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DİsPosABLE MİKRoToıl BtçAĞı TEK[{İK şARTNAMEsİ

1. Blçak, Low profile mikrctom blçak tıJtuculanna uygıJn olmalldlr.2. ince ve sert özeılikli doku çeşidine göre slnıflandlrılmüş olmall; sert ve ince olmak
üzere bölümün tüketim ihtiyaclna 9öre teslimat yapllmalldlr.

3. Özel sürgüıü 50'lik kıJtularda olmaıldlr, kutulann kullanllmlş bıçak deposu olmalldür4. B|çak paslanmaz materyalden jmal edilmjş olmalıdır.

5. Bıçağln kesim ağzl özel teflon kapll olmall, Kesim ağzüna bakıldlğ|nda koyu renkli
teflon alan 9özükmelidjr. Bu teflon alan sayesinde 50 Bloğa kadar kesit
yapllabilmelidir.

6. Bıçaklar 8ox8xo,25 mm ebatlarında olmalldlr.
7, Yüksek kalitede kesit sağladığlnln tespiti açin numune blraklıarak ıJygunluğıl

bölümümüzde denenecektir.
8. Blçakıarla birlikte bir adet mikrotom bıçağı sapl verilecektir.
9. Temizlik açin her 5 adet kutu içan mjkrotom bıçağlnln yanlnda 1 adet temizleme flrçasl

üc.etsiz verjlecektir.

uım. or.
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DoKu TAı(iP xAsETl TEKNiK şARTNAMEsl

1.Doku takip kaseti (kapakll,kapağl kasete birleşik ol.ttalldlİ.

2.Patoloii labofatuannda Doku takip ve bloklaniras| amaclyla kullanlma uygun
olmalld|r. iyi kaIitede plastik malzemeden ifial edilmiş olmaıl ve doku takip
cihazlnda kullanllan kimyasallara ( xyloı, foİmaldĞhid, parafin, alkol ) karşl
dayanlkll olrnalldlr.

3. Üzeriııde kimyasa||ann geçişinc izin velecek gözenek|el olmahdlİ.

.l_xaset üzerinde protokol numaıasl yaıllabilen eğimli bir yüzey bulunmall, bu
yüzeye vc kenaİlallna kurşun kalem|e kaİcl olaİak yaz| yazllabilmeıidir.

s_xurşon kal6mle veya kaset yazlclda yazllan yazllar takip işlemi slraslnda hasar
göamemeladir..Kaset ayn| zananda kaset yazlcl cihaz|nda kullanlma uygun
olmall,cihazda taktlriamalala neden olmamahdlr.

7-Doku gömme işıeminde kuIlan!lan Metal kallplar ( base moult ) ile uyumlu olmall,
kenannda boşluk kalmamal!dlİ.

8- Beyaz ve bir adet daha 
'arklt 

.enkt6 olmalldlİ.Beyaz kaset say|s| renk|i kaset
sayıslndan 4 katl fazla olacaktla.
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9- Bctıi bir lnukavernete sahip olmall, kolay bükülmemelidir. Numune verilecek ve
denenecek. Ü.ğn laboratuarlmtzda test edilip onay almlş olmahdlr,

lo.Ürünlere ait üİetici ad| ve adlesit ürün ad| ve kodu, ambalai miktan, lot
numarası veya Üretim tarihi- son kullan|m larihi, vaİsa tehlike sln!İl sembolleri,
uIuslaİalasl risk ve güvenlik kodlarl ve Tüakçe veya ingilizce tanlmlarl, ambalai
üzerinde belirıilmiş olmalldır

l1_ ğ.ün ve üreticinin beıirtilen özellikleri taşlmaslna lağmen laboratuanmlzda
kullanlm|nda vefi.n aİnmayan veya son kullanlm tarihine kadar ilk verimliliğini
sürdürmeyen ü.ünler için lekli' eden farmada., talaflmEdan belirtil€cek süİe
içeİisinde (min. iki i9 günü) den6me istenecektiİ. Denemeyi yapmayan veya
denemeleli başaİlslz olan filmadan, ülünü iki iş günü içeİisinde ba9ka bir lot veya
kod veya maİka üİünle değaştirmĞsi istenecekti.. Teslim edilGn yeni ürün içinde bu
teknik şartnamede belidilen koşullal alanacak ve uygulanacaktlr. Maksimum iki
değişime fağmen baklenen sonuç ahnamamasl dorumunda idari birimlerden

9erekli işlemlerin uygulanrnasI istenecekti7

'!2_Ürün üretici taraflndan hazlrlanmlş oriiinal ambalailnda teslim edilm€lidir.
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6-Kaset kenar yüzeyleİi pÜİÜz içermemelidir. Kaset, tutucuya yan veya dik olarak
takllabilmeli ve kolay çlkanıabilmelidir.

Erdem



l3_Ürünle.e ait att kata|og veya broşüİ, teklif öncesi labolatuanm|za teslim
edi|meli ya da tekli' zaİfına konulmatldll. ihale sonİasl filınala. numune|erini
labolatuanm|za etiketleyeaek testim etme|idi.. Refaİans kabul edilneyecekl ü.ün
öze||ikle.inin kontro|ü ve ve.imlilik testi |aboİatuarlmEda yapllacaktlr. ı{umunesi
te3ıim edilmeyen teklifler değeİtendiİ||nieyecoktiİ. ihale 3onuçlandlktan §onra
onayıanmayan ve tüketilmeyen numunolĞİ l5 (orı beş) gün içinde iade allnmal!dtr.
C)naylanan numuİesindĞn farkll ülün teslim eden fiaına hakklnda yasal işleın
yapılmasl lçin ida.eye başvurulacaktlr

1+ Üİünıer etaketindG cE i9a.eti taştmalldlİ

l5Jhale sonİasl ü.ünıerrbölüm taİafindan ihtiyaç durumuna göre pa.ti parıi sipariş
edilecektir
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