
ŞARTNAMELERDE 
YAŞANAN SORUNLAR

YILDIZ KILIÇ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi

Ankara Şehir Hastanesi



ULTRASONİK YIKAMA İÇİN ÖN
TEMİZLİK VE DEZENFEKSİYON 

SIVISI

Ürün aldehit,fenol ve amonyum, perasetik asit, 
hidrojen peroksit bileşenleri içermemelidir, 
dezenfeksiyon ve temizliği aynı anda yapabilmelidir.

BU ÜRÜN NE İÇERMELİDİR ?



ALET DEZENFEKTANI TEKNİK 
ŞARTNAMESİ

• En az %2,2’lik  Gluteraldehit  içermelidir.

• Ekolojik olmalıdır.

• Dezenfeksiyonun yanında temizleme işlemi de 
görmelidir.

• Toksik  olmamalıdır.

Bertaraf  için nötralizan madde ( sodyum  bisülfat )

istenmemiş. Ekolojik?

Dezenfeksiyonun yanında temizlik?



EL  ANTİSEPTİĞİ  (ALKOLLÜ) 
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürün kullanıma başlandıktan sonra havadan 
kaynaklı kontaminasyona karşı en az 180 gün 
dirençli  olmalı ve  firma bunu bilimsel 
çalışmalar ile belgelendirmelidir.



İTHAL İZİN BELGESİ

Ürünün  Sağlık Bakanlığı ithal izin belgesi olmalıdır.

Burada firmanın herhangi bir ürünü için ithal izninin olması 

yada ithal izni için başvurması yeterli değildir.

Firma her ürünü için ithal onayı almalıdır.

ÜRÜNE AİT İTHAL  İZİN BELGESİ



HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

-Bakterisid, fungusid, virusid etkisi olmalıdır.

-Dezenfektanın etki süresi 1 dk. olmalıdır.

-Etki süresinin kısalığı tercih sebebi olacaktır.



YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN 
(OPA) ŞARTNAMESİ

 Solüsyon kullanıma hazır olmalıdır.  

 Sulandırılmadan kullanılmalıdır. 

 Solüsyon suda çözülebilmelidir.



En uygun teklif hastanemizde izole edilen 
dirençli bakterilere karşı test edilecektir.

YÜKSEK DÜZEY DEZENFEKTAN (HİDROJEN 

PEROKSİT+PERASETİK ASİT) ŞARTNAMESİ



YER YÜZEY DEZENFEKTANI 
ŞARTNAMESİ

Dezenfeksiyon etki süresi 1-10 dk. aralığında 
olmalıdır. 

Daha kısa sürede etkili olan ürün fiyat 
eşitliğinde tercih sebebi olacaktır.



CİLT ANTİSEPTİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
 %10 oranında povidon-iyot içermelidir.

 Ürün bakterisit, fungusit ve virüsit (HBV-HIV dahil)etki göstermeli ve firma bu özellikler 
taşıdığına dair Uluslar arası akredite laboratuarlardan veya sağlık bakanlığı tarafından 
yetkilendirilmiş laboratuarlardan alınmış mikrobiyolojik çalışma raporları sunmalıdır.

 Firma MSDS belgesini (muayene güvenlik bilgi formu) dosyasında sunmalıdır.

 Ürün Sağlık Bakanlığı  tarafından  biyosidal ürün ruhsatı almış  olmalıdır.

 Ürün kullanıma hazır ve sıvı formda olmalıdır.

 Toksik olmamalıdır. Firma cilde zarar vermedigini belgeleyen dermatolojik raporları 
sunmalıdır.

 Kapağı iyi oturan, kilitli kapaklı, plastik şişelerde ambalajlanmış olmalı, Povidon iyot 
içeren ürün ışığı geçirmeyen-koyu renkli ambalajda olmalıdır.  Ambalaj üzerinde , 
üzerinde solüsyonun içeriği, ürün kullanımı, üretim tarihi, son kullanma tarihi, kullanım 
ile ilgili açıklamalar, risk ibaresi açıklaması olmalıdır.

 Depo teslim tarihinden itibaren solüsyonun raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır. 




