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1) Kateter, naylon malzemeden imal edilmiştir ve çelik ağ örgü sistemine
sahiptir.

2) Kateterin distal şaftı hirofilik katlamadır.
3) Kateter , 4 F ve 5 F çap ölçülerine sahip olanı 1200 PSI basınca

dayanıklıdır.
4) Kateterler , mükemmel torque değederine sahiptir.
5) Kateterler, 1/ 1manipulasyona sahip
6) Kateterlerin uzunluğu kullanım yelerine göre 65,80,100 ve 125 cmlik

uzunluk seçeneklerine sahiptir.
7) Kateterlerde açı seçenekleri, Multipurpose, Cobra 1ve C2, Simmons 1

ve 2, Headhunter (H1), 8erenstein (BERN), Vertebral, Straight açıları
mevcut olma|ıdır.

B) Kateterlerin basınç değerleri , Guidewire uyumlulukları ve kaç French
olduklan kateterin başlığında yazmaktadır.

9) Kateterlerin akım oranları Flush kateterler için uzunluklanna göre en az
4 F 65cm için 22 ML/S (mililitre/saniye) 5F 65cm için 30 ML/S , 4 F 80
cm için 20 ML/S, 5F 80 cm için 27 MLIS, 4F 100 cm için 17 ML/S, 5F
100 Cm için 24 ML/S, 4 F |25 cm için 16 ML/S , 5F i25 Cm içln 23
ML/S'dir.

10) Kateterler , CE onaylıdır.
11) Kateterler , tekli steral ambalajlannda o|up üzerlerinde son kullanma

tarihi yazmaktadır.

H^Wmffil-

HiDROFİLİK DiAGNOSTİK KATETER TEKNİK oZELLİKLERİ
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EMBotizAN, PARçAclK, MiKRoKÜREciK, 5TANDART

1) Embolizan ajan polivil alkol (PVA) maddesinden yapılmış mikrosfef (mikroküre5el tanecikler)

şeklinde olmalldır.

2) PVA embolizan mikrokürecikleri yüksek oranda sıkışıırılıbiliı vc geçici deforınasyonlara ıziı,ı

Verilebilir yaplda olmalıdür.

3) PVA embolizan mikrosferleri s|klştrllabilir Ve hidrofilik özellikteki küresel şekilleri sayesinde, kateter
İümeninden Ve damar yolundan rahat geçmelidir, kümelenme yapmamalıdır ve en uç noktalara
ulaşmalldlr.

4) (üresel taneciklerin büyüklükleri aynl olmalı homojen bir dağılıma sahip olmalıdır

5) PVA embolizan mikrosferleri görulcbiiirlik açı5ından, kovalent bağ ile bağlanmış mavi zar iIe

renklendırilmiş olmalldlr.

6) PVA emboIizan küreleri hayvansal kökenli olmayıp, herhangi bir immünoIojik tepki yaratmamalıdır.

7) PVA embolizan küreıeri önceden doldurulmuş şırlnga kapall sisteminde olup güvenli Ve efektir
uygulama olanağı sağlamalıdır.

8) PVA embolizan küreleri 20ml şlrın8ada 3İni fizyolojik salın tampol,] çoze|tisinde 2ml olarak süspanse
edilmiş olmalldIr.

9) Şırıngalar değişik ölçüler için (100-300,300-500,500-700,700-900,9oo-120o) için değişik renklerde
olmalldIr.

10) Tekli disposable paketlerde son kullanma tarihi kututarın;zcrinde belirtiImelidir

klanğ!
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tl idro ijlik Guid ire Kısa Ragular

l) I'cI {).()35" kalııılığıııtlıdır
2) l ı--l niıinol n]alzcıı]cdı,,ıı \ ıl,ıılınlşııı.,
.1) TeI boyuncı Plıololiık hidı,ıillik kıl)liınıa nıc\.etıl(Lıı. l}ıı kıplınıı sı\ csiııtle ıcl viizeı j il!,

hidrofi lik kırplırı-ıa ırasıı,ıda giiçlii bir bığ kı.ırıılııııışttıı..
4) Tı--lin rcgular ü8" bovıınca incc!cır ü \ !, stilT (-i " bo\ Lıı]cı inccl!.n ) olı.ı.ıak ıizcrc ]

