cewesagligi.thsk.saelik.qov.tr web adresinde yayınlanan izinli biyosidal

tirtinler listesine kayıtlı olmalıdır. Kaydı olmayan iirünler TITUBB kaydı olsa düi
değerlendirmeye alınmayacaktır.

l0. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
1l. Numune, teknik şarbıameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

tutulacaktır. Uygunluk karan kullarıımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile
verileceklir. Ürtlnler için "Numune Listesinde" aynca numune sayısı belirtilmemiş ise bir
adet numune bırakılacaktır.

12. Herhangi bir nedenle tüketilmeyen iiıriinler sözleşme si.iresince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafından yeni tarihli ilrünle değiştirilmelidir.
13. Bakanlıkça toplanmasına karaı verilen iiriiıııler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fıyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değiştirilecektir.
14. Firma bozuk hatalı çıkan i.iriinleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
15. Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz

yenİsİ İle değiştirilecektir. Hatalı iiretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden
fırma ilgili kliniğin iki kullanıcı hekimi taıafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü
bildirilmesi ile firma 24 sa^üe malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez ayru
malzemede ilretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse firma geri kalan tiim
malzemeleri 24-48 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez.
Değşim için aynı ihalede teklif verilen tiriinler arasından mevcut fırmadan daha yüksek
teklif veren i.iriinlerden biıisi olmalıdır.
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numun€ iıe birli|(te dosYa§mda sunulmalldla

oelteieyec maErya l uyumlului caiısm ahfi vğ anğoskooelgeıeri .iosyada buıundurulmaidIr. Dezenfekıa n ln clhaılara olasl bir ıa rar yefme durumundafiİma kurumun İarannı brşl lıyacağlna daif İabul va raahhğt etmesi ge re k mektcdirDezenfektan solüsyonun tullanlmlndan Jonra benaraflnl sağlamak ıç|n firma brafından Yeter|;
mlıtarda nötrallıan m3.ıdesınl (sodyüm bisü|faı) ücratsi: ola.ak hastanemııe teslim .ımelidi..Aynca her fi.ma kc;ıdi ürünğnğ lnakt lve €d€n sodyum bisülfat miıtarlnl tösttrir b€|teyidosyaslnda sunmal dır.
TeJlim edilen deıenfektan solüryonu nun Eİisine ait ü.etici firmanln orİJina| .naltz sertirikas]
oeıenfehan rclü,wnu,ıun türrnlik v.ri beEesl (MsDs) numune ile bİrlih. doı6&,lda

§

sunulma'ldlİ.
oeıenfeitan solüsyonUn uB8 kaydl otrrıa'ldırU.ün ile i|8iıi sunulan tüm be18e|er Türkç€ olmahdlr.ürün , m

uYg!n olmahdlr.
anueldezenfe ısiyon ve olomatiıe €ndostop deıcnfaksiyon cihr:laniıda İullanlna

Enfeksİyon kontrol ıomite5i tarafından ter.İ 8örüHüğü takdi.da numune, . sağhk BakankğlncaYetkilendiİalen va kurum tarahndan tercih Ğdilen bir labo rdtuarde mikrobiyal etlinlik,tok5iko|ojik, kimyasa l içerik, koİoıif ltll vb. agsından test edile€ekıir ve masİa|İar il8İli fİmataraf|ndan ka15lIa n3cakt!r.
Ürğnde uy8unsu2luı tespıt edi|dltl durumunda, farİlı seri numarah aynı miıtardarilecektir
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.lstenilen ii,rüniin'Tıbbi Cthaz YöneEneıiği"nin 3.madessinin (o)bendi ger€ğtnce tanr,teşhis

ve/veya tedaü amaçlı kullanılacaktr.

.YilldeDici tarafrndan teklif edllen cihaan Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz tJlusal Bitgi

BankasındafflTUBB) kaydı bulunmahdır.

.Bu durumu ihale dökümanlan içerisinde belgelemelidir.

.Teklif edilen cihaan UBB bitgisl doğuluğ,u TİflrBB ve MKIS den kontrol edilir.t(apsam dşı olan

cihazlar için "Tıbbi cüazlarla itgiü Mal ve Hlzmet Alımı İştemleri " konulu genelgenin 2.4

maddesi gereğince satn alma süreci tamamıanmadan imaıat$ ve itİıaıaçı tarafindan TİTcKdan

göriiş aIınarak TKHK Mali Hizmeder Kuruın Başlıanlığna bilgi verilecektir.@u durumda teklif

edilecek ürünler i$n firmalar ihale önc.slnde ger€ken 96rüş dmayı ve blIgi iledmini

ğmamlamdıdır.

.Mdzeme ile ilgili yapılacak tii,ın işlemlerde MI(YS lsmi kullanılmalıdır.

.Numune i§tenmesi duruınunda teklifle birlikE numuneler gönderilmelidir.

.Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmeıidır..Yüklenicı firma teklifle
birlikte Satış Yeri Yeterlilik Beıgesini satın alma dokümanİannda beyan eğneıidir.
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