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TEKLİF MEKTUBU
(İLGİLİ FİRMALARA)

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Endodonti Anabilim Dalı Başkanlığı kliniğinde 
kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımı ; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 
22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca (DOĞRUDAN TEMİN USULÜ) alınacaktır. İlgilendiğiniz 
takdirde KDV hariç fiyat teklifinizi vermenizi , teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini 
rica ederim.

e-imzalıdır
Nilgün Gülten İMRE

Fakülte Sekreteri

Sır
a 

No

Mal ve Kalemin 
Adı ve Kısa 
Açıklaması

Miktar Birim UBB Marka Birim 
Fiyat 
(TL)

Tutar 
(TL)

1 20 İnce Güta Perka 50 Kutu

2 25 İnce Güta Perka 50 Kutu
3 15-40 İnce Güta 

Perka 25 Kutu

4 15-40 K eğe 30 Adet
5

15-40 H eğe 30 Adet

6
10       K eğe 30 Adet

7 08       K eğe 30 Adet
8 Ni-Ti Döner Eğe 20 Kutu
9 Sarı Renk Ni-Ti 

Resiprok Eğe 20 Kutu

Tarih ve Sayı: 16/05/2019-E.7046

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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10 Kanal Bulucu Ni-Ti 
Kanal Eğesi 20 Kutu

11 1. Sodyum 
Hipoklorit 
(kök kanal 
dezenfektanı
)

50 Kutu

12 Bond 5 Adet
13 Kalsiyum 

Hidroksitlli

Kanal İçi 
Medikaman

15 Kutu

14 Fisür Frez (Kalın) 100 Adet
15 Bistüri ucu (10 

numara) 5 Kutu

16 Klorheksidin 
irrigasyon solüsyonu 15 Kutu

17 Angldurva 2 Adet
KDV HARİÇ GENEL TOPLAM

Yukarıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin tamamını katma değer vergisi hariç (rakamla) 
……..….…………(yazıyla).……………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………….
karşılığında vermeyi / yapmayı taahhüt ederim.

                            
Bu bölümün altına kaşenizi 

vurunuz    ve yetkili imzanızı atınız.
                   

İKİNCİ BÖLÜM
Teslimat sürenizi ve KDV oranınızı 6-7. Maddelerde belirtiniz.

Teklife Esas Genel Hususlar

FİRMA KAŞE

ADI SOYADI   İMZA

1- Son Başvuru 
Tarih ve Saati : 21/05/2019 Salı günü Saat: 16.00  Tel&Faks-

 0356 214 84 45 
2- Teklif Başvuru 

Yeri
: Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ali Şevki EREK 

Yerleşkesi Satın alma Birimi
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 Merkez/ TOKAT

3- Tekliflerinizi 
verebileceğiniz 
şekiller

satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr e-posta adresine ya da
 0356 214 84 45 numaralı faksa gönderebilirsiniz.
Kargo veya posta yoluyla gönderecekseniz  zarf kaşeli 
imzalı olarak kapatılmış olmalıdır.

4- Doğrudan alım 
duyurusunun 
görüleceği yerler

: Satın alma Birimimiz ve
 http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx 
web adresidir.

5- Teklif Türü
: Birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif 

verilebilecektir.Şartlı teklifler kabul edilmeyecektir. Birden fazla 
fiyat teklifi kabul edilmeyecektir.

6- Teslimat sürenizi 
buraya belirtiniz ……. Gün……Ay

7- KDV oranını 
buraya belirtiniz. %.....

8- Kaşenizi 
vurduktan sonra 
yetkili imzasını 
da teklif 
cetvelinin altına 
atınız.

Teklifinizi sunacağınız belgeyi kaşeledikten sonra teklif verme 
yetkiliniz tarafından imza atılacak ve teklifiniz yazı ile de 
belirtilecektir.

9- Teknik şartname 
ekte yer 
almaktadır.

