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_ ııılrnaı, vALwLopLAsri rnroıix
şenrıAMnsi (KRlr7l)

l,Balon-Mitral Valvuloplasti Kateter setleri 24mm, 26mm, 28mm ve
30mm ebatlannda
seçeneklere sahip olrnalıdır.
orijinal ambalajlarda paketlenmiş olacak, dispozable olacak iizerinde
son
1 T:k "k- t,nhl
,
":,'i' olacak , sterilizasyon tipi ve özelliği paket
kıttiınma
iizerinde belirtilmiş olacaktır.

3,fE belgesi ihale komisyonuna sunulacaktr. Ürüniin iizerinde velveya ambalajı iizerinde
CE işareti bulunacaktır.
az ı yl sterilizasyon tarihine sahip olacatcAncak firma depoda bulunan
!. ln
, teslim edilıniş
iirüniin son kullanım tarihine üç aydan az kalmış olması durumunda u*ı*
kuıı-r. ,tir"rı'
l@ir) yıl olan yeni ikiin ile değiştirmeyi taahhüİ etmelidir.
Bölüm talep ederse teslimat sonıası firma balonlann istenen boyutta değişimini yapmay
garanti etrnelidir.
5.

6. Balon_kateteri mitral kapakta şişirilip geri inmemesi durumunda gerdirildiğinde
kendi

kendine inerek kapaktan ve sepfumdan güvenli bir
şekilde geri çıkartııabiıme"si için
iizeriıde en az iki küçiik kontrast madde giivenlik çıkış delİği bulunmalıdır.

ba1,on

birlikte ;
Baloıı Gerdimıe Tüpü (Stretching Tube): 1 .2mm. genişliğnde, 80 cm uzunluğunda
olına!ıdır.
2) Balon Kateteri: l2F genişliğinde, 70cm uzunluğunda olmalıdır.
3) Dilatör: l4F genişliğinde 65-75cm uzunluğunda olmalıdır.
4) Guidewire: 0.025 inch genişliğinde 170-1SOcm uzunluğunda otmalıdır.
5) stylet: 0.038 inch genişliğinde, 70-90 cm ıızunlukta olmalıdır.
6) Şınnga: Balon ebadında özel kademelendirilıniş olmalıdır. Volume 30mm olmalıdır.
7) Ruler: Balon genişliğinin ölçümünde kul|anılacal(ır.
7. Seti ile
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2_TRAtvsEPTAt BRK. NEEDIE sETa TEKNİK
şARTNAMESİ (KR 1052)

1,

Teklif edi|ecek Transseptal Brk. Needle, transseptal girişimlerde
(Perkütan Mitral Valvuloplasta,
Hemodinamik ve Elektrofizyolojik
çahşmalar vs.) sol atriuma septumu delerek geçişi (septostomy)
mümkün kılabilmeli, böy|ece diagnostik veya tedaviye yönelik

işlemlerin yapılmasına olanak

sağlamalıdır.

2, Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikden yapılmış stylet'dan
oluşmalld|r.
3. Verilecek needle 71 (yetmİşbir) cm uzunluk ve 18 (onsekiz) gauge
çapında olmalıdır.
4, Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointeı'a sahip olmalldlr
5. Malzemeler steriI orİjinal ambalajlannda teslım edilecektir.
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3_TRANSSEPTAI GulDıNG ıNTRoDucER TEKNİK
şARTNAMEsl (KR1o51)

1,

Teklif edilecek Transseptal lntroducer, transseptal
8irişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasta,

Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çaışmalar vs.) sol atriumda diagno,tik
veya tedaviye yönelik
işlemlerin yapllmasına olanak sağlama|ıdır.

2.

Verilecek malzeme 71 (yetmişbir) cm uzunlukve 18 (onsekiz) gauge
çaplnda 8rokenbrough (BRK.)
serisi TransseptaI Needle ile uyumlu olmalıdır.

3.

