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İşin Adı: KARDiYoLoJi_PTcA KlLAVUZ TEL
Fiş Kodu :
Fiyalar KDV Hariç olarak vcrilmclidir. Malzemelerin Markası veya Özclliği mutlaka beıinilmelidir.
UBB so.gulamaslna göre en dllşük 3 teklifbaz alınaçahır. SGK Ödenir/Ödenmez teklifrc belinitcccktir.
sUT kodu belirıilmey€n teklifler dcğerlendirme dışı bırakılacaktır. Pakete dahil olup olmadığt teklifte belirtilecektir.
SUT fiyahnı aşan teklifler değerlendirmc dışı bııakılacallır. Ödemclcr muaycne kabul sonrast I-3 Ay arasndadr.
sGK Tamftndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yüklcniciye ödeme yapılmayacak vc yüklcnici hiçbir hak lalebinde
bulunmayacalİır.
Teklif veren istekliler ,,üıkandaki tom maddeleri şansız kabul etıniş sayllacaktır.
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tIiDRoFiLiK ÖzELLİrrB prxe xıLA}.Uz
TELi TEKNiK

Koıoner Aıter girişimlerinde kullanüııı
uygun oImalıdır.
0.014" (inç) ka|ınhğnda ve
en az l80 cm uzuniuğunda olmahdıı.
Mükemmel "torque'' öze|liğine
haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması
1orque''
özeiliğini engelIemeyecek yapıda (bağlantsız)
olmalıdırDisıaı segınenı (pmuşak kısım) siirtünmel
engel,eyici hidrofilik kaplamal,a
(polimerli, süip olmalı, bu
kaplarna biyolojik uyumlu olmalı,
kılavuz ıet pıoksirnal
segmenti ise PTFE taplı otma!ıdır.

Kıııırı]ı

toıtuyoz ve katsifik lezyonlarda
diseksiyona neden oimadan geçme
özelliği
oldüça yüksek otmalıdır.

Kılavuz telin görtinebiieı (X-Ray
altında) uzunluğu en fazla 3 cm
olmalı.

göıilnıüsünü kapaımamalıdır.
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Kılavuz ıe| yüksek düzel,de kontrol
edilebilir 1apıda olmalıdır.
Teklif verilen malzemenin UBB kodu,
§UT kodu ile eşleşnek zorundadır.
durumda tek|if dÇerlendirme dışı
kılacaktır.
İhaieden önce numune te§lim etmeyen
tektifler ihale

dışı bırakılacakıır

ıhaleden önce t adet numuıe bölüme
ıesiim edilecek, ihale sonrası bölüm
arafından kullanım süresinde değerlendirilecek.
kullanılan malzeme geri iade
edilıneyece( uygun olmayan malzeme değerlendirme

İhıle sonucundı üriin iemiıi l0

dışı birakılacaktır.
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