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s,No sUT KoDU MALZEME ADl UBB KoDU BlRlM FlYATI TOPLAM F|YAT

1 KR1011

lcD, Bi-VENTRiKÜt 5lVl TAKiBi VEYA soLUNUM TAKiBi YAPABILEN
DEFiBRiLATöR

2 KR1026 AKTiF-PAsiF FiKAsYoN sTERoiD sALlNIMLl VENTRiKÜLER ELEKTRoT
3 KR1026 VENTRlKULER AKTlF EtEKTRoT

ATRiAL AKTiF ELETRoT

ATRlUM ELKTRODU

6 KR1033 KORONER SiNÜS VENOGRAFi BALON
7 KR1019 TEK oDAclKLl KAL|cl KALP PiLı, WlR
8 KR1031 KORONER SiNÜS ELEKTRODU

KR1002

VENRiKÜLER PAciNG AzALTlcl VE sotuNUM TAKiBi YAPAB|LEN WiR lcD
DEFi8RiLATöR

10 KR 102 2 ENDoKARDiYAL VENTRiKÜLER AKTIF DEFiBRiLAsYoN ELEKTRoDU
11 KR1022 ENDoKARDiYAL VENTRiKÜLER PAsıF DEFiBRiLA5YoN EtEKTRoDU

KR1008

VENRiKÜLER PAciNG AzALTlclVE soLUNuM TAKiBi YAPAB|LEN DDDR lcD
DEFiBRiLATöR
KORONER SiNÜS ELEKTRODU YERLEŞiM SiSTEMİ

KR1016 KALP PiLi, DDDR, VENTRIKÜLER PAclNG AzALTlcl özELLiKLi
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KR1011.SOLUNUMr.lrigİya.pa,nir,Bşg.İ-vnNrRİrÜLERICDoBrİnniı,a.rÖnŞARTNAMESI

ICD DDD(R), DDI(R),VDP§),YVI(R],AA[(R), 
Offirerr,ı,qorary: DDD, DDI, DOO, VDD,

VVl, VOO, AAt, AOtİ u" Orrmodlarına programlanabilmeliCir,

Cihazın defibrilasyon konnektör girişi DF-l standardında olmalıdır,

AltHızı30_185arasındaprogramlanabilmelidir.

Maksimum takip hızı 50 - l85 arasında programlanabilmelidir'

Sağvesolventrikülerpulseamplitudetari01.7,5V,pulsegenliği0,1_zmsarasında
prJgramlanabi lmel idir,

Atrial pulse amplitude 0,1 - 5 V arasında programlanabilmelidir,

ventriküler pacing Rv only, Lv only veya Biventriküler olarak programlanabilmelidir'

iki ventrikül arasına _l00ms ile t00 ms arasında l0 ms lik adımlarla değişen bir gecikme

z.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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gösterebilmelidir,

19, Cihazın taşikardi modu tek bir. tuş ile off, Monitor only, Monitor+Therapy veya Elektrokoter

' -' ;;J" olarak ayarlanabilmelidir,

20. Cihazda isteğe bağlı iki adet taşikardi, bir adet fibrilasYon bölgesi aYarlanabilmeti YavaŞ VT

bölgesi Oiugno,tİ ;maçlı kullanılabilmelidir,

21. Clhazventriküler Taşikardile.ri, Atrial Taşikardilerden, SVT' Sinus Taşikardisinden aYırt

edebilmek içi",ö;;r;;-idiıil uıgo.it;larına r. uyr,"u ulı.'or"ı ana|iz\yapabilen ayırt

edici algoritmasına da sahip olmalıdır,

22. CihazvT tedavisi için off, Burst,Ramp, S:a: veya Ramp/Scan olarak Programlanabilen

antitaş ikardll, p",j 
"L- 

O," ll İ gi ne sah ip o lmal ıdır,

23.Cihazınmaksimumşokenerjisienaz4|Jolmalıdır.

24.ŞokelektrodpolaritesiInitialveyareversedolarakprogramlanabilmelidir.

