
ANTIBAKTERIYAL -ANTIFUNGAL özellikte X IŞINI Koruyucu Hafif 
Kurşunsuz GİYİŞİ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- Giysi Sete ait X  ışını Koruma Oranı Dünya Normlarında T .C  Başbakanlık 
TA E K  verileri nezdinde , 100 kVp da en az % 97  koruma ( ö n  0,50 LE arka 0,25 
LE ) düzeyinde olmalıdır. Bu standardın altındaki koruma düzeyi kabul 
görmeyecektir. Bunun dışında firmalarca ve veya katılımcılarca hazırlanan resmi 
içeriği olmayan beyanlar, kesinlikle değerlendirme dışı kalacaktır.

2- Giysi S E T  e ait X  ışını Koruyuculuk görevi yapan maddesel içerik T .C  
Başbakanlık T A E K  Element içerik Analiz Raporu ile ağırlıklı en az %99 oranında 
Antimon ( Sb -51 ) -B azlı hammaddeden üretilecektir. Bu ispat T C  Başbakanlık 
TA E K  nezdinde tekstil akşamından alman rapor, set içeriğinde bulunan unsurlar 
için ayrı ayrı belgelenecektir. Bunun dışında firmalarca ve veya katılımcılarca 
hazırlanan resmi içeriği olmayan beyanlar, kesinlikle değerlendirme dışı 
kalacaktır.

3. Giyişi Sete ait X  Işını Koruyucu Ana Elementleri içeriği Ağırlıkla Kurşun 
.Kursun Oksit, Baryum,Bizmut vs. ağır metal olan , çevre ile insana zararlı 
materyaller kesinlikle içermemelidir .Bu beyan T C  Başbakanlık TA E K  Resmi 
Raporu ile doğrulanacaktır. Bunun dışında firmalarca ve veya katılımcılarca 
hazırlanan resmi içeriği olmayan beyanlar, kesinlikle değerlendirme dışı 
kalacaktır.
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4 . Koruyucu giysi sete ait Harici kaplama koruyucu görevi gereği “polyurethane 
transfer coating on weft knitted fabric” yöntemiyle kaplanmış ve Antifungal - 
Antibakteriyal ve Antimikrobiyal harici Koruma düzeyi yüksek ( %99,9 
)Yıkanabilen yapıda olacaktır. Hastane Ortamında bulunan ( Antibakteriyal ve 
Antifungal ve Antimikrobiyal) zararlı Tüm  unsurları yok etmek amacıyla 
K O R U Y U C U  etkinliği R ESM EN  kanıtlanmış olan ve patentli onaylı etkin 
maddeden mamül edilmiş olmalıdır.

5- Giysi Set içeriğindeki Apron ve Aksesuarları üzerinde kullanıcıyı rahatsız eden 
ve hava aldırmayan Zararlı petrol yan ürünü Naylon, Vinil,Vinlex,vs,muşamba 
türevli kaplama Kesinlikle olmayacaktır..Koruyucu kaplama sayesinde üzerinde 
kontaminasyona karşı yıkanılabilen ve Hidrofobik ( Su tutmayan ), yarı mat ve 
parlak olmayan P TF E  den mamul Dartex Nefes Alan Bakteri ve Mikroba karşı 
etkisi belgelenen özellikte olacaktır. Bunun dışında firmalarca ve veya 
katılımcılarca hazırlanan resmi içeriği olmayan beyanlar, kesinlikle değerlendirme 
dışı kalacaktır.

6. Set içeriğindeki troid ve vücut koruyucu (Apron ) kurşun ve alaşım türevlerine 
nazaran ciddi oranda daha hafif olmalı ve bu katılımcı tarafından belgelenmelidir.

7.. Giysi Set Nano Teknoloji ürünü Kullanıcıyı yazın terletmeyecek kışın 
üşütmeyecek Sıhhi malzemede^ mamul ter ve mantara neden olmayaçak
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özellikte ve rahat kesimli dizayn edilmiş bir giysi formunda olmalı ve bu özelliği 
kullanıcı tarafından klinikte denenerek uygun Apron için karar verilecektir.

8. Apron formları gerek boydan Palto tip ve Gerekse Etek Yelek olmak üzere Ön 
tarafları iki kat ( 0,25 LE X  2 Panels )Tam  Sarmal ( FULL F R O N T ) olacaktır. 
Apronların boyunluklara bağlanabilen ve çıkarılabilen kilitli formları olacaktır.

9- Katılımcılar .Klinik ve hastane idaresine bu Şartname maddelerine eksiksiz , 
sıralı ve ispatlı resmi belgeleriyle tek tek yazılı biçimde cevap verecektir. Evrak 
kontrolü Akabinde canlı numune Kontrolünden sonra onay aşamasına 
geçilecektir. Teslimatta .Verilen numune kurumun karar aldığı teslim edilen 
malzemelerle birebir karşılaştırılarak onaylanacaktır.

10- önlükler üzerinde dozimetre ve gerekli detayın konulacağı özel cep ve isim ile 
hastaneyi temsilen logo ve takip sistemli Q R  C O D E  System ücretsiz konulacaktır. 
Önlüğün Kontrol ve takibi ile ithal eden firma ve bilgilerinin yapıldığı etiketleme ile 
bilgisayar tabanlı ve teknolojik görsel kontrol önlük üzerinde görülecek ithalatçısı 
dahil Apronun tüm şeceresi belgelenecektir.

11- Giysi Set tam ve eksiksiz koruma sağlamak amacıyla; takım halinde 
kullanıma uygun aksesuar ve tamamlayıcı aparatlarla sunuma hazır birebir 
verilecektir.
Bunlar;
1- Aprona Bağlanabilen Çıkarılabilen Entegre 0,50 LE Troid boyunluk
2- Kafa Koruyucu Kep Bone 0,50 LE Head Cap Bone,
3- model ve ebadı isteğe göre belirlenmiş tam koruma Apron ♦
4- seti koruyucu Gore Tex özel kılıflı çanta
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12-Giysi setlerinin 4 adeti XL , 3 adeti LA R G E , 2 adeti M EDİUM  ebatlarında 
olacaktır.