r,ııınıışaklık scç!-ncği ı]ıc\ cıılttır.
5) 'l'clin ını]lcd 1ıçı|ı) \L, sİrli!lıı ltiLiz)tlIlrrltk 2 lil.klı ıl,, ,,ckii ıııcrtııütrır
6.} l'r,lin l50cııı. l80cın tılLıı]Iı,ık \;çeneklcıi \ıI(lıı
7) Rcutılar vuıntışıklığ;ı :ıhip ıcllcıiıı:

a) 1_50enı ıızı.ııılıığııııiiı ııçılı rc ı.liiz
b) l [l0cnı uzunluğı,ıııdı açılı ı c diiz

8) Hı.,r tcI pakctiniır içinde ttıık r.tlıc al)iıriltı lllcvcIlltuf.
9) -l'el 

toı,ttiöz daııarlırdaki l!.z\ onlitf(iit i,isıiin _ucçiş kolııı lığı sığlııııaktıılır.
l0)Tı:lin daınar iÇerisinde biikiilnıe. pç'Ili)ı,ıs\ r,n rc disçlısıroııı scb!.p o]Iı]ı ı.iskı ıııinınııııııı

ind iriln,ıiştir,
l l; [,'zıın siiı,en hıdıolllik (jzelliği iIc ıcIiı.;ır uirişleı.tle kı,lııı iık sığlıı..
l2)Pıliiıııcr kaplırıııılsı iizeriııticki iınlıı,ılıllış ııth tııll,ıık ııı:ıılılcsı ilc t]ı,ıtlsko]ıj lılıınlı ıisıiin

giiıiinnıc kalitcsiı-ıc siıhiptiı..
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ANlNDA MEKANlK oLARAK AYRlLABl tlR Kolt
TEKN lK SARTNAMEsl

1) KoiI, intrakraniyel anevrizmalarin endovaskuler embolizasyonu icin ozel olarak uretilmis
olmalidir.

2) Koil, ayrica arteriyovenoZ malfcrmasyonlar Ve .,]rteriyoVel,]oZ fi5tuller icinde kulian]ıİ
end ikasyonu na sahip olmalidir.

3) Koil, islemi hizlandjrmak amaciyla oze{ ol.-]rak urt:riimis koparici ay8itiyla mekaı]jk olarak
a ninda ayrilmalidir.

4) koilin tum anevrizma tiplcrini tedavi edebiImesi jcin 3 boyut ve helikal secenekleri
olmalidir-

5) Koilin 3 boyut olculeri, tum anovrizma boyutlarini karsilayabilmek amaciyla 2x2,2x4,
2x6,3x4,3x6,3x8,4x6,4x8,4xI0,4xI2,5x8,5x10,5x15,6x10,6x15,6x20.7xi5,/x2O.
7x30, 8x15, 8x20, 8x3O, 9x20, 9x30, iox20,10x30, 1,2x30. 12x40, 14x30, 14x40, ibx4o.
18x40, 20x50, 22x50, 25x50 ıniiiı-1,]ctre secenekleri oııı_ıaliclir.

6) Koilin helikal oIculeri, tı]m aneVrizma boyutlarlnl ıı,arsilayabiImek a,naCiyla, 1,.|>x2, )x|,
2x2, 2x3, 2x4, 2x6, 2x8, 3x4,3x6, 3x8, 4x8, 4xI0, 4x72, 5x].5,5x2O, 6x2O, 7x20, 7x30,
8x20, 8x30, 9x20, 9x30, 10x20, 10x30, 1,2x3o, '].2x4o, I4x3o, 1,4x4o, 16x3O, 16x4O, 18X40,
20x40, 20x50 milimetre secenekleri olmalidir.

7) Koil, yumusaklik, stabilite Ve hacim alanIarinc]a optin,]um dengeyi saglamak amaciyla, 1.5
- 7 mm caplari icin 0,0115 inch tei kalin|igina, rı, 6 mın caplari ıcin 0,0125 inch tel
kalinligina, 7 - 10 mm caplari icın 0,0135 inch teı ı(aiinligina, 12 - 25 ırıın cap arı ıcin
0,0145 inch tel kalinligina sahip olmalidar.