25. Shock vektörü RV Coil to RA Coil and Can, RV Coil to Can' RV Coil to RA Coil olarak

programlanabilmel idir,

26. cihazın üstüne konacak bir mıknatıs ile taşikardi terapilerini inhibe edebilme özelliği

olmalıdır,

27.Cihazkapasitörşarjısırasındavebataryaömrübittiğindesesliuyarıverebilmelidir.

28.Günlükkalphızıveaktivitedeğerlerinigrafikolarakgösterebilmelidir.

29.ProgramlayıcıiizerindenmanuelolarakVentrikülerCommandedATP,Ventriküler
Commandea st ocı., 50wr9r9l r"..,,ir;VFi;Lrdr"tion',ii'J.ı. on r ı"arction' Programlı

el".İİİl.*l Stimulaİion yapılabilmelidir,

30. Cihaz uzun süre şok_vermediği durumlarda kapasitörlerinin verimini korumak iÇin otomatik

reformasyon yapabilmelidir,

31 . Cihaz oluşan aritmileri EGM verisiyle birlikte hafızasında tutmalı' tanı ve tedavi bilgilerini

32.

33.

C
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34.
rnolmalıdır.
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35. Cihazın kalınlığı l çm,den az, hacmi enfaz|a3Z,' crıfve ağırlığıd a enfaz|a,Z', gr olmalıdır'

36. Cihazın batarya ömrü 6 yıl için üretici fırma garantisi altında olmalıdır ve ilk 4 Yıl iÇin tam

garanti içermelidir,

37. clhazda vF zonuna giren hızlı.monomorfik ventriküler taşikardilerin sonlandırılması için'

cihaz şarj oımaya bağıamadan on." iliŞri..iii..ri.t Jği;;;;ö;ick Convert özelliği

olmalıdır,

38. Cihazda gereksiz ventriküler pacingi aza|tıcıolarak, AİI.R) modunda VVI backu, Pacıng

yaparak o",,u,,i"".,", ."iw.li. {i ril;;6i;19");,id;;; tekrar DDD(R) moduna

dönüp r.nı,.ronlu.v""i,riğı.v"rd;**;ugo,.i,n,u" 
iJ*,i,ı,aır, Ayrıca, AV Search+

;Ü;İ;"" O, |,oğ,u,lanabilme 
l idir,

39. Cihazda, transthorasik empedans ölçümlerini alarak bu#:'J,ll1'f::lr-.*:fj;iH:.'

değerlerinin ;;"t ;*fi İ<sel olarak gö stermeye y aray 2

4o. cihazsmartDelay algoritması ile Av optimizasyonunu otomatik olarak önerebilmelidir'

41. cihazortalama R_R intervallednin standart sapmalarının trendini grafiksel olarak 24 saatlik

- " 
İn**ulter ile gösterebilmelidir,

42, C|hazson jenerasyon olmalıdır,
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AKTıF/pAsiF FıKsAsyoN sTERoip snı_ıNıMLı vrıvrnirüı_rn
ELEKTRoo rrrıuiK şARTNnıvıısi Lıcııoıı")

1. Lead gövdesi 6-7 fr kalınlığında olmalıdır.
2. Lead in uç alanı 3. Mm steroidli platin olmalıdır.
3. Aktif leadin helixi extandable ve steroid olmalıdır.
4. Lead izalasyonu silikon yapıda olmalıdır.
5. 45-52-58 cm arasında farklı lead uzunlukları olmalıdır.
5. Kendiliğinden j ve düz style çeşitleri bulunmalıdır.
7. İç iletkeni MP35N nikelalaşımlı olmalıdır.
8. Verilen lead adedi kadar uyumlu intraducer sheat verilmelidir.

9, Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulrısal Bilgi Bankasına
GİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafindan Onaylıdır" itadesi olnıalıdır.

