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s.No tılal / Hizmet Adİ Miktan Birimi UBB Kodu 8irim Fiyat Toplam
1 2ı000 ADET
2 PAMUK 500 GR 400 KjLoGRAM

4 PEMNTRAKET 20G 14000 ADET
5 24G 7000 ADET
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SARGI BEzi TEKNir şınrNaıvırsi

l. lOcmxlOm boyufunda olmalıdır.
2. Sargı bezi parısuman malzemesini yara üzerinde tutmaya ve sabitlemeye

uygun olmalıdır.
3. Yarah bölgede gerektiğinde basınç uygulamaya ve bölgenin hareketini

aza|tmada kullanı l abi l ir o lmal ıdr.
4. Her iki tarafi örgülü olarak üretilmiş olmalıdır.
5. Enfeksiyon oluşarı yarada iplik kalıntılarının kalmasına engel olacak

tarzda olmalıür.
6. Sargı bezi o/ol00 pamuk olmalıdır.
7. Sargı bezibeyaz, temiz, kokusuz ve hidrofil olmalıdır.
8. Sargı bezinde yırtık ve kaçık olmayacak, kenarlanndan iplikçik

vermemelidir.
9. Kolay yırtılabilmeli yada kesilebilmeli, kopanlan bölümlerde deformite

(lifl enme, dokuma bozukluğu)olmamalı
lO.Sargı bezinin lcm'sinde atkı-çözgü teli sayısı en az20 olmalıdır
1l.Sargı bezi rulolan suya dayanıklı ambalajla tek tek poşetlenmiş olmalıdır.
l2.Rulolar eıfazla 200 adetlik dayanıklı karton ambalaj içinde teslim

edilmelidir.
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K.AI,[üL (BRAIiüL-ANJioKET-İxrnı«rD rBrNix Şmrıııı,ıpsi

MuslukluoluP,tekteksterili9eri.nem€e9;HHl;;i,iljH#llili,tlıj"rHi;xlıffixtlTl:
Her kantil iizerinde çap ve boyutlt

Kanüt {lzerinde, üzeri kapalı il,i""İ tİi,'İ"İİp"nl buİuıımalı,. kelebekli olmatı, kullanıldığı zaman

İİİl'lŞ.,r,al -*v" oİ, ," l,İg"l,İsinİengilleyici bir sisıem oImalıdır,

ü;İ;İ; ;J r"-.on kullanım tarihleri olmalıdır,

İhale tırihinden itib.*.." _, viiiii. ,i"j Ş."ri 
"ırı,dır. 

İstekli urünün miadının dolmasına 3 ay4.
].

kala venisi ile değiştirektir,
e. İ<*Ülİı. "ıı, 

1rj1611166;1i1 di,avnda olmalıdır,

?_ Kanül katatçr ( fu t *, l lo#İİİ], ,]İo'X,l*"u "n 
uyumlu materyallerden FEP veya PTFE

" :]}'r"r,l.,ş trc-n;;l olma|ıdır, Radyoopak olmalıdır,

S. İğno plastik kılıfi dımara.gırerl<effi'İ 'ft 
ile uyumlu olmahdır, Plastik dış kılıf, sıyrılma riskine

karsı konik formda olmaıı ve ;rfi;;i; üü" noktasına kadar uzanınalı ve kanül kullanma

;^H;;;ffiİ ıısm ciltten kolayca girebilmelidir,. . . ..

9. Katetsr damar ıçin" girışt. ," iJ.-i. g,,Jkten sonra kink (kırrlma) yapmamalldır,

l0. Kıtet€r damar igin" gir"*"n ,İŞ,İİ,İ"l" ai,"nç gostermemeli, kolav girmelidir,

ı1. Renk kodu ilc belirlenmiu ,;Ğ,,"i;t,"üĞ:,;ob:bc, z+c ,e zob*eiui değişik boylara sahip

olmalıdır. . ..| ı_::^.:__^_L,
lZ. İ]jÜ'"'İi"J rrr.a bozuk ve hatalı ürünleri yenisi ile değiştirecektir,
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pAMuK EiDRoriııi soo GR,LIK rnıoıix şınrıııınsi
1. nbbi kullanım amaoıyla llıeülıniş, emici[k özelliği arttınlınış. boya kullaıuııadan beyazlatılmış,

kokusuz, içinde kırpınu veya herhangi biı katkı maddesi otmayan, %l00 cotton- hidrofil Pamütan
oluşmalıdır.

2, su iutucııluk ve tuzlı emilim özelliği yüksek olnalı, hidrofılliği testlere uygun olmalıdır.
3. Yakıldlğında az milııtaıda beyaz kill buakmüıfu.
4. Kopanldığınıla ve kesildiğinde etrafta toz oluşturmamalıdır.
S. Pamü iyi preslenmiş olmalı ve rulonun bitimine kadar dUzgUn açılınalıdır.
6. Uzım lifli otnalı, düzgün bir şckilde kesilmiş ve ambalajlanmış olmalıdır,
7. Suya-neme dayaııkti gramaja uygun büyiıklükteki ainbalajının içinde 500 Gr (*3gı.)pamuk

bulunmalıdır.
8. l0-30 kg' lık balyalar halinde olınalıdır.


