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s.No MALZEME ADİ ADET t]BB sUT KoDU
BİRiM
FiYATl TOPLAM F|YAT

l ENDo!,ENÖZ RF ABLASYoN KATATERi 500

PERFORAN RF KATATERI I00

.] THERMOKOGULASYON iĞNESi l000

4

sET. lNTRoDUsER, PERIFERİK. | 6-44cM, oRcÜLÜ, HrDRoFILIK
(ENTRY KATATER) l000

5

KILAVUZ TEL, ANJİoPLASTİ, 035., DisTALİ HiDRoFiLiK !E
INcELEN l000

6

PTCA ANJioPLAsTi, PERİFERiK BAI-oN (PERiFERiK BALoN
KATATERi) l000

,7 KATETER, sHEATH,ABLAsYoN içiN YÖNLENDtRiLEBİLEN 400

8

KtLAVt_Iz TEL, ANJioPLAsTi, 0,0t4_o,ol8,, REKANALiZAsYoN
AI\dAÇLt 500

9
STENT, VASKÜLER, PERiFERiK, BALoNLA AçILAN, oTw 200

l0
KATETER. OKLÜZYON. TEKRAR LUMENE GİRiM, GERÇEK
LüMENDEN GEçiŞ 500

1l
KlLA\.ıJz TEL. ANJioPLAsTi, 0]5,,, DİSTALi HİDRoFiLiK 500

l2
KATETER, ATEREKToMi / MoToRU iLE BIRiLiKTE 200

l3
KATETER, BALoN, PERİFERiK, ANJİYoPLASTİ, iLAç sALINntLı,
035" oTw 200

l4
KATETER, BALoN, PERiFERiK, ANJiYoPLAsTİ, ILAç SALINMLI,
0l8". oTw 250

l5
KATETER. BALoN, PERiFERIK. ANJlYoPLAsTI, lLAç sALINIMLI,
035" oTw. YÜKSEK BASINÇLI (EN Az I6ATM) 400

l6 KATETER, INTRAKARDIYAK LONO SHEATH l00

l7
KATETER, TRoMBoAsPiRAsYoN, PERİFERiK, TEL ÜZERINDEN
iLERLETİLEN, MoToRU iLE BiRLiKTE 250

l8
KATETER, TRoMBEKToMI, PERİFERiK. DoĞRUDAN İLERLETiLEN,
MoToRU iLE BİRLiKTE 250

l9
EMBoLlzA\ KoIL, PERiFERiK, ANINDA AYRILAN, TÜM şEKiL
özELLiKLi 200

20

VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANİK TROMBOLV
KATETERLERi 200

2l
ARTER /!,EN TRoMBoLiz KATETERLERİ 200

HiDRoFiLİK siNÜsoIDAL sİSTEM l00

]3 VoRTEKs sPiRAL siSTEM l00

24 RADiAl- siSTEMLİ EMBoLizAN AJAN l00

]5 KAfEs TRoMBoLz siSTEMI 250

26 HiDROFILİK TESLiM KLAVUZU 250

71 AORT KAPAK 20
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ENDOVASKÜLER KOAGÜLASYON KATETERi

Op.Dr

Op.Dr.
sa nlıu rl
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Kateterin uç bölgesinde bulunan lsItma elemanl hedeflenen tedavi bölgesine termal enerjiyi iletmeli Ve termo-
couple sensor taraflndan ölçülen tedavi lslslnln anllk değeri sürekli olarak RF jeneratörden gözlemlenebilmelidir

10, RF jeneratör, kateter lsls|n| '120 'c seviyesinde tutabilmek için gerekli olan güç ve enerjı ayarlamaslnl otomatik
olarak yapmalIdlr.

1'1. Jeneratör, tedav| alanlndaki kateter çevresinde doku empedansınl ölçebilmeli Ve değerlendirmelidir, Kateter
üzerinde yeterli empedans olmadığl durumda, jeneratör uyarl mesajl Vermelidir.

12. Enerji iletimi RF jeneratörden bağımslz olarak kateter sapl üzerindeki beyaz düğmeye basllarak başlatllabilmelidir
Tedavinin ani olarak kesilmesinin gerektiği acil durumlarda, kateter üstündeki beyaz düğmeye tekrar basllarak
enerji iletİmi durdurulabilmelidir.

13. Katater ile birlikte kullanılacak RF jeneratör cihazl, RF çlkış gücünü Ve işlem sğresİni ölçebilmeli Ve
görüntülemelidir.

\- 14. RF jeneratör cihazı üzerinde ki LCD ekran, veri görüntüleme alanı, kullanıcı mesajı alanı ve sana| tuş menüsü
şeklinde üç alandan oluşmalıdır.

'l5. Veri görüntüleme alanl işlem sıraslnda cihazln durumu hakklnda bilgi görüntülemeli Ve bir katater bağlandlğlnda
renkli skala içermelidiı. Bu skalada RF kateterine ait, sıcaklık ve güç değei,leri bulunmah, parametreler uygun
arallkta olmadlğlnda RF cİhazl görsel mesaj Ve sesli uyarı ile uyarmalldlr.

16. RF jeneratör cihazında, işlem güvenliği açısIndan kullanıc|yI uyarmak için görsel Ve işitsel ikazlar bulunmalldlr,

17. RF ieneratörü, operasyon için ayarlanan süre bitiminde, kullanıcı hataslnda, kataterin irtıbatl kesildiğinde Veya
jeneratör bir hata saptağ|nda işlemi otomatik olarak durdurabilme özelliğine sahip olmalldlr.

18, cihazln ağlrltğl optimum olmalldır. (6_8 kg)

'l9. Kateter, steril Ve tek kullanımllk olup, oruinal kutusunda olmalı, kutu üzerinde son kullanma tarihi yazlh olmall Ve
teslim tarihinden itibaren en az 1 (bi0 yll miatll olmahdlr.

20. operasyon esnasInda kullantlacak olan, RF jeneratör cihazl tedaİiğini yüklenici firma gefçekleştirmelidir.
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Kateter, variköz Venlerin endovasküler koagülasyonu için özel olarak tasarlanmlş olmalıdır.

Kateterin |s|tma alanlnda ki sıcakhk 5 sn içinde 120 'c ulaşmahd|r.

