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S.No MALZEME ADI tlBB No StüT KODU ADET BlRtM FIYATl TOPLAM FİYAT

l
SET, İNTRODUSER, PERiFERiK, ı6_44CM, öRaüLü, HiDRoFiLiK (ENTRY
KATATER) KV l288 250

2
KILAVUZ TEL, ANJİoPLAsTİ,035,, DiSTALi HİDRoFiLiK VE iNCELEN KVl3l0 300

3
PTCA ANJİoPLASTİ, PERİFERiK BALON (PERİFERiK BALoN KATATERi) KRl l25 30

4 KATETER, SHEATH,ABLASYoN İÇiN YÖNLENDiRiLEBİLEN KR l050 50

5
KILAVUZ TEL, ANJiOPLASTİ, 0,0l4-0,0l8", REKANALİZASYoN AMAÇLl KR l083 400

6
STENT, VASKÜLER, PERiFERiK, BALoNLA AÇILAN, oTw KV l l6l 20

7
KATETER, oKLüZYoN, TEKRAR LÜMENE GiRiM, SUBİNTİMAL GEÇİŞ,
İĞNELi Kv12,77 250

8
KILAVUZ TEL, ANJİOPLAsTİ, 035-, DİSTALi HİDRoFİLİK KV l 309

320

9
KATETER, ATEREKTOMi/ MoToRU İLE BİRiLiKTE KV l280 30

l0 KATETER, BALoN, PERIFERiK, ANJiYOPLAsTi, iLAÇ SALINlMLl, 0l8,, oTw KV204 l 50

ll
KATETER, BALON, PERİFERİK, ANJiYOPLASTi, iLAÇ SALINlMLı,035, oTw
YüKSEK BASINCLI (EN AZ l6ATM) KV2035 300

l2 KATETER, INTRAKARDlYAK LONG SH EATH
KR l05l 20

l3
KATETER, TRoMBoAsPİRASYoN, PERiFERİK, TEL ÜZERiNDEN
İLERLETİLEN, MOTORU iLE BİRLİKTE KV2025 60

I4
KATETER, TRoMBEKTOMİ, PERiFERiK, DoĞRUDAN iLERLETİLEN, MoToRU
iLE BİRLiKTE Kv2022 60

l5 VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANİK TROMBOLiZ KATETERLERi KV3l60 60

l6 ARTER/VEN TROMBOLİZ KATETERLERi KV3l59
,70

l7 HiDRoFiLiK SiN(jSoiDAt- SISTEM Kv2022 30

l8 VoRTEKS SPiRAL SisTEM KV3 l60 30

l9 KAFES TROMBOLİZ SiSTEMi Kv2025 40

20 sTENT, VASKÜ LER, PERiFERiK, BALoNA YÜKLENMEMiŞ KV1166 100

2I KATETER, MiKRo, PERiFERiK, ÖRGÜLü, ÇiFT iŞARETL| KvL275 500

GENEL TOPLAM
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KV1288
Entry Kateter Şartnamesi

1. Entry Kateter atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
2. Hidrofilik yizeye 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
değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. CE belgesi sunulacakdır.
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KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 032,,_038,,, nİsrı,İ rrinnorİı,İr
SUT KODU:!(V131O

Perkütan girişim ve anjiyografik kateterlere kılavuzluk yapmak için kullanılabilmelidir.

0.035'çapında olmalı, l80cm ve 260cm uzunluk seçenekleriolmalıdır.

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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SUT:KR1125

PERıFERiK BALoN KATETERi (PTA) TEKNıK özrı-ı-ixı-ıni

1. Balon kateter dayanıklı materialden yapılmlş olmaİldlr.
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 |ezyondan geçiş kolaylığı ve damara

zarar vermemesi için yumuşatılmış olmalıdır.
4. Balon kateterin şişme/inme süresi düşük olmalıdır.
5. Balonun giriş ve geçiş profili düşük olmalı, en dar lezyonlardan rahatlıkla geçebilmelidir.

