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1 RlOcc 100000 ADET
2 15000El,,l]E 10 cc SIYAH ADET
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ENJEKTÖRDisPosABLEGEKKULLANrıııırlÜçPARÇALITEIc{iK
ŞARTNAMESI

l. Enjektör gövde, piston ve piston lusİİgİ ol*ut 3 parçadan oluşmah, steril ambalajının içinde

iğıe ucu bulunmalıdır.
2. Tek kullanıınlık, apirojen, non-toksik ubbi PVC'den yapılmış olmahdır, %6 eğimli luer

olmalıdu.
3. Cizsi ve rakamlar belirgin olınalı, rakaınlar gövdenin sağ taıafında düzgiirı olarak
"' "ffi""ül*"İİ*Lş. 

'!* 
tasılmamalı ve ıslandığında silinmemelidir,

4. 2ml, 5ml, 10 ml, enjektör ;;;;; ;" dizycm 
-çizgileri olmalı, cc ve dizyem çizgisi

"O1s,rrrj'aan" başlİnıalıdır,
5. 20;;il;[.ni.ı.ıo, tır"rina" cc çizgileri olmalı, cc çizgisi "o(sıfır),dan" başlamalıdlr.

;: N;;f b;.inç'uvgulana,g,nOo t,aĞ kaçogı yapmımalı, piston kısmı hava ve sıvı

kaçırmamalıdır.
Z. PnİJGİ lrurnesi basıııçla çatlamamalı, hazıesinde mayi bırakmamalıdır,

ö: ;iiHH;i-"*ı"i Ja.tiı."iiaır, o.J,y, pistonun atka tarafına kaçırmamalıdrr.

9. Pislon geriye çekildiği,d;';;;;ü;'İçİnJ"n koluy,u çıkmasını önleyecek dtueneği

bulunmalıdu.
l0. İğ;; ;rrktöre iyi adapte olmalı, adaptörden sıvı taçırmaınalıdır,

i;: iE;; ."t"ii a"ı.ra" ı."ı"İ-İı"-.].,n.İı, dİnmemeli, dokuyu ıahrip etmeYecek Şekilde ve

özellikte olmahdır.
ız. iır*tıi ," a".la atar setleri ile kullaırıına uygun, uyumlu olmalıdıı.

13. Tekli, en az bir t"ror, ş"İİu| .İ".il, ,t"riıiİği bozmayacak şekilde kolaYca aÇılabilecek

ambalaj içinde olnıalıdır,
l4. Enjektör ve pi§ton pürüzsiiz olmalı, kullanım sırasında tahrise neden olınaınalıdır,

l5, En az t00, en r*ı" zso aj"iıi,ü"rira" tirti" uıgilerinin yer aldıgı kuıular içinde olmalıdır.

ıo. üulr"m" aauıda belirtilen ebatlaıda olmalıdır

l?. Ambalajlann üzerinde ,;;;lt--y;; İolt,l, son tull-,a tadhi ve ne ile sterilize edildiği

açıkça belirtilmiş olmalıdır,
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SARGI BEZİ TEKNiK ŞARTNAMESİ

Saıgı bezi malzeıne aduıda belirtilen ebatlarda olmalıdu,

%l00 pamuk ipliğnden dokunmuş olmalıdır,

S"rg, U"a Wİo, t"rrrıkokusuz, nemsiz olmah] iDerinde kir, elyaf artıklan, yağ lekesi,

y"Ğ", 
"l.i* 

dikiş, ek yeri ve paıça bulunmamalı, kaçmrş iplik göriinmemelidir,

Sargı bezinin emici özelliği yUksek olmalı,

İ.rİ U"arri" l cm'sinde atkı,çözgü teli sayısı en aİ 20 olmalıdır,

İ.rİ, U"zi dilzgiin sanlmış olmalı-, kenarlan yrrtık, kaç* olmayacak, kenarlarından hiçbir

şeki-lde ipük sarkmuyacak şekildc dtlzgüıı örülm$ olmalıdır,

roıay yırtılauilmeli ya da kesilebiimeli, koparılan bölümlerde deformite (dokurıa

bozukluğıı liflenme) olmamalıdır,

Sargı beli rulolan suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdr,

Ru1-olar en fazla 200 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim edilmelidiı,

Ut- ı*s-6O , uAı-Emtea
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FLASTER BEZ 5*10 TEKNİK şARTNAMESi

1. Flaster ten rengi dokuma kumaştan yapılmrş olup, tıbbi bez flaster olınalıdır.
2. Çinko oksit bazh yapışkanr uzun siireli yaprşma sağlamalı, neme, ter ve suya daian*lı olınalıdf.
3. Cildin hava almasınr sağlamahdır.
4. Çıkanldığında ciltte yapışkan arhğı bırakmamah; hassas olmayan normal cilt yapısına sahip

hastalarda alerjik reaksiyon vermemelidir.
5. Enine ve boüuna kolaylıkla kopabilmelidir.
6. İstekli, teslim ettiği ürünleri miadının dolmasına 3 (üç) ay kata yenisi ile değiştirecekir.
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