A3 FOTOKOPİ KAĞIDI
1.Kağıtlar1. Sınıf (Hamur kağıt) 80 gr/m2ağırlığında olmalıdır.
2.Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalıdır. Orijinal ambalajlı olmalıdır.
3.297x420 boyutunda olmalıdır.
4.Kolilerin içerisinde 5 adet paket bulunmalıdır.
5.Mürekkebi dağıtmamalıdır.
6. Saf beyaz renkte olmalıdır.
7.Çift yüz baskılarda problem yaratmamalıdır.

A4 FOTOKOPİ KAĞIDI RENKLİ
1.Kağıtlar 1. Sınıf (Hamur kağıt) 80 gr/m2 ağırlığında olmalıdır.
2.1 top 500 adet olmalıdır.
3. 210x297 boyutunda olmalıdır.
4.Mürekkebi dağıtmamalıdır. Fotokopi çekimine uygun kalınlıkta, rutubete dayanıklı,
yüzey düzgünlüğü pürüzsüz olmalıdır.
5. Sarı, pembe ve mavi renkte olmalıdır.

ATAÇ NO:8
1.Ataçlar 75 mm olmalıdır.
2.Kutular içerisinde 25 adet bulunmalıdır.
3.Metal renkte olmalıdır.
4.Gövdesi nikel veya krom kaplı olmalıdır.
BARKOD ETİKETİ (60mmX30mm)
1.Etiketler hastanemizde çalışmakta olan otomasyon sistemine uyumlu olacaktır.
2.Barkod etiketinin ölçüleri Rulo Göbek Çap:2,5cm, Uzunluk 3cm olmalıdır.
3.Etiket boyutları 60x30 mm olmalıdır.
4.Teslim edilen barkod etiketlerinin tamamı bitinceye kadar etiketlerin yapışkanlık
özelliğini kaybetmemesi gereklidir.

5.Bir ruloda etiket sayısı 1000 adet olacaktır.
6.Barkod standardı - Code 39 olmalıdır.
7.Üzerindeki yazı hemen dağılmamalı ve çıkmayacak özellikte olmalıdır.
8.Etiketler termal yanmaz özellikte olmalıdır.
9.Etiket rengi beyaz olmalıdır.
10.Nem, alkol, ışık ve ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.
11.Barkodların kolay kopmasını sağlayacak perforeli olmalıdır.

İMZA DOSYASI

1. Suni deri kaplı, perçinli olmalıdır.
2. İçten körüklü olmalıdır.
3.Körükler cilt bezinden, arayaprakları dosyalık kartondan ciltli malzeme olmalıdır.
4. Yaprak sayısı 20 adet olmalıdır.
5.Üst ve alt kapaklı köşeleri metal köşelikli olmalıdır.
6.Dış kaplaması plastik veya suni deri olmalıdır.
7.Dış kaplamanın üst sağ köşesinde etiket alanı olmalıdır.
8.A4 boyutundaki evraklar için uygun olmalıdır.
9.Kaplama rengi kırmızı ve / veya siyah renklerde olmalıdır.
KARTON TELLİ YARIM KAPAKLI DOSYA
1.Kalın kartondan olmalıdır
2.Klasörlere takılabilen cinsten olmalıdır..
3.Dosyaların içinde telleri olacaktır.
4.Yarım kapaklı olacaktır.
5.Üst kapak antetli ve pembe renkte olmalıdır.
6.En az 245x324 mm ölçülerinde olmalıdır.

PLASTİK TELLİ DOSYA (KLASÖRE TAKILABİLEN)
1-Klasöre takılabilen 235x310 mm ebatlarında olmalıdır.

2- Dosyalar kırmızı, mavi, yeşil ve sarı renkte olmalıdır.
3-Kenarları ve arka kısmı renkli, üzeri şeffaf plastikten olmalıdır.
4-Bir pakette 50 adet olmalı ve 50'lik paketin ağırlığı en az 1050 gr. olmalıdır.
5.Dosyanın iç kısmında zemin üzerine monteli dosya teli olmalıdır.