6. Balon kateterin patlama baslncl çap|arına göre değişmekle bİrlikte düşük çaplarda 14 bar a

kadar çıkabilmelidir.
7 . 4mm 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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KR1 050-Yöıı ı-eN oi n İ ı_ea İ ı_eN UzU N s H EATH rexııi x özeı_ı_İxı_şn

1- Sistem 0.035"-0.038" guide wire ile kullanıma uygun olmalıdır.

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

3- Sistemin 55-70 ve 90 cm olmak üzere farklı uzunIuk seçenekleri olmalıdır,

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

5- Sisteme entegre edllmiş hemostatik walve ve buna bağlı 3 yo|lu stopcocklu
olma[ıdır.

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,
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lNTRADUcER sHEATH sET- ÖnaÜıÜ reı<ııir< Şanrııaıvırsl

sheath,'girişimsel işleıılerin uygglannıasıııa olanok tanınıalıdır.
slıeath, distal rıç radyoopak marlççı'lı ve yrımı;şalt olmalıdır.
slıeatlr, braided yapıda olmalıdır, İntraducer sheatlı; dilatör, soldinger iğnc

tek yollu mrıs lul<tan olrışma lıdır
4. İntraducer slıeath, btlkiltme ve kııılınalara dayanıklı vs süı.ttlnnresiz yüzeye salıip

olmalıdır.
5. İntraducer slıçathin tok yönlü nıusluğu şeffaf olmatı ve sisteın ilc birlikte veritnıelidir.
6, İntraducer sheath ölçülori 5 Fr, 6 Fr; 7 Fr ve 8 Fr seçenel<ltrine sahip olmalıdır,
7, İntraducer sheatlı 0.035 inch ite uyumİu guide wiı,e ve uygun clilatatör sistemine salıip

olmalıdır.
8, İntraducer shçath uzrınliığu 30oın, 45cm, 60cm,75 cm, 80om ve 90oıı seçenekli

olmalıdır.
9, İntraducer sheath sistçmi 18 G 7cın rızunluğuna sahip seldinger iğne igermelidir.

10..Malzemeler steril ve,orijinal ambalajında teslin,ı edilmelidir, Ambatajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi, yönteırıi ve son.laıllanına.taı,ihi belirtilıniş olıııatı, tesİiın çdilen her
bir malzemg, toslim tarihinden itibaren en az 5 (beş) yıl nıiyadlı olmalıdır.
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KıLAVUz TEL, ANJıoPLASTı, o14-o18", REKANALıZASYoN
AMAçLı KR 1083

1. 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 .0l4inchtir.
3. Kılavuz telin l82 cmve 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuffur.
4. Kılavuz 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 l l cm ve yükleme 3
gram olmalı, kısa tapered modelde tapered kısım uzunluğu 8 cm ve yükleme 6 gram
olmalıdır.

6. Kılavuz tel,ICE@ isimli çok kaygan bir Hidrofilik polimer malzeme ile kaplıdır.
7. Kılavuz telin ucunun 2 santimlik bölümiine 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. 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.

1l. Kılavuz telin proximal ve distal çapı .0l4inchtir.
12.Kılavuz telin 182 cmve 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuttur.
13. Kılawz telin her iki uzunluk seçeneği için düz ve açılı uçlu seçenekleri ve de telin

distal ucunda kısa ve uzun tapered çekirdek seçenekleri olmalıdır.
l4. Kılavuz telin distal uç kısmında telin itilebilirliğini ve uç sertliğini arffıran yüklemeler

bulunmalıdır. Uzun tapered modelde tapered kısım uzunluğu l l cm ve yükleme 3
gram olmalı, krsa tapered modelde tapered kısım uzunluğu 8 cm ve yfüleme 6 grarrı
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. Kılawz 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.

.§

19. CE belgesi sunulacakdır
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penirrReı- oısTEK KATETERi rexııı ir öztı-ı-]rı-eni ı<\tL277

1. Destek Kateter destek sorunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin

desteğini artırmak amacıyla geliştirilmiş; ana katetere ek|enen kateter

sistemi şeklinde geliştirilmiş olmalıdır.