10. Teklif edilen malzeme en az l yıl miadlı olmalıdır.
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1.

KR1O26- Ventriküler Aktif Elektrot Şa rtnamesi

olmalıdır

ö§,

L, lS1. Bipolar Konektörlü olmalıdır

2, Deksametason Asetat, steroid salgısı olmalıdır

1 
,,:T 

ilTH-;J*?":',T:İİİ:.. heıiks nüfuz derinıiği olan, aktif fiksasYon özelliğinde

olmalıdır,
5. 1.9mm gövde çapı olmalı,_anot el*trot çapı 2 mm'de,n büyük olmalıdır,

6. Dış yalıtımı p"ıi;;;;55D, iç v.ı,t,., ,iıiı.on kauçuı< özellikte olmalıdır,

7, Heliks çıkarılmaJan ölçüm alınmaya uygun olmalıdır,

8. Uyumlu cirıazıaria nirlitte implante 
"oiio,ğ,na" 

1,5T MRıgörüntülemeye uygun
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KR1024
Atrial Aktif Elektrot Şartnamesi

olmalıdır.

1. lS1 Bipolar Konektörlü olmalıdır

2, Deksametason Asetat, steroid salgısı olmalıdır

3. 52cm uzunluğunda olmalı, 45 ve 59cm opsiyonları da bulunmalıdır'

4. En az 1.8mm no.ın.ı sabitıeme heıiks ni.ıtu o.rinliği olan, aktif fiksasyon özelliğinde

5. llili'jhrde çapı oımaıı, anot elektrot çapı 2 mm,den büyük oımalıdır.

6.Dışyalıtımlpolıüretan55D,içyalıtlmısııiı<onkauçuközellikteolmalıdlr.
7. Heliks çıkarılmadan ölçüm alınmaya uygun olmalldır, 

__.

8. Uyumlu cihazlarla uırlikte implante eolıoığinoe 1.5T MRl görüntülemeye uygun
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KRlO24- Atrium Elektrodu Şartnamesi

1. Elektrot teli IS1 konneklör ihtiva etmelidir,

3: ?ii,i,111'HffHa,*r' potiüretan olmalı, gövde çapı 1,7mm'den büYük

olmamalıdır.
e. 1İ 1İt oducer' le kullanılabilmelidir,

?: i,:l|*;"'fi'_,#1*t,x" ı.ro,ik eşik sağlayan iridyum oksit kaplı titanyum

olmalıdır
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Koroner Sinüs Venografi Balonu KR1033

1- Balon kateterin boyu 9Ocm olmalıdır,

İ ffi:l:il ix;,!;kl *ıl';ri;[ılT:Hlli],. u,.. d 
" 

ed ecek şe kiıd e çift ıü me n ı i ya p ıd a

olmalıdır.
4-Balonlabirlikte1,0cchacimdeveLuerkilitlibirşlrlngabulunmalıdır.

!:,.?,r,,afuef cÜlvEş
)a.üüUia i| ,!t.|'4an [9itüıt ,? lrJşlfina liaslan€sl

xardiyolo1i Uzmaııı
Dip Iescıl No 91650
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KR1019_ Tek odacıklı WIRKalıcı Kalp Pili Bataryası Teknik Şartnamesi

l. pulse width değeri 0.05ms ile 1.Oms arasrnda 0.1ms artırımlarla aYarlanabilmelidir.

Pulse Amplitudi değeri 0.1V ile 6.5V arasında 0.lV ve 0.5V artırımlarla

ayarlanabilmelidir.

2. Cihazkahcı olarak VVI(R), Voo, AAI(R), Aoomodlarında ve geçici olarakta bunlara

ek olarak OOO modunda programlanabilmelidir,

3. Cihazventriküler autocapture yapabilmeli, output değerini Auto modunda aYarlandığı

zamanher atımda kalbirrkasılmasr için gerekli minimum değerin 0.5 V üzerinde

ayarlayabilmelidir.

4. Cihazautosensitivity özelliğiyle R dalgalarını otomatik olarak ölÇebilmeli ve sensitivite

değerini bu ölçüme göre programlayabilmelidir.

5. Ventriküller sensitivite değeri Auto,0.25, 0.5, 0.75mV ve lmV ile 8mV arasında 0.5mV

artırımlarla ayarlanabilmelidir. En yüksek değeri 1OmV olmalıdır.

Cihaz3.5 V çıkış 750 ohm empedans ve %I00 pace durumunda 8.9 yıl ömre sahip6
olmalıdır

7. Cihazventrikuler EGM lerin yanısıra EvokeResponse(EV) EGM ini de

gösterebilmelidir.