SERTİFİKA KAĞIDI
1.A4 boyutunda olmalıdır.
2. En az 200 gr/m2 olmalıdır.
3.Sertifika kağıdı mat ve kaliteli olmalıdır.

TÜKENMEZ KALEMLER
1-0.5 mm iğne uca sahip olacaktır.
2-Rahat ve yumuşak ve kesintisiz yazıma sahip olmalıdır.
3-Ergonomik tutuşlu olmalıdır.
4-Çelik uca sahip olmalıdır.
5-Havalandırmalı kapağa sahip olmalıdır.
6.Yüksek kaliteli mürekkep, kesintisiz çizgiye sahip olmalıdır.
7. Tükenmez kalemler kırmızı, mavi, kırmızı ,siyah ve yeşil renkte olacaktır.
YAZILABİLİR CD
1.Bir Kutu 50 Adet olmalıdır.
2.CD-R 50 Adet 700mb olmalıdır.
3.Her CD için bir zarf olmalıdır. Zarflar 125x125 mm, kağıt ve içinde cd görünür
şekilde olacaktır.

YAZILABİLİR CD (ROBOTİK YAZICI UYUMLU)
1.CD ‘ler 700 MB(+-100MB) kapasite olmalıdır.
2.CD’lerin yazı baskısı yapılacak yüzeyinde herhangi bir marka logosu veya yazısı
bulunmayacaktır.
3.CD’lerin üzerinde hasta bilgilerinin baskı yapılacak kısmının beyaz renkte olacak ve
baskı sonrasında yazılarda akma, silinme vb. bozulmalar olmayacaktır.
4.CD’lerin yazı baskısı yapılacak yüzeyinde veya veri aktarımı yapılacak yüzeyinde
çizik, yıpranmış darbe görmüş bir kısım, nem veya rutubete maruz kalmış CD’ler veya
CD’nin kullanımını önleyecek bir engel bulunmamalıdır.
5.CD’ler 50 veya 100 adet vb. şeklinde paketlenmiş olmalı bu paketler şeffaf plastik
CD’leri saran poşet vb. muhafazalar içerisinde olmalı ve bunlarda dayanıklı koliler
içerisinde bulunmalıdır.
6.CD paketlerinin altında ve üstünde CD’leri dış etkenlerden koruyan ve CD
ebatlarında koruyucu malzeme olmalıdır.
7.Kolilerin içerisinde her paket CD yi ayıran ve taşıma sırasında kutu içerisinde
sallanmasını önleyen bölmeler bulunmalıdır.
8.Kolilerin iç ve dış yüzeyinde nem, rutubet izleri, darbe izleri veya yıpranmış koliler
olmamalıdır.
9.Bozuk çıkan, arızalı olan veya darbe almış paket veya koliler yüklenici tarafından
yenisi itirazsız ve ücretsiz değiştirilmelidir.
10.Alınacak CD’ler üretici veya satıcı firma garantisinde olmalıdır.
11.Baskı yapılan CD’ler uygun ortamda en az 2 yıl veri kaybı olmadan veya yıpranmaya
bozulmaya maruz kalmadan saklanabilmelidir.
12.Alınacak olan CD’lerin paketlerinin veya kolilerin üzerinde içerisinde seri numarası
parti numarası, üretim tarihi, son kullanma tarihi firma bilgileri, unvan vb. bilgileri
bulunmalı ve alınacak olan CD’lerin üretim tarihi ile ihale tarihi arası 1(bir) yıldan
fazla olmamalıdır.
13.Nakliye vb. masraflar yüklenici firmaya ait olup bunun için ilave ücret talep edilmeyecektir.
ZARF PENCERELİ (13X18 CM)
1)13x18 cm ebatlarında olacak
2) 3. Hamur kağıt olacak. Zarfın üzerinde pencere bulunmalıdır.
3)Zarf ağzında yapıştırma etiketi olmalıdır.

