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SPiRALLiMASA KALEMi

l- Tİıkertmez kaleftl€f,in müİekköbi ışık hashğüa sahip otmAtldrİ.

2- Mürekkebi kalıcr olmalrdn.
3- Mürekkebi bitince atılan tipte olmalı.
4- Sabit refilli olmalı
5- Sğığa zararlı madde içermemeli.
6- Kalem ucu bi\eleri Tungsten Cabide veya paslamaz çelikten olmalıdrı.
7- Kullanrcının yazm konforunu arhrması için eli rüatsız efuerneli.

8- KalerDler 0,8 ,nm uç kahnhğnda ve kapaklı olmal,dıı.
9- Rüat yumuşk ya.zmı olınalı ve kesiıtisiz çizgiye sahip olacakrr,
l0- Kalem iiaerinde iiriiııe ait marka ve bakod bilgileri ${ınmalldş.
l l- Numuneye göre dderlendirme yapılacaldr.
12- Kalem tel aracılrgıyla masaya yapışkanla sabitlenir Ozellikte olmalrdır
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l- Tüücenmez kdderie mUrell<ebi ş* hashğna sahişı oheldıı.
2- Mürekkebi kalıcr olmahdıı.
3- Miiırekkebi bitince ailan tipte olmalı.
4- Sabit refiüi o|mah.

5- Sağlığa za,arlı madde içermeıneli.
Ç Kalern ııcu bilyeleri Tımg*en Cartıitle ve,ya paslrımnz çe|ikten olndıdır.
7- Kullanıcınıı yazm konforunu arhrması içiı eli rahatsız etmeıneli.
8- Kaleırıler 0,8 ırım uç kalınlığnda ve kryaklı olmahdıı.
9- Rahat yumuşak yazıınr olrnalr ve kes.intisiz çizgiye sahip olacakar.

l0- Kaleın iiaerinde iirüne ait maıka ve barkod bilgileri bulümalıdıı.
tl- Nuııııncycgij,rcdcğcfhrdirnç



Hernşire Nöbet Teslim Defteri Teknik Şartnamesi

l. Dcftcr kapağı siyah renİİe ve paİlak olmatldıİ.Ön kapağrnda defterin ismi yazılmalıdır.
2. Defter A4 kağıdı dikcy boyutuodı olmaıı,toplam 200 yaprak 400 sayfa arkalı ve önlü olup §ayfalaİ numarall olacak şekilde basıİrn

yapılmalıdır.
3. Defrer kapağı ye yapıaklaıı birbirinden aynlınayacak ve kopmayacak şkilde cilt|enmcsi uzun sürc kullanılmaya uygun

yap§tılmış ve sağıam olmalıdr.
4. TOın baskı cvraklaınln yaalan neı okünabilir koyulukta olnaltdür.Defterin içariğ verilen ömekte ki ğbi

basılma.lıdır.
5. Kağıt kalitesi l.hamur olmalıdr.
6. Ömek numune göriilüp,uygunluk verildiktcn sonra basımr yapılmalıdır.

Nırkotik Kıyt Defteri Teknik Şırtnamesi
l. Defter kapağt §iyah renlie ve paılak olmalıdır.Ön kapağında dcfterin ismi yazılmahdır,
2. Dcftcr ,ıı4 kağıdınırı yıtıy boyutundı toplam l00 yapnk 200 safa aıkalı ve önlü olup sa}falar numaralı olacak şekildc basıını

1,apılrnal ıdır.
3. Defter kapağt ve yaPraklan birbirinden aynlmayacak ve kopmayacak şekilde cilt|enmesi uzun süre kullanılmaya uygun

yapışttnlmış ve sağlam olmaltdır.
4. Tüm bash cvraıJannm yazılan nct okunabilir koyulukta olmalıdır.Defteİin içeriği verilen ömekte ki gibi

basılmalıdır.
5. Kağıt kalitcsi l.hamur olmalıdır.
6. Ömek numune göriilüp,uyguntuk verildikİen sonra basımı yapılmalıdır.