2. Kateter, intravaskü|er kullanıma uygun olmalıdır.

3. Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yapıda olmalıdır,

4. İçyapısı pürüzsüz olmalıdır.

5. Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet

vermemelid ir.

6. Kateter intavascular görüntülemeye birebir uyumlu olmalıdır.

7. Periferal destek kateteri 90, 116 ve 150cm uzunluklara sahip olmalıdır,

8. Periferal destek kateteri 4F,5F,6F,7F,8F introducer ile uyumlu olmalıdır.

9. Kateter 0,035" f0,0!4" inch kılavuz tellerle çalışmaya uygun olmalıdır.

10.Destek kateteri, tübüler yapıda olmalıve bu yapıdan dolayı kink

yapmamalı ve esnek olmalıdır.

11. Destek kateteri, yapısından dolayı güçlü bir back up desteğine sahip

olmalıdır.

12. Periferal destek kateteri, tekli paketler halinde olup, son kullanma tarihi

kutunun üzerinde belirtilmelidir.

13. Destek Kateter iç lümenleri; 4F için minimum 0.042" 5F için minimum

0.051",6F için minimum 0.056",7F için minimum 0.062",8F için

minimum 0.071" olmalıdır.

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

ıs. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden ku|lanılacak malzemeyi ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

değ rlendirmeye alınmayacaktır.
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16. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
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SUT:KV1309

KlL AVIJ Z TEL, ANJİOPLASTİ, 032,, _038,,, »İsıııİ rrİ»norİı,İr
SUT KODU: Krr1309-GR1092-KR1081

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 olmahdır.

P.

C

1

\,

N\$



1. Rekanalizasyon ve Revaskü lerizasyon Sistemi periferik damar|ardaki aterosikloratik

,kaIsifikasyon lulezyonlarda plak temizleme yoluyla rekanalizasyon tedavisi icin ozel
olarak tasarlanmış olmalıdır.

2. Kateterilyak, femoral, popliteal, dizalti proksimal arterlerde gerektiğinde venlerde de
ku lla n ila b ilme lid ir.

3. Sistemin aktif ucu kesici ve traşlayıcı iki özelliği barınd ırmalıdır.

4. Aktifuç 6 sarmalile 6 eksenli plak ekzisyonu sağlayabilmelidir. Eksizyon ile birlikte aynı
zamanda zlmpara etkisi göstermelidir.

5. Aktif 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. Sistem 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. Sistem çalışma hızı kullanıcı taraf|ndan manuel olarak ayarlanabilir, kademeli olarak
arttırılıp azaltılabilir özellikte olma|ıdır.

l0.Sistem kateter segmenti çarı 2,4 mm ve uzunluğu 1OO cm olmalıdır.

11.Sistem 0,014" tel üzerinden ilerleti|ebilir olmalıdır.

l2.sistem ile birlikte aynı marka 8F oklüzyon destek kateteri ve dönüş kateteri ayrı bir
alımla birlikte istenildiği takdirde tedarik edilebilmelidir.

13.Sistem steril olarak blister ambalajda teslim edilmelidir.

14.Sistem kesinti yaşamamak adına şebekeden22OV / 50 Hz enerji ile çalışmalıdır.
Steriliteyi bozmamak adına sistemin şebeke bağ|antısı non-steril olarak verilmelidir.

15. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından 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 almalıdır,

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

18. CE veya yerli belgesi sunulmalıdır.
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lOı ll. ' kole"^ lı,. sUT: KV2033-KV2041-KV2035

iLAç YüKLENMiş/sALlNlMLl ANJioPLAsTi BALoNU TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. Balon kateterler dayanıklı bir materyalden yapılmış olma|ıdır.

2. Kateterİn Ve iç ve dış yüzeyleri, k|lavuz tel kontrolu Ve lezyondan geçiş kolaylığı İçİn hareket

arttlrlcl kaygan özel madde ile 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 başarılI tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış
olmalıdır,

5. Balonun her iki ucunda radyoopak işareti bulunmalıdır.

5. Balon kateteril|ac, femoral, lllofemoral, popiiteal, infrapopliteal Ve renal işlemler içİn uygun

olmalıdır.