ZIMBA MAKİNESİ
1.24/6-8 zımba teli kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2.Zımba teli alma kapasiteli, teli düz zımbalama özelliği sayesinde daha fazla sayfa
dosyalama olanağı olmalıdır.
3.En az 30 yaprak zımbalayacak özellikte olmalıdır.
4. 2 aşamalı mekanizması ile kullanım esnasında daha az güç sarf etme imkanı
bulunmalıdır. Kaymayı önleyici kauçuk taban ve basma bölümü olmalıdır.
5. Yer tasarruflu dikey konumlama, yumuşak lastik kavrama özelliği olmalıdır.

ZIMBA TELİ BÜYÜK BOY (23/13 MM)
1.23/13mm Ebadında orijinal kutularda zımba makinesinde kolayca bükülen paslanmaz
bakır telden yapılmış olmalıdır.
2.Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.
3.Kutularda en az 1000 adet tel olmalıdır.
ZIMBA TELİ SÖKÜCÜ
1.Tırnak tipi olmalıdır.
2.Pratik kullanıma uygun olmalıdır.Her türlü zımba telini kolayca sökebilecek yapıda
olmalıdır.
RENKLİ KARTON
1. Her renkten 5 er adet olacak şekilde 10’lu paketler halinde olmalıdır.
2. 50x70 ebatlarında olmalıdır.
3. Rutubete dayanıklı yüzeyi pürüzsüz parlak olmalıdır.
4. Sarı, Mavi, Pembe, Yeşil renklerinde olmalıdır.

DEFTER ÇİZGİLİ A5 BOYUTUNDA
1-A5 Boyutunda olmalıdır.
2-40 Sayfa Olmalıdır.

3-60g/m2 olmalıdır.
4-Düz içerisinde İl Sağlık Müdürlüğünün Filigranı bulunmalıdır.
5-Telli olmalıdır.
6-Defter Ön ve Arka Kapağında İl Sağlık Müdürlüğün Logosu Bulunmalıdır.

LOGO ÖRNEĞİ

DEFTER ÇİZGİLİ VEYA KARELİ (A4 BOYUTUNDA)
1.100 yaprakdan oluşmalıdır.
2. A4 boyutunda olmalıdır.
3.Defter kareli veya çizgili olmalıdır.
ARŞİV ÇUVALI
1.Amerikan bezinden olacaktır.
2.Dikilmiş ve kullanıma hazır olacaktır.
3.Eni 60 cm boy100cm olacaktır.
ARAP SABUNU
1. Az kokulu,Berrak, visköz sarımtırak olmalıdır.
2. Atık yağdan yapılmamış olmalıdır.
3. Deri ile temas ettiğinde irritan olmamalıdır.
4. 0-35 C arasında muhafaza edilebilmelidir.
5. Su ile karıştırıldığında tamamen karışmalıdır.
6. PH 9±1 olmalıdır.

7. İçerdiği yağ asidi % 5-30 olmalıdır.
8. Kostik oranı 5-25 olmalıdır.
9. 10’ ar kiloluk paketler halinde olmalıdır.

BÜYÜK SOKAK SÜPÜRGESİ
1. Sap ve süpürgenin toplam uzunluğu 120 cm’den kısa olmamalıdır.
2.Dış çevre temizliğinde kullanılacağından dağılmayı en aza indirmek amacıyla dikişlerle
kuvvetlendirilmiş olmalıdır.
3. Süpürme işlemi sırasında yerle temas eden uç kısım genişliği 40 cm’den kısa olmamalıdır.

