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KONTEYNER ŞARTNAMESİ

_l,)sterilizasyon konteyner|erinin özellikleri aşağıda belirtilen şekilde olacaktlr. Bu ö2ellik|er üreticifirmanın orijinal kataloğun da madde madde işaİtlenerek gösterilecektir.
2,)Konteynerler 5000 kullanımlık ptfe (teflon) filtreli veya" iikro barıer diskli olmalı, filtre ömrünüi5pat eden belge teklif dosyasında sunulmalı ve orijinal katalog üzerinde işaretlenmelidir.
3-) Konteynerlerjn kapaklarında mevcut olacak fi|tre veya miiro bariyer disk sistemlerinde depolamave ameliyathane salonlarlna sevki aşamasında nem, slvl ve tozdan korunmasını sağlamak amacı ııekapak veya koruma mekanizması olmalıdır.
4-}, Uluslararas| standartlara göre (lso 11507-1 5.1 10c), konteynırların yanlışlıkla açılmaya karşı veaçılıp açılmadığının anlaşılması için mühürlenmesi gerekmektedir. au sebepIe' konieyierıe.ınkapakları sterilizasyon öncesi kapatıldıktan sonra her iki taraflannda emniyet kilidi ve sterilizasyonindikatörü takılabilecek klllt yuvası ve indikatötör pencereleri olmalıdır.
5-) Konteynerlerde bulunacak filtre veya diskin temizliği ," ç"ı,şr" mekanizma|ar|nın kontrolüherhangi bir alete veya aparata ihtiyaç duyulmadan kullanı]ı tarafından elle kolayca yapıla bilmelidir.
5-), Konteynerler otoklav içerisinde Üst üste istifliyken de basınçlı buhar akışının içleıne gireuilmesıneimk6n verecek Ve sterilizasyon işleminin başarı ile g"rç"ııeşiesini temin edecek şekilde tasarlanmışolmalıdır, konteynerler bez, kağıt veya herhangi ui poş"tiu." malzemesi ile sarmaya ihtiyaçduyulmadan steril edilebilecek dizaynda olmalıdır.
7-) Konteynerler DlN 58953/9, lSO 11607 a EN 868/8 standartlarlna uygun imaledilmiş olmalıdır8-} Setler içerisinde yer alan sepetler a et yüzeylerinin çizilmemesi, sivri ve kesici ağlzlı aletlerdekörelme ve deformasyonun engellenmesi amacı ile delikli çelik plaka levhadan imal edi lmiş olmalıdır.Tel örgü şeklinde imal edilmi ş sepetler kabul edilmeyecektir. Set içerisindeki sepetlerin konteyneriçerisinden çlkartılarak ame liyatta kullanılmak üzere masaya içerisindeki aletlerin düşmesiniengelleyerek steril bi r şekilde taşınabilmesini sağlayacak hareketli kulp mekan izması bulunmalıdır.Konteyner Ve sepetle rinin ölçüleri +/- 2cm farklı teklif edilebilir. Ayrıca her bir konteyner ile beraberbir adet konteynere uyumlu ebatta silikon çim aksesuar olarak ücretsiz verilecek tir
9-) Teklif edilecek konteynerlerin kapak kısmı en az 3 mm kalınlıkta sertleŞtirilmış alüminyum alaşlmlımetalden, a letlerin konulacağı alt kısmı ise alüminyum alaşımlı metalden üretilmi ş olmalıdır.
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