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'Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifiıe birlihe scK sorgulama sistemiıin çlkıısl teklif ile bi.likte verilmelidir

idaı - No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Hanan Üniveniıesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukaııda bildirilrniştir.

Ui)b^ Sut kodu ve Sut fiyatü tekıifte belirtilecektir

Fiyalar KDV Haıiç olarak verilmelidi.. Malzemelerin MaIka§ veya Özel!iği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamastna göre en düşük 3 tok!ifbaz a|ınacaf,lır. SGK ÖdeniröJenmez tekliftc belirtilecekti.
sUT kodu beıinilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakllacaktır. Pakcte dahil olup otmadığ teklifte belini|ecektir.
SUT fiYaınl a§an teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabu| sonraİı 1-3 Ay arasındadır.
scK TaIaİndan UBB'den kaynakıanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacaİ ve fuklcnici hiçbir hak talebinde
buluri.nayacaktıt.
]-eklifveren isıekliler yuküldaki tüm maddeleri şartslz kabul etmiş sayllacaktır.
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MEKANiK BİLEAFLET AORTİK ROTATABLE
KALp KApAĞI üRüN öznı-ı-iĞi

l. Kalp kapağı FDA onaylı olmalıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapak yapısında olmalıdır.

3. Kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde dönebilme "roıaıable» öze|liğine süip olma|dır

4. Kalp kapağının açılma açısı en fazla 8So'olmalıdır.

5. Kalp kapağının seyir açısı en fazla 5$600' olmalıdır.

6. Kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan olmalıdır.

7. KalP kaPağının dikiş halkası ıIouble velour polyestertlen yapılmış olmalı ve üzeri herhangi başka bir
malzeme ile kaplı olmamalıdır.

8. Kalp kapağ, yapraklarını annülüsün üstüne doğru çeken '}likseltilmiş menteşe ekseni" tasarımına sahip,
Bu tasaıım özelliği ile yapraklar lıem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkanabilir ve
böylece pıhtı oluşma riskini en aza indirebilmelidir.

9. Kalp kapağının yaprakları kelebek şeklindeki ınenteşe içerisine otunnalıdır.

10. Kalp kapağının menteşesi aşınmayı en aza indiren ve kapağın ömrünü uzatan "ılüzlemli menıeşe"
tasarımına sahip olmalıdır.

1l. Kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak özellikte;
sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmelidir.

12. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesiıre imkan veren dikiş işaretleri aort kapakta 3
adet olarak bulunmaklıdır.

13. Kalp kapağının kolaylıkla döndürülebilnıesi için kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir
döndürücü bulunmal ıdır.

14. Kalp kapağırun her ölçüsü için şekillendirilebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır

l5. Kalp kapağı aort için l9 mm'den başlayarak 3l mm'ye kadar 2'şer olarak artan ölçülere sahiptir.
(l9,2|,23,25,Z7,29,3l mm). hastaya özgü hangisi kullanılacaksa düşüş yapılacak o yüden bütün seri
bulundurulmalıdır.

16. Kalp kapak protezi düşük profilli yapıda olm (eıı a 3.4 mm)




