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1 Konteynırda sterilizasyon için kullanılan sistemin,valfli veya biobarierli sterilizasyon sistemi olduğu 
ve etkin çalıştığını gösteren Uluslararası veya Ulusal Patent Enstitüsü kurumundan üretici firma ve 
marka adına alınmış belgesi olmalıdır.Bu belge ihale dosyası içerisinde komisyona sunulmalıdır.

2 Sterilizasyon konteynerlerinin özellikleri aşağıda belirtilen şekilde olacaktır;
a- Konteyner filtreleri sağlıklı sterilizasyon yapılması için belirli sayıda sterilizasyondan sonra

değiştirilmektedir ve ameliyathane ortamında bunun kontrolü güç olmaktadır. Ayrıca periyodik olarak 
konteyner filtresi tedariki de kuruma ek maliyet getirmektedir. Bunların önlenmesi için, cerrahi alet 
setleriyle birlikte verilecek konteynırlar valfli veya mikro barierli olmalıdır, 

b- Her bir set için alınacak konteynerlerde farklı setlere ait konteynerlerin birbiri ile karışmasını 
önlemek amacıyla konteyner kapaklarında veya kulplarında en az 5 adet renk seçeneği olmalıdır, 

c- Teklif edilen konteynerların kapaklan ısıya dayanıklı polimer veya aliminyum malzemeden üretilmiş 
olmalıdır.

3 Konteynır kapak kilitleme mekanizması ve filtre tutucu gibi diğer bütün parçalan Elektro Polisaj 
işlemi uygulanmış 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,kilit filapıları istenilen pozisyonda 
sabit kalabilmeli ve 180 dereceye kadar kutu kapaklarının içine katlanabilir olmalıdır.Ayrıca 
konteynırlar üst üste konulabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

4 Konteynırların birleştirme parçalarının tamamı perçinli ve kapalı iken kutu dışından görünmeyecek 
şekilde olmalıdır.Konteynırların gövdelerinde bulunan kilit mekanizması yaylı olacaktır.Ayrıca 
konteynırların ömrünü uzatmak için etiket blokları tek parça olmalıdır.

5 Konteynırların kullanım amacını yerine getirdiğini ve sterilizasyon bütünlüğünü 180 gün 
koruyabildiğini gösteren .üniversitelerin Mikrobiyoloji Kliniklerinden veya akredite kuruşlardan alınmış 
test raporu ihale dosyasında mevcut olmalıdır.

6 İhtiyaç listesinde belirtilen sepetlerin yapısı delikli düz bir yapıya sahip plak şeklinde
olmalı,sepetlerin içerisinde konulacak aletlerin uç kısımlarının hassas olması,zarar görmemesi ve alet 
yüzeylerinin çizilmemesi için “Tel Örgü” şeklinde olmamalıdır.Sepetlerin taşıma kollarının konteynırın 
içerisinden çıkarılması esnasında kullanıcıya kolaylık sağlayacak düzeyde olmalı ve 3 ayrı pozisyonda 
tutulabilecek yapıda olmalıdır.

7 Konteynırlar için noter tasdikli TS EN 868-8 Uygunluk Belgesi ihale dosyasında*sunulmalıdır.
8 Kilit mekanizmaları aynı zamanda kapak tutamacı olarak kullanılabilmeli,tek parçadan oluşmalı ve 

kapağın çabuk ve güvenli bir şekilde kaldırılmasını sağlamalıdır.Kilit mekanizmasının tamamı 
paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
İSTENİLEN KONTEYNER SETİ İHTİYAÇ LİSTESİ 
KBB İHTİYAÇ LİSTESİ
Y330.13VVB 285X280X135MM 2 ADET

SEPETLER
Y330.10 242X262X95MM 2 ADET
KAPAKLI SEPET

içine en az 15 adet mikro yada hassas alet konulacak şekilde dizayn edilecektir.
Y380.07L 242X252X65MM 1 ADET

9 ihale esnasında iştirakçi firmalar,istenilen her bir ölçüden 1 er adet konteyner 
ve sepet getireceklerdir. Alıma numune denenerek karar verilecektir. ■paKü'te9'


