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Müdürlüğiimüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı olan ekli listede belirtilen 11 kaleın
vaka başı Kardiyoloji sarf malzeme alımı işi22lf doğrudan temin usulü ile belirli süreli (12 Ay )
sözleşme imzalanarak alınacaktır. KDV hariç birim fiyatın karşısına yazı|arak 14.06.2019 taihi
saat 10.00'a kadar ismail.akyo|2@sag|ik.gov.tr adrese gönderilmesi veya ilgili birime elden
teslim edilmesini rica ederim.

Halil
personel te Hizmetleri

Ek: İhtiyaç listesi: l Sayfa
Not: Tekliflere UBB numarasl ve SUT kodu yazılacaktır

Şanlıurfa iı Sagıık Müdürlüğü
Personel ve Destek Hizmetler Başkanlığı
Bağlarbaşı Mah. İpekyol Cad.

Ayrıntılı bilgi için irtibat: İsmail AKYOL
Tel:3l8 83 68



5.No sUT KoDU MALZEME ADl UBB KoDU MiKTAR BiRiM FiYAT| TOPLAM FiYAT
1 KR1005 lcD BiVENTRiKÜLER 10 ADET
2 KR1000 WlR, lcD

3 KR1010 DDDR lcD iKi oDAclKLl ÖZELLiKLi iMPLANTE EDiLEBiLiR DEFiBRiLATöR
4 KR1031 KORONER SiNÜS ELEKTRODU

KR4002 KoRoNER siNÜs ELEKTRoDU YERLEŞiMi içiN KATETER

6 KR1022 AKriF_PAsiF FixAsYoN, lcD ŞoK ELEKTRoDU
7 KR1024 AKT|F-PAsiF FiXAsYoN sTERoiD sALlNlMLl ATR|YAL ELEKTRoDU

8 KR1014 KALP PiLi, DDDR

9 KR1016

KALP PiLi, DDDR, VENTR|KÜLER PAclNG AzALTlcl özELLlKLi ALGoRiTMAsl
oLAN

10 KR1019 KALP PlLl, WlR
11 KR1026 AKTIF-PASiF FiXAsYoN sTERoiD sALlNlMLl VENTRiKüLER ELEKTRoDU
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KR 1oo5 ıcD BivENTRlKüı-en rrrıııiK şARTıunvırsi

1. Cihaz DDDR, DDıR, DDD, DDı, Doo, AAıR, AAl, VVlR, VVl, Aoo, Voo ve oDo pacing

modlarına programlanmalıdır.

2. Cihazın rate response pacing özelliği bulunmalıdır,

3. Cihazın Mode Switch pacing özelliği bulunmalıdır,

4. Stored enerjisi en az 39 Joule olmalıdır.

5, Cihazın şarj olma süresi BoL (ömür başlangıcı), da en çok 8,2 sn ve ERl (Elektif

replasman indikatörü)' de en çok 9,9 sn olmalıdır,

6. Cihazın boyutu en az 38 cc., ağırlığı en fazla 79 gr.'l aşmamalıdır.

7. cihazın takılması ve hastanın kontrolleri sırasında cihaz üzerinden şoksuz olarak

Yüksek Voltaj Elektrod em pedansı (HVB-HVX) ölçü lebi lin melidir.

8. yüksek Voltaj Elektrod empedansı (HVB) ölçüdüğü esnada cihaz atriYal, ventriküler

elektrod ve HVX coil empedanslarını da otomatik olarak ölçülebilinmelidir.

9. Cihazda Ventriküler Fibrilasyonu (VF) VT VE SVT yi önlemek üzere altı adet

defibrillasyon programlan maIıd ır.

10. programlayıcı üzerinden elektrofizyolojik çalışma yapılabilir ve bu saYede T-shock, 50

Hz Burst pacing, Fixed Burst pacing ve PES ( erken vuru) özellikleriyle aritmi oluŞturuP

sonlandırabilinmelidir.

11. Cihaz Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FW) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) önlemek üzere

BURST, Ramp, Ramp* ve CV tedavilerine altı ayrıterapide bağımsız olarak

programlanmalıdır.

1_2. Cihazda Ventriküler Fibrilasyonu (VF) önlemek üzere altı adet defibrillasyon

programlanmalıdır.

13. Cihaz otomatik olarak R_Wave ve P_Wave ölçebilmelidir.

].4. Cihazın amplitüdü Atriyal,RV ve LV için 0,5_8 V arasına ayarlanmalı, Pulse width 0,03_

1,5 ms değerleri arasında programlanmalıdır,

15. Cihazın sağ ventriküler ve sol ventriküler uyarıları arastna O- 80 ms arasında gecikme

konmalı ve sağ ventrikül veya sol ventrikül önce uyarılmalıdır.

ventrikül !eadinİn po|aritesİ LVring_RVcoil, LVtİp-RVcoiI veya LVtip_LVrİng olarak

seçilmelidir.

17. cihazın üzerine; hastanın kişisel bilgileri, hikayesi, implantasyon bilgileri, hastane

doktor bilgileri, cihaz ve elektrodların bilgileri kayıt edilmelidir,

18. Cihaz RV ve SVC empedansları programlanabilir belli sınırların dıŞına Çıktığı

atriyum, sağ ve ventriküler pacing empedansı lanabilinmeli belll §

rın dışına da uyarıverme]idir §,
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19. Cihaz 14 aylık günlük VT/VF episod sayısı, günlük HV terapileri, VT/VF sırasında kalp
hızı, günlük NSVT sayısı, gün içindeki toplam AF veya AT'de geçirilen süre, AF veya

AT sırasındaki Ventriküler hız histogramı, Gün içindeki pacing yüzdesi, değerlerini
verebilmelidir.

2O. Cihaz AS-VS, AS-VP, AP,VS,AP-VP yüzdelerini hafızasında tutabilmelidir.

2L. Cihaz episodları, tarihi, tipi ve RGM kaydını alır ve istenildiğinde göstermelidir.

22. lcd n i n reconformation özelliği bulu n mal ıd ır.

23. lcd antitaşikardik pacing programlamaya olanak tanımaktadır ve her burst taki pace

sayısı ve minumum pace intervali programlanmalıdır.

24. Cihaz herhangi bir aritmi bölgesinde bir olay tespit ederse bu olayın tüm ayrıntılarını

kayıt altına almalıdır.

25. Cihaz gerektiğinde ATP tedavisini pas geçecek şekilde programlanmalıdır.

26. tcd batarya enerjisi tükenme indikatörü batarya voltajı veya şarj süresine göre

programlanmalıdır.

