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r. LAMİNASYONLU BARKOD ETİKETİ
l. l. Brother PT-9800PCN cihazına uyumlu olmalıdır.

].^Z ]O 
ınm eUalannda giiçlü yapışkanlı laminasyonlu etiket olmalıdır.1,3. Etiket sudan, sıcaktan, soğuktan ve kimya"j mraaeıe.oen etkilenmemelidir.1.4. Solmaz ve yırtılmaz olmalıdır.

1.5. İç ve dış mekinlarda kullanlnalıdır.
1.6. 36 mm x 8 m beyaz üstiine siyü olmalıdır.
Numuneye göıe değerlendirme yapılacaktır
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106. ÖNLÜKNONSTERİL GEKKIJLLANIMLIK)
106.1. Önlük materyali,50-60 grlm2 hava geçirgen ve teri emebilen medikal non-woven

den üretilmiş olup tek kullanımlık olmalıdır.
106.2. İstenilen bedenlerde üretilen önlükler, kultanıcryt rahatsn etmeyecek biçimde

yumuşak olmalı ve terletmemeli, önlüğün boyun krsmı teri emen, sürtünmeyle
cildi tahriş etmeyen, yumuşak kunaş, biye ile çevrelenmiş olmalıdır.

106.3. Büyük beden (XL-XXL) ve boyu en az 150 cm olmalıdır.
106.4. Önmlq dış bağcıklannın bağlama esnasrnda, bağcıklar çekince hemen

kopmamalıdır.
106.5. Önük kol kesimi hareket §erbestliğini lasıtlamayacak şekilde olmah ve lıusa kollu

olmamalıdır.
106.6, ÖnHgün dikiş yerteri yeterince sağlam olup, beden hareketleri ile açrlmamalıdır.
l06.7. Kuşak uzunlukları 60_70 cm olmahdır.
106.8. Hasta önlüğü materyali, kesinlikle iç göstermeyen non-transparan materyalden

üretilmiş olmalı, koyu renkler tercih edilmelidir. Firma ihalede talebi olan
hastanelerin renk tercihini dikkate alacakhr.

l06.9. ÖnHğün bilek krsmı lastik]i olmalıdır ve lastik lqsmı bileği fazla sıkmamalı.
106.10. Önlükler tekli paketlerde otmah ve kutular en fazla 100'lük olmalıdır.
l06. l 1. Numune iizerinden değerlendirme yapılacaktır.
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l, y{Zlc| siYAH Mt REKKEP KARTUŞ - Epson T774l
l .1 . Yazıcı miirekkep kartuşu mevcut yazıcılara uygun özellikte olmalıdır.
1,2, Orijinal tirtin olmah, muadil iiriin olmama|ı. İhale komisyonu talep ettiğinde istekli bunu

belgeleyebitmeli.
1.3. Malzemenin iiretim tari}ıi içinde bulunulan yıl veya en faz)a içinde bulunulan yılın bir

önceki yılana ait olmalıdr.
1.4. Teslim edilecek iiri.inlerin miatlan teslim tarihinden itibaren en az iki yıl olmalıdır.
1.5. Şişedeki mtirekkep miktan en az 140 ml olmah ve en az 6000 sayfa baskı kapasiteli

olmalıdır.
1.6. Ma]zemenin i.izerinde bulıınan tarih ve numara gibi işlemleri belirgin olmalıdır.
t.7. Üriin paketleri yıpraruıış, yırtılmış, tekrardan yapıştınlmış veya ağzı açık olmamalıdır.
1.8. Temiz 44 kAğıdına yazı yazdınldığında i.izerinde leke brakmamalıdn. Metni tam

yazrrıalıdır. KAğıdın arka tarafina hiçbir şekilde boya geçmemelidir.
1.9. yiıklenici malzeme tesliminden sonra doğabilecek herhangi bir olumsuz drıruma karşı

taahhütname vennelidir.
1.10. Kartuş renkleri koyu ve net olmalı, dağılmamalıdr.
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YÜK'EK DÜZEY ALE, DEZENFEK'AN' TEKa{ıK şARTNAMESı (ENDosKoPlX cıHAztARA
uYUMtu)

1. Solüsyon manüel kuilanım için dezenfekiyon kaplarında kullanılabilmeii.

2, Yüksek düzeyde dezenfektan grubuna dahil olmall; bakteriler (Tbc, MRsA, Pseudomonas veacinetobacter türleri dahil bakterisid, fungusid ve virüsid (HBV/ HlV/ HcV / Rota Virüsleri) olmah
3, Solüsyon kullanıma hazır olmalı, kuarteİner amonyum, fenol, klor, a|dehid içermemeli.