CAM TEMİZLEME MADDESİ
1. Cam, ayna, vs. tüm parlak yüzeylerin temizliğinde kullanılabilir olmalıdır.
2. Her türlü parlak yüzeyde ve camların günlük temizliğinde kolayca uygulanabilir olmalıdır.
4. Kullanım sonrası iz, leke bırakmamalıdır.
5. Biyosidal ürün yönetmeliğine uygun olmalıdır. Etiket üzerinde Sağlık Bakanlığı üretim izin tarih ve
numarası olmalıdır.
6. Ürünün toplam sipariş miktarı göz önünde bulundurularak 750 ml , 1000 ml veya 500 ml
ambalajlarda ve püskürtme aparatlı olmalıdır.
ÇAMAŞIR SUYU
1. Ürünün Sağlık Bakanlığı üretim izni olmalıdır.
2. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 belgelerine sahip olmalıdır.
3. Üçlü sorumluluk belgesi olmalıdır.
4. Avrupa konseyi 99/ 45/ EC direktifinin son haline göre düzenlenmiş 16 maddelik ürün güvenlik
bilgi formu olmalı. Biyosidal ruhsatnamesi olmalıdır.
5. TS 5682 belgeli olmalıdır.
6. Yoğun kıvamlı olmalı. Ürünün yoğunluğu 1070gr/1000 ml’den az olmamlıdır.
7. Aktif klor % min 4,5 olmalıdır.
8. PH direkt 12,5 - 14 olmalı.
9. Ürünün sipariş miktarı göz önünde bulundurularak 750 ml veya 1000 ml ambalajlar da olmalıdır.
10. Kokusu rahatsız edici olmamalı.
11. Kullanıcıya toksik ve alerjen olmamalı.

ÇÖP KOVASI (30 Lt.lik) (PEDALLİ KAPAKLI)
1. Kova kapaklı olmalıdır.

2. Kovanın kapağı pedalla açılır kapanır olmalıdır.
3. Darbeye dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
4. Siyah Kırmızı ve Mavi renkte olmalıdır.
5. Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
6. Çöp kovasının tüm pedal mekanizması sert ve esnemeyen plastikten üretilmiş olmalıdır.
7. Mavi renkli çöp kovasında Ambalaj Atık, siyah renkte Evsel Atık, kırmızı renkte Tıbbi Atık
ibareleri çöp kovalarının kapak kısmında yer almalıdır.
ÇÖP KOVASI PEDALLI KAPAKLI (50LT’lik)
1. Kova kapaklı olmalıdır.
2. Kovanın kapağı pedalla açılır kapanır olmalıdır.
3. Darbeye dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilenden imal edilmiş olmalıdır.
4. Siyah Kırmızı ve Mavi renkte olmalıdır.
5. Çöp kovasının içinde saplı bağımsız bir kova daha olmalıdır.
6. Çöp kovasının tüm pedal mekanizması sert ve esnemeyen plastikten üretilmiş olmalıdır.
7. Mavi renkli çöp kovasında Ambalaj Atık, siyah renkte Evsel Atık, kırmızı renkte Tıbbi Atık
ibareleri çöp kovalarının kapak kısmında yer almalıdır.
8. İç kovanın iç hacmi 38 litreden az olmamalıdır.
9.Çöp kovasının arkasında yer pedal mekanizması genişliği 4-5 cm arasında olmalıdır.
KAPI ÖNÜ PASPASI (KIVIRCIK PASPAS)
1. Kıvırcık paspas mekanınızın iç kısmına kir, kum ve çamur gibi istemeyen maddelerin girmesini,
esnek ve tırnaklı yapısıyla engeller.
2. Geçirgen yapısıyla suyu alta geçirir ve yüzey kuru kalır.
3. Zeminleri aşınmaya ve yıpranmaya karşı korur.
4. Alev almaz özelliği ile güvenlidir. Diğer paspaslar gibi yanık izi bırakmaz.-20/+50 ısıya dayaklı.
5. Orijinal hammadde (ürün içerisinde geri dönüşümlü hammadde kullanılmaz).
6. Kurşun yada Kadmiyum içeren kansorejen madde bulunmaz.
7. Tüm hava şartlarına uygundur.
8. Kokusuzdur.
9. Renkleri solmaz,renk siparişte belirtilecektir.
10. Yüksekliği 14 ±1 mm olmalıdır.
1. Eni en az 1 metre olmalıdır.
MOP PASPAS APARATI (SAPLI)
1. Metal darbelere dayanıklı uygulaması kolay olmalıdır.
2. Aparatı 60cm uçları köşeli olmalıdır.
3. Kullanılacak sap ile uyumlu olmalıdır.
4. Sapı 140 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Sapı alüminyum metal olmalıdır.
6. Sağa sola dönerli olmalı, Ayakla açılır özellikte olmalı.
SERT BAHÇE FIRÇASI
1. Kıl yapısı sert ve plastikten yapılmış olmalı.
2. Fırçanın gövdesi plastik olmalıdır.
3. Ürün 55 cm. olmalıdır.