27. Cihaz VF indüklemesi yapabilmek için T dalgasına şok vereb|lmelidir.

28. lCD fonksiyonlarını malzeme, işçilik ve tasarım hatalarından dolayı normaltoleranslar

içinde sağlayamaması durumunda cihazın implantasyonunu takiben, a yıl (a8) ay için

garantilidir. Üretici firma garantisi ürün içerisinde bulunan garanti belgesinde

mevcuttur. Şok sayısı, pace yüzdesi , lead v.s. gibi etmenler bu garanti için bir

sınırlama dışıdır.

29. lcd ler CE onaylı olmalıdır.

30. lCD cihazında Wireless telemetri Özelliği Olmaldır.

31. Pacemaker veya ICD temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil
durumlarda çağrıldığında en geç |2 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik
servis sağlamak izere yetişmiş eleman göndermelidir.

32. Kliniğe 1 adet programlayıcı temin edilmelidir.
33. Pacemaker, ICD veya leadlerde teknik sorun nedeni ile üretici firma tarafindan geri

çağrılma ('orecall") olduğu takdirde kurumumuz en kısa zarıanda bilgilendirilir.
Cihazın değişimi söz konusu ise yurtdışındaki uygulamalara paralel olarak, cihaz
satıcı firma tarafindan ücretsiz verilmelidir.

34. Teknik destek verecek elemanlar (en az üç kişinin) yeterli donanıma sahip
sertifika ile belgelenmelidir.

35. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik
yapılmalıdrr, bu nedenle güniin 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarasl
adresi verilmelidir.

posta

36. Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan mi.iracaat §sayılır ve bu iletişimi takiben en geç 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
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37. pacemaker ve IcD bataryalan istendiği takdirde firmanın da gönderebileceği bir

teknik elemanla Ui.litt" programlayıcİ başında teknik şartnameye uygunluğu test

edilecektir.
38. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve Son

kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır,
39. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusa1 Bilgi
"- 

B-İ;;.r* iriiuBB) kayJlı ve "Sağl* guk*ırğı Tarafindan onaylıdır" ifadesi

bulunmalıdır.
40. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az I yıl miatlı olmalıdır.

4l.İhale uhdesinde kalan firma 1 Boyunca istenildiği taktirde 24 Saat içerisinde EPS-

ablasyon cihazı ile birlikte en az 2 yıllık deneyimli teknisyeni ile istenilen gün ve

saat'İe anjiyo laboratuvarında hazır bulunmalıdır,
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KR 1ooo WıR lcD TEKNiK şARTNAMESİ

1. Cihazın boyutu en fazla 4]- cc olmalıdır,

2. Cihazın ağırlığı en fazla 79 gr olmalıdır,

3. Cihazın delivered enerjisi en az 35 J olmalıdır,

4. Cihaz Marker Channel, EGM ve elektrodsuz ECG kaydı almalı ve bu kayıtlar sürek]i

olarak izlenmelidir.
5. cihazın takılması ve hastanın kontrolleri sırasında cihaz üzerinden şoksuz olarak

Yüksek Voltaj Elektrod empedansı (HVB), SVC coil empedansı (HVX) ve cihaz

ventriküler eIektrod empedanslarını otomatik olarak ölçebilmelidir.

6. Cihazın şarj olma süresi BOL (ömür başlangıcı)' da en çok 7,7 sn ve ERl (Elektif

replasman indikatörü)' de en çok 9,4 sn olmalıdır,

7. Cihaz Ventriküler Fibrilasyonu (VF), Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FW) ve Ventriküler

Taşikardiyi (vT)tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayrı ayrı terapifonksiyonları

bulunmalıdır.

8. Cihaz Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FW) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) önlemek üzere

BURsT, Ramp, Ramp* ve CV tedavilerine altı ayrı terapide bağımsız olarak

programlanmalıdır.

9. Cihazda Ventriküler Fibrilasyonu (VF)tedavi etmek üzere farklı enerji değerlerine

programlanabilen altı adet CV bölümü bulunmalıdır,

10. Cihaz WlR, VVl, Voo ve oVo pacing modlarına programlanmalıdır.

11. VF detectin oN, oFF FVT detection oN, oFF VT detection oN, oFF oIarak

programlanmalıdır.

t2, Cihazsupraventriküler taşikardileri ayırt edebilmek için morfolojik kıyaslamadan farklı

stabilite kriterlerine sahip olmalıdır.

13. Cihaz supraventriküler taşikardileri ayırt edebilmek için morfolojik kıYaslamadan farklı

onset kriterlerine sahip olmalıdır.
14. lCD ventriküler taşikardiyi veya fibrilasyonu durdurmak için 2 türlü tedavi

uygulamalıdır.

15. Her bir aritmi bölgesi bağımsız olarak programlanmalıdır.

16. lcD antitaşikardik pacing programlamaya olanak tanımalıdır.

17. Kardiyoversiyon ve defibrilasyon vektörü değişik yönlerde programlanmalıdır,

18. cihaz otomatik olarak şarj kapasitörünü ve durumunu kontrol ederek gerektiğinde

uyarı vermelidir.

19. ıcd hız algılaması için bipolar elektrod kullanıImalıdır.

20. cihaz supraventriküler taşikardiIeri ayırt edebilmek içi

wavelet kriterlerine sahip olmalıdır. Gerektiğinde

lanmalıdır.
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2L CihazVF, FVT, w, SVT/NST sayılarını, Vs ve Vp oranlarını, Single PVCs ve runs of PVCs

sayılarını hafızasında tutmalıdır.
22. Cihazgerektiğinde ATP tedavisini pas geçecek şekiIde programlanmalıdır.

23. Cihazda reconfarmation özelliği bulunmalıdır,

24. Cihaz Epizod detayları epizod intervali ve EGM kaydı almalıdır.

25. lCD terapi blttlkten sonra ritim analizi yapabilmelidir,

26. Batarya enerjisitükenme indikatörü tetiklemesi şarj süresine göre yapmalıdır,

27. Cihaz RV ve SVC empedansları programlanabilir belli sınırların dışına Çıktığında,

ventriküler pacing empedansı programlanabilir belli sınırların dıŞına Çıktığında,

Batarya Voltajı belli bir sınırın altına düştüğünde, Şarj zamanı belli bir sürenin üstüne

çıktığında, bir episode için verilen terapiler programlanabilir belli bir saYının üstüne

iıktığında, vF algılama off programlandığında sesli Alarm vermelidir.

28. lcd Cihazında Wireless telemetri özelliği olmalıdır,

29. Cihaz14 aylık günlük VT/VF episod saylsl, W/VF sırasında kalp hızı, günlük NSW

saylsl, yüzde olarak pacing oranlnl grafiksel olarak vermelidir.

30. Cihaz kalp yetmezliği takibinde kullanılabilecek 14 aylık Gece KalP Hızı, KalP Hızı

Değişkenliği ve Günlük Hasta Aktivitesi ve Heart Rate Variability trendlerini

vermelidir.
31. Cihaz otomatik olarak R-Wave ölçmelidir,

32. lcD bütün olayları tek bir ekran üzerinden göstermelidir.

