
rÜP aiYoxİıvıye ıgxıoo 5 ML (ıeı-ı-i sARı KApAxlı rün;rexruix şenrı*ıaıvıesi

1. Tüpler 13x1O0 boyutlarında olmalı ve 5 mL kan a|malıdır.

2. Tüpler "polietilen terefitalat" (polyethylen terephthalat ) dan imal edilmiş olmalıdır.

3. TüPlerde serumun kanın şekilli elemanlarından ayrılmasını sağlayan jel bulunmalıdır. Jel oda

sıcaklığında 8 saat ve 4oC de 7 gün serun",} biyokimyasal değer|erinin stabilitesini etkilemeyecek
yapıda olmalıdır. Bu durum bilimsel yayınlarla ispatlanmış olmalıdır.

4. TüPlerin iç yüzeylerine pıhtı aktivatörü olarak silika partikülleri püskürtü|müş olmalıdır.
5. Tüpler steril olmalıdır.

6. Tüplerin üzerindeki etikette katalog numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, üretici firma adı,
sterilite işareti yazılı olmalıdır.

7. KaPak iğnenin girebileceği ve iğnenin kendiliğinden geri atmayacağı sertlikte olmalıdır.
8. Plastiğin sertliği kapak açıldığında kanın sıçramasını engelleyecek şekilde olmalıdır.
9. TüPlerin üzerinde son kullanma tarihleriyazıIı olmalı, tüplerin depoya tesliminden itibaren miadı en

az 6 aY olmalıdır. Miadı yaklaşan ürünler son kullanma tarihine en az 3 ay kala firmaya haber
verilmek kaydıyla değiştirilecektir

10. Tüpler laboratuvarın önereceği miktar doğrultusund a (en az 1OO adet) denenmek üzere verilmelidir.
11. ihaleYi alan firma preanalitik süreçte numune alma hatalarının önlenmesine yönelik kan alan

personele eğitim vermelidir.

12. Laboratuvarda standardizasyonun sağlanması için kan alma sırasında kapağın açılması, tüpün geri

kaÇması, iğnenin holderden çıkması vakumun yetersiz olması veyafazla olması santrifüjde

kırılması, hemolizliveya fibrinli plazma oluşması veya test sonuçlarının olumsuz etkilenmesiv.b.

durumlarına karŞı, teklif edilen vakumlu tüpler ile kan alınmasından test sonuçlarının çıkmasına

kadar geÇen iŞlemleri kapsayan bir deneme çalışması yapılacaktır. Denemeler için en az 50 adet

orijinal ambalajında tüP teklif verme esnasında ihale komisyonuna sunulacaktır. ihale sonucuna

denemelerden sonra karar verilecektir.

13. Daha sonraki rutin çalışmalar sırasında tüplerle i|gili yukardaki maddede belirtilen problemler olması

durumunda bu tüplerfirma tarafından yeni lot numaralı tüpler ile değiştirilecek ve sorunların

çözülmesi sağlanacaktı r.

14. İhale dosyasında teklif edilen ürünlere ait ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı bulunmalıdır.
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