Değerlendirme de öncelik fiyat esas esası olacaktır. 
Ancak kliniklerde ki sorumlular tarafından malzemenin klinik 
koşullarına uygunluğu, marka model tercihleri ya da teslimat süreleri 
değerlendirmede yer alacaktır.Numune konusunda teknik şartnamede 
yer alan bilgiler esastır. Şartnamede numune istenmemişse ve daha 
sonra numune talep edilirse verilen süre içerisinde  istekliler 
numunelerini vermek zorundadır.

10- Teslimat yeri ve  
Şartları

Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı Ayniyat Birimi teslim yeridir.
Vereceğiniz tekliflerde ki bilgiler teslimat süresi, marka, model, ubb 
vb. gibi belirleyici unsurlar sipariş mektubuna  esas olacağından 
açıklayıcı olmalıdır. Siparişler zamanında ve tam olarak teslim 
edilmelidir.

EKLER :
Teknik şartname

mailto:satinalma.dishekimligi@gop.edu.tr
http://www.gop.edu.tr/ihaleler.aspx


S.No Malzeme Miktarı

1. 20 İnce Güta Perka 50 Kutu

2. 25 İnce Güta Perka 50 Kutu

3. 15-40 İnce Güta Perka 25 Kutu

4. 15-40 K eğe 30 Adet

5. 15-40 H eğe 30 Adet

6. 10       K eğe 30 Adet

7. 08       K eğe 30 Adet

8. Ni-Ti Döner Eğe               20 Kutu

9. Sarı Renk Ni-Ti Resiprok Eğe 20 Kutu

10. Kanal Bulucu Ni-Ti Kanal Eğesi 20 Kutu

11. Sodyum Hipoklorit 50 kutu
(kök kanal dezenfektanı)

12. Bond 5 Adet

13. Kalsiyum Hidroksitlli

Kanal İçi Medikaman 15 Kutu

14. Fisür Frez (Kalın) 100 Adet

15. Bistüri ucu (10 numara) 5 Kutu

16. Klorheksidin irrigasyon solüsyonu 15 Kutu

17.  Anguldruva  2 Adet

ŞARTNAMELER

1 GÜTA PERKA 20 NO
1) 20 -Numarayı gösteren renk kodu olmalı.
2) En az 100’lük paketlerde olmalı
3) Milimetrik işaretli olmalı.
4) Uygun sertlikte olmalıdır. Kanal içine yerleştirilirken deforme olmamalıdır.
5) En az 2 yıl raf ömrü olmalı
6) Numune görülecektir.

GUTTA PERCHA 25 no
1) 20 -Numarayı gösteren renk kodu olmalı.
2) En az 100’lük paketlerde olmalı
3) Milimetrik işaretli olmalı.
4) Uygun sertlikte olmalıdır. Kanal içine yerleştirilirken deforme olmamalıdır.
5) En az 2 yıl raf ömrü olmalı
6) Numune görülecektir.

3 GÜTA PERKA 15 -40



1) FDI ve ISO tarafından belirtilmiş kriterlere uygun özellikte olmalı
2)  15-40 numara olmalı ve herbir numara farklı renk başlığını içermeli ve her bir 

numaradaki guttalar tek bir kutuda numara sırasına uygun bölümlerde yerleşmiş 
olmalı

3) Herbir güta perka standart 28 mm. uzunluğunda olmalı
4) Herbir kutuda, her numarada 20'şer adet kon içermelidir.
5) Kanala uygulama esnasında eğilip, bükülmelere karşı dayanıklı olmalı
6) Milimetrik çizgili olmalı.
7) En az 2 yıl raf ömrü olmalı
8) Numune görülecektir

4-KANAL EĞESİ K TİPİ 15-40 NO(25mm)
1. Paslanmaz çelik olmalıdır.

2. Kanal aletlerinin boyutu 25 mm olmalıdır

3. Alüminyum blister ambalajlarda olmalıdır.

4. Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar 
yazmalıdır.

5. Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve 
numarasını içerisine alan kare şekil olmalıdır.

6. Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik 
ölçüsü olmalıdır.