33. lcD gerçek zaman EGM bilgilerini programlayıcı üzerinde markerleri ile göstermelidir,

34. lcD bradikardik bilgilerini histogram ve counter adı altında grafiksel ve saYısal olarak

göstermelidir.
35. Cihaz üzerinden EP Study/lnduction testleri (T_Shock lnduction, Manual Burst

lnduction, 50 Hz. Burst lnduction, PES lnduction)yapabilmelidir.

36. cihaz vF indüklemesi yapmak için T dalgası üzerine şok verebilmelidir.

37. Cihaz otomatik olarak elektrod empedanslarını batarya voltajının düŞmesi halinde

ses ile alarm vererek hastayı uyarmalıdır,

38. şok sonrası pace parametreleri, bradikardi pace parametrelerinden farkı olarak

programlanmalıdır.
39. lcD fonksiyonlarını malzeme, işçilik ve tasarım hatalarından dolayı normal toleranslar

içinde sağlayamaması durumunda cihazın implantasyonunu takiben, a Yıl (a8) aY iÇin

earantılıd]r. üretici firma garantisi ürün içerisinde bulunan garanti belgesinde

olmaldır. Şok sayısı, pace yüzdesi , lead v.s. gibi etmenler bu garanti için bir sınırlama

değildir.
40. Cihaz CE onaylı olmalıdır.
41. Cihazın üzerine; hastanın kişisel bilgileri, hikAyesi, implantasyon bilgileri, hastane ve

doktor bilgileri, cihaz ve elektrotların biIgileri kayıt edilmelidir,

42. Pacemaker veya ICD temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil

çağrıldığında en geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik

sağlamak iizer e yetişmi ş eleman göndermelidir.

43. Kliniğe 1 adet programlayıcı temin edilmelidir
44. Paçemaker, ICD veya leadlerde teknik sonrn nedeni ile üretici firma tarafindan gS

çağrılma ("recall") olduğu
Cihazın değişimi söz konusu
firma tarafindan ücretsiz verilmelidir, işlem,
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45. Teknik destek verecek elemanlar (en az üç kişinin) yeterli donanrma sahip oldukları,
sertifi ka ile belgelenmelidir.

46. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile yapılabilir,
bu nedenle gilntln 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile a mail adresi
verilmelidir..

47. Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan müracaat
resmi sayılır ve bu iletişimi takiben en geç 12 saat soffa yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazır bulunmalıdır.

48. Pacemaker ve ICD bataryaları istendiği takdirde firmanın da gönderebileceği bir
teknik elemanla birlikte programlayıcı başında teknik şartnameye uygunluğu test

edilecektir.
49. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarİhi, üretim ve son

kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
50. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanhğı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasına (TİTUBB) kayıth ve "Sağlık Bakanlığı Tarafindan Onaylıdır" ifadesi

bulunmalıdır.
51. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az I yıl miatlı olmalıdır.
52.Ihale uhdesinde kalan firma l Boyunca istenildiği taktirde 24 Saat içerisinde EPS-

ablasyon cihazı ile birlikte en az 2 yıllık deneyimli teknisyeni ile istenilen gün ve
saat'te anj iyo laboratuvarında hazır bulunmalıdır.
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KRı0l0 DDDR ICD iKi oDACIKLI Mvp özELLirı.i ivpı,exrB spilBsiı,in nEr'isRİı-ırÖn
rsrNir özsLıiKLBRi

l. Cihaz DDDRÖAAI& DDDÖAAI, DDDR, DDIR, DDD, DDI, Doo, AAI& AAl, VVIR, VVL
AOO, VOO ve ODO pacing modlanna programlanabilmelidir,

2. Cihazın Mode Switch pacing özelliği olmalıdır.

3. Cihaz Atriyal ve Ventrikiiler pace-sense için IS_l, defibrilasyon için DF-l konnektör ihtiva etmelidir.

4. Cihazın alt hızı 30-150 atım/dk, üst izleme hıa 80-150 atım/dk arasında olmalıdır.

5. Cihazın amplitüdü Atriyal ve RV için 0,5-8 V arasına ayarlanabilmeli, Pulse width 0,03-1,5 ms

değerleri arasında programlanabilmelidir.

6. Cihazın atrial sensitivitesi 0.15 mV ile 4,0 mv arasında, ventriküler sensitivitesi 0,15 mV ile 1,2 mV

arasında ayrı ayn ayarlanabilmelidir.

7. Sağ ventrikül sense potaritesi bipolar ve tip/coil olarak ayarlanabilmelidir.

8. Cihazın delivered enerjisi :enaz35 J olmalıdır.

g. Cihazın şarj olma süresi tüm cihaz ömrü boyunca l0 saniyenin altında olmalıdır.

l0. Cihazın boyutu 37 cc., ağırlığı 68 gr. olmalıdır.

1l. Cihazın takılması ve hastanın kontrolleri sırasında cihaz üzerinden şoksuz olarak Yüksek Voltaj

Elektrod empedansı (HVB), SVC coil empedansı GrvD ye cihazventriküler elektrod empedanslarını

otomatik olarak ölçebilmelidir.

12. Cihazotomatik olarak P wave ve R-Wave ölçebilmelidir.

13. CihazGünlük olarak Lead empedaslarını ve R wave amplitüdünü ölçmeli, aldığ ölçümleri 80 haftaYa

kadar tabloda trend olarak gösterebilmelidir.

14. Cihazhem Marker Channel hemde EGM kaydı alabilmelidir.

15. Cihazda yüzeyel EKG bağlantısına gerek olmaksızın Can ve SVC coil arasındaki elektriksel farkı baz

alan Leadless EKG özelliği olmalıdır.
|6. CihazAtrial taşikardi (AT) ve Atrial fibrilasyonu taıııyabilmelidir.

17. Cihaz Ventriküler Fibrilasyonu (VF), tlızlı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve Ventrikiiler Taşikardiyi

(VT) tanımalı ve her birini sonlandırmak için ayn ayn terapi fonksiyonlan bulunmalıdır.

18. Cihaz Hızlı Ventriküler Taşikardiyi (FVT) ve Ventriküler Taşikardiyi (VT) önlemek üzere BURST,

Ramp, Ramp* ve CV tedaviİerine altı ayrı terapide bağımsız olarak programlanabilmelidir.

19. Cihazın programlanabilen Aktive Can özelliği olmalıdır,

20. programlayıcı üzerinden elekirofizyolojik çalışma yapılabilmeli ve bu sayede T-shock, 50 Hz Burst

eacing, Fiİed Burst pacing ve pES ( erken vuru; özellikleriyle aritmi oluşturup sonlandırabilmelidir.