8. Cihazdahasta vücut hareketlerinin algılanması ve bu hareketlerİn şİddetİyle orantılı

elektriksel sinyaller üreten "suspended mass" prensibi ile çalışan "accelerometer

sensörü" bulunmalıdır.

g. pacemaker atrial ve/veya ventriküler hız sıçramalanndan kaynaklı Pace aralıklarındaki

ani değişiklerin yumuşutrl-u.rnu yönelik (Rate Smoothing) programlanabilir özellikte

olmalıdır.

l0. Cihaz giınlük olarak intrinsik R dalga ölçi.imlerİni ve empedans ölÇümlerini

bunlan grafiksel olarak gösterebilmelidir.

1 l. Cihaz Search Hystheresis özelliğiyle, belirlenen sürelerde hastanın kendi ritminin

o1madığını kontrol edebilmeli ve kendi ritminin çıkmasına izin verebilmelidir.
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12. Pacemak er,, adetseçilebilir olay ile tetiklenebilen 31 adet aritmik kaydı haflzasında

tutabilmeli dir.Hafızaen az 10 uy" t"iiı,ı"",,,iş oıuv için toplam 40s,lik ECG bilgileri de

yeralmalıdır
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KoRoNERsiNüsELEKTRoDu Lııh ler4 ıo3i 

)

l. IS- l Konnektör uyumlu olmalıdır.
2, Aynı modelin 70-'90 cm arasında değişen uzunluklarda temini mümkün olmalıdır.

3. Lİad iletkeni Mp35N olmalı ,izolasyon materyali poliüretan olmalıdır.Konnektör tip

ve ringi Titanium olmalıdır.
4. Leadiİ ucunda guide wire geri çekildikten sonra kanın leadin içine dolmasını

engelleyen silikon bir seal olmalıdır ve materyali silicone rubber olmalıdır.

5. 7 Fr introducerden geçebilmelidir.
6. 0,0l4 in giude wire üzerinden geçebilmelidir,

7. Guide wire dışında styletla beraberde kullanılabilmelidir.
8. Elektrot yiizey alanı 5,8 mm' den az olmamalıdır,
g. steroid saıgııi olmalıdır ve salgı miktarı 1,0 mgdan dahafaz|a olmamalıdır.
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'ENTR,KüLER*A.INGA,_ALJIcIvn.soı,u§yyra,riÇiYAPABİLEN
.-wın 

IcD DEFiBTİ;İİd"'İiiii .ıvırsi Luıı. tool)

1. ICD WI(R), AAI(R), Off; Temporary: WI, VOO, AAI, AOO ve Off modlarına

programlanabilmelidir,

Z. Cihazın defibrilasyon konnektör girişi DF-l standardında olmalıdır

3. Alt Hızı 30 - 185 arasında programlanabilmelidir,

4. Maksimum sensör hızı 50 - 185 arasında programlanabitmelidir,

5. Ventriküler pulse amplitude 01 -7,5 V, pulse genliği 0,| -2 ms arasında

programlanabitmelidir,

6.150_500msarasındaprogramlanabilenventrikülerrefrakterperiyoduolmalıdır.

7. c\hazdeğişik morfolojilerdeki intrinsinc aktiviteleri algılayabilmek için otomatik kazanç

kontrollü "n," 
J"""sine sahip olmalıdır,

8.Cihazın50-185ppmarasndaayarlanabilenakselerometresensörübulunmalıdır.

9. cihazın Atrial taşikardi kaynaklı unstabil ventriküler ritimleri düzenlemek için ventriküler

" İ"İ. n,g,l,tion algoritması olmalıdır,

1O.AnihızdeğişikliklerindenventriküleraktiviteninetkilenmesiniengellemekiçinRate
' -' ^S*l"İninğalgoritması olmalıdır,

11. C|hazgünlük empedans ve intrinsic dalga ölçümlerini yapabilmeli ve bunları grafiksel olarak

gösterebilmelidir,

12'C|hazıntaşikardimodutekbirtu.şileoff,Monitoronly,Monitor+Therapyveya
Electrocaut,ry oİarak ayarlanabilmelidir,