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

popliteal,dizaltı arter duvarlarının korunması ve mekanik anjioplasti sonrasl , hızlı iyileşmeyi
sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amaç|na uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır.

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 optimal transferini ve
balonun yerleştirme manipulasyonunda ilacın 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 duvarına transfer

edilebilmeli ve ilaç damar duvarında 28 8üne kadar devam eden anti-restenotik etkisini
sürdürmelıdir.

13. Balon geniş kullanım amaçlarlnl için over-the-wire sİstemde 0.0 14",0.018' ve 0.035"
guidewire ile kullanılabilen seçeneklere sahip olmalıdır.

14. Balon 14 atm basınca dayanıklı malzemeden yapılmış olmalı , 2mm den - lOmm ye kadar çap
ve 2 cm den - 20 cm ye kadar boy ölçülerine sahip olmalı ve kullanıcıya geniş kullanım
seçenekleri sunmahdır .

15. Balon kataterin , 0,035,0,014,0,018 uyumluları İçin uyumlu için 80 ve 135 cm , 150 cm şaft
kullanım uzunlukları seçenekleri olmalıdır.

16. Balon profili , her tür|ü lezyondan geçebi|ecek ince bİr yapıda olmah 0.014 uyumlu olanlar 4F,

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

17. Malzemeler steril ve orijinal ambalajlnda 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 olmalıdır. Bunu yetki

belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır. Firma teknik ekip

kadrosunda periferİk damar cerrahi sertifikall Kalp Damar cerrahi Uzmanl bulunmalıdır.

19. ihaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullan|lacak malzemeyi ilgili klinikte denetip

uygunluk belgesi almahdlr.

20. Ilgili şartname maddeler
allnmayacaktlr.

21. CE belgesi sunulacakdır.
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UZUN ıNTRADUCER SHEATH SET- Öne ÜLÜ TEKNir şnnrıvAMESİ

l. İntraducer sheath, girişimsel işlemlerin uygulanmasına olanak tanımalıdır.
2. İntraducer sheath, distal uç radyoopak markerh ve yumuşak 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 si.irti.inmesiz yizeye 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 18 G 7cm uzunluğuna sahip seldinger iğne içermelidir.

l0. 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 enaz 5 (beş) yıl miyadlı olmahdır.

1 l. CE belgesi sunulacakdır.
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OTW MOTORLU ASP|RE SiSTEMİ

].. 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 bulunmalıdır.
4. Sistem min 30 ml aspirasyon gücüne sahip olmalıdır.
5. Sistem kılavuz tel üzerinde ilerletilebilir (over the wire) 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.
B. Kılavuz tel ile birlikte aspirasyona olanak sağlaması için katater lümeni

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

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

olmalıdır, Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmahdır.

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

13. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemel ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi alma[ıdır.

14. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların tekllfleri
değerlendirmeye alınmayacaktır,

15. CE belgesi sunulacakdır.
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Leaf Tip Trombektomi Sistemi Şartnamesi

1. Leaf Tip Trombektomi 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 / açılma 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 inftizyon 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 dilatör, 1BG 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 olmahdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale döki.imanlarında 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 belgesi veya yerli belgesi sunulacakdır.
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Farmakomekanik Salınım Sistemi Şartnamesi

1. Farmako mekanik salınlm 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

göstermesini sağlamahdır.
4. Embolilerin rezolüsyonunu artırarak, egzersizle a|ınan hemodinamik cevabı

iyileştirmelidir.
5. Ven kullanrmında duvarı veya kapak hasan olmaksızın etkin trombüs temizliği

sağlamalıdır.
6. Arter kullanımında inf[izyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidir.
7, sistem tek kullanımlık olmalıdır.
8. Sistemin katater segmenti 120 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 dökiimanlarında 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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ARTER|YAL VENÖZ TROMBOLiZ VE TROMBOASPRASYON KATETERi

