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Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

1 KAUCI HEMODIYAUZ
KATETERi

30 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):
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i.tibaı lelefon : Tel.: 0 (4l4\344 4165 Faİs : 0 (4l4) 344 4l 69



14 F TÜNELLİ KATETER TEI«üiK ŞARTNAMESİ

ı. İSTENENTEKNiKöZELLiKLER
l. Hemodiyaliz için uzun süreli damar yo|u sağlamak için İnternal jugular vene uygulanabilir

olmalıdır.
2. Kateter tek parçadan oluşmalı hiç bir aparatı daha sonra katetere monte edilmemelidir.
3. Diyaliz Kateteri düz l4F X24cm-28cm-32cm,36cm ve 40cm olmalıdır.
4. Kateterin iki lümeni birbirinden ayrılabilir olmalıdır. Kateter, bu özelliği ile hastanın anatomisine

göre ayrılabilmelidir.
5. Kateterin uçlamın ayrılabilir olması özelliği ile resirkülasyon ve tıkanma oranı en aza indirilmiş

olmalıdır.
6. Kateter üzerinde cilt altı sabitlemeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması amacı

ile bir adet düşük profilli cuff bulunma|ıdır
7. Kateter üzerinde döndürülebilir dikiş kanatları olmalı ve bu özelliği ile güvenli dış fiksasyon

sağlanmalıdır
E. Kateter üzerinde arter yolu için kırmızı ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
9. Kateterin uzatmaları üzerinde priming hacim işaretleri bulunmalıdır.
l0. Kateterin yapıldığı malzeme Triniflex olmalıdır.
l l . Kateter alkol ve iyot tabanlı dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir.
l2. Kateterin oluştuğu kit şeffaf ambalajla kaplı olmalıdır.
|3. Kateter kiti üzerinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi veren prospektüs

bulunmalıdır.
2. sPLiT CATH DiYALiZ KATETER xİri İçixot

Split Cath Diyaliz Kateter Seti tek bir ambalaj içerisinde kullanıma sunulmuş olup aşağıdaki
malzemelerden oluşmalıdır

l. ladetl4F çift ltımenli uçları yırtılabilir düşük profilli cuffı olan kateter olmalıdır.
2. l Adet giriş iğnesi olmalıdır
3. 2 adet damar dilatörü olmalıdır
4. En az l adet markerlı J uçlu guidewire olmalıdır
5. 2 adet enjeksiyon kapağı olmalıdır
6. l adet tunelling tool (trokar) olmalıdır.
7. 1 Adet kilitleme mekanizması olan valfli peelaway sheath olmalıdr. Bu özelliği ile hava

embolisi ve kan sızıntısı riskini minimalize etmelidir.

3. AMBALAJ VE STERiLizAsYoN
I . Steril , şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır
2. son kullanma tarih|eri kit üzerinde belirtilmelidir.
3. Sterilizasyon siiresi ambar teslim tarihinden itibaren en az 3 (üç) yıl miyadlı olmalıdır

KATETER % lOO GÖZ MUAYENESİNE TABi TUTULACAKTIR.
KATETER BÖLÜır rınırnıoAN DENENEREK LIYGIJNLUK VERiLECEKTİR.
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