7. En az 200°C dereceye kadar steril edilebilmelidir ve bu ibare blister ambalaj üzerinde 
yazmalıdır.

8. Elle kullanılan tipi olmalıdır

9. Üzerinde stoperleri olmalıdır

10. CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır

11. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını 
belirlemek için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun 
olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

•

5- HEDSTRÖM KANAL EĞESI (15-40)

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.

2. Kanal aletlerinin boyutu 25 mm olmalıdır

3. Alüminyum blister ambalajlarda olmalıdır.



4. Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar 
yazmalıdır.

5. Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve 
numarasını içerisine alan kare şekil olmalıdır.

6. Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik 
ölçüsü olmalıdır.

7. En az 200°C dereceye kadar steril edilebilmelidir ve bu ibare blister ambalaj üzerinde 
yazmalıdır.

8. Elle kullanılan tipi olmalıdır

9. Üzerinde stoperleri olmalıdır

10. CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır

11. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını 
belirlemek için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun 
olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

6-KANAL EĞESİ K TİPİ 10 NO (25mm)

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.

2. Kanal aletlerinin boyutu 25 mm olmalıdır

3. Alüminyum Blister ambalajlarda olmalıdır.

4. Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar 
yazmalıdır.

5. Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve 
numarasını içerisine alan yuvarlak şekil olmalıdır.

6. Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik 
ölçüsü olmalıdır.

7. En az 200C dereceye kadar steril edilebilmelidir ve bu ibare blister ambalaj üzerinde 
yazmalıdır.

8. Sterilizasyondan sonra deformasyona uğramamalıdır.

9. Elle kullanılan tipi olmalıdır

10. Üzerinde stoperleri olmalıdır

11. CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.

12. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek 



için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde 
ihale dışı bırakılacaktır.

7-KANAL EĞESİ K TİPİ 8 NO (25mm)

1. Paslanmaz çelik olmalıdır.

2. Kanal aletlerinin boyutu 25 mm olmalıdır

3. Alüminyum Blister ambalajlarda olmalıdır.

4. Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar 
yazmalıdır.

5. Her aletin renkli sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve 
numarasını içerisine alan yuvarlak şekil olmalıdır.

6. Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik 
ölçüsü olmalıdır.

7. En az 200C dereceye kadar steril edilebilmelidir ve bu ibare blister ambalaj üzerinde 
yazmalıdır.

8. Sterilizasyondan sonra deformasyona uğramamalıdır.

9. Elle kullanılan tipi olmalıdır

10. Üzerinde stoperleri olmalıdır

11. CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.

12. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını belirlemek 
için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun olmadığı takdirde 
ihale dışı bırakılacaktır.

8-NI-TI KANAL EĞESİ



1. Ürün özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır.

2. Ürün beş adet eğeden oluşmalıdır.

3. Ürün pek çok diş kök kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlıyabiliyor olmalıdır.

4. Ürünün kesidi dikdörtgen olmalıdır.

5. Ürün dikdörgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır.

6. Ürün dönüş hareketi yılan  kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır.

7. Ürün önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir.

8. Ürün tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir.

9. Ürünün contra angle içine giren sapı 11 mm olmalıdır.

10. Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha 
genişletilmiş bir alana sahip olmalıdır.

11. Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir.

12. Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.

13. Ürün ilk eğesi hariç hepsinin ilk çapları ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda 
olmalıdır.

14. Ürün sarı renkli ilk eğesinin çapı 0.17 mm olmalıdır. 

15. Ürün değişken taperli olmalıdır.

16. Ürünün eğe boyları 21, 25 ve 31mm uzunluklarında olmalıdır.

17. Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır.

18. Ürün sortie olarak steril 3’lü ambalajlarda gelmelidir.

19. Ürün asortie olarak X1, X2 ve X3 olarak gelmelidir.

20. Ürün kendi standartlarında ilk eğe hariç  Gutta Perca ve Paper Pointlere de sahip 
olmalıdır.

9. SARI RENK Nİ-Tİ RESİPROK EĞE

1.Eğeler Gold Thermal Ni-Ti Teknolojisi ile Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

2.En az 6 adet eğe içeren plastik kutu ambalajlarda olmalıdır.