1. Kateter 10 bar basınç altlnda waterjet etkisi yaratarak trombüsleri parçalaycl 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 kaplamalı olmalıdır.
5. Kateter Distal ucunda radyopak marker bulunmalıdır.
6. Sahip olduğu su jeti mekanizmasi ile trombüsleri ve plakları parçalayıcı özellikte

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

bulunmalıdır.
9. Aspirasyon işlemi 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 1F,2F,3F çaplarında olmalıdır.
12. Kateterin sahip olduğu su jeti mekanizması yüksek basınçta olmalıdır.
13. Kateter 0.014 kılavuz tel uyumlu olmalıdır.
14. Kateter Sujeti mekanizması vibratif etkiye sahip olmalıdır 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. Distrlbütör 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. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte

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

allnmayacaktlr.
23. CE belgesi sunu lacakdır.
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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/I35 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 sayt 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 / açı|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 çalışma 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 infüzyon ve aspirasyona imkan
sağlayacak, 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 teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi
bulunmalıdır.

17. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından 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

1. Vorteks sistem 360 derece spiral vortex trombolitik tedavi yapabilmeli
2. Enaz 30 cm spiral port
3. Embolilerin rezolüsyonunu artırarak, egzersiz|e alınan hemodinamik cevabı

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

sağlamahdır.
5. Arter kullanımında infüzyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidir.
6. sistem tek kullanımhk 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 tarafindan yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökiimanlarında sunulmalıdır.

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

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

17, CE belgesi sunulacakdır.
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1. Kafes Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini

mdrkezleyen IVC filtre sistemine sahip olmalıdır.

2. Filtre sistemi o/ot00 geri alınabilir özellikte glmalıdır.

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.

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

asgari 1 lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve katater

sistemle entegre olmalıdır.

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

1O. 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. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. CE belgesi sunulacakdır.
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ı) stent, periferal uygulamalarda kullanllmak üzere Self Expandable
(kendiliğinden açlla n ) özellikte olmalıdır.

Stent, 0.035 inç kllavuz tel üzerinden taşlna bilmelidir.

stentin açllmasl tutaç klsmlndaki elle kontrol edilerek çekerek açllmalıdır

2)

3)

4)

5)

stent, Rapid Exchange (monorail) olmalı ve tek operatörün kullanmasına
olanak sağlamalıdır.

Stent optimum esnekli Ve dayanlkhhk sağlamak üzere zig zag hücre dizaynına
sahip olmahdlr.

5) stent, nitinol materyalden yapllmış olmalldIr.

7) stent zig-zag yaplsı sayesinde maksimum esneklik ve dayanıklılık sağlamall

8) Stentin her iki ucunda da üçer adet radyoopak altın marker bulunmalıdır.

9) stent, disposable Ve kullanlma hazlr steril ambalajlnda sunulmahdlr

10) stent shaft uzunluğu 85 cm Ve 135 cm olınak üzere 2 seçeneği olmahdlr

11) Bütün çap ölçülerdeki 6f ıntroducer ile çalışmahdır.

L2) stent, 4,5,6,7,8,9,I0,t2 mm çap ölçü seçenekleri olmalıdır.

13) stent uzunluk ö
14) İşin taman '§"ıı,r

lçüleri 20,40,60,80,100 mm seçeneklerinde olmalldlr.
verilecekdir.
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Uzun Entry Kateter Şartnamesi KV1275

Entry kateter atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
Hidrofilik yizeye sahip olmalı
En az 40 cm uzunluğunda olmalı
Dilatasyon yapacak kateteride ayrrcahidrofilik olmalı
Kullanılan setle uyumlu olmalı
Sistemde side port lümeni bulunmalıdır.
Ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş
olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmalıdır.
Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal
Mühendisi bulunm alıdır.

9. İhaleye girecek firm ala r en azZ gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

10. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye alınmayacaktır

11, Işin tamanına teklif verilecektir.
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