TIBBİ ATIK TORBASI (Kırmızı) (80X110 cm.)
1. Atıklarda kullanılacak poşetlerin eni en az 80 cm, boyu 110 cm olmalıdır.
2.Tıbbi Atık Çöp torbaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne
uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
3. Tıbbi atık torbası yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu
polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli (dikişler arası 0,5 cm olmalı) ve körüksüz olarak
üretilmiş olmalıdır.
4. Tıbbi Atık Torbasının tüm yüzeylerinin çift kalınlığı en az 100 mikron olmalıdır ve en az

15 kilogram kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır.
5. Tıbbi Atık Torbasının üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde
“UluslararasıBiyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresi bulunmalıdır.
6. Tıbbi Atık Torbası kırmızı renkli plastikten imal edilmiş olmalıdır.
7. 10’luk rulolar halinde teslim edilecektir.
TUVALET POMPASI
1. Körüklü olacaktır.
2. Plastik olacaktır.
3. Tıkanan tuvalet açmak için kullanılacaktır.
YER ÇEK PAS ORTA BOY
1. Yüzeylerden ıslaklığın giderilmesi için kullanılacaktır.

2. Plastik gövdeli olmalıdır.
3. Uzun ömürlü olmalıdır.
4. Ürün 45 cm. olmalıdır.

YER VE YÜZEY DEZENFEKSİYON İÇİN KLOR TABLET (1 TABLET=5 GR)
1. Sodyumdikloroizosiyanürat içermelidir.
2. Effervesan tablet formunda olmalıdır.
3. Her tablette en az 2.5 gram etken madde bulunmalıdır, 100’lük paketler halinde olmalıdır.
4. Ambalajlar nemden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır.
5. Ekolojik olmalıdır.
6. Kokusu rahatsız etmeyecek şekilde olmalıdır.
7. Bakteri (TBC dahil), mantar, virüs (HBV, HIV dahil) ve sporlara etkili olmalıdır.
8. Ürünün ambalajı üzerinde kaç litre suya kaç tablet ile kaç ppm klor solüsyonu elde edileceği
belirtilmelidir.
9. Hazırlanmış dezenfektan ph’ ı saf su ph ‘ına yakın olmalıdır.
10. Suda tamamen çözünebilir olmalıdır.
11. Hazırlanan solüsyonlar etkinliğini 24 saat koruyabilmeli.
12. Organik maddelerle inaktivasyonu maksimum dirençli olmalıdır.
13. Hazırlanan solüsyon geniş antimikrobiyel aktiviteye sahip olmalıdır.
14. Dirençli gram negatif ve gram pozitif bakteriler, bakteri sidal, fungisidal, sporosidal,
mikrobakterisidal ve hiv, hepatit b , hepatit c sahip tam biyosidal olmalıdır.
15. Biyosidal ürün yönetmeliğine uygun olmalıdır.
16. 5-10 dak’ da antimikrobiyel aktivitesine ulaşmalıdır.
17. Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
18. Ürünün ruhsatları ve ürünü bilgi güvenlik bilgi formu bulunmalıdır.
19. Ürün kullanımını ve dozajını gösteren renkli doküman ilk sipariş de verecektir.
20. Tabletler 5 gr olmalıdır.
PLASTİK BARDAK (100 LÜ PAKET)

1.Plastikbardak olmalı.
2.150 cc içerikli olması gerekli
3.100 paketler halinde olmalıdır.

