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ARTER/VEN TRoMBoLiz KATETERLERi TEKNiK şARTNAM Esİ (KV3 1 59)

1. Koruyucu Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini

merkezleyen IVC filtre sistemine sahip olmalıdır.

2. Filtre sistemi 0/o100 geri alınabilir özellikte olmahdır.

3. Filtre sistemi Nitinol olmalıdır ve radyopak işaretleyicisi bulunmalıdır.

4. Filne 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 flltreleme işlemini yaparken aynı zamanda tromboliz işleminide

yapabilmelidir.

7. Sistem sheath'i 8F ve Pebax Coil desteğiyle bükülmeye karşı

güçlendirilmiş olmalıdır.

8. Sistem sheath'i hidrofilik kaplamalı olmalıdır ve minimum 50 cm

kullanım alanı olmalıdır.

9. Sistem ilag kontrast madde gönderimi ve diğer gerekli işlemler için

infüzyon lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve

katater sistemle entegre olmalıdır.

10. Distribütor firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal

Mühendisi bulunmalıdır.

11. ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafindan yetkilendirilmiş olmalıdır.
Bunu yetki betgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında
sunulmalıdır.

12. İhaleye girecek firmalar ihaleden 2 gün önce ilgili klinikten uygunluk

almalıdır.

13. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan

değerlendirmeye alınmayacaktır.

firmaların teklifleri



VEN/PULMONER ARTER FAR}IAKOMEKANiK TRoMBoLiz KATETERLERi

TEKNİK şARTNAMESi (KV3160)

l. Farmakomekanik salınım sistemi 360 deıece spira| mekanik übratif trombolitik tedavi
yapabilmelidir.

2. Salınım segmenti en az 20 cm olmalıdır.
3. Trombüsü vibratif etki ile parçalayarak ilacın en derin noktalara kadar etki

göstermesini sağlamalıdır.
4. Emboli|erin rezolüsyonunu artırarak, egzersizle alınan hemodinamik cevabı

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

sağlamalıdır.
6. Arter kullanımında infiizyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidir.
7. Sistem tek kullanımhk olmahdır.
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.
1 1. Sistem trombüsü parçalayıp mikropatikül seviyesine indirmelidir.
12. Distribütör firmanln 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 döktimanlarında 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
ahnmayaca}ı:tır.
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KILAWZ TEL, ANJioPtllsTi, 014-018", REKANALiZASYoN AMAçLI
TEKNiK şARTNAMESi (GR1094-KR1o83_Kv13 1 1)

t) Girişinsel ınşgliiılglı kullaıulınak iizere ğ2g! otaıak }ıazıı,|anmış olııalıdır.
2) Uç kısmı platiıı/ggşleıgg[ yapıda olmalı. Ytiksek radvopasiteve sahip olınü. quideıı,iıe ile coil

uç birleşiın yerinde diizgiin gçiş olmalı. Faİeterin birleşim yerinde takılmamalıdu.
3) Daııaıda rüat geçiş sağlanaıı. kptet§r.l9titı haıeketini .şpğ|Ep:k_e!ıacı ile hi$o..fi|ik rıateryat ile
kaplaıııuş olııalıdıı.

4) Uç krsmının özel hiskofilik kanlanan.daha 
^z 

talı4atil{ yol buinayı. aiJb_ql gör,desindeki 9f9
kaplama ile p. aoiDulasvg,p sırasında sttrtllımenin en az olınası sağlaımalıdır-

5) Kılaııız tel şftı süper elastik nitinolden yapılmış olmalı. bükülıneye ezilıneye kaşı maksimum
direnç göstermeli. miiketrıınel esneklikle ı,e itiş güctine sahip olınalıdır.

6) Mtikemmel maneı,ı a yeteneği olrnal, yc§hlg !9rt9ü9 çe eksaııdb lezyonlarda milkemmel geçiş
ve destek sağlamalıdır.

7) §g!§l!ç steril paket iciqdç...u.y8ujs !_o..rguçti ile olınalıdır.
8) Girişimsel plBşsi_d.ğlerde geniş kullanım ölçüeri sııımalıdıt.
9) .0l8" - .020" ı,e 2 l0 cm - 300 cm arası ve faıkll yumuşak uc, sçcg9Elgriıe 5ahiF olmalı.
l0) Sterİl ve orijiıal ambalajında te$im edilmelidir.
l 1) Amba.lajlaı tlzeriıde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullaııına ta:ihi belirtilıniş ol.ınalıdır.
Teslim edilen lıçrtt malzeme tesliııat tarihi iübaıı ile en az bir yıl pi.c4h olmalıdu.