Kateter uzunluğu 'l00 cm Ve 60 cm olmal|dlr.

Kateter lsltma elemanlnln çapl 7F (2,33 mm) Ve kateter şaftlnln çapl 4F ('1,33 mm) olmalıdır.

Kateterİn lsltma elemanlnln uzunluğu 3 cm Ve 7 cm olmahdlr.

Kateter üzerinde plhtllaşmayl Ve yaplşmayl önleyen kayganlaştlncl bir klllf olmalIdIr.

Kateter üzerinde 0.025"9uidewire geçebilmesi için kanal bulunmlıdır.

Kateterin uç klsmlnda slcakllk değişimini algılayabilen termo-couple sensör olmalldlr.
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KATATERı

1. Kateterlmm ile 5mm arasındaki kolleteralperiferik ve perforanven damarların
koagülasyonu için tasarlanmış olmalıdır.

2. Katatertortiyoz ve kıvrımlı damarlarda kullanı|abilecek çok yüksek fleksibiliteye sahip ve
işlem için ilave guidewire'a ihtiyaç duyulmamalıdır.

3. Katater üzerinde kayganlaşmayı ve yapışmayı önleyen kaplama ve PTFE kaplı olmalıdır.
4. Kateterin ısltma elemanının uzunluğu 10mm olmalıdır,
5, Kateterinçapı0.6m m uzunluğu 27cm olmalıdır.
6. Damar içerisine gönderilen kateter kademeli olarak geri çekilebilmelidir.
7. Katetersteril ambalajında olup üzerinde barkod, lot seri no ve uyarı bilgilerini içeren

etiketleri bulunmalıdır.
8. Kateter teslim tarihinden itibaren en az 18(onsek|z) ay miatlı olmalıdır.
9. Rfjeneratör cihazı gerekli sayısal veri|eri gösteren görsel ekrana sahip olmalıdır.
10. RF jeneratörünün üzerinde kateterin tanınmas|, ayarların otomatik olarak kendini

ayarlayabilmesi ve kateterin 2, Kez kullanılmaması için barkod okuma sisteminin
bulunması gerekmektedir.

11. RF jeneratörü 110-230v ve 50-60 hz özelliklerinde olmalı ve gücü min 125VA olmalıdır.
12. Enerji iletlmi RF cihazından bağımsız olarak bir pedal yardımıyla katetere iletilmelidir.
13. RF jeneratörü damar ve doku koagülasyonu amaçlı olarak jeneratöre bağlı olan katetere

kontrollü RF enerjisi iletimi sağlamak üzere tasarlanmış olmalıdır.
14. RF jeneratörü kateterin ısısını 120 C seviyesinde tutmak için gerekli gücü otomatik olarak

ayarlamalıdır.
15. RF jeneratörü RF çıkış gücünü, RF iletim süresini ölçmeli ve görü ntülemelidir.
16. RF jeneratörü ön panelinde LCD ekran olmalıdır.
17. RF jeneratörü kullanıcıyı ikaz etmek için işitsel ve ışıksal göstergeleri buIunmalıdır.
18. RF jeneratörü tedavinin ani olarak kesilmesinin gerektiği acil durumlarda enerji

İletimini, RF jeneratörden bağımsız olarak ayak pedalı ile durdurulabilmeli ve tekrar
başlatılabilmelidir.

19. RF jeneratörü ablasyon işlemi için gereken enerji 15-25 watt aralığında ve ayarlanabilir
olmalıdır.

20. RF jeneratörü üzerinde hasta güvenliği açısından ablasyon işlemine başlamadan önce
bağlanan koter plağının aktif olup olmalığını LCD ekranda görülebilir olmalıdır.

21. AynI RF cihazı ile geniş kollateralven ler , perforanvenler ve spidervenlerin tedavisi
yapıla bilmelidir.

22. RF jeneratörünün ağırlığı cihaz taşınırken kullanıcının bel sağlığını korumak
adına 5 (beş) kg'dan fazla olmamalıdır.

23.CE belgesi sunulmalıdır.
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Prob radyofrekans termokoagülasyonu için üretilmiş olmalıdır.

spider vein, rosacea ve petechiae tedavilerinde ku l la nı la bil medi r.

Uygulanacak bölgeye göre farklı çaplarda problar bulunmalıdır.(K3 0,75mm
çapında,K6 iğnesi 0,].50mm çapında olmalıdır.)

Deriye batırılan iğneler radyofrekans dalgaIarı sayesinde yok olması
sağlanmalıdır.

Anestezi gerektirmeden iğne büyüteç altın9]9-varis üzerine yak|aşık ]. mm
ara l ı kla rla batırı lara k peda l ya rdı m ıyl a e{fi ya pı la bil mel idir.

Problar 50 adetlik kutular içerisinde tekli steril ambalajlarda bulunmalıdır.

probların üzerinde modeli ve son kullanım tarihi bu!unmalıdır.

Uygulamanın yapılabi]mesi için problarla beraber bir adet needle holder firma
tarafından temin edilmelidir.

RF jeneratörü ön panelinde LCD ekran olmalıdır.Yapılacak uygulamalar için RF
jeneratörünün hafızasında her uygulama için hazır algoritmalar bulunmalıdır ve
işlem sırasında manuel olarak güç ayarlaması yapılabi]melidir.

İşlem sırasında ve sonrasında toplam atış sayısı,süresi görüntülenebilmelidir.

RF jeneratörü kulIanıcıyı ikaz etmek için işitsel ve görseI göstergeleri
bulunmalıdır.

RF jeneratörü 110-230 w ve 50-60 hz özelliklerinde olmalı ve gücü min 125 VA
olmalıdır.

RF jeneratörü RF çıkış gücünü,RF iletim süresini ölçmeli ve görüntülemelidir.

Enerji iletimi Rf cihazından bağımsız olarak bir pedal yardımıyla lğneye
iletilebilmelldir.

RF jeneratörünün ağırlığı cihaz 5 (beş)kg'dan fazla olmamalıdır.