CESET TORBASI
1. Yıkanabilir özellikte sağlam vinil naylon malzemeden imal edilmiş 220+5 cm. uzunluğunda ve
75+5 cm. genişliğinde olmalı
2.Her iki tarafında 3 er adet olmak üzere toplam 6 adet taşıma kulpu bulunmalı
3. Torbanın üst kısmı boydan boya fermuarlı olmalı.
4. Minimum 160 kg. taşıma kapasitesi olmalı.
5.Fermuarlı kapatıldıktan sonra torba hiçbir yerinden sızdırma yapmamalıdır ve steril edilebilir
hortumlara uyumlu olmalıdır.
EX BEBEK TAŞIMA ÇANTASI

1. Torbaların ebatı 70x100 cm. Her iki tarafında 2-3 er adet olmak üzere toplam 6 adet taşıma kulpu
bulunmalı.
2. Torbanın üst kısmı boydan boya fermuarlı olmalıdır.
3.Minimum 60 kg. taşıma kapasitesi olmalı.
4. Fermuarlı kapatıldıktan sonra torba hiçbir yerinden sızdırma yapmamalıdır.
AHŞAP PANO (MANTAR PANO 60X90CM)

1.60X90 cm ebatlarında, duvara asılabilir
2.Ahşap çerçeveli
3.Mantar kalınlığı en az 3 mm olmalı, mdf desteği bulunmalıdır.
ELDİVENLER (TEMİZLİK ELDİVENİ )

1.Yumuşak lastikten olacaktır.
2.Kolay yırtılmayacaktır.
3.Isıyla temas ettiğinde deforme olmayacaktır.
4.Yüzeyi tutmaya ve kavramaya uygun- esnek olmalıdır.
5.Cildi tahriş etmeyecektir.
6. Mavi-sarı- kırmızı-yeşil renkte olacaktır.Eldiven numaraları 7-9 arası olmalıdır.
7. Eldiven çift olarak plastik poşette ve 25’erli koliler halinde olmalıdır.
SEDYE ÖRTÜSÜ DİSPOSABLE LASTİKLİ (70 cm x190 cm)

1. Dört tarafı lastikli olmalıdır.
2.Lastikleri masaya takma esnasında kopmamalıdır.
3.Sıvı absorbsiyon kapasitesi yüksek olmalıdır.
4.Örtüler kolay yırtılmayan sağlam bir mekanizmadan yapılmış olmalıdır.Hastaya gelecek yüzeyi sıvı
tutucu özellikte olmalı, masaya gelecek yüzü su geçirmez olmalıdır.
5.Örtülerin kenarları biyeli olmalı ve herhangi bir yerinden iplik çıkmamalıdır. Örtülerin her tarafı
lastikli olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7.Tek tek kullanıma hazır PE torbalarda, ağzı kapatılmış ambalaj içinde olmalıdır.
8.Örtülerin eni 70cm. , boyu 190 cm. boyutlarında olacaktır.
SEDYE ÖRTÜSÜ DİSPOSABLE LASTİKLİ (85 cm x220 cm)

1 Dört tarafı lastikli olmalıdır.
2.Lastikleri masaya takma esnasında kopmamalıdır.
3.Sıvı absorbsiyon kapasitesi yüksek olmalıdır.
4.Örtüler kolay yırtılmayan sağlam bir mekanizmadan yapılmış olmalıdır.Hastaya gelecek yüzeyi sıvı
tutucu özellikte olmalı, masaya gelecek yüzü su geçirmez olmalıdır.
5.Örtülerin kenarları biyeli olmalı ve herhangi bir yerinden iplik çıkmamalıdır.Örtülerin her tarafı
lastikli olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7.Tek tek kullanıma hazır PE torbalarda, ağzı kapatılmış ambalaj içinde olmalıdır.
8.Örtülerin eni 85cm. , boyu 220 cm. boyutlarında olacaktır.

METAL SIKMA APARATI

1. Ürünün sıkma mekanizması metal olmalıdır.
2. Ürünün metal bölümleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
3. Ürünlerin ambalaj veya etiketi üzerinde TSE işareti olmalı.
4. Ürünlerin 2 yıl garantisi olmalıdır.
5. Ürünün örnek görseli aşağıda verilmiştir.