4, solü,yon her türlü aletin, aksesuar|arın, optik cihazların dezenfeksiyonu nedeniy|e paslanma,
korozyon, endeskop kıilflarında yumuşama ve zedelenmelerine neden olmamalı.

5. Hastanemizde kullanı|an endeskop vb. optik cihazlarla uyumlu oimalı.

6. Ürün teslim tarihinden itibaren en az iki yıl kullanım süreli olmalı.

7, Ürün, otok|ava giremeyen aletlerin yüksek düzey dezenfekiyonu amacıyla kul|anı|acaİtır.

8. Ürün kullanıma hazır olmalı, ek dilüsyona gerek olmamalıdır.

9. Ürün açıldıktan sonra en az 14 gün süre ile kullanılabilmeli

10.Ürün 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır

11.Üİünün test stripleri olmalıdıı.

12.Numune üzerinde değerlendirme yapllacaktır.
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l. Solüsyon otomotik olet ykomo mokinelerinde cerrohi ve medakol oletleıin iemi/ik işleminden sonro
durulomo işleminde kullonımo uygun olmolıdır.

2. En dz l ykomo mokinesine oit Uygunluk belgesi bulundurulmolı ve ihole dosyosındo sunulmohdır.

3, Ürun durulomonın yonındo oletler üzerinde yoğloycı özelliğe de sohip olmohdır.

4. Ün]nün bi|eşiminde yoğunloştınlmış etilen ve propilen okside kondensotı, glikolik türevled Ve yoğ
olkolleri bulunmohdır.

5. Kimyosol içeriğinde köpük önleyici modde bulunmohdır.

6. Üün konsonire olmolı ve ykomo mokinelerinde otomotik olorok seyreliilme|idh. Sıcok veyo soğuk, her
türlü kolitede su {reverse osmos veyo deiyonke su) ile rohothldo kullonılobilme|idir

7. Ünjn durulomo sonrosl oletleİin hı/o kurumosıno yordımcı olobilecek özelliHe olmoİdır.

8. Konsontre ünjnün pH değeri yokloşık 7 , % 0,2 oronındo sulondın|dığıno pH değeri yokloşık 7,7
olmoİdır.Ünjnün yoğUnlUğU 2@C'de l .0l2 (İ0,005) olmohdır.

g. Ün]n iitonwm, olüminyum, bokır, pirinç, silikon, PVC, yüksek ve düşük yoğunluklu po|ielilen,
poliüreton, polyomid vb. yüzeyler i|e geniş moteryol Uyumluluğuno sohip olmolı ve uyumlu olduğu
moteryoİler listesi ihole dosyoslndo sunulmolıdır.

10. Ünjn otomoiik mokinelerde deteıjon ile yopılon yıkomo sonrosı kullon|locoğındon, uyumsuzluHon
koynok|ı herhongi bir istenmeyen etkiyi ön|emek için deterion ile oynı morko olmo şortı oronocoHır.

l |. Korozyono neden olmodığı bilimsel çolışmo ile belgelendirilme|idir.

l2. On'.iinol 5 L'lik kilitli kopok ombolo.jındo olmoh, omboloj üzerinde üninün kimyosol içeriği, üretim ve son
kul|onmo torihi, Ioi numorosı yozmohdır.

l3, Ürune oit Güvenlik Bilgi Formu verilmelidir.

l4. Ün]n 2 (lki) yıl rof ömdne sohip olmofudır. Son kullonım torihine kodor stobil koldığı loborotuvor
çoİşmosl ile belge|enmelıdir. Ürün hostoneye tes|iminden sonro en oz ]8 oy miodl olmohdır.

l5. Teklif veren firmolor uzmon tjryenin beliılediği soyıdo numuneyi ihole öncesi teslim edecektir.
NUmUneler me*el steıilizosyon ünite§İnde kullondınlocokhr. Ünin seçiminde sdüsyonun cihozdoki
performonsı ve ünile sorumlUsUnun ünjn hokkındoki göruŞled dikkote ohnocoKlr.

'l6. Muoyene komisyonu gerek duymosı holinde Tü*iye Ho|k Soğlığı Kurumu boşto dmok üzere her seri
için yelerli soyıdo numUne olorok mosroflon firmoyo oiİ olmok üzere onoliz (mikobiyol etkinlik,
toksikolojik. kimyosol içeıik, koroif etki vb.) için gönderebileceHir. Anoliz nedeniYe elailen stok fiımo
iorof ındon tomomlonocoHır.

l 7. Numuneler orijinol ombolojındo denenerek olınocokiır.

l8. Yük|enici firmo şortnomenin her moddesine tek tek uyocoğını beyon ve toohhüt etmeladir.
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