CE belgesi sunu]acskdır.
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Entry Kateter Şartnamesi

1. Entry Kateter atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
2. Hidrofilik yüzeye sahip olmalı
3. Enaz 16 cm uzunluğunda olmalı
4. Dilatasyon yapacak kateteride ayrıca hidrofilik olmalı
5. Kullanılan setle uyumlu olmalı
6. Sistemde side port lümeni bulunmalıdır.
7. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş

olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmalıdır.

8. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal
Mühendisi bulunmalıdır.

9. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

10. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendi rmeye alınmayacaktır.

11. CE belgesi sunulacakdır.

'\)
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KIL AvIJ Z TEL, ANJiopLı.Sıi, 032,, _038,,, ui sıaıi rrinnoriı,ir
SUT KODU:l(V131O

Perkütan girişim ve anjiyografik kateterlere kılavuzluk yapmak için kullanılabilmelidir.

0.035" çapında olmalı, l80cm ve 260cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

Kılavuz tel nitinol üzeri hidrofilik kaplı olmalıdır, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçtiğinde
kayganlaşmalıdır.

Uç kısmı açılı olmalıdır.

Manevra kabiliyeti iyi olup flexible olmalıdır.

Pushabilite özelliği yüksek olmalıdr.

Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

CE belgesine sahip olmalıdır.
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peRişeni x BALoN xırrrtRi 1ern1 rrrııi x özgı-ı-irı-rni
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1. Balon kateter dayanıklı materialden yapılmış olmalıdır.
2. Balon kateter çift lümenli yapıda olmalı, böylelikle balon kateterin sürekli olarak merkezcil

hareketi, optimal klavuz tel kontrolü, iyi bir trackabilite elde edilmiş olmalıdr.

3. Balonun kateterinkingresistansı yüksek olmalı, uç kısmı lezyondan geçiş kolaylığı ve damara

zarar vermemesi için yumuşat|lmış olmalıdır.

4. Balon kateterin şişme/inme süresi düşük olmalıdır.

5. Balonun giriş Ve geçiş profili düşük olmall, en dar lezyonlardan rahatlıkla geçebilmelidir.

6. Ba|on kateterin patlama baslncl çaplarına göre değişmekle birlikte düşük çaplarda 14 bar a

kadar çıkabilmelidir.
7 . Amm den 12 mm ye kadar farklı çap ve 20mm den 200mm ye kadar farklı uzunluk seçenekleri

olmalıdır.
8. 85cm ve 135cm aralığında en az 2 farklı şaft uzunluğu olmalıdır.

9. Bölümün talebine göre istenecek stenlerin çap ve uzunlukları ihaleyi kazanan firmaya

sonradan bildirilecektir.
10. CE belgesi sunulacakdır.

$
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1- Sistem 0.035"-0.038" guide wire ile kullanıma uygun olma|ıdır.

2- Sistem 5-6-7-8-9 ve 10 french boyutlarında olmalıdır.

3- Sistemin 55-70 ve 90 cm olmak üzere farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.

4- Sistem radyoopak olmalı,ayrıca proksimaiinde radyoopak marker bulunmalıdır.

5- Sisteme entegre edilmiş hemostatik walve ve buna bağ|ı 3 yollu stopcocklu
olmalıdır.

6- Sisteme entegre edilmiş mekanizma ile sheath damar içerisinde iken proksimali
yönlendirilebilmeli , 0-160 derece arası açı verilebilmelidir .

7- Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarının en az birine sahip olmalıdır.(lSO,
FDA,cE)

8- Tekli ,steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir,

b$s
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KıLAVu z TEL, ANJıoPLASTı, 01 4-018", REKANALIZASYoN
AMAçLı KR 1083

l. Kılavuz tel,Scitanium isimli çok özel bir alaşımdan üretilmiştir,bu sayede diğer
malzemelere göre daha iyi tork verir ve telin ucunun birden çok kere
şekillendirilebilmesine izin verir.

2. Kılavuz telin proximal ve distal çapı .Ol4inchtir.
3. Kılavuz telin 182 cmve 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuttur,
4. Kılawz telin her iki uzunluk seçeneği için düz ve açılı uçlu seçenekleri ve de telin

distal ucunda kısa ve uzun tapered çekirdek seçenekleri olmalıdır.
5. Kılavuz telin distal uç kısmında telin itilebilirliğini ve uç sertliğini arttıran yüklemeler

bulunmalıdır. Uzun tapered modelde tapered kısım uzunluğu 1l cm ve yükleme 3
gram olmalı, kısa tapered modelde tapered kısım uzunluğu 8 cm ve yükleme 6 grarrı
olmahdır.

6. Kılavuz tel,ICE@ isimli çok kaygan bir Hidrofilik polimer malzeme ile kaplıdır.
7. Kılavuz telin ucunun 2 santimlik bölümüne bir çok kereler şekil verilebilir, ayrıca

şekil tutma özellikleri de mükemmel düzeydedir.
8. Kılawz telin distalifluoroskopi altında net bir şekilde görülecek şekilde radyoopak

özelliktedir.
9. Kılavuz tel, steril ve orijinal ambalajındadır,ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son

kullanma tarihi,üretim parti seri ( LOT ) numarası belirtilmiştir
l0. Kılawz tel,Scitanium isimli çok özel bir alaşımdan üretilmiştir,bu sayede diğer

malzemelere göre daha iyi tork verir ve telin ucunun birden çok kere
şekillendirilebilmesine izin verir.

1 l. Kılavuz telin proximal ve distal çapı .014inchtir.
12.Kılavuz telin l82 cmve 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuttur.
13. Kılavuz telin her iki uzunluk seçeneği için düz ve açılı uçlu seçenekleri ve de telin

distal ucunda kısa ve uzun tapered çekirdek seçenekleri olmalıdır.
14. Kılavuz telin distal uç kısmında telin itilebilirliğini ve uç sertliğini arttıran yüklemeler

bulunmalıdrr. Uzun tapered modelde tapered kısım uzunluğu 11 cm ve yükleme 3
gram olmalr, kısa tapered modelde tapered kısım uzunluğu 8 cm ve yükleme 6 gram
olmalıdır.

l5. Kılavuz tel,ICE@ isimli çok kaygan bir Hidrofilik polimer malzeme ile kaplıdır.
16. Kılavuz telin ucunun 2 santimlik bölümüne bir çok kereler şekil verilebilir, ayrıca

şekil tutma özellikleri de mtikemmel düzeydedir.
17. Kılavuz telin distalifluoroskopi altında net bir şekilde görülecek şekilde radyoopak

özelliktedir.
18.Kılavuz tel, steril ve orijinal ambalajındadır,ambalaj üzerinde sterilizasyon ve son

kullanma tarihi,üretim parti seri ( LOT ) numarası belirtilmiştir.
l9. CE belgesi sunulacakdır
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KATETER, oxıüzyoıu, TEKRAR ı.ürvıent ciRirvı, GERçEK ı-ürvırıuoeıu eeçiş

l<\l1278 GRl037 KRl121
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SFA, iliac ve dizaltı uygulamalar için geliştirilmiş olmalıdır.

035" kılavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.

50cm, 65cm, 90cm, 135cm ve 150cm katater uzunluğu seçenekleriolmalıdır.

Kateterin ucunda lezyon geçişini ve kanal açmayı kolaylaştıracak altından yapı!mış 5mm'ye kadar
uzatılıp geriçekilebilen ve aynı zamanda döndürülebilen bir iğne olmalıdır.

Kateter ucuna hasta anatomisinin gerektirdiği istenilen şekil verilebilen ve prosedür boyunca bu açıyı
muhafaza edebilen şekillendirilebilir versiyon seçeneği olmalıdır.

014" Geçiş kateteri ile birlikte kullanılarak subintimal geçişe imkan sağlamalıdır.

Kateter üzerinde ve uç kısmında fluoroskopi altında görünebilirlik imkanı tanıyan radyopak markırlar
olmalıdır.

En sert lezyonlarda dahi yumuşak şekilde mikro kanal geçişi sağlayacak ultra düşük profil dizaynına
sahip olmalıdır.

Örgülü ve güçlendirilmiş kateter gövdesine sahip olmalıdır.

Hidrofilik kaplı olmalıdır.

CE Belgesi sunulacaktır.
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SUT:KV1309

KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 032,,_038l,, nİsr.Al,İ rrİ»norİı,İ«
SUT KODU : I(V13O9-GR1O92-KR1O8 1

Perkütan girişim ve anjiyografik kateterlere kılavuzluk yapmak için kullanılabilmelidir.

0.035" çapında olmalı, l80cm ve 260cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

Kılavuz tel nitinol üzeri hidrofilik kaplı olmalıdır, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçtiğinde
kayganlaşmalıdır.

Uç kısmı açılı olmalıdır.

Manevra kabiliyeti iyi olup flexible olmalıdır,

Pushabilite özelliği yüksek olmalıdr.

Ambalajların üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanım tarihi belirtilmiş olmalıdır.

CE belgesine süip olmalıdır.
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Re ka na l izasyon veRevaskü le rizasyonSistem iSa rtna mesl KV1280

1. Rekanalizasyon ve Revaskülerizasyon Sistemi periferik damarlardaki aterosikloratik

,kalsifikasyonlulezyonlarda plak temizleme yoluyla rekanalizasyon tedavisi icin ozel

olarak tasarlanmış olmalıdır.

2, Kateterilyak, femoral, popliteal, dizaiti proksimal arterlerde gerektiğinde venlerde de

kullanilabilmelidir.

3. Sistemin aktif ucu kesici ve traşlayıcı iki özelliği barındırmalıdır.

4. Rktifuç 6 sarmalile 5 eksenli plak ekzisyonu sağlayabilmelidir. Eksizyon ile birlikte aynı

zamanda zımpara etkisi göstermelidir.

5. Aktlf uça spirasyona olanak sağlayan aspirasyon pencerelerini, kesici ve traşlayıcı
segmentin hemen altında ihtiva etmelidir.

6. Aspirasyon yüksek rotasyonlu iç helikssarmal ile sağlanmalıdır ve kanı değil eksize

edilen plağı aspire özellikte olmalıdır.

7. Slstem kateteri kırılmayı ve bükülmeyi engeleyen, ilerletilebilirliği arttıran Pebax

malzemeden üretilmiş olmalı, örgülü ve radyopak özellikte olmalıdır.

8. Sistemaktif ucu8.000 devir/saniye kalsifik lezyonlara etki eder özellikte olmalıdır ve
rüptürü riskini en aza indirgemelidir.

9. Slstem çalışma hızı kullanıcıtarafından manuel olarak ayarlanabilir, kademeli olarak
a rttı rılı p aza ltılabi lir özelli kte olma lıd ır.

lO.Slstem kateter segmenti çapı 2,4 mm ve uzunluğu 1O0 cm olmalıdır.

1l.Slstem 0,0I4" tel üzerinden i lerletilebilir olmalıd ır.

12.Slstem ile birlikte aynı marka 8F oklüzyon destek kateterive dönüş kateteri ayrı bir

alımla birlikte istenildiği takdirde tedarik edilebilmelidir.

l3.Sistem steril olarak blister ambalajda teslim edilmelidir.

l4.Sistem kesinti yaşamamak adına şebekeden22OV l50 Hz enerji ile çalışmalıdır.
Steriliteyi bozmamak adına sistemin şebeke bağlantısı non-steril olarak verilmelidir.

15. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

16. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

17. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

18. CE veya yerli belgesi sunulmalıdır.
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sUT:KV2033-KV2041-KV2035

iLAç YüKLENMiŞ/sALlNlMLl ANJioPLAsTi BALoNU TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Balon kateterler dayanıklı bir materyalden yapılmış olmalıdır.

2. Kateterin Ve iç Ve dlş yüzeyleri, kılavuz tel kontrolu Ve lezyondan geçiş kolayhğl için hareket

arttlrlcl kaygan özel madde İle kaplanmış olmalıdır.

3. Kateterproksimali destek Verici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.

4. İlaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı kritik bacak iskemileri ,

diyabetik ayak sendromlarının kahcı ve başarıh tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış
olmalldlr.

5. Balonun her iki ucunda radyoopak işareti bulunmalıdır.

6. Balon kateterillac, femoral, lllofemoral, popiiteal, infrapopliteal ve renal işlemler için uygun

oImalıdır.

