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KİT-ARGEM kapsamında yapılacak çalışmalarda kullanılacak aşağıda adı, özelliği ve miktarı 
belirtilen plastic, sarf malzemelerle ve biyogüvenlik ekipmanları ile ilgili verilecek tekliflerde 
mutlaka, marka, kod numarası ve ambalaj boyutu (adet veya paket) belirtilmelidir. Teklif 
edilen ürünler için verilen marka ve kod numarasını gösterir katalog bilgisi teklifle birlikte 
sunulmalıdır. 
Biyogüvenlik malzemelerinin tesliminde hangi standartlarda üretildiği, CE işaretlerini belirtir 
üretim sertifikaları ile birlikte işverene teslim edilmelidir. 
  
 

Sıra 
No 

Malzemenin Adı Özelliği Miktarı Birimi 

1.  
Kimyasallara karşı 
dayanıklı apron 

 EN 14126 standartlarına uygun, 
kimyasallara karşı dayanıklı PVC 
malzemeden üretilmiş olmalıdır. 25 
adet/paket olarak verilmelidir. 

1 paket 

2.  Yüz kalkanı 
1,5 mm kalınlıktaki eğimli koruma 
paneli ve maske ve gözlük ile yapılan 
çalışmalarda kullanılabilir olmalıdır. 

5 adet 

3.  Kulak tıkacı 

Tek kullanımlık,  antialerjik, yumuşak ve 
esnek poliüretan köpükten üretilmiş ve 
33 dB ses düzeyinde yalıtım 
sağlamalıdır. 

100 adet 

4.  Otoklav eldiveni, çiftli 
Nitril köpükten üretillmiş ve en az 125 
°C sıcaklığa kadar korunma 
sağlamalıdır. Medium ölçüde olmalıdır. 

5 adet 

5.  Bulaşık eldiveni, M 
Kimyasal koruma için uygun, nitril ve M 
beden olmalıdır.  

10 çift 

6.  Bulaşık eldiveni, L 
Kimyasal koruma için uygun, nitril ve L 
beden olmalıdır. 

10 çift 

7.  Bulaşık eldiveni, XL 
Kimyasal koruma için uygun, nitril ve XL 
beden olmalıdır. 

10 çift 

8.  
Tek kullanımlık cerrahi 
maske, 50 adet/paket 

Tek kullanımlık, çift katlı, kulak arkası 
lastikli olmalıdır. 

20 paket 

9.  Kimyasal acil durum kiti 

Tehlikeli sıvılar için absorban maddeleri 
ve emici pedleri • Kişisel güvenlik için 
koruyucu malzemeleri • Temizlik ve atık 
bertarafı için gerekli ekipmanları 
içermelidir. Kimyasal depolarında 
kullanım için uygun olmalıdır. Kimyasal 
dökülme ve saçılma kiti 
 

1 adet 
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10.  Biyolojik acil durum kiti 

• Tehlikeli sıvılar için absorban 
maddeleri ve emici pedleri • 
Dekontaminasyon için dezenfektan 
maddeleri • Kişisel güvenlik için 
koruyucu malzemeleri • Temizlik ve atık 
bertarafı için gerekli ekipmanları 
içermelidir. Kimyasal ve mikrobiyal 
kontaminantların dökülme ve etrafa 
saçılmasında kullanıma uygun olmalıdır. 

1 adet 

11.  Kimyasal abzorbant 
1 kg’lık plastik şişede, 
HS Code 3824 99 96. 30 - 70 g/100 ml 
yoğunluğunda olmalıdır. 

1 adet 

12.  Chemizorb 
2,5kg’lık ambalajda, 9.0 - 12.0 (50 g/l, 
H₂O) pH aralığında, HS Code 3824 99 
96. 3L hacminde olmalıdır. 

1 adet 

13.  
UV ışığına karşı 
korumalı gözlük 

UV ışığına karşı korumalı gözlük, tam 
kapalı, polycarbonate malzemeden imal 
edilmiş olmalıdır. 

5 adet 

14.  Biyolojik atık poşeti 

Biyolojik atık poşeti, büyük boy, 65x80 
cm ebatlarında, kalın plastik 
malzemeden  imal edilmiş olmalıdır. 
Poşet üzerinde biyolojik atık olduğunu 
gösterir işaretler ve uyarılar 
bulunmalıdır. Kırmızı renkte olmalıdır. 

300 adet 

15.  Tam yüz maskesi 

• Geniş görüş imkanı, güçlendirilmiş 
sentetik görünüm lens • Cilde uyumlu 
kauçuk bileşimden ana gövde, burunluk 
ve kafa ayar bandı • Her türlü çalışma 
koşullarına uygun tasarım ve güvenli 
yapı • Kolay ve hızlı takılabilme - 
çıkarılabilme özelliği • Ayrı ayrı nefes 
alma ve verme ventilleri • Buğulanmayı 
önleyici özel tasarım • Konuşma 
diyaframı ile kusursuz iletişim olanağı • 
Filtre bağlantısı vidalıdır, Büyük boy 
filtreler Kombine filtreler Kanister tipi 
filtreler Hava bağlantılı sistemler ile 
kullanılmalıdır (Airline sistemler) EN 
136:1998 Standardına uygun üretilmiş 
olmalı ve CE işareti taşımalıdır. 

3 adet 

16.  
Tam yüz maskesi 
kimyasal filtresi-1 

Solunuma zararlı gaz ve / veya 
partiküllerin bulunduğu ortamlarda, 

3 adet 
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çalışan personel tarafından tam veya 
yarım yüz maskeler (EN 148-1 vida dişli 
bağlantılı ) ile birlikte kullanılmaya 
uygun olmalıdır. GF32 ABEK2 

17.  
Tam yüz maskesi 
kimyasal filtresi-2 

Solunuma zararlı gaz ve / veya 
partiküllerin bulunduğu ortamlarda, 
çalışan personel tarafından tam veya 
yarım yüz maskeler (EN 148-1 vida dişli 
bağlantılı ) ile birlikte kullanılmaya 
uygun olmalıdır. GF32 ABEK2P3 

3 adet 

18.  Tam koruma gözlüğü 

Buğulanmayı önleyici 4 ventilasyon 
noktası. Sıvı ve erimiş metal 
sıçramalarına, çok hızlı gelen darbelere 
karşı dayanıklı. Optik gözlüklerle 
beraber kullanılmaya uygun olmalıdır. 
Çizilmez, buğulanmaz polikarbonat 
lens, burun yastığı silikon, ayarlanabilir 
kafa bandı olmalıdır. Asitlere karşı 
dayanıklı olmalıdır. 

5 adet 

19.  Extran 
Likid, alkalin ve 2,5 Litre hacminde 
olmalıdır. HS Code 3402 20 90. 11.0 - 
12.0 pH aralığında olmalıdır. 

3 adet 

20.  Kromosülfirik asit 
2,5 L hacminde, 1.84 g/cm3 (20 °C) 
yoğunluğunda olmalıdır. HS Code 3824 
99 96. 

1 adet 

 
 
 
 
 
 
 


