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DEzENFEKSiyoN MAKiNALARI içiN Nörn-ııizasyoN
sor,usyoN rnxNix şanrxaıınsi

ı Cenahi alet yıkama makinelerinde alkali yıkama işlemi bittikten sonra ,yıkanan aletler
iizerinde oluşan kireç, tortu ve sulıın bıraktığı alkali atıklarının giderilmesinde,
aletlerin parlatılmasında ve yi.izeylerinde koruyucu tabaka oluşturulmasında kullanılan
konsantıe solüsyon olmalıdır.

. İçeriğinde çeşitli asit tensitler, glikoller, kompleks yapıcılar, korozyon önleyiciler
bulunmalıdır.

ı su sertliğinden etkilenmemeli, antikorozif özellikli olmalıdır.
. Konsantre çözelti l -3 mL oranrnda dilüsyon yapılarak kullarulabilmeli, göriiniimü

renksiz olmalıdır.
ı Cerrahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalan engelleyici özellikte olmalıdır.
. yoğun bakrm ve ameliyaüane böliimlerinde, anestezi alanında, mikobiyolojide
ı ve laborafuvarlarda kullanılan aletleri kullanıma hazırlamada kullarulabilmelidir.
ı Üretici fırma ISO ISO9000 ve ISO l40O0 belgelerine sahip olmalıdır.ı Ambalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sistemine süip olmahdır.o Üri.inün raf ömrü 3 yıl olmalıdır.
o Ürün ile birlikte 20 litrelik siizgeçli kapaklı dezenfeksiyon küveti l Adet ücretsiz

verilmelidir. f H §94c_r.'ı, \ - 5
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DEZENFEKSiYON MAKİNALARI İÇiN ALKALİ SOLUSYON
TEKNİK ŞARTNAMESİ

. Ürtin otomatik yıkama ve dezenfeksiyon makineleri için uygun çözelti olmah,
silikatlar, alkaliler, kompleks yapıcılaı, çözücüler, mikro-enkapsüle enzimler,
dağıtıcılar, pas önleyiciler, sertlik gidericiler, korozyon inhibitörleri içermelidir.o konsantre halde olmahdır.ı Her tiirlü su sertliğinde etkinliği kaybolmadan kullanılabilir olmahdır.ı 5-8 mL olarak otomatik sulandırma yapılarak kullanılabilmeli, otomatik makine
programlanıa uygun olmalıdır.

ı Termostabil tıbbi aletlerin temizlenmesi ve dezenfeksiyonunu 93 oC de, ısıya hassas
materyallerin temizliği için 50-60"C'de uygun olmalıdır.ı 60oC'de anestezi hortıımlan,lastik,plastikten oları malzemelerle ve elastomerden
olan malzemeler gibi termolabil materyallerin koruyucu temizliğini sağlamalıdır.. Yo0,5 lik çözeltinin pH'ı yaklaşık l0,1 olmalıdır.. Konsantre çözeltinin pH'ı yaklaşık l3 olmalıdır.ı Üretici firma ISO9000 ve ISO l4000 belgelerine sahip olmalıdr.. 
Vr.ün kilitli kapakh 5 litrelik polieülen bidonlarda olmahdır.. Uriinün 3 yıl raf ömrü olmalıdır.
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.İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin (o)bendi gereğince tanı,teşhis

ve/veya tedaü amaçh kullanılacaktır.

.Yüklenici tarafrndan teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBB) kaydı bulunmalıdır.

.Bu durumu ihale dökümanları içerisinde belgelemelidir.

.Teklifedilen cihazın UBB bilgisi doğruluğu TİTUBB ve MKYS den kontrol edilir.Kapsam dışı olan

cihazlar için "Tıbbi cihazlarla ilgili Mal ve HizmetAIımı İşlemleri " konulu genelgenin 2.4

maddesi gereğnce sahn alma süreci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçı tarafından TiTcK'dan

görüş alınarak TKHK Mali Hizmetler Kurum Başkanlığna bilgi verilecektir.(Bu durumda teklif

edilecek ürünler için firmalar ihale öncesinde gereken görüş almayı ve bilgi iletimini

tamamlamalıdır.

.Malzeme ile ilgili yapılacak tiim işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

.Numune istenmesi durumunda teklifle bir]ikte numuneler gönderilmelidir.

. Ürünün irsaliyesinde ve fafurasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

. Yüklenici firma teklifle birlikte Sahş Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında
beyan etmelidir.
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