7. Balon periferik arterıer, arterovenöz diyaliz fistülleri obstruktifstenotik lezyonlar , SFA,

popliteal,dizaltl arter duvarlarlnln korunması ve mekanik anjiopIasti 5onrasl , hızlı iyileşmeyi
sağlamak ve restenoz risk|nİ azaltmak amaçlna uygun ilaç yüklenmiş olmalldIr.

8. Balon üzerine 3ug/mm2 anti-restenotikpaclitaxel ilaç molekülleri yüklenmiş olmalıdır.
9. Balon düşük lezyonlu olmalı, en dar lezyonlardan bile rahatlıkla geçebilmelidir.

10. Balon yüzeyi , yüklenmiş olan paclitaxelin hedef arter duvarına optima l transferini ve

balonun yerleştirme manipulasyonunda ilacln kan akımı ile yıkanmasını engelleyerek tam

korumalı bir şekilde taşınmasını sağlamalıdır,
11. Balonun şişme/inme süresi kısa olmalıdır.
12. Balon üzerine yüklenmiş ilaç 30 - 60 saniye arasında hedef damar duvarlna transfer

edilebilmeli ve ilaç damar duvarında 28 güne kadar devam eden anti-restenotİk etkisini
sürdürmelidir.

13. Balon geniş kullanım amaçlarlnl için over-the-wire sistemde 0.0 14",0.018" Ve 0.035"
guidewire ile kullanılabilen seçeneklere sahip olmahdır.

14. Balon 14 atm baslnca dayanıklı malzemeden yapılmış olmah , 2mm den - lomm ye kadar çap
ve 2 cm den - 20 cm ye kadar boy ölçülerine sahip olmalı ve kullanıcıya geniş kullanım
seçenekleri sunmalıdır .

15. Balon kataterin , 0,035,0.014,0,018 uyumluları için uyumlu için 80 ve 135 cm , 15o cm şaft
kullanım uzunlukları seçenekleri olmalıdır.

16. Balon profili , her türlü lezyondan geçebilecek ince bir yapıda olmall 0.014 uyumlu olanlar 4F,

diğerleri balon çapına bağlı olarak 5-7F introducer inden geçebilmelidir.

17. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon
tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, teslim edilen her bir malzeme, teslim
tarihinden itibaren en az 1(bir} yıl miyadlı olmalıdır.

18. ihaleye girecek firmalar distribütör firma taraflndan yetkilendirilmiş olmalıdlr, Bunu yetki
belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır. Firma teknik ekip
kadrosunda periferik damar cerrahi sertafİkah Kalp Damar cerrahi Uzmanı bulunmalıdır.

19. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip
uygunluk belgesi almalıdır.

fl

20. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaları
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21. cE belgesi sunulaca kdır.
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UZUN ıNTRADUCER sHEATH SET_ ÖncÜLÜ TEKNix şenrıvAMEsİ

l. İntraducer sheath, girişimsel işlemlerin uygulanmasına olanak tanımalıdır.
2. İntraducer sheath, distal uç radyoopak markerh ve Wmuşak olmalıdır.
3. İntraducer sheath, braided yapıda olmalıdır. İntraducer sheath; dilatör, seldinger iğne

ve tek yollu musluktan oluşmalıdır.
4. İntraducer sheath, bükülme ve kırılmalara dayanıklı ve sürtünmesiz yüzeye sahip

olmalıdır.
5. İntraducer sheathin tek yönlü musluğu şeffaf olmalı ve sistem ile birlikte verilmelidir.
6. İntraducer sheath ölçüleri 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr ve 8 Fr seçeneklerine sahip olmalıdır.
7. İntraducer sheath 0.035 inch ile uyumlu guide wire ve uygun dilalatör sistemine sahip

olmalıdır.
8. İntraducer sheath uzunluğu 30cm, 45cm, 60cm,75 cm, 80cm ve 90cm seçenekli

olmalıdır.
9. İntraducer sheath sistemi l8 G 7cm uzunluğuna sahip seldinger iğne içermelidir.

10. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi, yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalı, teslim edilen her
bir malzeme, teslim tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl miyadlı olmahdır.

l l. CE belgesi sunulacakdır.
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oTw MoTORLU ASPIRE sİsrnrtıİ

1. Sistem süreki ve fasılalı modlarda çalışmaya olanak sağlayabilmelidir.
2. Sistemin motor aspirator aparatı ani başlama ve durma, hızlandırma,

yavaşlatma, durdurma ve fasılalı çalışma kontrolünü sağlayabilmelidir.
3. Aspirasyon direncini koruyabilmek için aspirator aparatta tek yönlü

geçişe izin veren valfler bulunmahdır.
4. Sistem min 30 ml aspirasyon gücüne sahip olmalıdır.
5. Sistem kılavuz tel üzerinde ilerletilebilir (over the wireJ ve kılavuz tel ile

birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır.
6, Sistemin katater bölümünün distal ucunda görüntülemeyi iyileştirmeye

yönelik radyo opak marker bulunmalıdır.
7. Sistemin katater segmenti bükülme ve burulmalara karşı tel örgü ile

güçlendirilmiş olmalıdır.
8. Kılavuz tel ile birlikte aspirasyona olanak sağlaması için katater lümeni

geniş olmalıdır.
9. Sistemin katater segmenti damar çapına göre 5-6-7-8-9F çaplarında ve

135 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Sistemin toplama çantası en az 250 ml olmalıdır.
11. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş

olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmalıdır.

12. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal
Mühendisi bulunmalıdır.

13. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

14. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. CE belgesi sunulacakdır.
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SUT:KV2022-GRLO42

Leaf Tip Trombektomi Sistemi Şartnamesi

1. Leaf Tip Trombe}ıtomi Sistemi akut subakut ve kronik dönemdeki venöz trombüslerin
temizlenmesi işlemi için uygun olmalıdır.