2|. Cihazda SVT, VT diskiriminasyonun ayrıntılı yapılabilmesi için AF tanıma, Sinüs TaŞikardisi

tantma,ve diger l: l SVT leri tanıma özellikleri yanında Stability,Onset, kriterleri de bulunmalıdır.
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22. Cihazda lead kınğı, konnektör bağlantı hatası veya lead yalıtımındaki bozulmalardan
kaynaklanabilecek ventriküler aşın algılamayı tespit edecek ve uygun olmayan ventriküler taşiaritmi

tedavisini önlemeye yardımcı olacak RV lead gürültü ayrımı algoritması bulunmalıdır.

23. ATP'lerin verimliliğini kontrol ederek verimli olmayan ATP'leri sonraki tedavilerde otomatik olarak
deaktive(OFF) edebilecek Smart Mod özelliği olmalıdır.

24. Cihazda Ventriküler Fibrilasyonu (VF) tedavi etmek üzere farklı enerji değerlerine programlanabilen

altı adet cv bölümü bulunmalıdır.

25. Hastaya verilen şokların azaltılması için VF tedavi bölgesinde algılama sonrast şarj olurken hızlı VT
leri sonlandırmak için cihaz ATP yapabilmeti, şarj sonrası ritimi kontrol ederek aritmi devam ediyorsa

defibrilasyon yapabilmelidir. Bu özellik şarjdan önce ve şarj sırasında ATP verecek Şekilde
programlanabi l mel idir.

26. Cihaz VF zonunda uygulanacak şarjdan önçe ve şarj sırasında ATP özelliklerini terapinin baŞarısına

göre otomatik değiştirebilecek ChargeSaver özelliğine sahip olmalıdır.

27. Cihaz RV ve SVC empedansları programlanabilir belli sınırların dışına çıktığında, ventriküler pacing

empedansı programlanabilir belli sınırlann dışına çıktığında, Batarya Voltajı belli bir sınırın altına

düştüğünde, Şarj zamanı belli bir sürenin üstüne çıktığında, bir episode içİn verilen terapiler

programlanabitir belli bir sayının üstüne çıktığında, VF algılama Off programlandığında sesli Alarm

verebilmelidir.

28. Cihaz kısa aralıklı ventriküler vurular sonrasında ventriküler erken vuruların oluŞabileceği pauseleri

önlemek için ventrikülü pace ederek hız stabilizasyonu yapabilmelidir.

29. Cihazkalp yetmezliğitakibinde kullanılabilecek l4 aylık Gece Kalp Hızı, Kalp Hızı Değİşkenlİğİ ve

Günlük Hasta Aktivitesi ve Heart Rate Variability trendlerini verebilmelidir.
30. Cihaz 14 aylık günlük VT/VF episod sayısı, günlük HV terapileri, VT/VF sırasında kalp hızı, günlük

NSVT sayısı, gün içindeki toplam AF veya AT'de geçirilen süre, AF veya AT sırasındaki Ventriküler

hız histogramı, Gün içindeki pacing yüzdesi, değerlerini verebilmelidir.
3|, Cihazda20QO adet olayıhafızayaalan Flashback Hafiza özelliği bulunmalıdır.
32. Cihazın üzerine; hastanın kişisel bilgileri, hikayesi, implantasyon bilgileri, hastane ve doktor bilgileri,

cihaz ve elektrodlann bilgileri kayt edilebilmelidir.

33. Hastanın kontrotleri sırasında cihazüatoplanan tüm bilgiler A4 kağıda print edilebilmelidir.

34. Teklif veren firma elemanı Diyarbakır merkezde ikamet etmeli aynı zamanda elektrofiryolojı desteği
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KORONER slNüs eı-erTRoDU rerıuir şARTNAıvıesi ı ıeııo3 l)

l. IS-l Konnekt«lr uyumlu olmalıdır.
2. Aynı modelin en az78-88 cm uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.
3. Lead iletkeni MP35N olmalı ,izolasyon materyali poliüretan ve Konnektör tip ve ringi

Titanium olmalıdır.
4. Enaz 6Fr introducerden geçebilmelidir.
5. 014 in -0,018 in giude wire iizerinden geçebilmelidir.
6. Guide wire dışında stylet ile beraber de kullanılabilinmelidir.
7. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, tiretim ve son

kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
8. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır" ifadesi
bulunmalıdır.

9. Teklifedilen malzeme en az l yıl miadlı olmalıdır.
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KoRoI\ER sixÜs yrnı,nşivı sisrgMi rnı<r.ıix şARTNAMEşi (ıcıLg"ö1)

1. Koroner sinüse yerleşim için kullanılacak en az iki farklı eğime sahip kateter olmalıdır

2. Yerleşim Kateterinin dış çapı 9F olmalıdır.

3. Kateterin yerleştirilebilmesi için gerekli olan guidewire sistemin İçİnde bulunmalıdır.

4. Guidewire' ın uzunluğğ enaz 120 cm olmalıdır.

5. Kateterin iç lümeni 7F kalınlığında elektrod geçebilecek şekilde olmalıdır..

6. Koroner sinüse elektrod yerleştirildikten sonra kateterler yırtılarak çıkartılabilmelidir.

7. yırtma işlemi için gerekli bıçak sistem ile birlikte verilmelidir.

8. Sistemde kateterler ile uyumlu hemostatik valf bulunmalıdır.
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1. Elektrod Quadripolar , Aktif Fixasyon (helix) ve pasif seçeneği olmalıdır.
2. Elektrodun uzunluğu 65-75-10O cm seçenekleri arasında olmalıdir
3. Elektrod Çift Coil'li olmalıdir
4. Elektrodun iki adet Unipolar DF-1 ve bir adet lS-1 konektörü olmalıdır,
5. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil yapıya sahip olmalıdır.
6. Elektrodun insulator yüzeyi Slikon yapıda olmalıdır.
7. Elektrodun dış yüzeyi Polyurethane kaplı olmalıdır.
8. Elektrodun elektrodlarının materyali Platinized platinium alloy yapıda olmalıdır.
9. Elektrodun RV/SVC coillerinin materyali Platinum-clad tantalum dan olmalıdır.
10. Elektrodun sensing configurasyonu True-Bipolar şeklinde olmalıdır.
11. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır.

12, Elektrodun gövde ve tip çapı en fazla 8.6 Fr (2.8 mm) olmalıdir.
13. Elektrod guidewire'sız 9.0 Fr, guidewire ile 11 Fr introducer'dan geçmelidir.
14. Veriien lead kadar malzemeye uyumlu ıntroducer verilmelidir.
15. Teklif edilen malzeme TİTUB kaydı bulunur ve sağlık bakanlığınca onaylı olmalıdır.
16. Teslim edilen malzeme teslim tarihi itibarl İle 1yıl miadlı olmalıdır.

.er) ,ğ
"ğ.

,öo
ı-!{

a

§i]
S"§

d.
:J iş

_l]

^.,lr' ı
§..:..

