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SODA LİME TEKNİK ŞARTNAMESi

1. UV geçirgenliğ en az olan koyu reüli bidonlarda bulunmahdır.
2. Absorban içine asit veya alkali ortamda renk değiştirecek indikatör eklenmiş olmalıdır.
3. Kendinden porlu olan granüller halinde bulunmalıdır.
4. Kimyasalözellikleri;

a. Ca(OH)2 %80-85
b. Alkali Hidroksit %3*4

c. Rutubet %l2-19 aralıklarında olmalıdır.
5. Fizikselözellikleri;

a. CO2 absorbsiyonu min. %l9
b. Kurutmakaybı%ol2-|9
c. Rutubet absorbsiyonu (%85 relatif doygunluktaki ortamda 24 saalte) maks. %5

olmalıdır.
6. 20 kg'hk bidonlarda olmahdır.
7. Ürtlnler T.C. Sağlık Bakarılığının 20l0/l1 sayılı genelgesi gereği Ti.iırkiye İlaç ve Tıbbi

Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) veya Üriiııı Takip Sistemi'ne ÇUrS; kayıtlı
olmak zorundaüı.

8. Raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
9. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullarulabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

tutulacaktr. Uygunluk karan kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile
verileceiiir. Ürtlnler için "Numune Listesinde" aynca nı.ımune sayısı belirtilmemiş ise biı
adet numune bırakrlacaiıır.

l0. Herhangi bir nedenle tiiketilmeyen iirtinler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli iiriinle değiştirilmelidir.
11. Bakanlıkça toplanmasına karaı verilen iiriiııler geri alınrp toplarulan seri numaralılar

dışındaki serilerle fıyat farkı aranmadan aynı miktar olaıak değiştirilecektir.
12. Firma bozuk hatalı ç*an iiriinleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
13. Kullanım sırasmda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı iiretim malzemenin alındığı hastanede ürünü teslim eden

firma ilgili kliniğin iki kullancı hekimi tarafından bir futanak tutulup firmaya sözlü
bildirilmesi ile firma 24 saalle malzemeyi değiştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez aynı

malzemede iiretim hatası ilgili branş hekimi tarafından tespit edilirse fırma geri kalan tiim
malzemeleri 24-48 saatle değiştirmeyi taahhüt eder. Değişim için ücret talep edemez.

Değişim için aynı ihalede teklif verilen tirtinler arasından mevcut firmadan daha yüksek
teklif veren iiriinlerden birisi olmalıdır.
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