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AsD oKLuDER ALETİTAşıMA sisTEMi (KR1179)

1. Satın alınacak ASD Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı
malzeme gereKirmeyecek komple bir sistem olmalldlr.

2. Kullanı|acak oklüder çapına göre değişik ölçüleri olmalıdır. Uygulama sırasında firma
yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun
ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.

3. Hassas bir kapama işlemi için 4mm,5mm,6mm,7,5mm,9mm10,5mm,l2mm,.13,5mm,
15mm,16,5mm,l8mm ve sonrasında 39mm'ye kadar 3'er mm aralıklarla artan cihaz
sizeları ve 40mm'lik cihaz bulunmaktadır.

4. 4mm-,10,5mm arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 7Fr , 12mm-.l8mm
arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 9Fr, 21-24mm arasındaki cihazlar için
kullanılacak kateter çapı 11Fr, 27 40mm arasındaki cihazlar için kullanılacak kateİer
çapı 12Fr olmaktadır.

5. istenildiği taktirde Multifenestre defektlerde kullanılmak uzere 17l17mm, 24l24mm,
28.5/28.5mm, 33/33mm, 40l4omm disk çaplarında Uniform ASD cihazı temin edilebilir.

6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 yıl miyadlı
olmalıdır.

7. ASD okluder aleti ile kapatma işleminde kullanılan diğer malzemeler ile bir|ikte uyumlu
kullan ılmalıd ır.

AsD okluder taşıma sistemi içerisinde yer alan loader hemostatik valfli olmalı ve
ylelikle aynı zamanda introducer olarak kullanılabilmelidir.

8.
bö

1§

9. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.
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ASD OCCLUDER ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
sUT KoDU (KR1178)

1. Sekundum tip AsD'nin transkateter yaklaşım yollu ile kapatılması için nitinolden imal
edilmiş self expandable çift disk şeklinde olmalıdır.

2. lki disk kapatllacak kapatılacak ASD'nin ölçüsüne uygun aynl malzemeden mamül bir
parça ile bideştiriImiş olmalıdır.

3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi
polyseter fiber (dacron mesh) i|e doldurulmuş olmalıdır.

4. Teklif edilen asd cihazının flex yapıda olup cihaz bırakılmadan önce 50 derecelik
açılar ile her yöne hareket edebilir olmalldlr.

5. Aortik rim'in oimaması cihaz implantasyonu için kontra indike olmamalıdır.

6. Metal hacminin düşüklüğü sayesinde hızlı endotalizasyona Ve manipülasyon
rahatlığına izin vermelidir.

7. Hassas bir kapama işlemi için 4mm, Smm, 6mm, 7,5mm, 9mm, 10,Smm, 12mm,,13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm ve sonrasında 39mm'ye kadar 3'er mm aralıklarla
artan cihaz sizeları ve 40mm'lik cihaz bulunmalıdır.

8. 4mm-10,5mm arsındaki cihazlar için kullanlİacak kateter çapl 7Fr, 't2mm-l8mm
arasındaki cihazlar için kullanllacak kateter çapl gFr,21-24mm araslndaki cihazlar
için kullanılacak kateter çapı 11Fr,2740mm araslndaki cihazlar için kullanılacak
kateter çapl 12Fr olmalldır.

9. Hem pediatrik hemde adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere
sahip olmalıdır.

12. lsteni|en okluder ölçüleri kullanlcı bölümün isteğine göre yapıİacaktır. Uygulama
sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan
ölçüme uygun ölçüdeki okluder ile değişim işleminin yapılmasına olanak
sağlayacaktır.

13. Teklif edilen malzemeler CE belgesine sahip olmalıdır.

'14. Malzeme steril ve orÜinal ambalajında testim edilmelidir"-.

iolmalıdır.15. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi Ve yöntemi ile son kullanım ta

10. Ballooning riski düşük olmalıdır.

1 'l. oklüder blrakılmadan önce pozisyontandlrma veya değişim amacl ile geri
alınabilmelidir.