3.Resiprokal harekete uygun esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

4.Sistem tek eğe ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

5.Apikal çapı 25, 40 ve 50 numaralı tipleri olmalıdır.



6.Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları bulunmalıdır.

7.Kök kanal eğesi ,lastik stoper ve sap kısmı 135⁰C  sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

8.Eğenin boylarını belirtir renk kodları saplarında plastik bir halka belirtilmelidir.

9.Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi olmalıdır.

10.Eğelerin kesiti asimetrik dikdörtgen şeklinde olup 21,25 ve 31 mm’lik farklı boy 
seçenekleri olmalıdır.

11.Kanal eğelerinin dönüş hızı en az 350-400 devir/dakika arasında olmalıdır.

12.Eğeler, ABC(Anti Breakage Control) güvenlik sistemi ile eğe üzerinde deformasyon  veya 
düzleşme göstererek kırılma öncesinde kullanıcıyı uyarmalıdır.

13.Eğeler yüzey cilalama (electropolishing)işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

14.Eğe yüzeyi işleme tabi tutulduğunu gösteren sarı renkli olmalıdır.

10. KANAL EĞESİ ( Kanal için yön bulucu Nİ-Tİ eğe ) 

1) Ürün Nikel Titanyum olmalıdır.
2) Ürün rotary sistem halinde kullanılmalıdır.
3) Ürün hızı 300 rpm olmalıdır.
4) Ürün 013, 016, 019 numaralarında olmalıdır.
5) Ürün 2’li set halinde 6 eğe içeren kutular halinde gelmelidir.
6) Ürün 21/25/31mm lik boylarda bulunmalıdır.
7) Ürünün sap kısmında sıralamayı belirleyecek renk koduna sahip olmalıdır.
8) Ürünün şaft kısmında standart uzunlukları belirlenmesine imkan tanıyacak işaretler 

olmalıdır.
9) Ürün stoper (rondel) ile birlikte gelmelidir.
10)Ürün 6lık refil setler halinde de bulunmalıdır.
11)Ürün kanalın şeklinin rotary sistem kullanımı öncesi kanalı optimize etmek amacıyla 

kullanılmalıdır.  
12)Ürünün koniklik açısı %2 olmalıdır.
13)Komisyon tarafından numune görülerek klinik kullanım açısından değerlendirilecektir.

11- SODYUM HİPLOKLORİD (KÖK KANAL DEZENFEKTANI)
1. Periapikal dokularda irritasyon yapmamalı.
2. Vücut ısısında buharlaşabilmeli.
3. Likit şeklinde olmalı.
4. Son kullanım tarihi en az 2 yıl olmalı.
5. 250 ml. şişelerde olmalı.



6. Sodyum Hypoklorit (% 3 - % 5 lik) içerikli olmalı.
7. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını 
belirlemek için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun 
olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

12 BOND (7. JENERASYON)
1. Tek aşamalı ışıkla polimerize olan kompozit ve kompomerlerde kullanılabilen 

kendinden asitli bonding olmalıdır.
2. Hassasiyet tedavisinde kullanılabilmelidir.
3. Kompozit ve kompomer tamirinde metal destekli veya tam seramiklerin ağız içi 

tamirinde kullanılabilmelidir.
4.  En fazla 20 saniyede uygulanmalıdır.
5.  En fazla 10 saniyede polimerize olmaldıır.
6. Ürün, tek kullanımlık ambalajlarda olmalıdır.
7. Ürünün orijinal paketinde en az 50 adet tek kullanımlık ambalaj olmalıdır.
8. Ürün üzerinde orjinal barkod numarası bulunmalıdır.
9. Ürün içerisinde kullanım koşulları ve kullanım yerleri ile ilgili açıklayıcı bilgi 

olmalıdır.

