
 

Ek-1: 

Nonsteril Nitril Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi 

A) Ürün lateks içermeyen nitrilden imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek 
kullanımlık ve boyu ideal olarak ön kolun ortasına kadar, en azından el bileğini kapatacak 
şekilde uzun manşetlere sahip olmalıdır. 

B) Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli 
kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.  

C) Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.  

D) Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve 
gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.  

E) Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.  

F) Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.  

G) Sıvı geçirgenliği olmamalıdır. 

H) Teknik olarak; EU MDD Directive 93/42/EEC Category III, EU PPE Regulation 2016/425 
Category III, EN 455, EN 374-5:2016, ANSI/ISEA 105 ve ASTM D6319 standartlarına veya 
bunlara eşdeğer standartlara uygun olmalıdır. Ve ambalajı üzerinde aşağıdaki piktogram 
bulunmalıdır. 

 

İ) Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. 
Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek-2: 

Nonsteril Pudralı Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi 

A) Ürün lateksten imal edilmiş, pudralı, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık ve boyu en az 
240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olmalıdır. 

B) Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli 
kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır. 

C) Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.  

D) Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve 
gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.  

E) Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.  

F) Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.  

G) Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.  

H) Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya 
delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.  

İ) Eldiven iç yüzeyi pudralı olmalı, eldiven içinde topaklanmış pudra atığı bulunmamalıdır.  

J) Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. 
Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır. Ambalaj üstünde üretim tarihi ve 
son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ek-3: 

Nonsteril Pudrasız Tıbbi/Cerrahi Muayene Eldiveni Teknik Şartnamesi 

A) Ürün lateksten imal edilmiş, pudrasız, non-steril özelliğe sahip, tek kullanımlık ve boyu en 
az 240 mm (küçük-ekstra küçük ölçülerinde en az 220±20 mm) olmalıdır. 

B) Eldivenler şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalı ve giyildiğinde eli 
kavramalı fakat elin hareketini engelleyecek kadar sıkı olmamalıdır.  

C) Eldivenler yapışık olmamalı, kolayca giyilip çıkarılabilir olmalıdır.  

D) Eldivenin bilek kısmı çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve 
gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır.  

E) Eldivenler giyilip müdahale için cilde dokunulunca cilt hissedebilmelidir.  

F) Sağ ve sol el kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olmalıdır.  

G) Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.  

H) Yırtılmaya, delinmeye dayanıklı olmalı, eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya 
delik olmamalı, sağlam ve pürüzsüz olmalıdır.  

İ) Ürün ambalajında dökülme ve saçılmaya neden olacak yıpranma ve yırtılma olmamalıdır. 
Ambalajlarda 50 adet veya 100 adet ürün bulunmalıdır.  Ambalaj üstünde üretim tarihi ve 
son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. 

 