A



17. Cihazın sol atriumda kalacak olan diskinin üzerinde herhangi bir bağlantı noKası
bulunmamalıdır.

18. Geliştirimiş yeni örgü teknolojisi sayesinde sol atriumda kalacak olan diskteki metal
yükü sağ atriumda kalacak oian diskteki metal yükünden çok daha az olmalı bu
sayede daha hızlı endotelizasyon gerçekleştirebilmelidir.

19. lstenildiği taKirde Multifenestre defeKlerde kullanılmak üzere 17l17mm,24l24mm,
28.5l28.5mm,33/33mm, 4Ol40mm disk çaplarında Uniform AsD cihazl temin
edilebilmelidir.

20. Cihazı kateter içinden iterek defektin olduğu bölgeye taşıyacak olan pusher tel sağ
atriumdaki diske kilitlenebilir bir forseps ile bağlanmalı , ve cihaz pusher tel üzerinde
ekseninin her noKaslnda 50derecelik horizantal hareket kabiliyetine sahip olmalı bu
sayede her yapıdaki septuma güvenle oturUp daha rahat pozisyonland lrllarak
ekokardiyografi k kontrollerde güven sağlamalıdır.

21.Tam uyum için kullanılacak taşıma sistemi,sizing balon,guide wire teklif edilen asd'nin
üretici firmaslna ait olmalıdır.

22. Yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sol atrial duvardan destek alınarak
yapılan manevralarda güven teşkil etmelidir.

23. Uluslar arası saygıntığı kabul edilmiş literatürde yeterli sayıda yayına sahip olmalıdır
Bu yayına sahip olan malzemenin yayln dökumleri ibraz edilmelidir.

Ç§
\ş
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§

ş

,l6. Teslim edilen ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmaİldlr.
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AsD oKLuDER ALETi TAşıMA sisTEMi iç|ıı xıı-ıvuz TEL (KR1196)

't. Transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılacak kardiyovasküler defektlerde kullanılan
oklüder aletlerinin taşıma sistemini taşımak ve destek vermek için kul|anılacak klavuz tel
extra süper-stiff ve fixed core özellikte teflon kaplı ve özel muhafazası içinde o|malıdır.

2. Dış yüzeyi kayganlaştırıcı (hidrofilik) maddeyle kaplanmış'6F olmalıdır.

3. Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 1.5 mm olmalıdır.

4. Distal ucun 5 cm lik kısmı flopy uçlu olmalıdır.

5. Çapı 0.035" ve uzunluğu 260 olmalıdır.

7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarih belirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari i|e en az bir yıl miadlı
olmalıdır.

§
'\§

t

6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.



sızlNc BALoN KATETER (KR1197)

1. Transkateter yöntemi ile septal oklüder ile kapahlacak kardiyovasküler defektlerin
hassas ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.

3. Kateter shsft çapı 8F ve kullanılabilir uzunluğu 80 cm olmalıdır.

5. Angiografik ölçümlerde referans için balon üzerinde arklı referans aralığı
bulunmalıdır.

6. Balon kılavuz tel ile kullanılmalıdır.

7. Geçiş kabiliyetini arttırmak için balon ucu yapıda olmalıdır.

8. lstenilen balon ölçüleri teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.

9. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.

10. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır.teslim edilen her bir ma|zeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 yıl miyadlı
olmalıdır.

o"4
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4. Kullanıcı isteğine göre balon çapı 40.0 mm olarak seçilebilmelidir ,3Ommlik balonun
boyu 4 cm den kısa olmamalıdır.

}
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VSD TEKNiK ŞARTNAMESİ GRllss)

ı Musküler ve perimemranöz vsD'nin transkateter yaklaşım ile kapatılması için
nitinolden imal edilmiş self expandable çift disk şeklinde olmalıdr.

. İki disk kapatılacak vsD'nin ölçiisiine uygun aynı malzemeden mamul bir parça ile
birleştirilmiş olmalıdr.

ı Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyietini arttırmak için bütiin aletin içi
dacron mesh ile doldurulmuş olmalıür.

ı Çapı 4-20 mm arasındaki musküler tip VSD'lerin kapatılması için uygun ölçüleri
olmalıdır.

