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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.
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Setler non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımalıdır.

Hasta üst örtüsünde kullanılan üst katı, ameliyat esnasında oluşacak kan alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile
örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan 28 gr/m2 çok emici medikal non woven, bu sıvıların alta geçmesini
engelleyen bakteri bariyerli 30 mikron medikal polietilenden oluşan 2 katlı materyalden mamul olmalıdır.
Örtü üretiminde kullanılacak malzemeler arkasını göstermeyecek tipte olacaktır.(Şeffaf yada yarı şeffaf malzeme kabul
edilmez) Hammaddeler medikal amaçla üretilmiş malzemeler olacak.
Örtülerde kullanılan cilde yapıştırılacak olan bantlar non-alerjik ve özellikle bu iş için üretilmiş olmalıdır.

Perkütan Nefrolitotomi Örtüsü 150±5x 300±5 cm. boyutlarında, hastayı tek seferde tamamen örtebilecek yeterlilikte olmalı
ve operasyon sahasında 25x25 cm bir delik bulunmalı ve bu deliğin hastanın vücuduna temas eden kısmı yapışkan
cerrah filmle kaplı olmalıdır. Deliğin çevresi non alerjik cilt bandı ile çevrelenmiş olmalıdır.
Perkütan Nefrolitotomi Örtüsü operasyon sırasında çıkan sıvıları toplayacak bir torbaya sahip olmalıdır. Torba üzerinde
aspirasyon için bir adet boşaltma tapası bulunmalıdır. Sıvının akışını kolaylaştırmak için cerrahı poşu ayarlayabilmesi
için bükülebilir tele sahip olmalıdır. Torba içerisinde sıvıların geçişini sağlayan ancak dokuların geçişini sağlayan ancak
dokuların geçişini engelleyen bir düzenek olmalıdır.
Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.

Set alet masa örtüsüne sarılı olarak bir yüzü medikal kağıttan imal edilmiş Etilenoksit gazı ile sterilizasyon yöntemine
uygun sterilizasyon poşeti ile paketlenmiş olmalıdır. Bu poşetler kullanıcıya kolaylık sağlaması için  "V" şeklinde
kapatılmış olmalıdır.
Set Etilenoksit ile steril edilmelidir.

Üretici firma ISO 9000 Kalite Sistem belgelerinden birine sahip olmalıdır. Ürünler CE ürün kalite işaretini taşımalı ve bu
işaretle ilgili sertifikanın kopyası ihale evrakları ile verilmelidir.
 Set içinde aşağıdaki malzemeler bulunacaktır.

1 Adet 150X300 cm.ebadında Perkütan Nefrolitotomi Örtüsü

1 adet 150X200 cm ebadında alet masa örtüsü

2 Adet Kamera kılıfı

1 adet C kollu skopi kılıfı

2 adet 10X30 non-woven bant

2 adet takviyesiz cerrahi gömlek

2 adet 40X40 el kurulama havlusu

Önlüklerde kullanılan malzeme cerrahi operasyonlarda kullanılmak üzere en az 50 gr/m" ağırlığında medikal non-woven
malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
Önlükler sterilizasyonu bozulmadan giyilebilecek şekilde katlanmış olmalıdır.
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Önlüklerde non-steril kişinin bağlamasını sağlayan ve tutma yerini gösteren kart sistemi olmalıdır.

Önlüklerde kol manşetleri giyenin bileğini rahatsız etmeyecek şekilde dikişsiz tüp şeklinde örgü olmalıdır.Kol manşetleri
min. 8-10 cm olmalıdır.
Önlükler sağlamlığı arttırmak için kilitli çift iğne dikişle dikilmeli,kolların gövdeye tutturulması ve kol üst dikişlerinin kilitli
çift iğne ile yapılması gereklidir.Kolların dikişi üst tarafta kalmalı ve bu sayede kontaminasyon riskini minimuma
indirmelidir.
Seti oluşturan parçalar 150X200 cm boyutlarında bir alet masa örtüsüne bohçalanmalıdır.Bu örtü malzeme alındıktan
sonra alt masa örtüsü olarak kullanılmaya uygun olmalıdır.
Teslim edilen malzemelerin,teslim tarihinden itibaren en az 18 ay raf ömrü olmalıdır.