Uz. Dr,
Şmluir lil ısli.

I

§oDi

AKrıF/PAsiF FıKsAsYoN lcD soK EIEKTRoDU TEKNıK sARTNAMEsi ( u-Aıoaİ .

c

ş



i')f,

AKTıF/PASıF FıKsAsYoN sTERoıD sALıNıMLı ATRiYAL ELEKTRoD

TE KN l K şARTNAM EsıLv{ ı "ı9)
1. Lead gövdesi 6 fr kahnlığında olmalıdır.
2. Aktif leadin helixi extandable ve steroid salgılamahdır.
3. Lead izalasyonu silikon yapıda olmalıdır.
4. 45-58 cm arasında farklı lead uzunlukları bulunmalıdır.
5. Kendiliğinden jVe düz style çeşitleri bulunmaktadlr.
6. Verilen lead adedi kadar uyumlu intraducer sheat verilmelidir.

7. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve
son kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

8. Tek]if edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
(TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanhğı Tarafından Onaylıdır" ifadesi bulunmalıdır.

9. Teklif edilen malzeme en az 1yıl miadlı olmalıdır.
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KALı pİı_İ ooDR TEKıvİr şnnrıvnıvırsi | ıc,Lıoıq)

1. Pacemaker DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VDIR, VDI,
VVIR, VVI, VVT, VooR, Voo, AAIR, AAI, AAT, AooR, ADIR, ADI Aoo,
ODO, OVO, OAO modlarna programlanmalıdır.

2. Alt hız (basic rate) minimum 30 / dk olarak programlanmalıdır.
3, Hysteresis özelliği olmali ve en az üç farklı değerde programlanmalıdır.
4. Paçeınaker bir önceki A-A interval süresi ve programlanmış ınax-min "AV delay"

paraınetrelerini temel alıp otoınatik olarak "AV delay"i ayarlanabilinmelidir.
5. "AV delay" değerlerini kalp hıztna göre otoınatik olarak ayarlayabilen "Rate Adaptive

AV" özelliği olmalıdır.
6. Üst izleme hızı (UpperTracking Rate ) 90 - l80 /dk arasında programlanmalıdır.
7. Sensör üst hızı (Upper Sensor Rate) 80- 180 arasında ayarlanmalıdır.
8. Çıkış voltajı Atrirım ve Ventrikül için birbirinden bağımsız olarak 0.5 - 8.0 V değerleri

arasında programlanabilir olmalıdır.
9. "PulseWidtlr" değerleri atriyum ve ventrikiil ayrı ayrı olarak 0.|2 - 1.5 nrs arasında

programlanabi lir olmalıdır.
l0. "AtrialSensitivite" değerleri 0. l 8 - 4.0 mV arasında programlanabilir olmalıdır
l l. VentrikülerSensitivite değerleri 1.0 - 11.0 mV arasında programlanabilinmelidir
l2. Ventriküler sense ve pace polariteleri ayn ayrl veya beraber unipolar, bipolar olarak

programlanabilir o1malıdır
l3. Ventriküler olaylardaıı soırra oluşabilecek retrograd P dalgalarını izlememek için

prograınlanabilen "Post VeııtrikulerAtrialBlankingPeriod" özelliği bulunmalıdır
l4,ÇokyiiksekAtrial hızları iz[eı-ı-ıeınekiçinotoıııatikveya l50-470ıı,ısarasında

programlanabi len "Post VentrikulerAtrialRefrakterPeriod" öze l l i ği bulun mal ıdı r

l5. Atriumda pace edildikten sonra oluşabilecek yankıları izlememek için
programlanabilen "AtrialBlankingPeriod" öze||iği olmalıdır.

16. VentrikülerPaceden sonra T dalgalarını görıneınesi için prograınlaııabilen
"VentrikülerRefrakterPeriod" özel liği btıl unmal ıdır

l7. Programlanabilen "VentrikulerBlankingPeriod" özelliği bı"ılıınınalıdır.
l tJ. Pacemaker tarafından başlatılabilecek bir taşikardiyi

(PacemakerMediatedTachycardia) önleyebilen özelliğie sahip olmalıdır.
19. Pil kontrolleri sırasında güvenli denemeler yapılamasına olanak veren geçici

programlama özelliği bulunmalıdır.
20. Hastanın ventriküler erken vunılara karsı giivenlik sağ|anrası için "PVC Response

özelliği bulunmalıdır
21.IS-1 , 3,2 mm, 5 mm ve 6 mm konnektorlere uyabilen (adaptörlii / adaptarsiiz)

modelleri bulunmalıdır
22. Ağır|ığı en faz|a27 gt veBn faz|a |2.5 cc hacminde olmalıdır.
23. Hasta kontrollerinde birlikte kullaııılan programlayıcı ve sottware sayesinde ekranda

aynı anda EKG, intrakardiyak EGM ve pacemakerin ttiın hareketlerini gösteren
"Marker Channel" izlemek ınümkün olmalıdır.

24.Pll sayesinde programlanmış elektriksel stimiilasyon, burst ve ventrikülerBack-
Uppacing gibi elektrofizyolojik çalışmalar yapabilıne özelliği bı"ılunmalıdır.

25. Hasta kontrolünde, cihazın açılış ekranında paceııakerin son kontı,olden beri ttinr pace

oranları, PVC sayıları, ay olarak paceınakerin ka ead
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değerleri, P/R dalgaları değerlerini, hastanın günlük olarak kaç saat atrial aritınide
kalma saylsı ve önemli olaylar vb. parametreleri görebilme özelliği bulrınmalıdır

26. Ventriküler eŞik değerlerini otomatik olarak ölçüp, ventriküler çıkış voltajları bir
güvenlik marjı ekleyerek ayarlayan, hem hastanın güvenliğini arttıran hem de pilin
ömrünü uzatan "Ventril«iler Otomatik Eşik" algoritma özelliğine sahip olmalıdır

27-Pi| hastaYa takıldıktan sonra belli aralıklarla otomatik olarak lead empedansını
ölÇmeli, lead empedansı belli değerlerin dışına çıkarsa sortınltı leadi otomatik olarak
unipolara çevirebilmelidir

28-Lead empedans iist sınırları sabit olmayıp kı.ıllanılan leade göre farlı değerlere ayrı
ayrl programlanabilmelidir.

29. Mode Switch özelliği sayesinde oluşabilecek atrial aritmilerde otomatik olarak pilin
çalışma modunu değiştirebilir özelliği bulunmalıdır.

30. "Search AV" özelliği ile pil sürekli olarak AV intervalini ölçebilir ve otomatik olarak
AV intervalini ayarlayabi lmel idir.

3l.ıntermitaırt Av bloklu hastalarda intrensek Av iletinıinin kullanılmasına oIanak
sağlayabilnrelidir.