13. cihazda isteğe bağlı iki adet taşikardi, bir adet fibrilasyon bölgesi ayarlanabilmeli yavaş vT

bölgesi Oi,gno,İİİ: u;uçl ı kullanılabilmelidir,

14. c|hazventriküler Taşikardileri tanımlayabilmek için onset ve stabiliğ algoritmalarına sahip

olmalıdır,

15. C|haz,isteğe bağlı olarak ventriküler taşikardiler

ana|\z\algoritmJsını kullanabilmelidir,

16, C\hazVT tedavisi için Off,Bu"_1}.1,p, Scan v

antitaşikardik p;;l;; ;," ll iğine sahi p olmal ıdır,

17.C\hazıHmaksimumşokenerjisienaz4lJolmahdır.

18. Şok elektrod polaritesi Initial veya reversed olarak pro

i tanımlayabitmek için Rhythm ID vektör

eya Ramp/Scan olarak pro gramlanabilen

,r}
o

}*;
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RV Coil to RA Coil

oŞ

gramlanabilmelidir,

to Can, RV Coil to RA Coil o
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programlanabilmelidir,

2o. cihazın üstüne konaçak bir mıknatıs ile taşikardi terapilerini susturma özelliği olmalıdır'

21.C\hazkapasitörşarjısırasındavebataryaömrübittiğindesesliuyarıverebilmelidir.

22.Günlükkalphızıveaktivitedeğerlerinigrafikolarakgösterebilmelidir.

23.ProgramlayıcıüzerindenmanuelolarakVentriküterCommandedATP.Ventriküler
Commanded .;'J,;öHZgrrr, *":,"g;#ilıiJuction , Shock on T lnductıon,

programmed #Şffi Tl"İ"ion yağıabiımeıidir,

?4. C\hazrızun süre şok_vermediği 
durumlarda kapasitörlerinin verimini korumak iÇin otomatik

reformasyon yapabilmelidir,

25. c\hazoluşan artimileri EGM verisiyle birlikte hafizasında tutmalı' tanı ve tedavi bilgilerini

kaydetmelidir,

26. Hasta bilgileri, takılan.lead, endikasyon, implante edilen cihaz'doktor bilgileri ve notları

- -''"ıİİka:ydedi 
leb ilme lidir,

27. Cihazda, muhtemel olmayan bir sistem ar|zas|ve ci|ıalın tamamıyla bozg|pa riskine karşı

''şşj.i.;i,!.:::$jİffşt1il;şşffş#:l:,:';xirı*r*T[,"1,"ililf oarak

,r. :";" ffi;r;;;;;",rz bağıantı kurmasını sağlaYan ZlP Telemetry özelliği

,r. H:::luı,nı,g, ı cm,den az,hacm\erıfaz|a28,5 cm've ağırlığıd aenfaz|a6l'9 gr olmalıdır

30. Cihazın batarya ömrü 5 yıl için üretici firma garantisi altında olmalıdır ve ilk 3 Yıl iÇin tam

garanti içermelidir,

31 . cihazda vF zonuna giren hızlı.monomorfik ventriküler taşikardilerin sonlandırılması için'

cihaz şarj olmaya başlamadan #xö ;"r.uiır.ri"i ;il;;; a"ick Convert özelliği

olmalıdır' ,nlük solunum

3r. 
::!:,,*?j[T:x".,,xTHT[:jin:jr$§:'#";il,l,?}J;:'J,lx"Tf:lxffu 

"'-alıdır

33. Cihaz son jenerasyon olmalıdır
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KRl022-ENDOKARDiAL vENTİKüLER AKTir unrigRillAsyoN
ELEKTRODU

l. Elektrod Quadripolar , aktif Fiksasyon olmalıdır,

Z. Elektrodun uzunluğu 64-'7 5 cmolmalıdır,

3. Elektrod Çift Coil'li olmalıdır,

4. Elektrodun iki adet Unipolar DF-l ve bir adet IS-1 konektörü olmalıdır,

5. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil olmalıdır,

6, Elektrodun insulator yiızeyi Slikon olmalıdır,

7. Elektrodun dış yüzeyi Polyurethane kaplı olmalıdır,

8.ElektrodunelektrodlarınınmateryaliPlatinizedplatiniumalloyolmahdır.