NEVRESİM TAKIMI
1-Renk beyaz olmalıdır.
2-Takımların içeriği alt maddelerdeki gibi olmalıdır.
a- Yastık kılıfı (50X70 cm ebadında)
1 adet
b-Çarşaf (170x240 cm ebadında)
1 adet
c-Nevresim (160x220 cm ebadında)
1 adet
3-Takımlar aynı kumaştan dikilmiş olmalıdır.
4-Takımlar %100 pamuklu kumaştan dikilmiş hazır halde olmalıdır.
5-Takımlar sık makine dikişi ile ısıya dayanıklı iplik ile dikilmiştir.
6-Takımlar 80 derecede yıkanabilmeli ve renklerinde solma, dikişlerinde atma olmamalı ve tüylenme
yapmamalıdır.
7-Kumaşın çekme oranı en fazla % 2 olmalıdır.
8-Firma teslim ettiği malzemelerin, herhangi birinde bir kusur olması halinde yenisi ile değiştirecek ve
herhangi bir talepte bulunmayacaktır.
9-Yastık, nevresim ve çarşaflarda Sağlık Bakanlığının yeni logosu olmalıdır.Yıkanma ile logonun
renginde atma-bozulma olmamalıdır. Yastıklardaki logo 20x30cm ebatında, çarşaf ve nevresimdeki
logo 50x70cm ebatlarında olmalıdır.

KUMAŞ KURUM BAYRAĞI
1. T.C. Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kimlik Kılavuzuna uygun yeni Sağlık Bakanlığı logolu olacaktır.
2. Gönder Bayrağı / Tekke Raşel Kumaş olmalıdır.
3. Ölçüsü 70x105cm olacaktır.
4. Beyaz Uçkurluk / Asmak için Kulpları Mevcut olmalıdır.
5. Dijital Baskı Tekniği uygulanmalıdır.
6. Kenarlar Çift Dikişli olmalıdır.
7. Dış Mekan kullanımına uygun olmalı, güneşte solma olmamalı.
8. Akmaz Yıkanabilir en az Premium 140gr. Raşel Kumaş olmalıdır.
9. Her bir ürün ambalaj içerisinde olmalıdır.
YAZI TAHTASI (65X100 CM AYAKLI)
1. Teleskopik Ayaklı, 65x100 cm boyutunda olmalıdır.
2. Beyaz renkli, ayaklarıyla beraber yatak pozisyon alabilmelidir.
3. Sıkıştırılıp gevşetme aparatları sayesinde yüksekliği isteğe göre ayarlanabilmelidir.
4. Paslanmaya ve yıpranmaya karşı dayanıklı çerçeveli olmalıdır.
5. Yazı tahtası yeterli genişlikte kalem ve silgi konulacak profile sahip olmalıdır.
6. Birinci sınıf laminant yüzeyden üretilmiş olmalı, yazılanlar yüzeyde iz bırakmadan kolaylıkla silinebilmelidir.
7. Ürün garantili olmalıdır.
8. Yanında 1 (bir) adet yazı tahtası silgisi verilmelidir.

BAYRAK İPİ
1.Kalınlık: en az 5 mm uzunluk 30 metre olmalıdır.
2.%100 Yüksek Mukavemetli Teknolojik Polyesterden imal edilmiş olmalıdır.
3.Güneş ışınlarına karşı dirençli olmalıdır.
4.Kolay bağlanabilme özelliğinde olmalıdır.
5.Aşınmaya ve hava koşullarına karşı yüksek bir dirence sahip olmalı, ıslandığında çekme ve daralma
yapmamalıdır.
6.Çift örgülü yapıya sahip, mukavemeti yüksek olmalıdır.
ÇİFT KOVALI METAL PRESLİ TEMİZLİK ARABASI VE PASPAS SIKMA APARATI

1. İki kovalı ve kovalardan biri mavi, diğeri kırmızı olmalı.
2.Kovalar 25±5 litrelik olmalıdır.
3.Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.
4.Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.
5. Kovaların et kalınlığı en az 3 mm olmalıdır.
6. Kovalar kırılmaz sağlam plastikten olmalıdır.Kovalar saplı olmalıdır.
7.Sıkma mekanizması dayanıklı ve metal olmalıdır.
8.Bilyeli75±5 mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerliği olmalıdır ve tekerleklerin
zemine temas yüzeyi P.V.C kaplı olmalıdır.
9.Çift kovalı temizlik arabası, ve pas pas aparatı bir takım halinde verilmelidir.

