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suT Kodu-KR1011 Srvr Veya Solunum Takibi Takibi Yapabilen Biventrikiiler

implante Edilebilir Defi brilatiir Teknik $artnamesi

1. Cihazrn delivered enerjisi en az 35 Joule olmahdrr.

2. Cihaz VF, FVT, VT, SVT/NST, AFib/Aflutter, Sinus Tachycardia ve Mode Switch

Episodes sayrlannr, Sense ve Pace oranlartnt sayllartnt haflzastnda tutabilmelidir.

3. Cihaz Ventrikiiler Fibrilasyonu (VF). Hrzh Ventrikiiler Tagikardiyi (FVT) ve

Ventrikiiler Tagikardiyi (VT) tanrmah ve her birini sonlandrrmak igin ayn ayn terapi

fonksiyonlan bulunmahdtr.

4. Cihaz Hrzh ventrikitler Tagikardiyi (FVT) ve ventriktiler Tagikardiyi (vT) dnlemek

iizere BURST, Ramp ve CV tedavilerine ba!rmsrz olarak programlanabilmelidir'

5. Cihazrn uygulayaca[r gokun polaritesi deligtirilebilir olmaldrr.

6. Crhaz Atrial Fibrilasyonr,r/Atrial Flutter't, Sinus Tagikardisini ve difier l:1 Supra

Ventrikiiler Tagikardileri tanryrp, bu ttir ta$ikardilere tedavi uygulamastnr dnleyen bir

sisteme sahip olmahdrr.

7. Erken atrmlar sonucunda olugan uzun-ktsa-uzun intervallerini engellemek igin ekstra

atrm sonrasrnda intervalleri agamah olarak arfttrarak aritmi tetiklenmesini engelleyen

ventriktiler hrz stabilizasyon modu olmahdrr.

8. Cihaz Supra Ventrikiiler Tagikardileri (SVT). ventrikiiler Tagikardilerden (vT) aytrt

edebilmek igin VT Stabilizasyonu dikkate alan bir kritere sahip olmaLdrr'

g. cihaz T-wave oversensing,i ortadan kaldrrabilmeye yaracak gekilde RV sensing

polaritesi Bipolar olarak programlanabilmelidir.

10. cihaz ayarlanan zamandan daha uzun stiren Atriyal Tagikardileri (AT) dnlemek iizere

Burst, Ramp ve CV tedavilerine iig ayrt terapide balrmstz olarak

programlanabilmelidir.

11. Sol ventriktil leadinin polaritesi LVring-RVcoil, LVtip-RVcoil veya LVtip-LVring

olarak segilebilmelidir.

12. Ventrikiiler pacing RV, RV-LV, LV-RV ve LV olarak seqilebilmelidir'

13. Cihaz sol ventriktil threshold defierini olgerek, sol ventrikiil grkrq voltajrnr otomatik

olarak ayarlayabi Imel idir.

14. Cihazrn 3G 350 ms arasrnda ayarlanabilen Paced AV ve Sensed AV parametreleri

bulunmalrdrr.

15. cihazrn AV arah[r hastanrn hrzrna balh olarak otomatik ayarlanabilmelidir.

16. Cihazrn Post Ventricular Atrial Refractory Period dzelli[i olmah ve Auto, 150-500

ms arastnda ayarlanabi lmelidir.

17. Pacemaker kardiyak resenkranizasyonu sa[lamak amactyla AV intervalde sense

edilen ventrikiiler aktiviteye kargrhk biventrikiiler pace yapabilmelidir'

18. Cihazrn Mode Switch pacing 6zelli[i olmahdrr.

19. Cihazrn PMT tizelli!i olmahdrr.

20. Cihazrn PVC Response dzellifi olmahdrr



21. cihann iizerine; hastanrn kigisel bilgileri, hik6yesi, implantasyon bilgileri, hastane ve
doktor bilgileri, cihaz ve elektrorlann bilgileri kayrt edilebilmelidir.

