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İ0 KALEM TEMİZLİX MAEEMESİTEKNİK ŞARTNAMESİ
ı- cAM VEYA pEi{er-pn Tr,uİilLft?iei 1elMSİLl

a" Camsil temideyici; het tııılu ğaİl ayf,4 f§ans, ocajq kapı, tğlğvizyon ve üğer suya dayanıklı
s€rt yüzeyleri iz bmlğnadan temizleyecek özellikte olmalıdr.

b. 500 ınl'lik özel mbalajında olmai, üstten basmü öztl püskiirtrne ryarat olmalıdıı.
c. Bileşiminde; aniyonik aktif madde, alkol kanşımı ve pa"fiim otmüdır.
d. Bileşiminde boya kullaıulacak ise yüzeyde iz bıraknamalr ve toksik olınamalrdıı.
e. Kullaıım esasııda cildi tahriş etneyecek ve hoş bir kokusu olacakhr.
f Ph 60-9.0 olmalıdu-
g. Göriınüş benak paıtikülsiiz sıvr olınalıdıı.
h. Cmsil temizleyicisinin 20 ( yirmi) derecede, yoğunluğu 1.00 + 0,05 g/cm olacat<tır.
i. Stıda çözüldiiğiinde renğ berrak ohnalıdır.
j. Aktif maddelerinin doğada parçalanma özellğ % 80 iizerinde olrnalrdır.
k. Ambdqjuıda kı{raıılaıı plastik tamaın€n geri &rıü$ilrülebilfu nit€likte otmalıdır.
l. Üıun etikai llz,erinde, iiriiniin özetlikleri, kııllanım alaıı1 kullanma alimatı, uyan kısıııı, iiıiiıı

bileşimi, ilrünün pH değoi, ilretim tarihi, son kullanma tarihi, baıkoğ iiretim parti no
mutlaka otmalıdıı. Bu bilgiler aç* ve okuısiliı şkitde ohnalıür.

2- ÇAMAŞıR sı.rYü(YoĞUN KIVAMLI)
a Sağük Bakanlıgı Biyosidal Ürun Rüsatnanesi veya Giimrük ve Ticara Bakanlığ Bildaim

Kayıt Belgesi olınalıdıı.
b. Berrak svı olımdıdır.
c. Yoğun hvamlı o|ma|ı<|rr,.

d. <Yo5 sodyum hipoHorit, <9o5 Noniyonik aktif mdde <Yo5 soÜııın hidroksit ve aynca pa.fi1Dı
içermelidiı.

e. En fada 5 kg'lık bidonlarda olmalıdır.
f Bidonla orijinal etikctli olınalrıfu. Etikette marta vo bakod bilgiloi olınalrdıı.
g. Etiketlerde etken maddeler yazılı olmaIıdır.
tı. Ürünün imat tarihi ve seri numara§ı ambatajm iizğİindğ yaali otİnalıüİ.
i. kokusu rahatsız edici olınamalrdır.
} TIIVALET KAĞIDI EULo) (NoRMAL BoY)
a" Ürıır çift kadı olacatnr. Kadaı bir birinden aynlrr nitelikte olacaknr.
b. Üriın rulo halinde, baskrsız, beyaz renkte olacaktr.
c. Ürün o/ol00 selüozdm imal edilıniş olacahı.
d. Bt adet rulo uzunluğu e,n az 20 mt olmalrüı.
e, Bt adet rulo ağılığ eo az 90 gr ohahdıı,
f. Rulo eni eıı az l0 çın olmalıdır.
g. Ürtn ambalajında maka, kaç yapıak otduğq bakod gibi bilgiüer bulunmalıdır.
h. Numune üzerindeı dğerlendiıme yryıtacaknr.
+ AMELiYATBoNESİBAĞCtr§IZ(BAÜ
a. Yııtılnaya da)ıaırkL, nonwoven şunbond materyalden üretilniş olınalıdır.
b. 30 grlm'ağırhğmda olmalıdır.
c. Hava geçirgeııliğ sağlamü, deıikli göriıniıürn oluşurmal1 terlemone[ yıımuşak ve t€r emici

özellikte olna.lıdrr.
Saçlr deriden dökiılebilecek partikiil ve nemi tutmalıdır
Kullanılan materyal tiiysiia olmalı, ameliyat bölgesine li{
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f Antialeqiik olınahdır. Ek yeri cildi uhriş
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g. Kepte yırbk, delik ve dikiş aralığ bulunmımalı, esııetildiğindg $ir|eşne yerterinden
aynlmaınğ kopmmÜdır.

h. Üst ve kenaı olmak iiızere ultrasonik dikişle dihlmeli, dikiş başlangıcı ve sonu kolryca
sökiilıneıııelidir.

i. Bone büyiklüğli saçı dışan<la bıraimayacatq kulak iiüzefini kapatacak boyutlarda olnalrdır.
j. Numuneiizeriıdeııdeğerlendiımeyapılacaknr-
s HASTAÖNLüĞü(GEBEÖNLÜĞÜ)
a" Kumaşı koyu renkte iç taafi göstermeyecek şkilde otmalıdıı.
b. Dayanıth olup kolıyca yırnlmamalıdır.
c. Ürlln tek kullaıımlık olmalrdır.
d. Ürilüır tek tek paketlenmiş olmalıdıı.
e. Non st€ril olrnahdır.
f. Önlükler fü kuşakla arka hsını kapatılabilecek şkil6" 1656.|ınnalıdıı. Kuşk çekince heııen

kopmamalı (11. (hanilelo için)
g. Önlilk kolay giyilebitecek şkilde kattanmış o|mılıdır.
h. kullanıcınlnhareketterinihsıtlıınamqlı, 1rumuşatolmalıdrr.
i. Önlükler l<isa kollu olınalıdır.
j. Büytü beden Q(L-)O(L) ve boy 1,5O cm (+5 cm) ebalarında olınüdır.
k. Nı,muneilzerindeııdeğerleııdirmeyapılacaktr.
G oDAPARFÜMÜ(500m|)
a Oda şreyİ, odalaı ve kryalı mekıinlm kokılanıdan ınndırarık teınizlik !6folg ye ferahİk

verecek özellikte olacaknr.
b. 500 ırrl'lik mmuel püsküıtırıeli anbalajlaıda olınalrdr.
c. Oda şreyinin pH değeri 6,5 (+0,5) olacaktf.
d. oda şreyinin yoğunluğu 20 0c de 1,00 (+0,05) g4 olacaktı.
e. Oda şreyi göriinilüın olarak berrak kokulu ve sıvı olacakur.
f Oda şreyi etil alko! esans, monopropiIeır gükol içerikli olınalıdır.
g. Oıta şıeyi püskilrtneli, ergonomi\ stvı olınal4 gr? iç€rmemelidh.
h. Oda spreyi yiiksek konsantrasyonda olmatı, kokusu kalıcr olınalıdır.
i. Orijinal etiket iizerinde maıkası, içeriğ, kullaıım talimat, uyancı öneriler, haciırı baıkod gibi

bilgilo olmahdır.
j. Nıımııneüzsrindeıdeğerlendiımeyçılacaktır.
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