13. Kalsiyum Hidroksitli KANAL İÇİ MEDİKAMAN

1. Radyopak olmalı.
2. 2 ayrı şişede likit ve toz halinde bulunmalı.
3. En az 10 gr toz, 10 gr likit halinde olmalıdır.
4. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre en az iki yıllık 

raf ömrü olmalıdır
5. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını 
belirlemek için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun 
olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

14-ELMAS FİSSUR FREZ ( AEROTÖR İÇİN ) 
1. Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aerotöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Siyah veya yeşil bantlı olmalıdır.
3. Elmas frezlerin elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır ve frezler elmas grenlerine 

göre renklerinden ayırt edilebilmelidir.
4. Frezlerin kullanım hızı 300.000-450.000 devir/dakika arasında olmalıdır.
5. Frezler ambalajlı olmalıdır ve frezin çap ve boyutu ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
6. 135 0 C da otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Alet ve yüzey 

dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.
7. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
8. Frezler, tüm modelleri gösteren canlı bir katalogdan komisyon tarafından seçilecektir. 

Bu katalog firma tarafından ihale aşamasında teslim edilecektir



9. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas 
kısmının kalınlığını gösterir numara, lot numarası, CE işareti ve akredite eden 
kuruluşun numarası ve dayandığı maksimum hızı gösterir sayı olmalıdır.

10. Numune görülecektir. Ebatları ve şekilleri muayene komisyonunca seçilecektir

15 BİSTÜRİ UCU 
1. Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta 

alüminyum folyo olmalı. İkinci kat: Alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde 
delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalı.

2. Paket üzerinde; bistüri numarası bistürinin şekli,son kullanma tarihi,lot numarası, 
sterilizasyon yöntemi, CE işareti,üretici firmanın ismi ve uretim yeri okunaklı olarak 
yazılmalıdır.

3. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamnda bir 
kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalıdır. 

4.  Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı, yırtılmamalıdır.
5.  Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır. 
6. İç paket büstiriye yapışık olmamalı bistüri steril savaya kolay düşmelidir. 
7. Bistiri karbon çelikten üretilmiş olmalıdır. Paket üzerindeki marka ismi bistürü 

çeliğinin üzerinde de yazılı olmalıdır.
8. Kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, 

oynamamalıdır.
9. Bistürü dokuyu iyi kesmeli amelyat süresince keskinliğini yitirmemelidir. 
10. En az 100 paketlik kutularda verilmedir.
11. Son kullanma tarihi ürünün teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl olmalıdır.
12. Satın alma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir.
13. Bu ürünü verilecek birim teklif fiyat 100 adet bistüri için olmalıdır. 

16. KLORHEKSİDİN İRRİGASYON SOLÜSYONU
1. Periapikal dokularda irritasyon yapmamalı.

2. Vücut ısısında buharlaşabilmeli.
3. Likit şeklinde olmalı.
4. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre en az iki yıllık 

raf ömrü olmalıdır
5. 250 ml. şişelerde olmalı.
6. Klorheksidin glukonat (% 0.02 lik) içerikli olmalı.
7. Numunesi görülecektir. Gelen numuneler klinik kullanıma uygun olup olmadığını 
belirlemek için test edilecek, değerlendirilecek ve değerlendirme sonucuna göre uygun 
olmadığı takdirde ihale dışı bırakılacaktır.

17. ANGLDURVA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1- Angldurva mavi kuşak olup hızı 1:1 iletmelidir.
2- Sprey soğutması için suyu içten gelmeli ve sprey suyu ile havası ayrı kanallardan 
uca
kadar taşınmalıdır.
3- Angldurva maksimum 40.000 d/dk. hızla kullanılabilir olmalıdır.



4- Angldurvanın kafası dayanıklılık açısından paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
5- Angldurvanın frez değiştirme işlemi push-button ile yapılmalıdır.
6- Frez maşasının tutma gücü 30 N olmalıdır.
7- Tutma yerinde elin kaymasını engelleyecek özel kumlama bir bölüm olmalıdır.
8- 135ode otoklavlanabilmeli, termal dezenfektöre dayanıklı olmalıdır.
9 CE belgesi ya da ulusal uluslar arası kalite belgeleri ve işaretleri olmalı bu da 
ürünün
üzerinde belirtilmelidir.