9.ElektrodunRV/SVCcoillerininmateryaliPlatinum-cladtantalumolmalıdır.

10. Elektrodun sensing configurasyonu entegre biPolar olmalıdır' t

11. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır,

12. Steriod'in tipi Dexamethasone açetate olmalıdır,

13. Tip elektrod alanı 1,6mm2 olmalıdır,

l4. Ring alanı l7 mm2 olmalıdır,

15. RV coil alanı 585 mm've RV coil uzunluğu 5,7 cm olmalıdır,

16. SVC coil alanı 819 mm've SVC coil uzunluğu 8,0 cm olmahdır,

17. Tip to RV coil aralığı 12 mm olmalıdır,

18. Tip to SVC coil aralığı l80 mm olmalıdır,

19.Elektrodungövdevetipçapıl'z1Q.'7mm)olmalıdır.

20.Elektrodguidewire,sız9F,guidewireile10.5Fintroducer,dangeçebilmelidir.

2l.Elektrodüzerindençekilenakımıazaltıpcihazınömrünüuzatmasıiçinelektrodyüksek
empedanslı olamalıdır,

22. Elektrodun tubing dizaynı lümen compressionlı multilumen olmalıdır
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KRr022_ENDoKARDİı.I, vşxrİxÜr,rcn pasİr unrİgRİLLASyoN ELEKTRoDU

l. Elektrod Quadripolar, Pasif Fiksasyon olmalıdır,

2. Elektrodun uzunluğu 64,75 cm olmalıdır,

3. Elektrod Çift Coil'li olmalıdır.

4. Elekİrodun iki adet Unipolar DF-l ve bir adet IS-l konektörü olmalıdır,

5. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil olmalıdır,

6. Elektrodun insulator yiizeyi Slikon olmalıdır,

7. Elektrodun dış yiizeyi Polyurethane kaplı olmalıdır,

8. Elektrodun elektrodlarının materyali platinized platinium alloy olmalıdır,

g. Elektrodun Rv/svc coillerinin materyali platinum-clad tantalum olmalıdır,

l0. Elektrodun sensing configurasyonu entegre bipolar olmalıdır.

l l. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır,

l2. Steriod'in tipi Dexamethasone acetate olmalıdır,

l3. Tip elektrod alanı 1.6mm2 olmalıdır,

14. Ring a|anı |7 mm2 olmalıdır.

l5. RV coil alanı 585 mm, ve RV coil uzunluğu 5.7 cm olmalıdır.

16. SVC coil alanı 8l9 mm2 ve SVC coil uzunluğu 8.0 cm olmalıdır.

17. Tip to RV coil aralığı 12 mm olmalıdır,

18. Tip to SVC coil aralığı l80 mm olmalıdır,

19. Elektrodun gövde ve tip çapı S,zF (2,7 mm) olmalıdır,

20. Elektrod guidewire'sız 9F, guidewire ile l0.5F introducer'dan geçebilmelidir,

2l. Elektrod üzerinden çekilen akımı azaltıp cihazın ömrünü uzatması için elektrod yiiksek

empedanslı olamalıdır.

22. Elektrodun tubing dizaynı liimen compressionlı multilumen olmalıdır.
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,ENTRiKüLER pAcING A,AL-TIçI vE soLuNuM T}KIBi 
YAPABiI,Bı{

DDDRrc»»Briu*,,iiöiş,*iNaivıesiLıcfiıco8)

1

z.

3.

4.

5.

ıCD DDD(R), DDI(R), VDD(I), VYI(R} AAI(R), Off; Temporary:

VVl, VOO, eO', lO6 "" 
Ore',"dlarına progİamlanabilmelidir,

Cihazın defibrilasyon konektör girişi DF-1 standardında olmalıdır,

AltHızı30_185arasındaprogramlanabilmelidir.