22. Teklif edilen malzeme Safhk Bakanhfir T.C. ilag ve Trbbi cihaz Ulusal Bilgi
Bankasrna (TITUBB) kayrth ve ,,Sa[Lk Bakanhfr Tarafrndan Onayhdrr,, ifadesi
olmahdrr. Ambalajr iizerinde, sterilizasyon gekli, sterilizasyon tarihi, iiretim ve son
kullanrm tarihi, lot numarast bulunmahdrr.

23. Pacemaker implantasyon iglemleri esnasrnda batarya igin haznlanan cep iglemlerinde
kanama olmasr durumunda miidahale igin tek kullanrmhk koterler firma tarafindan
temin edilecektir.

24. Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kiginin) yeterli donanrma sahip olduklarr,
senifika ile belgelendirilmelidir.

25. Teknik destek igin miiraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile
yaprlabilinmeli ve bu nedenle giiniin 24 saati ulagrlabilir telefon ve fax numarasr ile a
mail adresi verilmelidir.

26. Teknik destek igin yukarrda belirtilen yollardan herhangi birine yaprlan miiracaat
resmi sayrlrr ve bu iletigimi takiben en geg 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazrr bulunmahdrr.

27' Pacemaker implantasyon gtinleri haftada en az iki giin olacak olup, bu gtinler ktinik
tarafrnda firmaya bildirilecektir. Firma adrna teknik destek veren g6revli kigi, haftanrn
bu iki giiniinde mesai saatleri olan. 08:30 ile l6:30 arasrnda hasranede hazrr
bulunmalr ve klinilin pacemaker ile ilgili iglemleri tamamlandrktan sonra hastaneden
aynlacaktrr.

28. Pacemaker implantasyonu yaprlmrg olan hastala.n kontrolleri firma tarafindan
randevu verilerek klinik tarafrndan belirtilen giinlerde pacemaker implantasyon
iglemelerine engel olmayacak gekilde gerek duyulmasr durumunda klinikten sorumlu
bir dlretim iiyesi eqli[inde yaprlacaktrr.

29. Pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda
gafirrldrlrnda en geg 12 saat iginde hastanede bulunmak kaydryla teknik servis
sa[lamak iizere yetigmig eleman gdndermelidir.

30. Pacemaker temin eden firma sdzlegme tarihinden sonra en geg I ay iginde klinifie I
adet programlayrcr temin edecektir. Bu programlayrcr sonraki drinemlerde de geri
iade edilmeyecektir.
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SUT Kodu: KR 1022- ICD got< Otet<trodu Teknik gartnamesi

1. Elektrod Quadripolar, AktifFixasyon (helix) ve pasif segeneli olmahdrr.

2. Elektrodun farkh uzunluk segenekleri olmahdir

3. Elektrod Qift Coil'li olmahdir

4. Elektrodun konnektdr materyali Mp35N coil yaprya sahip olmahdrr.

5. Elektrodun insulator yiizeyi Slikon yaprda olmahdrr.

6. Elektrodun drg yi.izeyi Polyurethane kaph olmahdrr.

7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar qeklinde olmahdrr.

8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgrlamahdrr.

9. Elektrodun gdvde ve tip gapr en fazla 8.6 Fr (2.g mm) olmahdir.

10. Verilen lead kadar malzemeye uyumlu introducer verilmelidir.

11. Teklif edilen malzeme TiTUB kaydr bul,nur ve saghk bakanllrnca onayh olmaldrr.
l2' Ventriktiler lead igin batar,va ile beraber teklif ahnacaktrr. Ventrikiiler lead batarya igin

fiyat veren firmalar igerisinde uygun gciriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan firmadan

temin edilecektir.
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SUT Kodu:KRl024- Aktif/Pasif Fiksasyon Steroid Sahnrmh Atriyal Elektrod Teknik

$artnamesi

l. Lead gdvdesi 5-6 fr kalnhfirnda olmahdrr.