8) koillerin tum secenekleri icin, koilin mikro kateterden cikan ilk sarmal capi ancvrizma
jcinde pozisyon landirmasin i en iyi sekilde saglamak amaciyla esas capindaı,ı kucuk
olmalidir.

9) Koil, mjnimum ic capi 0.0165" - o.o|7o" ve uzerincie iki adet isaret bandi bulunan
mikrokateter ile uyumlu olmaIjdir.

].0) Koll, fda ve ce onaylarina 5ahip olnıalidir.
11) Koiller, steril tekli ambalajda ve u2eıIerlndc soıı kullaniırı tarihi,5te,i] seklı ve saklama

kosullari belirtilmis sekildc ambalajlanmis olnralid;r.

ffiffi;
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BOYUN MODELLEME tYA ME KAN L K TROMBUS TOPLAMA ClHAZİ GONDERlM MtKROKATETFRl

1)

2l

3)

TEKNlK SARTNAME5l

Ml(RoKATETER BoYUN MoDELLEME VEYA TRoMBUs ToPLAMA clHAZINl GoNDERMEK lclN
KUtLANlLACAKT|R.
MlKROKATETER CELlK TEL ORGULU OLMALlDlR, BOYLECE KATLANMA VEYA OVALLE5MEYE
KAR5| DAYANlKLl oLMALlDlR.
MlKRoKATETER|N Dlsl, KAN ltE TEMAs EDlNcE KAYGANLASARAK DAMAR lclNDE DAHA
KoLAY HAREKET ETMEslNl sAGLAYAN HlDRoFILlK oZELLıKTE oLMAtlDlR,
Ml(RoKATETERlN lcl, sURTUNMEYl AzALTACAK stKttDE PTFE KAPLl otMALlDlR.
MlKRoKATETER 0.018lNcH GUlDEWlRE lLE UYUMLU oLMALlDIR.
MlKRoKATETER|N lc cAPl 0.021lNcH, Dls cAPl PRoKslMALDE 2.7F D|STALDE 2.4F,
KULLAN|LABItlR BoYU 110_153cM VE lc cAPl 0.027lNcH, Dls cAPl PRoKsliMAL VE DlsTAtDE
2.8F, KUttANltABlLlR BoYU 110 14scM oLAcA( sE(ltDE lKl FARKLl oLcUsU BULUNMAL|DlR.
MlKRoKATETER sTERlL TEKLl, oR]lNAL AM8AUlNDA oLMAtlDlR.
MlKRoKATETER AMBAIAJl UzERlNDE soN KUl-LANMA TARtHl VE sTtRltlZAsYoN sEKLl
BELlRTlLMls oLMALlDlR.

4)

5)

6)

7)

8)

128"n



NORORADYOLOJIK KULLANIM AMACtl HIDROFİLİK 1.1 KRO KILAVUZ TEL TEKNlK SARTNAME5I

l] Mikro kilavuz tel, nororadyolojik girisimlerde, makro kateterin intrakraniel lezyonlara

ulastirilmasi icin ozel olarak uretilmis olmalidir.

a Mikrokilavuz tel uc kisma, damara zarar Vermemesi icin asiri yumusak Ve atravmatik yapida

oımalidir.

]] ikro kilavuz tel, lezyona ulasmayi kolaylastirmak amaciyla paslanmaz celikten imal edilmis

olmalidir.

O Mikro kilavuz telin distal kismi tortuoz damarlarda harekct kabiliyetini arttirmak amaciyla

hidrofilik kapli olmalidir.

§) Mikro kilavuz telin her turlu mikro kateter kombinasyonuyla uyumlu calisabilmesi icin 0,010"

inch Ve 0,014" anch cap secenekleri bulunmalidir.

6] Mıkro kilavuz tel, uzunlugu 200 cm olmalidir.

a Mikro kilavuz tel, fda Ve ce onayina sahip olmalidir.

8) Mikro kilavuz tel, steril ve tekli ambalai icinde, ambalaj uzerinde steril sekla ve son kullanma

tarihi belirtilmis sekilde teslim edilme|idir.
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