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İll 6"l,.l"-. a-larırıda firmaların yetki be|geleri olmak zorundadır,
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GENEL ÖZELLiKLER

RMA EHiT DüzE ü TEKN K

Teklif ile birlikte, kimyasal düzey ölçüm kartlarının analizinin yapılacağı akredite onaylı

laboratuvarın sertifikası da sunulacaktır. Bu belgeyi teklif ile birlikte göndermeyen firmaların

teklifl eri değerlendirmeye alınmayacaktır,

Teklif ile birlikte, sonuçlarln akredite onayh laboratuvarın serverlarında yayınlandığına ve bu belgelere

kurum yetkilerine verilen kullanıcı adı ve şifıe ile ulaşıldığna dair belge giinderİlecetİir, Bu belgeYi

göndermeyen fi rmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır,

Teklif ile birlikte, kimyasal duzey ölçümü analiz sonuçlarlna en az 30 yıl süreyle anallzi yapan firmanın web

adresi üzerinden ulaşllacağına dair noter onayh belge teklifle birlikte sunulmalıdır, Bu belgeyi teklif ile

birlikte göndermeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır,

ölçümler, ölçüm detaylarl kısmlnda belirtilen şekilde kurum yetkilileri tarafından yapllacaktır,
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Formaldehit düzeyi ölçüm kartu kullanan kişinin gijn içerisinde laboratuvarda maruz kaldığı ya da yaptlğı iş

sıraslnda o işe özgü maruz kaldığı formaldehit düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır,

öıçüm kartı ile sağhk Bakanlığı;nın talep ettiği solunum duzeyinde 15 dk lık kısa süreli maruziyet limiti

(sitı-) veya 8 saatlik zaman ağlrhkh ortalama (TWA) hesaplanabilmelidir,

Havadaki formaldehit molekülleri yaka kartından difiize olmalı Ve ölçiim kartlnln iÇindeki kİmyasal ile

etkileşimegirmeprensibiileçalışmalıdır.Formaldehitdışındahiçbirkimyasalileetkileşmemelidir.
verilen teklif, her bir ölçüm kartını, anaıiz için ölçüm kartlarının alınmasını, ilgili analiz laboratuvarlna

gönderilmesiniveraporunkurumaulaştırılmaslnliçermeli,bunundışındaherhangibirücrettalep
edilmemelidir.

öıçüm kartını analiz eden firmanın A|HA LAp ve LLc taraflndan akredite olduğuna dair bilgi ve laboratuvar

akreditasyon numarası rapor üzerinde yer almalıdır,

10.AnalizsonuçlarıTÜRKçEolmahveanaliz]yapanakreditelabo'atuvaflnwebsitesindenTÜRXçEanaliz
sonucunakullanıcılaraverilenşfüelledoğrudanulaşılabilmelidir.

11.Analizraporuanaliziy.p.n,,*d,ş.firmatarafındandoğrudanTüRKçEolarakhazırlanmalıdır.Limiti
aşmayananalizsonuçları.uYGUNsoNuç,olaralçlimitiaşansonuçlar,^fÜKsEKSoNUğ(kırmızırenkle
belirtilmeli) olarak raporda belirtilmelidir,

12. ölçum kartlarl tek kullanımlık olmahdır. kullanıcı tarafından,doldurulan tiim bilgi formları Tıirkçe olmalıdır,

13.Teslimedilenürünlereaitmiatenaz12ayolmalıdır.Ürünlerhavaalmayacakşekildekilitli,orijinal
ambalajında teslim edilecektir,

14.Yurtdlşlnakar8ogönderimbelgesi,ürünleranalizedildiktensonraraporlarlabirliktekurumateslim
edilmeIidir.Bubelgeyisunmayanfirmalarınanalizsonuç|arıkabuledilmeyecek,faturalanişleme
allnmayacaktlr.

15.Yakakartlar|,orijinalambalaİndaodasıcaklığındamuhafazaedilebilmelidir,özelkoşullardamuhafaza
gerektiren ürünler kabul edilmeyecektir,

16. Analizi yapan firmanın A|HA LAP ve Llc taraflndan akredite

birlikte sunulmalıdır, Ölçüm sonuçlannın doğruluğu açısından
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olduğuna dair noter onaylı belge teklifle

bu belgeyi sunmayan firmaların teklifleri
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değerlendirmeye alınmayacaktır,
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17. Yaka kartları Ve analiz sonuçlarınln osHA,/NlosH gereksinimlerini karşlladlklarlna dair akredite laboratuvar

tarafından sunulan noter onayll belge teklifle birlikte sunulmahdır. Ölçüm sonuçlarının doğruluğu açısından

bu belgeyi sunmayan firmalarln teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

18. Yaka kartl analiz sonuçlarına en az 30 yıl süreyle analizı yapan firmanın web adıesi üzerinden ulaşılacağına

dair noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmahdır. Bunu sağlayamayacak olan firmalarln teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır.