32. Malzemelerin CE onayı bulunmalıdır..
33. Pacemaker veya ICD temin eden firma, implantasyon, nıtin kontrol ve acil durumIarda

Çağnldığında en geç l2 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis
sağlaınak ıizere yetişıniş eleınan gönderilıneIidir.

34. Klinikte sürekli en az I adet programlayıcı olınalıdır.
35. Pacemaker, ICD veya leadlerde teknik sorun nedeni ile üretici firma tarafından geri

Çağrılma ("recall") olduğu takdirde kurumumuz en kısa zamanda bilgilendirİlir.
Cihazın değiŞimi söz konusu ise yurtdışındaki uygı,ılamalara paralel olarak, cihaz satıcı
firma taraflndan ücretsiz verilir, işlem, hastane ve doktor ınasrafları karşılanır.

36. Teknik destek verecek elemanlar (en az iiç kişinin) yeterli donanıına sahip oldtıkları,
sertifi ka i Ie belgelendirilmelidir.

37. Teknik destek için mi-iraacatlar mobil telefbn. faks veya elektronik posta ile yapı|abilir,
bu nedenle giiniin 24 saati ıılaşılabilir telefon ve laks ntımarası ile a ııail adresi
verilmelidir.

38. Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan müracaat
resmi sayılır ve bu iletişimi takiben en geç 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazır bulunmalıdır.

39. Pacemaker ve ICD bataryaları istendiği takdirde flrmanın da gönderebileceği bir
teknik elemanla birlikte programlayıcı başında teknik şartnameye uygunlıığu test
edilecektir.

40. Ambalajı üzerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretiııı ve son
kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

41. Teklif edilen malzeme Sağhk Bakanlığ T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal
Bankasına GİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafıırdan Onaylıdır" i
bulrınmalıdır.

Bilgi

o
o42. Teklif edileıı malzeme en az l vıl miadlı olnıalıdır

43. İhale uhdesinde kalan firma l Bol.ı-ınca istenildiği taktirde 24 Saat içerisinde EpS-
ablasyon cihazı ile birlikte en az 2 yılılık deneyimli teknisyeni ile istenilen gi.in ve
saat'te anjiyo laborahıvarında hazır bulunmalıdır.
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VENTRİKüı,Bn paciNc AZALTICI AlcoRisrvıası oLAN DDDR KALICI KALp
riı,i şanTNAMESi I uız_ı o ı{")

1. Paçemaker MVP (AAIR<:>DDDR, DDDR, AAI<:>DDD), DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVl, DooR.
Doo, VDD, VDIR. VDl, VVIR, VVI, VVT, VooR, Voo, AAIR,AAI, ADlR, ADI, AAT,AooR,Aoo,oDo.
OVO, OAO modlarına progranılaııabilir.

2. Cihaz MVP modu sayesinde gereksiz uyarıları azaltmalıdır.

3. Att hız ( Lower Rate ) 30 - l20 ppm arasına prcıgramlanabilir.

4. Hysteresis 40, 50, 60, Offdeğerlerine programlanabilir.

5. Paçed AV ve Sensed AV değerleri ayrt ayrı 30 - 350 ms arasında programlanabiliı.

6. AV delay değerlerini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilen Rate Adaptive AV özelliği olmalıdır,

7. Üst izleme hızı ( Upper Tracking Rate ) 80 - 2l0 ppm arasında programlaııabilir.

8. Sensör rist hızı (Upper Sensör Rate) 80- l80 arasında ayarlanabiIir.

9. Çıkış voltajı Atriııırı ve Ventrikül için birbiı,inden bağıınsız olarak 0.5 - 7.5 V değerleri arasında prograııılanabilir

l0. PulseWidthdeğerleri AtriumveVentrikül ayrıayrıolarak0.12 - 1.5 msarasındaprogran-ılanabilir.

l l. Atrial Sensitivity değerleri 0. l8 - 4.0 mV arasında programlanabilir.

l2. Ventriküler Sensitivite değerleri 1.0 - l1.2 mV arasıırda progran-ılanabiIir.

l3. Atrial ve Ventriküler Polariteler a},rı ayrı Unipolar, Bipolar ve Cıın|igure tılarak programlanabilir.

14. Ventrikuler olaylardan sonra oluşabilecek Retrograde P dalgalarını izlememek için l30- 350 ms arasında
programlanabilen Post Ventrikuler Atrial Blanking Period özelliği olmalıdır.

l5. Çok yüksek Atrial hızları izlememek için auto, varied veya l50- 500 ms arasında programlanabilen Post
Ventrikuler Atrial Refrakter Periocl özelliği olmalıdır.

l6. l80- 500 nıs arasıııda prograınlanabilen Atı,ial Retiakter Peı,iod özellığı olınalıtlır.

l7. Atriumda pace edildikten sonra oluşabilecek yankıları izlemeıııçk için l30- 350 arasında programlanabilen
Atrial Blanking Period özelliği olmalıdır.

l8. Ventrikrıler Paceden sonra T dalgalannı görmemesi için l50- 500 ms arasında prograınlanabilen Ventrikuler
Refrakter Period özelliği olmalıdır.

l9,20-44 ms arasında programlanabilen Ventrikuler Blanking Perıod özelliği olmalıdır.

20. Kardiyak Outputu garantiye almak için, Atrial bir olaydan sonra bir Ventrikuler olay çıkması durumunda
Ventrikülü Pace eden Ventricular Safety Pacing özelliği olmalıdır.

21. Pacemakçr tarafından başlatılabilecek bir Taşikardiyi ( Pacemaker Mediated Tachycardia ) önlemek için
Intervention özelliği olmalıdır. q

22. Pil hastaya takıldıktan sonra otoıı,ıatik olarak Lead Eıııpedansı ölçen, Lead eıııpediıııslarından herhangi birı (
Atrium, Veııtrikul ya da ikisi birden ) 200 Ohm' un altına diişerse veya 2000 ( l000,2000.3000.4000seçeııekleri
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26. Atrial ve ventriktiler oı,ıtptıt 2.5 V ,500 Ohm ve % l00 pace şaı,tlarında çalıştığında ömrii 7,4 yıldır

27. IS-l , 3.2 mm, 5 ınm ve 6 mm konnektorlere adaptör gerekıneden uyabilen ırrodelleri olınalıdır.

28.27,| gr. ağırlık ve 72.1cc hacmindedir.

29. Hasta kontrollerinde birlikte kullanılan programmer ve icon bazlı sottware suvesincle ekranda ayni anda EK(i ,

Intrakardiyak EKG ve pacemaker'ın tüm hareketlerini gösteren Marker ChannelTM izlemek mümkünclür olmalıdır,

30. Hasta kontrolünde, Qı.ıick Look IITM özelliği sayesinde pacemakerın son kcıntrolden beri tüm Pace - Sense
oranları, PVC sayıları, ay olarak pacemakerın kalan ömrü, Lead Empedansları ve l yıllık trendini, Bataryanın
durumu, son ölçülen eşik değerlerini ve programlanan değerleri , P/R dalgaları değerlerini , hastanın günlük
olarak kaç saat atrial aritmide kalma sayısı ve önemli olaylar vb. parametreler görülebilir.

