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PiYAsA ARAşTIRMA TEKLII MEKTUBU

__ }Iastanemizin ilıtiyaÇlanndan aşğda cinsi ve mikan yazıh olan malzemeler 4?34 sayılı Kamu ihale
Kanununun 22ld (Doğrudan Temin) yöntemi ile satın alınacaktır. KDV Hıriç birim fiyatın t 

".tarr".i,satnalna birimine gönderilmesini rica ederim.

ILEAN ERKAN

s.No i{al / Hizmet Adı Miktan Birimi Toplam
FıYat

1 TRiAJ BİLEKLİĞi 40 ADET
2 TRIAJ KARTI. 40 ADET
3 HASTA TEMiLEME SÜNGERİ r0 i ADET

Crenel
Toplam(KDV

Hariç):

Adı Firma yetkilisi
Adresi
Telefon ,Ka§eY€Imza
Fax
E-Mail

Not: Teklirlerd€ Kıre]ımı ve Dık§il Keslnlikle Olmayıcaktır.

l.
Bırİm Fİyat

Teklif Veıen Firmanın



TRiAJ giLrrı-iĞiN TEKNir şanrııınıvıEsi
l.Triaj bilekliği su ve neme dayanıklı olmalıdır

2.Bilekliğin mıknatıslı olmalı bilekliğe rahat taİılmalı

3.Bilekliğin en az uzunluğu 38 cm genişliği 3 cm olmalıdır.

4.Bileklikler triaj renklerine uygun olmalıdır



TRiAJ KART|NlN
F|ZiKSEL ÖZELLiKLER| VE TEKNlK ŞARTNAMES|'l.Kartın Boyu 28,5 cm uzunluğunda olacaktır
2.Kartın Eni, 1'l ,5 cm uzunluğunda olacaktır
3.Triaj kartının ağırlığı 300 gramlm2, kalitesi 1. hamur olacaktır
4.|şaretli yerleri elle yırtılması zor olmayacak şekilde delikli olacaktır.
S.Triaj Kartının Ön yüzü ile arka yüzü mesafeİeri eşit o|acak yırtılması için delikli yerler iki
tarafta da aynı seviyede olacaktır.
6.Triaj Kartı Ofset Baskı Tekniği ile basılacaktır.
7.Triaj kartının üzerindeki yazılar yağmur veya su ile etkilenip bozulmayacak özel
likteki mürekkeple basılmış olması gerekmektedir.
8.Ust ortaslnda iP veya kurdele geçirilecek kısmı delik ve metalle güçlendirilmiş olmalıdır.
9.kart 4x4 renkli olacaktır, örnekteki gibi renkli olan yerler aynı renklerde basılıcaktı
1O.Triaj kartlan suya ve neme dayanıklı olmalıdır
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vücüT TEMizLEME süNGERiN TEKNiK şARTNAMESi

1-Kontaminasyon önleyici ve anti bakteriyal olmalı, temizleyici, nemlendirici,
koku giderici olmalıdır,
2-Psödomonas Aeroginosa, E.Coli, Stafhilococus Aureus, Salmonella
Typhimurium, Streptecocus Fassalis gibi mikroorganizmalara etkili olmalıdır.
3-Latex, Alkol, lanolin içermemelidir
4-Non Woven ma|zemeden yapı|malıdır.

5-0da sıcaklığında veya mikrodalga fırında ısıtılarak kullanılabilmelidir. Paketler
en az 20 saniye ısıtılması için ısıya dayanıklı olmalıdır,
6-Her ciltte kulla nılabilmeli ciltte alerji yapmamalıdır,
7-Temizlik pedlerinin kimyasal içeriğinde vitamin E ve provitamin 85 VE Alonin
içermelidir.

8-Vücut temizleme pedleri aleo vera ve chamomille desteklenmelidir.
9-Poşetlerdeki malzeme kontaminasyon önleyici nitelikte kullanıma hazır
olma lıd ır.

10-Cildi nemlendirici ve yumuşatıcı özellikte olmalıdır,
11-Ciltte durulama kurulama gerektirmez özellikte olma lıdır,
12-Her cildin asididitesine göre Ph 5.5 ayarlanmış olmahdır.
13-Ürün TSE veya lSO be|gesi ve CE belgesine sahip olmalıdır.
14-Su gerektirmemeli kullanıma hazır olmalı, haricen bir sıvı emdirme ihtiyacı
duyulmamalıdır.

].5-Kullanım süresi en az 2 yı| olmalıdır.
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