YeşiI Ve Kırnıızı Rçeteye Tıbi İlıçlırın Devir Teslim Defteri Teknik Şartnımesi
l. Dcfter kapağı siyü ıenİıe ve parlak olmalıdır.Ön kapağnda denerin ismi yazılmalıdlr.
2. Deffer ,A4 kağldtnın dİkcy boyutundı toplaİn 200 yaprak 400 sayfa aıkalı ve önlü olup sayfalaİ numaıalı olacak şekildc baslmı

yapılmaiıdır.
3. Defter kapağl ve yaprakları birbirinden aynlmayaca* ve kopmayacak şekilde ciltlcnmesi uzun sürc kullanılmaya uygun

yapt$nlmış vc sağlaİn olmahdır.
4. Tüm baskr cvraklannn yazllaİı net okunabili. koplukta olmahd[.Defterin içeriği verilen ömektc ki gibi

basllmalıdır.
5. Kağtt kalitc§i l.hamur olmalıdır.
6. Örnek numune göıülüp,uygunluk vcrildikten sonra basımı yapılmatıd(.

Morg Kıyt Defteri Teknik Şırtnımesi
l. Dcftcr kagağ siyah rcnktc ve paılak olmalıdır.Ön kapağında defterin ismi ü,aalmaltd[.
2. Dcftcr A4 kağıdının yıtıy boyutundı toplaın l00 yaprak 200 sayfa arkalı ve önlü olup sa}falaı numaralı olacak şekilde bısımı

yapı lmalıdır.
3. Defter kapğ ve yapraklan biıbiıindcn aynloayacak ve kopmayacak şekilde ciltlenmesi uzuo sürc kullanrlmaya uygun

yapı$ır mlş ve sağlam olmalıdlr.
4. Tüm baskı cvraklannın yaalan net okunabilir koyulukta olmalıdr.Dçfterin içeriği verileıı ömektc ki gibi

basılmalıdır.
5. Kağıt kalitesi l.hamuı olmalıdu.
6. Ömek ıumune görülüp,uygunluk verildikten sonra basrmr yapılmalıdır.

Çımaşırhıne Kıyıt Defteri Teknik Şırtnamesi
1. D€fter kapağ siyah renkte ve paılak oımalıdır.Ön ka9ağında defteriı ismi yazılmalıdır.
2. Defter A4 kağıdın]n yıtıy boyutundı toplam l00 yaprak 200 saüfa aİkalı ve önlü olup sayfalar numaralı olacak ş€kiİde basımı

yapılmalıdır.
3. Defter kapağı ve yapraklan birbirindcn aynlmayaçak vt kopmayacak ş€kilde ciltlenmesi uzun §tlre kullanılmaya uygun

yapı$ınlrn§ ve §ağlam olmalıdrİ.
4. TOm baskr evraklannln yaalan net okunabiliı kolulukta olma!ıdır.Defterin içri

basılınaltdır.
5. Kağtt kalitesi l.hamur olmaltdır.
6. Ömek numune goriılüp,uygunluk verildikten sonn basımı yapılmalıdır.
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Nırkotik hıç Deür Teslim Defteri Teknik Şırtnamesi
l. Defter kapağı siyah rcnktc vc parlak olmalıdır.Ön kapağında dcffcrin ismi yazılmalıdır.
2. Defteı A4 kağıdının yıtıy boyutundı toplam l00 yaprak 200 sayfa aıkah ve önlü olup §afalaı numarah olacnk ş€kilde basmı

yapılmalıdır.
3. Defter kapağı ve yapraklan birbirinden ayrılmayacak ve kopmayacak şekildc ciltlenmesi uzun sğre kulıanılmaya uygun

yapıştınlmış ve sağlam olmaltdlr.
4. Tltm baskı ewaklannın yazrlan neı okunabilir ko}lılukta olmalıdır.Defterin içeriği verilen ömekte ki gibi

basılınalıdıf.
5. Kağtt kalitesi l.hamuİ olmalıdır.
6. Ömek numune görülüp,uygunluk verildikten sonra basmı yapılmalıdtı.
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