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BUHAR içiN HIZLI SONUÇ VEREN BIYo_LoJiK tNDİKATÖR
TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. paket tek kullanımlık olacaktır,
2. Paket buhar sterilizasyonu için en zor şartları sağlayacak AAMI standardına uygun

diizenekte olmalıdır.
3. Paketin üzerinde işlem indikatörü bulunmalıdr,

;: P;i"ir"r".,terilizatörlerinin biyolojik kontrolünde kullanrlabilmelidir.

5. Paket içinde laboratuar ortamına gerek duyulmadan sonucun ahnmasrna ve

Geobacillus Stearottıermaphiıus Şo.lun lb6 ve besiyeri taşıyan tiip biYolojik indikatör

olmalıdır.
6. Paket içinde class 5 entegıatör kartı bulunmalıdr,

;: i,;;i ii"..iot" trı,.ou"ii.r, i"*.g.utor kart_iieerinde yeı alan spot siyah beyazyada- 
tut r...ngi olrnamaııoır.sierilizasyo-n işleminden sonra bu spotlar siyah beyaz yada

kahverengiye dönmemelidir,
ı. r".t put"iiiçerisinde buıuian class 5 entegratör kart.üzerinde biyoğik indikatörlerin

,on İlurrn, dökiimante etmeye yarayan kayıt bilgileri yer almalıdır,

9. ;lrötk ,ürde yer alan baiteri sporu (ceobaciilus Steratermaphilus) nun Steriüte

güvenİe di2eyi (SAL) l0 6 olrnalıdır,
lO. İİvolojlt Olti.ün gerçekleştiği durumda negatif (-) sonucu biyolojik öltimün_
--' 

;;ç.ki;;fuiği d;;da;o;itif (+) sonu_cıien.geç 3_5 saat içinde gösterebiE:,,9İ

ll. İiv'"l"lİİ oltirntln g".ç"tİJşrediji pozitif (+) fup* 3 ila 5 saatte otomatik olarak

inkiıbatör cihazmda uırrrun .oo,i* kullanici inkiibatör cihazıyla eş zamanlı olarak

biyolojik indikatör mJyası"aan zıt 
_ 

renk. değişimi ile de ayrıca teyid

ejebilmelidir.Ek inkübasyona gerek duyulmamalıdır,

12. Alman tiim sonuçıa, ioı.übutör! uagıı oieı uir printer sistemiyle rapor alınabilmeli ve
-- 

,upo. tız".inde inkübatör yuvası, ısisl, saati, 9jv",:jt indikatör §onucu, otoklav kodu,

k.İİunr., ud, gibi bilgiler adli durumlarda kullanılmak iizere otomatik olarak

yazılabilmelidir.
ı3. İnkiibatör cihazı ekranı dijital olmalı ve MSÜ deki sterilizatörlerin çahşma şekline

göre ayarlanabilmelidir.
14. İırnan sonuçlar inktibatörün hafzasında salü kalrnalı, ihtiyaç duYulduğunda geriYe
- 

dOnük sonuçlara ulaşılabilmeli ve yazıcıdan çlktı alınabilmelidir,

ıs.niyolojikttıpiizerindesonkullanmatarihivekimyasalindikatörşeritlietiket
olmalıdır.

16. İnkiibatör alarmlı ve şıklı olarak kullanıcıyı uyarmahdır,

17. İnkiibatörde negatif dıırumda yeşil pozitif dıırumda krrmzı ışık yanmalıdır,

i8. Test paketi CE-belgeli olrnalıdu ve a1aedite bir kuruıuş dan alınmış olmalıdr.

19. Üriin EN 866 ve ISO l1138 belgesine sahip olmalıdır,

20. paketin iizerinde lot numarası ve son kullanma tarihi bulunmalıdır,

2l. indikatörü veren fırma iirünün kullanımı için yukarıda belirtilen özelliklerde ücretsiz

hastane talebi doğultusunda inkiibatör verecektir. Bu inkibatör cihazı saklama ve adli

durumlarda kullanabilme amaçh kendisine bağh yazıcı ile sonucu otomatik olarak

yazıcı çıktsı vermelidir.
22. Numuneye
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lendirme yapılacaktu.
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23.İstenilen ürünün "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği"nin 3.madessinin [o)bendi gereğince tanı,teşhis

ve/Veya tedavı amaçıı kullanııacaktır.

24.Yük|enici tarafindan teklif edilen cihazın Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasında(TİTUBBJ kaydı bulunmalıdır.

25.Bu durumu ihale dökiimanları içerisinde belgelemelidir.

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

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

maddesi gereğince sahn alma süreci tamamlanmadan imalatçı ve ithalatçı tarafından TİTcK'dan

görüş alınarak TKHK Mali Hizmeder Kurum Başkanlığna bilgi verilecekür,(Bu durumda teklif

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

tamamlamalıdır.

27Malzeme ile ilgili yapılacak tüm işlemlerde MKYS ismi kullanılmalıdır.

28Numune istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

29 Ürünün irsaliyesinde ve faturasında UBB kodu ibaresi belirtilmelidir.

30 Yüklenİci firma teklifle birlikte Satış Yeri Yeterlilik Belgesini satın alma dokümanlarında
beyan etmelidir.
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