ı Okluderin uzunluğu 7 mm'den az olmamalıdır.
o Tutrna kenarlannın septuma tutunabilmesi için çapa göre en fazla 4'er mm fazlalığı

olmalıdır.
ı cihaz çaplanna göre l lF kalılığındaki taşıyıcı sistemlerden daha büyiik taşıyıcı

sistemlere ihtiyaç duymamalıdır.
ı okluder bırakılmadn önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri

alınabilmelidir.
o yeni örgü teknolojisi sayesinde hem sağ hem sol ventrikülde daha düşük metal

yoğunluğu ile daha hızlı endotelizasyona imkan sağlamalıdır.
ı patentli Örgü teknolojisi sayesinde Distal disk tizerinde herhangi bir fünci bağlantı

noktası olmamah ve bu sayede daha esnek bir cihaz kabiliyetine ulaşmalıdır.
ı cihaz pusher tel üzerinde ekseninin her noktasmda SOderecelik horizantal hareket

kabiliyetine sahip olmalı bu sayede her yapıdaki defektlerin kapatılmasında rahat
pozisyonlandınlarak ekokardiyografik kontrollerde güven sağlamalıdır.

. uygulama sırasında fırma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunmahdır.
ı UBB kaydı olmalıdır.
ı Malzeme steril ve orijinal ambalajmda teslim edilmeli , Ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi son kullanma tarihi belirtilrniş olmalıdr.
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VAs oKLUDER ALETi TAş|MA sisTEMi (KR1186)

1. Satın alınacakEEOrluOerine uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı
malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmalıdır.

2. Kullanılacak oklüder çapına göre 6Fr , 7Fr , 8Fr , 9Fr , ölçüleri olmalıdır. Uygulama
sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan
ölçüme uygun öiçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.

3. Kateterin uç kısmı defekt bölgesinden geçişi kolaylaştıracak ve cihaz iletimine yeterli
desteği verecek şekilde 

,180 derecelik açıya sahip olmalıdır.

4. Kateterin iç yüzeyi micro-braiding teknolojisi ile çelik tellerler güçlendirilmiş olmalı , bu
sayede işlem sırasında "kink" oluşumu engellenmeli ve daha iyi bir yönlendirilebilirliği
olmalıd ır.

8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 yıl miyadlı
olmalıd ır.

9. PDA okluder aleti ile kapatma işleminde kullanılan diğer malzemeler ile birlikte uyumlu
kullan ılmalıd ır.

5, Kateterin iç yüzeği sürtünmeyi azaltıcı teflon ile kaplanmış olmalıdlr.

6. Taşlma sisteminin içerisinde yer alan loader saydam olmalı böyle|İkle cihazın
yüklenmesi sırasında içerisindeki hava konholu daha kolay yapılabilmeli ve arkasına set
içerisinden çıkan hemostatik valf takılabilmelidir.

7. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.
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PDA oKLuDER ALET| TAşlMA sisTEMi (KR1175)

1. Satın alınacak 'PDA Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı
malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmalıdır.

2. Kullanılacak oklüder çapına göre 6Fr ,7Fr , 8Fr , 9Fr , ölçüleri olmalıdır. Uygulama
sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnaslnda hazır bulunacak ve yapılan
ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.

3. Kateterin uç kısmı defekt bölgesinden geçişi kolaylaştıracak ve cihaz iletimine yeterli

desteği verecek şekilde 180 derecelik açıya sahip olmalıdır.

4. Kateterin iç yüzeyi micro-braiding teknolojisi ile çelik tellerler güçlendirilmiş olmalı , bu

sayede işIem sırasında 'kink" oluşumu engellenmeli ve daha iyi bir yönlendiri|ebilirliği
olma|ıdır.

5. Kateterin iç yüzeği sürtünmeyi azaltıcı teflon ile kaplanmış olmalıdır.

6. Taşıma sisteminin içerisinde yer alan loader saydam olmalı böylelikle cihazın
yüklenmesi sırasında içerisindeki hava kontro|u daha kolay yapılabilmeli ve arkasına set
içerisinden çıkan hemostatik valf takılabilmelidir.

7. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.

8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır.Teslim edi|en her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 yıl miyadlı
olmalıdır.

