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CERRAHI RADYOOPAK PED| (4X2 CM)
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GNM46S
Radyoopak pedi

l'

cerrahi pedinin govde dokusu (kumagr)
nonwoven
teknikle riretilmig olmahdrr.

2'

cerrahi pedi kuruyken veya rslakken dokunulduSunda
pargalanma olmayacak,

(

krasik dokuma usulunde olmayan)

ipliklenmeyecek, ynzeyi tuylenmeyecek, liflenmeyecek
ve prrtrklagmayacak 6zellikte
olmalrdrr.

3'

4
5'

Pediler hipoallerjik dolar hemostatik yaprda
olmarrdrr.
cerrahi pedi, koruyucu, emici ve yumu$ak yaprda
olmalr ve srvr emebilmelidir.
cerrahi pedi rslak dokulara direkt koruma sa$layabilecek
ve hemostazda olabilecek hafif
basrngla. da onleyebirecek ozeilikte esnek ve yumu$ak
ormarrdrr.

6. cerrahi pedinin "takip ipi",
7

'

gekme veya asrrmayra gozrilmeyecek, dokuya
zarar
vermeyecek ve sertlik yapmayacak gekilde
bir ilmik ile pediye ballanmrg olmaldrr.
Pedinin tizerinde rontgende gdrulebilmesini saglayan
(X -Ray Detectable) malzemeden
oluqmug gerit olmahdrr.

8' ozel sayrm kartlanntn tizerindeki

gentikler, kullanrcrnrn ne kadar pedi kullanrldr$rnr
antnda takip edebilmesi igin l'den l0 'a kadar numaralandrllmrg
olacaktrr.

9' Cerrahi pediler 10 ar adet olmak izere bir yrizti qeffaf steril ambalaj poEeti
olmahdrr. Her bir poger bir
10.

(r

iginde

) adet olarak degerlendirilecektir.

Unin gama rqrnr ile steril edilmig olmalrdrr.

ll' lxl cm' 1x2 cm,2x2 cm, 3X3 cm.2x4 cm,4x2 cm,4x4 cm ve 5x-5 cm boyutlarrnda
olmahdrr.
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