Maksimum takip hızı 50 - l85 arasında programlanabilmelidir'

DDD, DDI, Doo, VDD,

Ventriküler pulse amplitude 0l ,7 ,5 V ,pulse genliği 0,1 - 2 ms arasında

programlanabilme l idir,

gösterebilmelidir

14. C\hazın taşikardi modutekbirtuşileoff,Monitoronly,Monitor+TerapiveyaElektrokoter
olarak ayarlanabi lmelidir

fibrilasyon bölgesi ayarlanabilmeli, yavaş VT

1 5. Cihazda isteğe bağlı iki
bölgesi diagnostik amaç

adet taşikardi, bir adet

lı kullanılabilmelidir,

16. Cihazın Ventriküler Taşikardileri, atrial taşikardilerden,
tasikardisinden ayırt

aİa|iz\ yapab i len ay ırt
SVT, Sinüs

edebilmek için onset ve stabilite algoritmalarnave ayrıca vektörel

edici algoritmasına da sahip olmalıdır,

17. C\haz VT tedavisi için Off, Burst, Ramp, Scan veya Ramp/Scan olarak programlanabi

antitaş ikardik pacing özelliğine sahip olmalıdır,

6. Atrial pulse amplitude 0,1 - 5 V arasında programlanabilmelidir,

7.150_500msarasındaprogramlanabilenventrikiilerrefrakterperiyoduolmalıdır.

8. AV Delay sense ve pace olarak alr}.ayrı programlanabilmeli' birbirinden bağımsız olarak 30

- 400 ms arasında ayarlanabilmelidir,

g.C\hazdeğişikmorfolojilerdekiintrinsikaktiviteterialgılayabilmekiçinotomatikkazanç
kontrollü sense devresine sahip olmalıdır,

10.Cihazın50-185ppmarasındaayarlanabilenakselerometresensörübulunmalıdır.

1 1. Cihazın Atrial taşikardi kaynaklıunstabil ventriküler ritimleri dtizenlemek iÇin Ventriküler

' " 
R;;;negulation algoritması olmalıdır,

12.AnihızdeğişikliklerindenventriküleraktiviteninetkilenmesiniengellemekiçinRate' -''Sroo't,inğaİgoritması olmalıdır,

13, Cihazgünlük empedans ve intrinsik dalga ölçümlerini yapabilmeli ve bunları grafiksel olarak
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18. Cihazın maksimum şok enerj
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20. Shock vektörü RV Coil to RA Coil and Can, RV Coil to Can' RV Coil to RA Coil olarak

programlanabilmelidir,

21. cihazın üstüne konacak bir mıknatıs ile taşikardi terapilerini inhibe edebilme özelliği

olmalıdır,

22,C\hazkapasitörşarjısırasındavebataryaömrübittiğindesesliuyarıverebilmelidir.

23.Günlükkalphızıveaktivitedeğerlerinigrafikolarakgösterebilmelidir.

24.ProgramlayıcıiizerindenmanuelolarakVentrikülerCommandedATP,Ventriküler
Commanded Shock, 50,Znr,.t.raciig, Gj;il".ti"" 3ir;;ı. on r'ınorction' Programlı

Elektriksel Sitimulasyon yapılabilmelidir,

25, Cihaztrzun süre §ok vermediği durumlarda kapasitörlerinin verimini korumak iÇin otomatik

reformasyon yapabilmelidir,

26. Cihazoluşan aritmileri EGM verisiyle birlikte hafizasında tutmalı' tanı ve tedavi bilgilerini

kaydetmelidir,

27.Hastabilgileri,takılan.lead,endikasyon,implanteedilencihaz,doktorbilgilerivenotları-'''İiİ*ukaydedilebilmelidir,

28. cihazda, muhtemel olmayan bir sistem ar|zaslve cihazın tamamıyla bozulma riskine karşı

devreye gır"uiı"""ı. bağımsız bir;;;k;;i,u.iıuto, u"ı,","iio", B, özellik sayesinde

pı{*,91xo;,"1il;İ1llşrilHŞil]fr ll*";fi ,[iffi $n;lİrileotomatikolarak
devreye gırerı

29. C\hazın programlayıcı ile kablosuz bağlantı kurmasını sağlaYan ZIP Telemetry özelliği

olmalıdır,

30. Cihazın kalınlığı 1 cm,den az,hacm\enfaz|a28,5 cm3 ve ağırlığıd aenfaz|a62'3 gr olmalıdır

31. Cihazin batarya ömrü 5 yıl icin üretici firma garantisi altında olmalıdır ve ilk 3 Yıl iÇin tam

garanti içermelidir,

32. cihazda vF zonuna giren hızlı.monomorfik ventriküler taşikardilerin sonlandırılması için'

cihaz şarj olmaya başlamadan on.. eii """uiı,",int 
;ği;ilQuick Convert özelliği

33.