9, PDA okluder aleti ile kapatma işleminde kullanılan diğer malzemeler ile birlikte uyumlu
kullan ılmalıd ır.

§\
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PDA oKtÜDER ALETİTEKNiK şARTNAMEsi (KRlı74)

1. PDA'lar|n transkateter yaklaşım yolu ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self
expandable disk şek|inde olmalıdır.

2. oklüder konik şekilde olmalı ve ampula içinde emnİyetli bir şekilde tutulması için pulmoner
tarafl aort taraflna göre daha büyük çapta olmalıdır.

4. Aort taraflnda kalan disk üzerinde klemp bulunmamalıdır. Böylelikle aort içindeki metal

hacminin düşüklüğü sayesinde hızh endotalizasyona ve güvenilir manipülasyon rahatlığına
izin vermelidir.

Cihazın pulmoner tarafında ductus dışına çıkan bir disk olmamalıdır.

Ductus sınıflandırmasına uygun olarak en az 13 farklı size'da cihaz olmalıdır.

7. Uzun Ductuslarda kullanılmak üzere aynl çaptaki cihazlar için kısa ve uzun be|li cİhaz

altenatifleri olmalıdır.

8. Kullanılacak taşıma sistemi 5F ile 9F arasında olmalıdır.

9. cihazln yüklenmiş profili düşük olmall, taşlma sistemi bu profile uygun olmalld!r.

10. Kullanımı kolay Ve kapatma hızı yüksek olmalıdır. oklüder bırakılmadan önce
pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.

11. istenilen oklüder ölçüleri kullanıcı bölümün İsteğine göre yapllacaktır. Uy8ulama sırasında
firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun

ölçüdeki oklüder ile değişim işleminin yapılmasına olanak sağlayacaktır.

12. Teklİf edilen malzemeler cE belgesine sahip olmah Ve UBB kaytları bulunmalıdır.

13. yerli üretim olması tercih sebebi olmalıdır.

14. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

15. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanım tarihi olmalıdır.

l§,
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3. Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttlrmak için bütün aletan içi polyseter
fiber (dacron mesh) ile doldurulmuş olmalıdır.



VALVÜLOPLASTİ BALON KATETERİ sARTNAMEsi «R3009)

l.Balon kateterler aort ve pulmoner valvüloplasti işlemi için kullanıma uygun özellikte
tasarlanmış olmahdır.

2.Balon kateterlerin şaftı yapıda uygun bir guide wire ile kullanılabilecek özellikte olmalıdır.
Böylelikle kateterin iletilebilirliği ve yönlendirilebilirliği sağlanmahdır.

4.Balon kateterin şaft kalınlığı ve gereken introducer sheath kalınlığı aşağıda verilenlerden
daha kalın kullan abilir kateter uzunluğu daha kısa olmamalıür.

şgt lntroducer sheath kullanılbilir
I]zunluk
14,0- 18,0 mm.'lik Balonlarda
l 9,0- l22,0mm.'lik Balonlarda
21 8,0- l 322,Ornm' lik Balonlarda
1224,0-3380,Dmm' lik Balonlarda

l4F
l5F
28F
39F

14F
l5F
28F
39F

170cm
l90cm
l20cm
l2Ocm

S,Balon kateterinin saftının uç kısmı flexible ve tapered tip olmalı böylece işlemin atravmatik
ve güvenli olarak yapılması sağlanmalıdır.

Kullanıcı isteğine göre; balon çapı 4,0 mm ile 30.0 mm arasında, balon uzunluğu, 2.0 mm, 3.0

mm, 4.0 mm, 5.0 mm ve 6.0 mm olarak seçilebilmelidir, İstenilen balon ölçüleri, kullanıcı
böliim tarafından ihale sonrası seçilerek bildirilecektir.

4-8mm çaplarına kadar olan balon kateterleri 4F,
9-12 mm kadar olanları 5F,
14-17 mm'ye kadar 7F,
22 mm'ye kadar olanlar 8F,
22-30 mın'ye kadar olan balon kateterleri 9F introducer'dan geçebilmeüdir.