HASTA GÖMLEĞİ ERİŞKİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Malzemenin cinsi %35 pamuk ve %65 polyester olup ıslak ve kuru ütülemede ürünün kumaşında
kırışıklığa sebep vermemelidir.
2.Doku Şekli 1/1 düz doku metrekare ağırlığı en az 110 gr / metrekare olacaktır. Yırtılma mukavemeti
çözgü yönünde ve atkı yönünde 2 kg kopma mukavemeti çözgü yönünde 40 kg atkı yününde 20 kg
olmalıdır.
3.Dokuma sıklığı atkı yönünde 34 tel çözgü yönünde 46 tel olmalıdır.
4.Gömlekler sıfır yaka ön ve arka taraf tek parça kısa kol sol omuz ve yan taraf çıtçıtlı ve bağcıklı
olmalıdır. Kumaş ve çıtçıtlar 80 derecede yıkama ve sterilizasyona uygun olmalıdır.
5.Tüm dikişlerde kumaş rengi ile uyumlu artık bırakmayan yıkama esnasında yıpranmayan renk ve
atmayan kalite sağlamlıkta dikiş ipliği kullanılmalıdır. Tüm dikişler overlokla bastırılmış olmalıdır.
6.Gömleklerin boyu ortalama 170 cm olmalı bedeni battal beden ölçülerinde olmalıdır.
7.Ürün altı ay süreyle kullanım garantili olmalı altı ay önceden deforme olan çıtçıtı bozulan ve palanan
bağcık özelliği bozulan önlükler yenisi ile değiştirilmelidir.
9.Gönlek rengi numune değerlendirildikten sonra kara verilecektir.
10.Kabul numune örneğinden sonra olacaktır.

KAN TÜPÜ NUMUNE TAŞIMA ÇANTASI

1. Ürün, kan örneklerini transfer etme amacıyla üretilmiş olmalıdır.
2. En az 50x30x20cm ölçülerinde olmalıdır.
3. Ürün kilitli taşıma özelliği ile transfer güvenliği sağlamalıdır.
4. Kapak ve gövde bölümü olarak iki parçadan oluşmalıdır.
5. Taşıma kulpu seti üst kısmında hareketi olmalı kulp kapandığı zaman kapağın içine gömülü
olmalıdır.
6. Kan tüpü taşıma çantasının yüzeyinde ‘Kan Tüpü veya TAŞIMA Çantası’ yazılmalıdır.
7. Ürün, ısıya ve darbelere mukavemetli kalitesi yüksek orijinal plastik hammaddeden üretilmiş
olmalıdır.
8. Kan Tüpü Taşıma Çantası en az 140 adet kan örnek tüpünü taşıma kapasitesine sahip sporlu
olmalıdır. İç sporlar temizliği kolay yapılabilmesi için hijyene uygun hammaddeden üretilmiş
olmalıdır.
KABLOSUZ SUNUM KUMANDASI

1. En z 15 metre kablosuz kullanım mesafesi olmalıdır.
2. Tak ve çalıştır olmalı Yazılım gerektirmemelidir.
3. Led göstergeli Kırmızı renkli lazer işaretleyici olmadır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.
5. Açma/Kapama düğmesi olmalıdır.
6. Pil gücü göstergesi olmalıdır.
7. Beraberinde çalışması için pilleri ve kullanım kılavuzu verilmelidir.
8. Taşıma kutusu veya çantası ile verilmelidir.
9. Kablosuz mini alıcı ile verilmelidir.