2. sistem tek kullanımlık olmalıdır.
3. Sistemin katater segmenti 90 cm, 7 F çapında, hidrofilik ve 7F intraducer sheath uyumlu

olmalıdır.
4. Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat

ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmalıdır.
5. Sistemin leaf tip pilot ucu saklanma / açıl.ma özelliğini kilitli bir manifold sistemi ile

sağlamalıdır,
6. Sistemin pilot ucu işlem bölgesinin genişliğine göre 4 farklı çapta (5-10-15-20 mm)

ayarlanabilir ve atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Sistemin pilot ucu 3000 devir /dakhız ile dönebilmeli ve dönerken girdap etkisi gösterip

trombüsü distale kaçırmayacak şekilde vakum etkisi altına almalıdır.
B. Sistemin pilot ucu çalışırken girdap etkisi yaratıp aspirasyona yardımcı olmalıdır.
9. Sistemin pilot ucu devir halindeyken damar çeperine zarar ve ven kapaklarına zarar

vermemeli ve radyopak ve ekojenik özellikte olmalıdır. Pilot ucun çalışırken yapısal
bütünlüğü bozulmamalıdır.

10. Sistemin katater segmenti pilot uç açık konumdayken infüzyon ve aspirasyona imkan
sağlıyacak, cihaza entegre port sistemine sahip olmalıdır.

11, Sistemin sürücü ünitesi batarya kontrollü olup, tek bir kontrol düğmesinden operatöre
kolaylık sağlamalıdır. Hekim istediği zaman trombüs temizleme işlemini başlatıp
durdurabilmelidir.

12. Sistem trombüsü temizleyip anında çıkartılmalıdır. Uzun süre kateter damar içinde
kalmamalıdır.

13. Set ile birlikte 7F intraducer sheath ve dilatöı 18G X 7 cm perkütan giriş iğnesi ve 0.035"
S+| uçlu guidewire bulunduran bir adet girişim seti verilmelidir.

14. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi
bulunmalıdır.

15. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale döktimanlarında sunulmalıdır.

16. İhaleye girecek firmalar en az 2 g:dın önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

17. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

18. CE belgesi veya yerli belgesi sunulacakdır.
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ANİNDA MEKAN ıK oLARAK AYRıLABıLıR KoıL - GR 2035 -
KR2041 - KV2045

1) KoıL, EMBoLızAsYoNLAR lclN ozEL oLARAK URETıLMlsTlR.
2| KoıL, PER|FER|K VASKüLATüRDE ARTER VE VENöZ EMBoLızAsYoNLAR| ıcıN KULLANlM

EN D l KAsYoN LAR| NA sAH l PTıR.

3) KolL, HızLl ANJıoGRAF|K HEMoSTAZ SAGLAMAK AMACıYLA M|KRoF|LAMENT lLE
SARGlLlDlR.

4| KolL UZERıNDE BULUNAN MıKRoFILAMENTLER, ANEVRıZMA lcl TRoMBUS
FORMASYONUNU VE FİBROZ YAPlYl H|ZLANDlRMAK VE ARTT|RMAK AMACİYLA
PG LA( PoLlG Ll Ko Ll KLAKTı KAs lT) VEYA N AYLoN MAD DEsıYLE KAPLl D ı R.

5) KoıL, UZERıNDE BULUNAN MıKRoFıLAMENTLER sAYEslNDE DAHA Az sAYlDA KolL lLE
DAHA lYı DoLDURMA lMKANl sAGLAMAKTADıR.

6) KoıL, HEDEF BoLGEDE EMN|YETL| SEKıLDE YERLEST|R|LENE KADAR GoNDER|M TEL|NE
BAGLı KALAB|LMELl, soNRASıNDA ozEL oLARAK URETıLMıs AYlRMA AYGlTlYLA ANlNDA
M EKAN l K oLARAK AYRıLABI LM EKTEDi R.

7| KoıL, YUMUSAKL|K, STABıLıTE VE HACıM ALANLARıNDA oPTlMUM DENGEY| SAGLAMAK
AMACıYLA, 0.00215" ıLE 0.0025" ARAslNDA DEGıSEN TEL cAPl VE 0.0115" ıLE 0.0135"
ARAS|NDA DEG|SEN SARMAL TEL DlS CAPl SECENEKLERİ MEVCUTTUR.

8) KolLlN, 2MM DEN 20 MM YE KADAR DEGıSEN cAP SECENEKLERı, 4cM DE 50 cM YE

KADAR DEGlSEN UZUNLUK SECENEKLER| MEVCUTTUR.
9) KolLıN sEKLl HELlKAL YAP|DADıR.
10)KoıL, M|N|MUM ıc cAPl 0.0165" - o.ozL" VE UZER|NDE oLAN MıKRoKATETER lLE

UYU MLU ÇALlŞABİLECEKTİR.
11)KoıL, cE oNAYLAR|NA sAHIPTıR.
12)KoıLLER, sTERlL TEKLıAMBALAJDA VE UZERLER|NDE soN KULLANlM TAR|Hl,sTERlL sEKLl

VE SAKLAMA KosULLARı BELlRTlLMls sEKlLDE AMBALAJLANMlsTlR.
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SUT:KV3160

Farmakomekanik Salınım Sistemi Şartnamesi

l. Farmako mekanik salrnım sistemi 360 derece spiral mekanik vibratif trombolitik
tedavi yapabilmelidir.

2. Salınım segmenti enaz20 cm olmalıdır.
3. Trombüsü vibratif etki ile parçalayarak ilacın en derin noktalara kadar etki

gö stermesini sağlamalıdır.
4. Embolilerin rezolüsyonunu artırarak, egzersizle alınan hemodinamik cevabı

iyileştirmelidir.
5. Ven kullanımında duvarı veya kapak hasarı olmaksızın etkin trombüs temizliği

sağlamalıdır.
6. Arter kullanımında inflizyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidir.
7. sistem tek kullanımlık olmalıdır.
8. Sistemin katater segmenti L20 cm,5F çapında, hidrofilik ve 6F intraducer sheath uyumlu

olmalıdır.
9, Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat

ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmalıdır.
10. sistem tel üzerinden ilerletilebilir olmalıdır.
11. Sistem trombüsü parçalayıp mikropatikül seviyesine indirmelidir.
12. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi

bulunmalıdır.

13. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

14. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

15. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

16. CE belgesi sunulacakdır.
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KV3159
ARTER|YAL VENÖZ TROMBOLiZ VE TROMBOASPRASYON KATETERi

1. Kateter 10 bar baslnç altında waterjet etkisi yaratarak trombüsleri parçalaycı etkisi
olmalıdır.

2. Kateter Rapid exchnge özellikte olmalıdır.
3. Kateter 4F, 5F, 6F ve 7F çaplarında çeşitleri olup, 145 cm boyunda olmalıdır.
4. Kateter Distal ucun 20 cm lik bölümü hidrofilik kap|amalı olmalıdır.
5. Kateter Distal ucunda radyopak marker bulunmalıdır.
6. Sahip o|duğu su jeti mekanizmasi ile trombüsleri ve plakları parçalayıcı özellikte

olmaldır.
7. Makro parçacıkları mikroparçacıklara çevirebilir özellikte olmalıdır.
8. Kateter aynızamanda aspirasyon portundan trombusleri aspire etme özelliği

bulunmalıdır.
9. Aspirasyon iş|emi için 0-110 ml ayarlanabiliraspirasyon cihazı ile birlikte kullanıma

uygun olmalıdır.
10. Aspirasyon portu 1,5F,2F,2,5F çaplarında olmalıdır.
11. Kateterin sahip olduğu Su jeti mekanizması LF,2F,3F çaplarında olmalıdır.
12. Kateterin sahip olduğu su jeti mekanizması yüksek basınçta olmalıdır.
13. Kateter 0.014 kllavuz tel uyumlu olmalıdır.
14. Kateter Sujeti mekanizmas| vibratif etkiye sahip olma|ıdır ve aspirasyon portunun

tıknmasının önüne geçmelidir.
15, kateter sujeti mekanizması ile trombusleri parçalamalı ve aynı zamnada trombüs ve

plakları aspire etmelidir.
16. Waterjet kateter eş zamanlı yüksek vakum ve basma prensibinde çalışmalıdır.
17. Embolilerin rezolüsyonunu artırarak, egzersizle alınan hemodinamik cevabı

iyileştirmelidir.
18. Kateter en az 2 yıl miyatlı olmalıdır.
19. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi

bulunmalıdır.
20. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu

yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
21. ihaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte

denetip uygunluk belgesi almalıdır.
22. ||gili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye

alınmayacaktır.
23. CE belgesi sunulacakdır.
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Hidrofilik Sinüsoidal Sistem Şartnamesi

1. Farmakomekanik sinüsoidal sistem akut ve subakut dönemdeki venöz trombüslerin
temizlenmesi işlemi için uygun olmalıdır.

2, sistem tek kullanımlık olmalıdır.
3. Sistemin kateter segmenti 90/L35 cm, 6 F çapında, hidrofilik ve 7F intraducer sheath

uyumlu olmalıdır.
4. Sistem kateter segmenti üzerinde trombüs lezyonunu tespit ve eksternal ulaşımı

kolaylaştırmak için sıra sayı numaralı işaret( marker) bulunmalıdır.
5. Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat

ilerleyebilmek için kateter içerisine girebilir olmalıdır.
6. Sistemin pilot ucu saklanma / açıl.ma özelliğini kilitli bir manifold sistemi ile

sağlamalıdır.
7. Sistemin pilot ucu 9 mm çapında, sinüsoidal ve atravmatik özellikte olmalıdır.
8. Sistemde pilot ucu 4 lü spiral nitinol tel kombinasyonu şeklinde şekil hafızalı pilot uç

bulunmalıdır.
9. Sistemin pilot ucu 2000/4000/6000 devir/dak hız ile dönebilmeli ve dönerken vortex

etkisi gösterip trombüsü distale kaçırmayacak şekilde parçalama-eritme etkisi
göstermelidir.

10. Sistem üzerinde start-stop çahşma imkanı sağlayacak buton bulunurken aynı zamanda
sistem çalışma ömrünü uzatacak,tam kontrol mekanizması için açma-kapatma [on/off)
tuşu olmalıdır.

11. Sistemin pilot ucu çalışırken girdap etkisi yaratıp aspirasyona yardımcı olmalıdır.
12. Sistemin pilot ucu devir halindeyken damar çeperine ve ven kapaklarına zarar

vermemeli ve radyopak ve ekojenik özellikte olmalıdır. Pilot ucun çalışırken yapısal
bütünlüğü bozulmamalıdır.

13. Sistemin kateter segmenti pilot uç açık konumdayken inflizyon ve aspirasyona imkan
sağlayacalç cihaza entegre port sistemine sahip olmalıdır.

14. Sistemin sürücü ünitesi batarya kontrollü olup, tek bir kontrol düğmesinden operatöre
kolaylık sağlamalıdır. Hekim istediği zaman trombüs temizleme işlemini başlatıp
durdurabilmelidir.

15. Sistem, trombüsü temizleyip anında çıkartılmalıdır. Uzun süre kateter damar içinde
kalmamalıdır.

16. Distribütör firmanın te,knik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi
bulunmalıdır.'

17. İhaleye girecek firmalar distribütör firma taraftndan yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale döktimanlarında sunulmalıdır.

18. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

19. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

20. CE belgesi sunulacakdır.
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Vorteks Spiral Sistem Şartnamesi

l. Vorteks sistem 360 derece spiral vortex trombolitik tedavi yapabilmeli
2. Enaz 30 cm spiral port
3. Embolilerin rezolüsyonunu artırarak, egzersizle alınan hemodinamik cevabı

iyileştirmelidir.
4. Ven kullanımında duvan veya kapak hasan olmaksızın etkin trombüs temizliği

sağlamalıdır.
5. Arter kullanımında inflizyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidir.
6. sistem tek kullanımlık olmalıdır.
7, Sistemin katater segmenti 200 cm, 3-4 F çapında, hidrofilik ve 6-7F intraducer sheath

uyumlu olmalıdır.
8. Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat

ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmalıdır.
9. Sistemin pilot ucu çalışırken girdap etkisi yaratıp aspirasyona yardımcı olmalıdır.
].0. Sistemin pilot ucu devir halindeyken damar çeperine zarar ve ven kapaklarına zarar

vermemeli ve radyopak ve ekojenik özellikte olmalıdır.
11. Aktif 30 cm lık kısım angio altında görülmelidir. Helix kıvrımlar angioda ölçü

sağlamalıdır.
12. Sistem trombüsü parçalayıp mikropatikül seviyesine indirmelidir.
13. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi

bulunmalıdır.

14. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafrndan yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

15. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almahdır.

16. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.

L7. CE belgesi sunulacakdır.
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1) Venöz damarların perkütan yolla ven lümeni içerisinden kapatılması işlemi için
uygun olmalıdır.

2) Vein sealing sistem içerisinden verilebilmelidir.

3) Sistem içerisinde embolizan ajan uyumlu PTFEE teslim kateteri bulunmalıdır.

4) İşlemin ultrason ile takibi için uyumlu teslim kateterinin distal ucunda ].0 mm
uzunluğunda nitinol plaka bulunmalıdır.

5) Kontrendikasyonların engellenmesi ve dvt(derin ven trombozuJ na sebebiyet
vermemesi açısından teslim kateteri embolizan ajanı direkt (lineer) şekilde
karşıya değil damar içerisine dairesel şekilde iletebilir yapıda olmalıdır.

6) Embolizan ajan kateteri sapheno-femoral bileşkeye ]. cm den uzaklıkta iletim
sağlayabilmelidir.

7) Embolizan ajan uyumlu kateteri üzerinde karşılıklı 100 mikron çapında çoklu
mikroporlar bulunmalı ve ajan iletimi dairesel şekilde mevcut mikroporlardan
yapılmalıdır.

B) 1 cc lik plastik şişede steril edilmiş halde bulunmalıdır.

9) Yüksek yoğunluklu olmalıdır.

10)Vein sealin ajan disposable ve steril olarak son kullanıcıya teslim edilmelidir.

11) Vein sealin ajan, tabanca kilit mekanizmasına uyumlu RADİAL mikroteslim
. kateterinden, fasılalı olarak her 5 sn lik aumda her 1-3 cm'lik damar segmentine

0,1 cc ajan zerkedilebilir özellikte her 10 cm lik segmente 0,3 cc gidebilecek
yoğunlukta olmalıdır.

12Jİhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında
sunulmalıdır.

13)Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru vefveya Biyomedikal
Mühendisi bulunmalıdır.

14) İhaleye girecek firmala r en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

15)İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.

16)CE veya yerli belgesi sunulacakdır
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Kafes Tromboliz Sistemi Şartnamesi

L. Kafes Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini

merkezleyen IVC filtre sistemine sahip olmalıdır.

2. Filtre sistemi o/oL00 geri alınabilir özellikte olmalıdır.

3. Filtre sistemi Nitinol olmalıdır ve radyopak işaretleyicisi bulunmalıdır.

4. Filtre sistemi 30 mm çapta ve 50 mm uzunlukta olmalıdır.

5. Filtre sisteminin dizaynı embolizasyon riskini en aza indirgeyecek ve

kaval teması minimize edicek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

6. Katater filtreleme işlemini yaparken aynı zamanda tromboliz işleminide

yapabilmelidir.

7. Sistem sheath'i hidrofilik kaplamalı olmalıdır ve 30 cm kullanım alanı

olmalıdır.

B. Sistem ilaç, kontrast madde gönderimi ve diğer gerekli işlemler için en

asgari 1lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve katater

sistemle entegre olmalıdır.

9. Distribütor firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru vefveya
Biyomedikal Mühendisi bulunmalıdır.

10. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.
Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında
sunulmalıdır.

11. İhaleye girecek firmalar ihaleden 2 gün önce ilgili klinikten uygunluk

almalıdır.

12. İlgİli şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. CE belgesi sunulacakdır.
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Hidrofilk Teslim Kılavuzu Şartnamesi

1. Teslim Teli atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
2. Uç kısmı incelen tipte olmalıdır.
3. 0.86 mm olmalıdır.
4. Kılavuz tel 150 cm uzunluğunda ve uç kısmı j şeklinde olmalıdır.
5. UÇ kısmı tel kısmından hafif ve bu sebeple rahatlıkla ilerleyebilmelidir.
6. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş

olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmalıdır.

7. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal
Mühendisi bulunmalıdır.

8. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

9. İlgill şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. CE belgesi sunulacakdır.

Ka\Q

hK\1

91
0ç



-

A t , 1..,.i,,,'"^o

MEKANİK AORTiK KALP KAPAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kalp kapağı FDA onaylı olmalıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda olınalıdır.

3. KalP kaPağının yaprakları kapak lralkası içiııde dönebilıne "roıOtoble" özelliğine sahip olmalıdır.

4. Kalp kapağının açılma açısı 85o'olmalıdır.

5. KalP kaPağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmış olmalıdır.

6. KalP kaPağının dikiŞ halkası clouble velour polyesterclen yapılmış olmalı ve üzeri herhangi başka bir
ınalzeıne ile kaplı olmamalıdır.

\_ 7. l_<alP. \aPlğı, YaPraklarını aııırülüsün üstüıre doğru çekeır "yükseltilmiş menteşe ekseııi" tasarımına sahip
olmalıdır. Bu nedenle yapraklar lıem mekanik hem de hidrolik olarak her kaİdiyak döngüde yıkanabilir
olmalı ve pıhtı oIuşma riskini en aza indirebilir olmalıdır.

8. KalP kaPağının yaprakları kelebek şeklindeki menteşe içerisiıre olmalıdır.

9, KalP kaPağının meı-ıteşesi aşıııınayı en aza indiren ve kapağın öınrünü uzataı1 ,,clüzlemli menteşe,,
tasarıınııra sah ip olınal ıd ır.

r0. KalP kaPağının hem lralkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak özellikte olmalı
ve sinefluoroskopi sırasıııda x-ray ışıılı altında yaprakçıklarıır hareketlerİ görülebilir olmalıdır.

11. DikiŞ halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri aort kapakta 3
adet olarak bulunmal ıdır.

12. KalP kaPağının kolaylıkla döndürülebilınesi içiıı kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir
döııdürücü bulunınal ıdır.

\/ 13. KalP kaPağının her ölçüsü için şekillendirilebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.

l4. KalP kaPağl aort iÇin l9 mm'den başlayarak 3 l mm'ye kadar 2'şer olarak artan ölçülere sahip olmalıdır.
(l9, 2|, 23, 25, 27, 29, 3 l mın)

15. Kalp kapak protezi düşi"lk profilli olmalıdır. (3.4mın)
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