6.Balon non-compliant özellikte , şişme ve inme süreleri çok kısa ve işlem sonra,sında

Introducer sheathten kolayca çıkması için termoplastik elastomerden imal gdilmiş olınahdır.

7.Balon üzerinde iki radyopak altın ring olmalıdır.

8.Balon düşfü profilli olmalı bu özelliği ile yeni doğanlarda dahi güvenle kullanılabilmelidir.

9.Kateterin gövdesi polimerik yapıda olmalıdır.

lO.Kateterler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

.ş\
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1 l.Kateteıler CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.

3.Balon kateter farklı damar çaplannda güvenle kullanılabilir özellikte ince olmalıdır.
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l.Balon Mitral Valvuloplasti Kateter setleri 24mm,26mm,28mm ve 30mm ebatlannda
seçeneklere sahip olmalıür.

2. Tek tek steril orijinal ambalajlarda paketlenmiş olacak , dispozable olacak , üzerinde son
kullanma tarihi olacak , sterilizasyon tipi ve özelliği paket iizerinde belirtilmiş olacaktır.

3. CE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktrr. Üriinün tizerinde ve/veya ambalajı üzerinde
CE işareti bulunacaktır.

4. Eı az l yl sterilizasyon tarihine sahip olacak.Aıcak firma depoda bulunan , teslim edilmiş
tiriinün son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda bunlan kullanrm süresi
l(bir) yıl olan yeni iirün ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

5. Bölüm talep ederse teslimat sorırası firma balonlann istenen boyutta değişimini yapmay
garanti etmelidir.

6. Balon kateteri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde kendi
kendine inerek kapaktan ve septumdan güvenli bir şekilde geri çıkarfilabilmesi için balon
üzerinde en az iki kiiçük kontrast madde güvenlik çıkış deliği bulunmalıdır.

7, Seti ile birlikte ;

l) Balon Gerdirme Tüpü (Stretching Tube): 1.2mm. genişliğinde, 80 cm uzunluğunda
olmalıdır.
2) Balon Kateteri: 12F genişliğinde, 70cm uzunluğunda olmalıdır.
3) Dilatör: 14F genişliğinde 65-75cm uzunluğunda olmahdır.
4) Guidewire: 0.025 inch genişliğinde 170-180cm uzunluğunda olmalıdır.
5) Stylet: 0.038 inch genişliğinde, 70-90 cm uzunlukta olmalıdır.
6) Şınnga: Balon ebadında özel kademelendirilmiş olmahdır. Volume 30mm olmalıdır.
7) Ruler: Balon genişliğinin ölçümiinde kullanılacaktır.



TRANSEPTAL BRK. NEEDLE sETi TEKNiK şARTNAMEsİ

1. Teklif edilecek Transseptal Brk. Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti,

Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çallşmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (septostomy)

mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak

sağlamalıdır.

2. Her bir set bir adet needle Ve bir adet pasıanmaz çelikden yapılmış stylet'dan oluşmalıdır.

3, Verilecek needle 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında olmalıdır.

4. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointeı'a sahip olmalıdIr

5. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
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TRANssEPTAL GulDlNG lNTRoDUcER TEKNiK şARTNAMEsİ (KR1051)

1. Teklif edilecek Transseptal lntroducer, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral ValVuloplasti,

Hemodinamik Ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atriumda diaBnostik veya tedaviye yönelik

işlemlerin yapılmasına o|anak sağ|amalıdır.

2. Verilecek malzeme 71 (yetmişbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge çapında Brokenbrough (BRK*)

selisi Transseptal Needle ile uyumlu olmalldlr.

3. Verilecek malzeme 63 (altm|şüç) cm uzun|uğunda olmalı ve kullanılabilecek maksimum GuideWire

çapı 0.032" (slflrnoktaslflrotuziki İnçh) olmalıdır.

4. 8,5 F dilatörünün uzunluğu 67 (altmışyedi) cm olmalıdır.

5. lntroducerların uç kısımları anterior planda öne doğru 45o açıyla, bir yarım çember şeklini almalı ve

markırı wffip olmalıdır.

6. Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecekir.

bö

s§-.-,l
a\

§


