
SETLERE AİT ETİKET, KAI-IT VE STERİLİZASYON BİLGİLERİ
1. L]riinünSL.I'I'kodu: ()lt2200Ö'.\KLl\tY.\l{l)I\f].1 'lt)l)L.\Nf.\S|,.'lİ;ilccşlcşınisrılmalıdır.

2. \'ıkum yardımlı tııplanıa seti ambılajı üzcriııdc ürctiıı vc stıır kullanma tarihi. mırkı bilgnlcri, L]BB ktıdu, lrıt nunrarısı vb. rılmalıdır.
3. Lı.iinai., tcslim tarihinilcn itibaren cn ız 2,1(virmidiirt) av mivıdı tılmalıdır.
1. \'iik]cnici firma bıızuk vcva hatah qkan ürüırlcri vcnisi ilc dcgistirmclidir.
5. İha]cvc kıtılın firmılar, tcklif cttıklcri ma]zcıncı.c ıit Lı'l'S'tlcn ılıırmıs tjrmı r,c / vcva bıvi taırımlavıcı ktıda sahip tı]melıtlır.
6. Llrünİcrin stt,ril i,iiırtcmi l,]tilcn ( )ksit rılmzılıdır.
7, [ırüılcr t,lı bclğcsinc sahip ıılmalıdır.

bclirtilmclidir.

r,ırrlııı-ı]ı tııplamı kıbı i]c vakum vardımlı kapama sct]cri grup haliırdc dcğcrlcndireccktır.

SETLERE AİT ÜRÜN ÖzprrİxıBnİ
1. \'ıktıııı r,arclımlı tııpliıma scti (canlstcr) ilc Yarı Kapamı [lnitusi birbirin(,uvgun vc ar,ııı markı tılmahdır.

cxsuriıııın ttıplama kabında tııplaırması ve vara vatıSndıki lıasıncın k<ııtrrılü vc diğcr kıı-ıallırdıki trkııııklann giderilıncsiııi seğlıınılıtlır.
3. \'ıkum varrlımlı t<ıplınra sctiı ttıplınra kabı vc drcnaj (ıığlaııtı) h<ırtumu İçcrmclıdir.

stırcktil iği stğlanıbilmcli,:iir.

(t_lcı-ı-ıtı vcı,ı ihılc stıırası firnıa tarafındıuı tcslinı cdilccektir.)
6. \'akunı vardımh tııplama stti iccrisiııdeki tı4,ıl:ıına liabı (caııister) 500 ml + 50 sırı trıplama kapasitcsiırc salıip tıln,ıalıı.lır.
'7. 'liıplaına kalıı (caıristcr) üzcrındc hacin,ı gıistcrgc cctvcli lıuluıımalıdır.

cııgcllcvccck sckildc bıktcrivcl bir tiltrc ,ilc ıcrrısrıllcri rutıbilccck şekildc tılmalıdır.

10. \'alıuııı r,ıttlınıh t()plıma scti iciı-ıdcki bağlantı hrırtumu kapama scti ilc u\,umlu tılrnalıdır.

vıkun t,ardımlı vara kaparna ünitcsindcn a\,1rmaya r>lınak tınır,acak biçimde klemplcri l>ulunmalıdır.

SETLERE AİT ClHAz Özpı-ı-lrrpnİ

iizcl|ikler tedıı,i açısındaıı iiııen-ı ırz cttigindcn tüm üninlcr icin gcccrli ve sırt tılup itirız cdi]n,ıcvcccktir.

icin geçcrli vc sart rılup itıraz cdilmcıcccktir.
4. (-ihız üzcrinde cihazın gcrçtklcstirdiğ işlcm basamirkIan r,ızılı ıılarırk giirülnclidir.

vAIruM YARDIMLI BÜn,ÜK - ORTA - t<ÜçÜK KAPAMA sETİ İçİN vAK[rM YARDIMLI ToPLAMA SETİ
(CANISTER) JELLİ TEKNİK ŞARTNAME
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VAIOM YA]iDIMLI SÜNGERLİ IGPAIvrr{ SETİ KÜçÜK BoY TEKNIK şAIITNAı\,ıE
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sETLERE AiT ETİKET, KAyIT vE sıEnilizAsyoN BiLGiLERi
1. (]rüııüıı SL,,l, ktıdu: ( )ll21(ı0 (\'.\KLl iu \'.\t{i)I \f 1 .t K,\l'. \\L \ s ı "ü i, K L'r - Ü K Y l i ( )R'l'.\) ilc cslcsmis tı]malıdır.