2. Aktif leadin helixi extandable ve steroid salgrlamahdr.

3. Lead izalasyonu silikon yaprda olmahdrr.

4. 45-58 cm arasrnda farkh lead uzunluklan bulunmahdrr.

5. Kendili[indenj ve diiz style ge$itleri bulunmaktadrr.

6. Verilen lead adedi kadar uyumlu intra ducer sheat verilmelidir.

7. Ambalajr iizerinde CE igareti, sterilizasyon gekli, sterilizasyon tarihi, liretim ve son

kullanrm tarihi, lot numarast bulunmahdrr.

8. Teklif edilen malzeme Sa[hk Bakanfi[r T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Ban-kasma (TITUBB) kayrth ve "Saghk Bakanlfir Tarafindan Onayhdrr" ifadesi

bulunmahdrr.

9. Atriyal lead igin batarya ile beraber teklif almacaktrr. Atriyal lead, batarya igin fiyat

veren firmalar igerisinde uygun gdriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan firmadan temin

edilecektir.



suT Kodu:KRl03t- KoRONER SiNUS ELEKTRODU TEKNIK $ARTNAMESi

1 . IS- 1 Konnektdr ulumlu olmahdtr.
2. AyrL. modelin en az 78-88 cm uzunluklarda segenekleri olmahdrr.

3. Lead iletkeni MP35N olmah, izolasyon materyali poliiiretan ve Konnekttir tip ve ringi
Titanium olmahdrr.

4. En az 6Fr introducerden gegebilmelidir.

5. 014 in -0,018 in giude wire iizerinden gegebilmelidir.

6. Guide wire drgrnda stylet ile beraber de kullamlabilinmelidir.
7. Sol ventrikiil lead yerlegimi srrasrnda CS gdrtintiilemesinde kullanmak amactyla

ihtiyag halinde CS balon kateteri de sallanabilmedir.

8. Ambalajr iizerinde CE iqareti, sterilizasyon gekli, sterilizasyon tarihi, iiretim ve son

kullanrm tarihi. lot numarasr buh.urmahdrr.

9. Teklif edilen malzeme Saghk BakanLgr T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasrna (TITUBB) kayrth ve "Safihk Bakanh[r Tarafindan Onayhdrr" ifadesi

bulunmahdrr.

10. Koroner siniis leadi igin batarya ile beraber teklif aLnacaktrr. Lead, batarya igin fiyat

veren firmalar igerisinde uygun gdriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan firmadan temin

edilecektir.



SUT Kodu:KR l00l- Koroner Siniis Yerleqim Sistemi Teknik $artnamesi

1. Koroner siniise yerlegim igin kullamlacak en az iki farkh e[ime sahip kateter olmahdrr.

2. Yerlegim Kateterinin drq gapr 8-9F olmahdr.

3. Kateterin yerleqtirilebilmesi igin gerekli olan guidewire sistemin iginde bulunmahdrr.

4. Guidewire' rn uzunlufu en az 120 cm olmahdtr'

5. Kateterin ig liirneni 7F kahnhfrnda elektrod gegebilecek gekilde olmahdrr..

6. Koroner siniise elektrod yerlegtirildikten sonra kateterler uygun kolay bir ytintemle

grkartrlabilmelidir.

Elektrod yertegtirildikten sonra kateterler geri grkarrlabilir sistem ile birlikte verilmelidir.

Sistemde kateterler ile uyumlu hemostatik valf bulunmahdrr'

Teklif edilen malzeme Safihk Bakanhpr T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankastna

(TITUBB) kayrth ve "Safhk Bakanhfr Tarafindan Onayhdrr" ifadesi bulunmahdir.

Koroner siniis erigim kateteri igin batarya ile beraber teklif almacaktlr. Erigim kateteri.

batarya igin fiyat veren firmalar igerisinde uygun gdrtilen teklif sonucu ihaleyi kazanan

firmadan temin edilecektir.
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