KslLEN Düzrvl öucüıı KARTı TEKNi K SART t{AMEsı

1. Ksilen düzeyi ölçüm kartu kullanan kişinin gün içerisinde laboratuvarda maruz kaldığı ya da yaptığı iŞ

sırasında o işe özgü maruz kaldığı ksilen düzeyinin ölçümünde kullanılmalıdır,

2. ölçüm kartı ile Sağlık Bakanlığı'nın belirttiği koşullara uygun olarak 15 dk'lık kısa süreli maruziYet limiti

(STEL) veya 8 saatlik zaman ağırhkh ortalaması (TWA) hesaplanabilmelidir,

3. Havadaki ksilen molekülleri ölçüm kartından difüze olmalı ve ölçüm kartlnln içindeki kimyasal ile etkileŞime

8irmeprensibiileçalışmalıdır.Ksilendlşlndahiçbirkimyasalileetkileşmemelidir.
4. Verilen teklif, her bir ölçüm kartlnl, analiz için ölçüm kartlannln alınmasını, il8ili analiz laboratuvarlna

gönderilmesini ve raporun kuruma ulaştırılmasını içermeli, bunun dışında herhangi bir ücret taleP

edilmemelidir.

5. ölçüm kartınl analiz eden firmanın A|HA IAP ve LLc taraflndan akredite olduğuna dair bilgi Ve laboratuvar

akreditasyon numarasl rapor ıizerinde yer almalıdır,

6. Analiz sonuçlan TÜRKçE olmah ve analizi YaPan akredite laboratuvann web sitesinden TüRKçE analız

sonucuna kullanıcılara verilen şifte ile doğrudan ulaşılabilmelidlr,

7. Analiz raporu analizi yapan yurtdlşl firma taraflndan doğrudan TÜRKçE olarak hazırlanmalıdır, Raporda

limit değerler belirtilmeli. Limiti aşmayan analiz sonuçlan "uYGUN soNuÇ' olarak, limiti aŞan sonuÇlar

,ryÜKsEKsoNuç.(kırmızırenklebelirtilmeli)olarakrapordabelirtilmelidir.

8. ölçüm kartları tek kullanımlık olmalıdır. Kullanıcı taraflndan doldurulan tüm bilgi formları Türkçe olmalıdlr,

9. Teslim edilen ürunlere ait miat en a2 12 ay olmahdır. ürünler hava almaYacak Şekilde kilitli, orijinal

ambalajlnda teslim edilecektir.

10. yurtdlşlna kar8o 8önderim bel8esi, ürünler analiz edildikten sonra raporlarla birlikte kuruma teslim

edilmelidir. Bu belgeyi sunmayan firmaların analiz sonuçları kabul edilmeyecek, faturaları işleme

alınmayacaktır.

11. yaka kartlarl, oriiinal ambalajında oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelidir, özel koşullarda muhafaza

gerektiren ürünler kabul edilmeyecektir,

12. Analizi yapan firmanın A|HA LAP ve LLc tarafından akredite olduğuna dair noter onayh bel8e teklİfle

birlikte sunulmalıdır. ölçüm sonuçlarının doğruluğu açısından bu bel8eyi sunmaYan firmalann teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır,

13. Yaka kartlarl ve analiz sonuçlarının oSHA/Nlo§H gereksinimlerini karşıladıklarına dair akredite laboratuvar

taraflndan sunulan noter onayh bel8e teklifle birliKe sunulmahdır. Ö|çüm sonuçlarının doğruluğu aÇısından

bu belgeyi sunmayan

14. Yaka kartl analiz sonu

dair akredite labora

fi rmalar|n teklif|eri değerlendirmeye allnmayacaktlr,

çlarlna en az 30 yıl süreyle analizi yapan firmanın web adıesi üzerınden ulaşılacağına

tuvar taraflndan sunulan noter onaylı belge teklifle birlikte sunulmalıdır, Bunu
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sağlayamayacak olan fi rmalann teklifleri değerlendirmeye alınmayacaKır,

Ağrı açta!ır, -'



öı-cüıvı oETAYıARl

Doktor : 2 Kisi

2 Adet Formaldehit Düzey ölçüm Kartl (8 saatlik ölçüm) (Rutİn çahşmalarda Yapılacak olan Ölçüm)

2 Adet Ksilen Düzey ölçüm Kartl (8 saatlik ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapllacak olan ölçüm)

Tekni 4 Kisi

4 Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartı (8 Saatlik Ölçüm) (Rutin çahşmalarda yapılacak olan ölçtim)

1 Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartl (15 dk. lık Ölçüm) (Makroskopi Materyalini Atan Personel Ölçümü)

1 Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartl (15 dk. hk Ölçüm) (Formaldehit solüsyonunu Hazırlayan Pe6onel ölçümü)

\... 1 Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartı (15 dk. lıkÖlçüm} (Doku Takip Solüsyonunu Değiştiren personel ölçümü)

4 Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartl (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çahşmalarda Yapllacak olan Ölçüm)

1 Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartl (15 dk. hk Ölçüm) (Boyama ve Kapama Yapan Pe6onel Ölçümü)

1Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartı (15 dk. lık Ölçüm) (Doku Takip Solüsyonunu Değiştiren Pe6one| Ölçümü}

1Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kart| (15 dk. lık Ölçüm) (Frozen Kesit Boyamasl Yapan Personel ölçümü)

sekreter: 2 ı(isİ

2 Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartl (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan Ölçüm)

2 Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartl (8 saatlik Ölçüm) (Rutİn Çahşmalarda Yapılacak olan Öıçılm)

Personel: 2 Kisi

,,\., 2 Adet Formaldehit Düzey Ölçüm Kartı (8 saatlik Ölçüm) (Rutin Çalışmalarda Yapılacak olan Ölçüm)

2 Adet Ksilen Düzey Ölçıim Kartı (8 saatlik Ölçüm) (Rutin çallşmalarda Yapllacak olan Ölçüm}

Toplam:

13 Adet Formaldehit Düzey Ö|çüm Kartl

13 Adet Ksilen Düzey Ölçüm Kartl
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