2. \'akuın r.ırdımlı kapama seti aııtıılajı tizcriııde ürctim vc srıı-ı kullaııma tarihi. ınarka bilgilcri, LrBB k<ıt]u. lrıt ı-ıumarası vb. ıı]ınırlıdır

3, ('l.ür,ün tcslim tarihintlen itilıarcı en ız 24(virmidiirt) av miyadı <ılınıılıdır.

4, \'ilklcıici firrrıa br-ızuk vcya lıatalı cıkaı ürünlcri vcırisi ilc dcgnştirnıclidir.
5. ihılcı,c katılan t'inriılar, tcklif cttik]cri malzcmcı,c ait Il'l'S'dcn alıırmış tjrma vc / vcva bıı,i tanımlırncı krıdı sıhip ıılmalıdır.

6, ['riinlcriıı steril viiııtcmi lıtilcn ()ksit tılmılıdır.
'1. L]rünlcr (.1,1 lıclgcsinc sıhip <ılmalıdır.

SETLERE eİr ÜnÜN Öznı,ı,İxreRİ
1. \'akum varclımlı gri veva vcşil süngcrli kapaını scti i]t \'ırı Kıpıını tnjtcsi ,,. cınistcr lıirbiriııı,u\'1auı] \'c aı'nı ııarkıı rılııılıtlır.

viizer,iııt, lı< ııırrıjcıı ı.lıStılıı-ıasıııı sığlamalırlır.
4, İi"1."-^ seti icintlcki medikal süııgcr en ez .150 cm] lıacmc sahip varalan vevı 'l 50 cm 2 1,üzeş alaııııı sıhip r'ırılın kıPatel:ıilnıclirlir.

ı,cva ihılc srıırr:rsı f'jrnıa tırafıııdaıı tcslim cdilccektir.)

t,J il,r,,,krir.;

SETLERE AİT C1HAZ Özpı-ı-lxrEnl

iizcllıklcr terlavi ıcısıı-ıı]aıı ij,ncm arz cttigindcn tüm ürün]er için gcçcrlİ ve sart ıılup İtirız cdİ}ı,ıcvcccktir.

içitı gcccrli vc sert ()lup itiraz cdi]nievcccktir.
4. (]ihaz üzcriı-ıdc cihızııı 11crccklcstirdiği işlcın basaınaklırı vazılı <ılırrık giirülnıclidir.

SET tçERlĞİ Özgı-ı,İı«-nnİ
1. Siiııgcr 9,9+1cnı bt_,1,undı. 1_1,9+1cm cnindc vc 3,3 +0,2 cıı,ı kılıırlığırrla vcvı 1,6 t 0,2 cn-ı kılınlığnda 2 ıdet süngcr

2. 2() x 30 cm f 5 ebatlınııdı cn az 2 (iki) ıdct şeffifl,ıpıskınlı \,ara i)rtiisü ( drapc)

3. 'l'cmizlcme \{cndi]i 2 + 0,5 ml ]racn,ıiııdc

4. \'ara b<ır,utuııu iilcı,ııck içiıı cn az 1 5 cm b<ı\,utuııda cctve]

5. \'akum vartlınrlı kap:rııııı sctindc buluııan süırgcr, süngcr vakum ıardımlı r,arır lıapama cihazı lılmıd:ıı dı l'ıra
cıı[cktc varılardı Lıaktcri ı,ükünü azaltabi]mcli, teııas i,üzcl,indc graniilırsvrınu sağlayabilnıeli, bı-ı iızclliklcr
liııııtIaı,ıınalıclıt. (dcmt> vcl,e ıhalc s()nrısl firmı tarıtlııdaıı teslim cdilcccktir.)

giivcnli sckildc tutunmalıdır.

varı biilgcsintlcn kaldrrmııdaır hastaıı Lıelirli bir sürc vıkum vardımlı vara kıpıma ünitcsiı-ıdcı-ı a\'1fıTeva tıIaıık t:rnı\'aclık biÇimdc klcmPlcri

bulunmalıdır.

kıııılııı-ım:rsıı,ıı ırtırılıİlınc]i.
kliııik litt,rıtıir bclgesi ilc
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