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l. Dezenfektan solüsyonu HDPE kilitli ve kapaklı 5 It'lik bidonlarda ve formüIasyon içenği
aşağıdaki gibi olmalıdır;
a. Citric asit (C6|I80TH20)...%20-21

2. Çözücü ve dezenfekte etme özelliğne sahip olmalıdır, kan kalıntılannın çözülmesini
sağlamalıdır.

3. Üriiır sıvı formda, berrak, temiz, renk ve koku veren madde içermemelidir.
4. RO su ile l/25 oranında dilüe edilebilir ve dilııe edilmiş solüsyon hemodiyaliz

cihazlannın dezenfektan pipetinden ve emdirilerek kullanılabilmelidir.
5. Dezenfektan, volümetrik sistem|e çahşan hemodiyaliz cihaz|annda termokimyasal

dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon (kalsiyum karbonatın parçalanması) amacıyla
kullanılabilir olmalıdır.

6. Dezenfektan bakterisid (mikobakter dahil), virtlsid (HIV.HBC.FIBV dahil) ve fungusid,
sporasid etkiye sahip olmalıdır.

7. Tek adımda dezenfeksiyon ve dekalsifikasyon yapma özelliğine sahip olmalıdır.
8. Ürunler T.C. Sağlık Bakanlığnın 2010/l l saylı genelgesi gereği Türkiye İlaç ve Tıbbi

Cihaz Ulusal Bilgi Bantası'na (TİT[JBB veya ÜTS; kayıtlı olmak zorundadır.
9. Raf Omrtl depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.
l0. Numune, teknik şartnameye uygunluk ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmeye tabi

tutulacaktır. Uygunluk karan kullanımdan sonra ve muayene komisyonunun onayı ile
verilecektir. Ürtiınler için "Numune Listesinde" aynca numune saysı belirtilmemiş ise bir
adet numune bırahlacattır.

l1. Herhangi bir nedenle tii,ıketilmeyen üriiııler sözleşme süresince son kullanma tarihinden 3

ay önce haber verme koşulu ile firma tarafindan yeni tarihli ürünle değştirilmelidir.
12. Bakanlıkça toplanmasına karar verilen ürtiııler geri alınıp toplanılan seri numaralılar

dışındaki serilerle fiyat farkı aranmadan aynı miktar olarak değştirilecektir.
13. Firma bozuk hatalı çıkan üriiuıleri yenisi ile bedelsiz değiştirmelidir.
14. Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir. Hatalı iiretim malzemenin alındığı hastanede iirünü teslim eden

firma ilgili kliniğn iki kullanıcı hekimi tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü
bildirilmesi ile firma 24 saatte malzemeyi değştirmeyi taahhüt eder. İkinci kez alııı
malzemede itetim hatası ilgili branş hekimi tarafindan tespit €dilirse firma geri kalan tiim
malzemeleri 2448 saatte değiştirmeyi taahhüt eder. Değşim için ücret talep edemez.

Değşim için aynı ihalede teklif verilen iiıriiııler arasından mevcut firmadan daha ytüsek
teklif veren ürti,ıılerden birisi olmalıdır.
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