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AĞR it sAĞuK MuDüi[üĞü AĞR DEvtET HAsTANEsı PAT6toJl 8ötüMü MAxRosxoPi MA(Asl
TEI(Ni( şARTNAME

1. Makroskopi bölümünde kullanılacak olan makas cerrahi paslanmaz çelikten üretilmiş
olmalldır.

2. Makasln uç kIsmı değiştirilebilir şekilde ta5arlanmış olmalldlr,
3. Makas safra kesesigibı ince ve küçük lümen arallğl (2 mm) bulunan spesimenleri kesmeye

uygun büyüklükte olmalldlr.
4. Makasla birlikte 10 (on) adet değiştirilebilar uç firma taraflndan temin edilmelidir.

Tc. sAĞtlK BAKAtiLlĞt
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AĞRl ıt sAĞtlK MüDüRrüĞo AĞRl DEVLET HAsTANEsl PAToLoll BölüMü cETVEt TEKNlk
şARTNAME

1. Makro5kopi bölümünde kullanllacak olan cetvel paslanma2 çelikten imal edilmiş olmalldlr,
2. cewel 30 cm uzunluğunda olmah, her ika tarafinda altta ve üstie cm cinsinden uzunluk çizili

olma|ıdlr.
3. cetvel uç kıs|m|arında boşluk bulunmamall, s|nlr klsmlndan itibaren ırıunluk üzerinde

belinilmiş olmaldlr.
4. cevtelüzerindekiuzunluk belirt€n k§lmlarçelik üıerine kazlnmı§ve kolay farkedi|ebilir

renkte (siyah vb.) renklendirilmiş olmaı ve bu ren8i sağlayan boya formal, asit 8ibi kimyasal
maddelere Ve düzenliolarak ykanmaya ka§l dirençliolmall ve cetvel üzelinden
salinmemelidir,

T.c. sAĞuX BAlutillcl
rtt otufl H^ST|İE§

Dr, Şeyma sirü€m ÖzaEY
Tlbğ Pa|do uzrunl

Dp T6sol No 15i3z / 13o82o
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AĞRl İ[ sAĞuK MüDüRLüĞü AĞR DEvtET HASTANEsi PATotoJiBötüMü MAKRosKoPi
DlsEKsiYoN B|çAĞl TuTucU (TRiMMiNG BLADE HotDER)TEKNi( şARTNAME

1. Makroskopi diseksiyon b|çak tutucunun uç klsml cerrahi paslanmaz çeljkten, tutma klsml ise
kaliteli plastikten olmalldlr.

2. Makroskopi diseksiyon blçak tutucu, mikrotomlarda kullanllan 80 mm uzunluktaki standart
0,25 mm kallkllktaki blçağa uyumlu olmall ve b|çaklar kolayllkla taklllp çlkanlmaya elverişli
olmalldlr.

T.c. sAĞux BAKAıJLlĞı
lGtr oElul H^slrİtsı
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