3l. Cardiac Compass@ Trends ile 6 aylık atriaI aritmilerin giinltik oluşumtınıı gösteı,ebilir. Bu sayede uygulanacak
terapilere yardımcı olur.

32. Conducted AF Response özelliği sayesinde R-R değişkenliğini en aza indirir.

33. Post -Mode Switch Overdrive pacing (PMOP) özelliği sayesinde erken dönem AF olı.ıştımunu (ERAF)
azaltmalıdır.

34. Atrial Preferençe Paciırg özelliği sayesinde atritınrı.ı kapl hızınclan viikscktc tıyararak AF gclişin,ıini azaItnıalıclır

35. Diagnostic Parametreler sayesinde kontroller arasındaki Taşikardiler, Kalp Hızları, Lead Empedansları r,b.
parametreler pacemakerın hafızasında depolanır.

36, Pil sayesinde Preınature Eleçtrical Stiınulation, Burstl, Burst2 ve Veırtricular Back-Up pacing gibi
Elektrofizyolojik çalışmalar yapılabilir.

37. Strength Duration Curve Threshold Test sayesinde kritik hastaların cşik değcrleri, gtivenlik sınırları vc cn Lızun
ömrü sağlayacak en güvenli voltaj değeri saptanır.

38. Auto Amplifude ve Auto Pulse Width Tlıreshold testleri yapılabilir.

39. Hastanın kendi R ve P dalgaları non-invasive olarak programmer i.izerinden ölçülebilir.

40. KontroI bilgileri lıeın kağıt hem de bilgisavar disketi üzerine kavdedilebilir.

4l. Implant Detection özelliği ile implantasyontı detect eder ve lead polaritelerini, rate response, Atrial ve
Ventrikiiler Capture Management, Sensing Assurance, Search AV özelIiklcrini otoınatik olarak ayarlar
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vardır) Ohm' un üstiine çıkarsa sonınlu lead ya da leadleri otomatik olarak Unipcılar' a çeviren Lead Monitor
özelliği olmalıdır. Monitör sensivite değerleri 2-16 arası ayarlanabilir. l-eaı] Monitor özellikle replasmanlar<ia
sistemdeki lead değiştirilnıediğinde çok öneınli bir rol oynar.

23. Gerekli donanımla telefon ile pil kontrolü yapılmasına olanak veren Transtelephonic Monitor özelliği olmalıclır.

24. Pil kontrolleri sırasında güvenli denemeler yapılamasına olanak veren Geçici Programlama özelliği olmalıdır.

25. Hastanın kendi elektrik sisteminden doğan PVC' lere karsı güvenlik sağlaması için PVC Response özelliği
olmalıdır.

42. Atrial Capture Managementn ve Ventriküler Capture Managementil özelliği sayesinde pil
testi yaparak pil çıkış gerilimi ve pulse otomatik olarak ayarlayabilir.
ve monitor only seçeneklcri mevcuttur. s
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43. Atrial Captııre ManagementTM ve Ventrikiiler Capfuıre ManageınentTM özelliğinde test aralığı her 1,2,4,8,1 2 saai;;
7 gün ve Day at Rest de yapmaya programlanacağı gibi l2:00 aın, l :00am,.,..l 1:00 pm olarak ta ayarlanabilir.

44. Atrial Captı.ıre ManagementTM ve Ventrikiilcr Capture ManagementrM özellığinde Minimıım amplıtııde marjin
(1,5, 2,2.5, 3 , ve 4 katı) olarak ayarlanabilir.

45. Atrial Capture ManagementTM ve Ventrikiiler Capture ManageınentTM özelliğinde Ayarlanacak çn az voltaj 0.5_
3.5 Varası arası seçilebilir.

46. Rate Response sensörü olarak activite sensöriinü kullanır. Aktivity Threshold low, meditım low. medium lıigh,
high olarak ayarlanabilir.

47. Acçeleration zamanı l5 sn, 30 sn, 60 sn; deceleration zamanl 2.5 dak,,5 dak., 10 dak., olarak ayarlanabilir,

48. Pil rate response özel|iğinde Rate Proiile Optimization adlı özel bir algoritma kullanmalı ve bu proiili
kendisi oluşturmalrdır.

49. Mode Switch özelliği sayesinde oluşabilecek atrial aritmilerde otomatik olarak pilin çalışma modu değişir,

50. Aritmi Detect Rate l20-220 bpm arası; Detect Duration no delay, |(). 2(). 6() sn Olarak ayarlanabiIir

5l. Pil, carotid sinüs sendromu (CSS) ve vasovagal senkoplara(VVS) karşı Rate Drop Respose özelliğini
kullanarak hastanın bayılmasrnı engeller.

52. Rate Drop Response özelliğinde Detection Window, Detection Beats, Drop Rate, Drop Size, Intervention
Rate, Intervention Duration parametreleri ayarlanabilir.

53. Sensing Assuranceil özelliği ile atrial ve ventriküler sensiviteleri otomatik olarak avarlanır

54. Search AVTM özelliği ile pil sürek|i olarak AV intervalini ölçer ve otonıatik olarak av intervalini ayarlar

55. Sinus Prel'erenceTM özelliği ile ınümkün olan en çok sinüs aktivitesini kııllanır. Alt lıızını belirli periyotlarta
düşürerek hastanrn kendi atrial ritmi olup olmadığını kontrol eder.

56. Cihaz TherapvGuide özelliği ile doktora pili programlamada vardımcı olmalıdır

57. Sleep Function özelliği mevcuttur

58. Hasta bilgileri, takılan lead, endikasyon, iınplante edilen cilraz , doktor bilgileri ve notları cihaza kaydedilebilir

59. Pil Event Counters, Heart Rate Histograms, AV Conduçtion Histogram, Search AVTM Histogram, Ventricrılar and
Atrial High Rate Episodes,Ventricular and Atrial High Rate Details, Seıısor Tndicated Rate Profile, A and V Lead
Impedance Trend, Lead Performanse Counters. A and V Sensivity Trencl, Atrial Captrıre ManagcıncııtTM Trend,
Ventrİcular Capture ManagementTM Trend ,Mode Switch Monıtor, Atrial Capture ManagemeırtTM f)etail,
Ventricular Capture ManagenıentrM Detail , Rate Drop Response Episodes, Rate Drop Response Details,
Ventricular Rate During Atrial Arrhythınias, Atrial Aı,rhythıııia Durations, Cııstoın Rate Trend histograınlarını ve
trendlerini toplar ve hafizasında tutar.