34.

o
!.)
to

o

35. Cihaz son jenerasyon olmalıdır J
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|\.

KoRoNER siNüs YERLEşiM sisTEMi TEKNiK şARTNAMEsi tüaO_tioö»

1. koroner sinüse yerleşim için kullanılacak en az dört farklı eğime sahip kateter olmalıdır.

2. Yerleşim Kateterinin dlş çapı 9F olmahdlr.

3. kateterin yerleştirilebilmesi için gerekli olan guidewire sistemin ile birlikte verilmelidir,

4. Guidewire'ın uzunluğu en az 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 blçak sistem ile birlikte Verilmelidir,
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8. sistemde kateterler hemostatik valf'a olmalıdır.
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td.

Ventriküler PAcing Azaltıcı özelliği olan DDDR Katp Pili Teknik

Şarİnİmesi lngenio DR J173 f ıLi2, to ıb1

1.Pacemakerboyutları48x45x7.5mm,yi,ağırlığı24.59'ı,hacmi|2cc,y\
geçmemelidir,

2. PulseWidth 
j.e".i 0.lms ile 2.0ms arasrnda ayarlanabilmelidir,

pulseamplitraJa"g".i "."tri\İ 
i;, o.w iı.7.5V _ur,,da atrium için 0,1V_

5.0 V arasrnda ayarlanabilmelidir,

3. Cihazı.uı,"rİJut »p»in), noiGl, Dog,VPPG), VVI(R), Voo,

AAI(R), AOO ;; OFFmodİarında'pİo gramlanabilmektedir

4, Clhazventrikülerautocapture,"İİ'. İl 
"iPİ'^*ğerini 

Auto modunda

ayarlandığı ;;;; r", u.ımoaı<aıuin kasılması için ğerekli minimum değerin

O.S V üzeİinde ayarlayabilmelidir,

5.C\hazautosensitivityözelliğiyı"nvePdalgalarrnrotomatikolarak
ölçebilmeli r. r.rrriiirite değerini bu ölçürne göre programlayabilmelidir,

6, Atrialsensitivite değeri AGC to.ij, ii.zri ,0,25:,o.ı, o,+_ı,o ve 1,5) ayrrca sabit

olarak0.15,0.25,0.5,0.75.';i;V;i,slnvile8mVarasında0.5mV
artırımlarla uvJunuUiİmelidir. En ytlksek değ:4 1O.V 

olmalıdır.

7 . ventriktı[j;'"*,ffi;;;;;i^;";;,ik AGc (0. | 5, 0 .20, 0,25, 0,3, 0,4_ 1, 0 ve

1.5;, ayrıca,Jİİ"l*"l, OIZS, O,İ,6,İİ-V y, lTY ile 8mV arasrnda 0,5mV

artırımlarla uvartu"uUilmelidir, E; yü§:\ değeri 10mV olmalıdır,

8. cihazAt i;;;;Uv;;;tkol İ,o ü, 500 ohm empedans ve %o10,0,pace

durumunda otomatik Capture o).ıiiLi 
"ç,k 

olarak i,a yıı ömre sahip olmalıdır,

g. cihazdahasta vücut hareketlerinin algılanmasl ve bu hareketlerin şiddetiyle

orantılı elektriksel sinyaller tı..İ"" "stİspendedmass" prensibi ile.ÇalıŞan

o.akseloremetresensörü,, ile biriikte hastanın solunumunu takip eden "dakikada

solunumsensörünü,,bulunmalı,karmaolarakkrıllanabilmelidir.
10. Kısmen iletilen atriyal aritmiler sr.a.rndu ventrikülerpacile hi?11] b':"'

artrrarakV-VdöngüstıuzunlugudeğişkenliğiniazaltanVentrikülerRate
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