60. İhale uhdesinde kalan firma 1 Boyıınca istenildiği taktirde 24 Saat içerisinde EPS-ablasyo
clhazı ile birlikte en az 2 yıllık deneyimli teknisyeni ile istenilen gün ve saat'te anj
laboratuvarında hazır bulunıııa l ı dır
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KALP pİl_İ VVıR TEKNIK şARTNAMEsI (ıcA ıoı9)

1. .Pacemaker VVIR, WI, VVT, VOO, AAIR, AAI. AAT, AOO. OVO ve OAO
modlarına pro gramlanmalıdır.

2. Ağırlığı 24 gramdanfaz|a olmamalıdır.
3. Althız (Basic Rate) 30 - l80 / dk arasına programlanmalıdır.
4. Çıkış voltajı için 0.25 - 8.0 V değerleri arasında programlanmalıdır

5. Uyarı genişliği (PulseWidth) değerleri 0.03 - 1.5 ms arasında programlanmalıdır.
6. Ventriküler sensitivite değerleri l,0 - l |,2 mY arasında programlanmalıdır.
7. Hysteresis özelliği var ve en aziç farklı değerde programlanmalıdır.
8. Ventriküler sense ve pace polariteleri ayn ayrı veya beraber unipolar, bipolar olarak

programlanmalıdır.
9. Ventriküleı,pace'den sonra T dalgalarını görıneı-nesi için l50- 500 ıırs arasında

programlanabilen "Ventrikiiler Refrakter Period" özelliği bulunına l ıdır.
10. Pil kontrolleri sırasında güvenli denemeler yapılınasına olanak veren geçici

pro gramlama özelliği bulunmalıdır.

l 1. Hasta kontrollerinde birlikte ktıllanılan programlayıcı ve scıftware sayesinde ekranda
aynı anda EKG, intrakardiyak EGM ve pacemakerin tiim hareketlerini gösteren
"Marker Channel" izlenmelidir.

12. Hasta kontrolünde, cihaz monitörünün açılış ekranı pacemakerin son kontrolden beri
ttim pace - sense oranları, PVC sayıları, ay veya yıl olarak pacemakerin kalan ömni,
lead empedansları, bataıyanın durumu, öneınli olaylar vb. parametreler gönilmelidir.

l3. Kontroller arasındaki taşikardiler, kalp hızları, lead empcdansları vb. paraınetreler
pacemakerin hafızasında saklanabilinmelidir..

14. Pil sayesinde programlanmış elektriksel stimülasyon, burst ve ventrikülerBack-
Uppacing gibi elektrofizyolojik çalışmalar yapılmahdır.

15. Hastanın kendi R (P) dalgaları non-invazif olarak programlayıcı i.izerinden

ölçülebilinmelidir.
16. Kontrol bilgileri hem kağıt hem USB bellek lıem de bilgisayar disketi tizerine

kaydedilebi l inmel idir.

17. Cıhaz gün içinde otomatik olarak eşik testi yaparak değer yükselmesi ya da düşmesi
durumuna karşı güvenli sınırlarda tutmayı sağlamalıdır.

18. Hasta bilgileri, takılan lead, endikasyon, implante edilen cihaz ve doktor bilgileri
cihaza kaydedi leb i l inme l idir.

19. Pacemaker pace ve sense olayları, otomatik ınod değişikliği, ektopik vuru, ventrikül
interval varyasyonu, hız değişikliği trendini otonıatik olarak kaydedebilinmeli ve

Bunları görsel ve sayısal olarak programlayıcı aracılığıyla srınabilmelidir.
20. Pil has takıldıktan sonra belli aralıklarla otoınatik olarak lead eınpedansını
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2|. Clhaz|ar CE (Certificate de Europe) onaylı olmaldır.
22. Pacemaker veya ICD temin eden firma, iınplantasyon, rrıtin kontrol ve acil durunlarda

Çağrıldığında en geç L2 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis
sağlamak izer e yetişmi ş e leman göndermeli dir. .

23. Kliniğe l adet programlayıcı temin etmelidir.
24.Pacemaker, ICD veya leadlerde teknik sontn nedeni ile üretici firma tarafından geri

Çağrılma ("recall") olduğu takdirde krınımumuz en kısa zamanda bilgilendırilir.
Cihazın değişimi söz konusu ise yurtdışındaki ııygıılamalara paralel olarak, cihaz satıcı
firma tarafindan ücretsiz verilmelidir.

25. Teknik destek verecek elemanlar (en az i.iç kişinin) yeterli donanıma sahip oldukları,
sertifika ile belgelendirilmelidir.

26. Teknik destek için müraacatlar mobiI telefon, fax veya elektronik posta iIe
yapılabilinmeli ve bu nedenle günün 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile a
mail adresi verilmelidir.

27.Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhaı,ıgi birine yapılaıı müraçaat
resmi sayılır ve brı iletişimi takiben en geç l2 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazır bulunmalıdır,

28. Pacemaker ve ICD bataryaları istendiği takdirdc f-irmanın da gönderebileceği bir
teknik elemanla birlikte progranılayıcı başında teknik şartnanıeye uygunluğı.ı test
edilecektir.

29. Aınbalajı iizerinde CE işareti, sterilizasyon şekli. sterilizasyoı,ı tarihi, tiretiın ve son
kullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.

30. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasına GİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır" ifadesi
olmalıdır.

31. Teklif edilen malzeme teslim tarihinden itibaren en az I yıl olırralıdır.
32. İlıale uhdesinde kalan firma l Boyunca istenildiği taktirde 24 Saaı içerisinde EpS-

ablasyon cihazı ile birlikte en az 2 yıllık deneyimli teknisyeni ile istenilen gtin ve
saat' te anj iyo laboratrıvarında hazır brılunmalıdı r.
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KR t 026-VENrnirüı pesir LEAD rr,rNir ş e RrN Rııaes i

l.Steroid salgılı olmalıdır,

Z.Leadpoliiiretan veya silikon kap l ı olmalıdır,

3.Lead'in fiksasyonu için ucu4da 4 adet tine olmalıdır,

4.Lead' in uzunluğu 5 8cm olmalıdır,

S.Lead gövde çapı 1,7 mm den fazla olmamalıdır,

6.Distal elektrod çapı 1,9 mm den fazla olmamalıdır,

7.Proksimal elektrod yiizey alanı 3 1,0 mm2 den fazla olmamalıdır,

8.Elekodlar arasındaki mesafe 16 mm den fazla olmamalıdır,

9.Lead introducer çapı 7F den faz|aolmamalıdır,

l0.Konektör boyutu 3,2 mm (IS-l) olmalıdır,

ll.Malzemehatalarınakarşıömürboyuiıreticifirmagarantisialtindaolmalidir
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