Verilecek malzeme 63 (altmışüç) cm uzunluğunda olmalı ve kullanılabilecek maksimum GuideWire
çaol 0.032" (sıfırnoktasfırotuziki inçh) olmalıdır.

4.
5.

8,5

F

dilatörünün uzun|uğu 67 (altmışyedi) cm olmalıdır.

lntroducerlarln uç k|s|mlarl anterior planda öne doğru 45o açlyla, bir yarım çember
şeklini almalı ve
markırı w/Tip olmalıdır.

5.

Malzemeler steril orijinal ambalajlarında teslim edilecektir.
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MUSKÜLER VsD TEKNİK ŞARTNAMESİ 6Rıls5)
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Muski.iler vsD'nin transkataer yaklaşım ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş
self expandable çift disk şeklinde olmalıür.
İki disk kapatllacak vsD'nin ölçiisiine uygun aynı malzemeden mamul bir parça ile
birleştirilmiş olmalıdır.
Trombojeniteyi hrzlandırarak kapanma kabiliyietini arttırmak için bütiin aletin içi
dacron mesh ile doldurulmuş olmalıdır.
Çapı4-20 mm arasındaki musküler tip VSD'lerin kapatılrnası için uygun ölçüleri
olmalıdır.
okluderin uzunluğu 7mm'den az olmamalıdır.
Tutrna kenarlannın septuma tutunabilmesi için çapa göre en fazla 4'er mm fazlalığı

olmahdr.
cihaz çaplanna göre l lF kalılığndaki taşıyıcı sistemlerden daha büyiik taşıyıcı
sistemlere ihtiyaç duymamalıdır.
okluder bırakılmadn önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri
alınabilmelidir.
yeni örgü teknolojisi sayesinde hem sağ hem sol ventrikülde daha düşfü metal
yoğunluğu ile daha lızlı endotelizasyona imkan sağlamalıdır.
patentli Örgü teknolojisi sayesindc Distal disk iizerinde herhangi bir ikinci bağlantı
noktası olmamalı ve bu sayede daha esnek biı cihaz kabiliyetine ulaşmalıdır.
cihaz pusher tel iizerinde ekseniniıı her noktasında 5Oderecelik horizantal hareket
kabiliyetine süip olmalı bu sayede her yapıdaki defektlerin kapatılmasında rahat
pozisyonlarıdınlarak ekokardiyografik kontrollerde güven sağlamahdır.
uygulama sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasmda hazır bulunmalıdr.
UBB kaydı olmalıdır.
Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmeli , Ambalajlar iizerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi son kullanma tarihi belirtilniş olmahdr.

*

\.i

c'

5- PDA oKtÜDER ALETİTEKNİK şARTNAMES| (KR1174)

1.

PDA'larln transkateter yaklaş|m yolu ile kapatllmasl için nitinolden imal edilmiş self
expandable disk şek|inde olmalıdır.

2.

Oklüder konik şekilde olmalı ve ampula içinde emniyetli bir şekilde tutulması için pulmoner
tarafl aort taraflna göre daha büyük çapta olmalıdır.

3.

Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttlrmak için bütün aletin içi polyseter
fiber (dacron mesh) ile doldurulmuş olmalıdır.

4.

Aort tarafında kalan disk üzerinde klemp bulunmamalıdır. Böylelikle aort içindeki metal
hacminin düşüklüğü sayesinde hızlı endotalizasyona ve güvenilir manipülasyon rahatlığına
izin vermelidir.

5.

cihazln pulmoner taraf|nda ductus d|şlna çlkan bir disk olmamaltdlr.

5.

Ductus sıntflandırmasına uygun olarak en az 13 farklı size'da cihaz olmalıdır.

7.

uzun Ductuslarda kullanllmak üzere aynt çaptaki cihazlar için klsa Ve uzun belli cihaz
altenatifl eri olmahdIr.

8.

Kullanılacak taşıma sistemi 6F ile 9F arasında olmalıdır.

9.

Cihazın yüklenmiş profili düşük olmah, taşlma sistemi bu profile uygun olmahdlr.

10. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır. Oklüder bırakılmadan önce
pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
11. istenilen oklüder ölçülerİ kuIlanıcı bölümün isteğine göre yapIlacaktlr. uygulama sırasında
firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun
ölçüdeki oklüder ile değişim işieminin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
12. Teklif edilen malzemeler CE belgesine sahip olmalı ve UBB kayıtlar| bulunmalıdır.
13. Yerli üretim olmas| tercih sebebi olmalıdır.

14. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihive yöntemi ile son kullanlm tarihi olmahdlr.
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6-PDA oKLUDER ALET| TAşıMA sisTEMİ (KR1175)

1. satın alınacak pDA oklüderine. uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı

malzeme gerektirmeyecek komple bir sislem olmj|ıdır.

2. Kulla.nılacak oklüd.er çapına göre 6Fr , 7Fr , 8Fr , 9Fr , ölçüleri olmalıdır. Uygulama
sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnasında ha2ır bulunacak ve'lapılan
ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin edeiek işlemin yapılmasına olanak sagıayaıktır.
3. Kateterin uÇ kısmı defekt bölgesinden geçişi kolaylaştıracak ve cihaz iletimine yeterli
desteği verecek şekilde 180 derecelik açıya sahip olmalİdır.
4. Kateterin iç yüzeyi micro-braiding teknolojisi ile çelik tellerler güçlendirilmiş olmalı , bu
sayede iŞlem sıraslnda "kink" oluşumu engellenmeli ve daha iyi bir yönlendirilebilirliği
olmalıdır.
5. Kateterin iç yüzeği sürtünmeyi azaltıcı teflon ile kaplanmış olmalıdır.

6. Taşıma sisteminin içerisinde yer alan loader saydam olma|ı böylelikle cihazın
yüklenmesi sırasında içerisindeki hava kontrolu daha kolay yapılabilmeli ve arkaslna set
içerisinden çıkan hemostatik valf takılabilmelidir.
7. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.

8. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş
olmalıdır.Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 yıl miyadlı
olmalıdır.
9. PDA okluder aleti ile kapatma işleminde kullanılan diğer malzemeler ile birlikte uyumlu
kullanılmalıd ır.
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7-vALvÜLoPLAsTi BALON KATETERİ ŞARTNAMESİ GB009)
l .Balon kateterler aort ve pulmoner valvüloplasti işlemi
_
tasarlanmış olmalıdır.

için kullanma uygun özellikte

2.Balon kateterlerin şaftı yapıda uygıın bir guide wire ile kııllanılabilecek özellikte olmalıdır.
Böylelikle kateterin iletilebilirliğ ve yönlendirilebilirliği sağlanmahür.
3.Balon kateter farklı damar çaplarında güvenle kullarulabilir özellikte ince olmalıdır.

4.Balon kateterin şaft kalınlığ ve gereken introducer sheath kalınhğı aşağda verilenlerden
düa kahn kullanılabilir kateter uzunluğu daha krsa olmamalıdır.

Şat

Uzunluk
mm.'lik Balonlarda
l 9,0- l 22,0mm.'lik Balonlarda
2 1 8,0 - 1 322,0mm' lik Balonlarda
1 224,0-3380,Omm'lik
Balonlarda

kullanılbilir

Introd ucer sheath
14F

l4F

28F
39F

15F
28F
39F

14,0- 18,0

l5F

170cm
190cm

l20cm
l2Ocm

S.Balon kateterinin saftrnrn uç krsmı flexible ve tapered tip olmalı böylece işlemin atraımatik
ve güvenli olarak yapılması sağlanmalıdr.

Kullanıcı isteğine göre; balon çapı 4.0 mm ile 30.0 mm arasınd4 balon uzunluğu, 2.0 mm, 3.0
mm, 4.0 mm, 5.0 mm ve 6.0 mm olarak seçilebilmelidir. İstenilen balon ölçü|eri, kullanıcı
böliim tarafından ihale sonrası seçilerek bildirilecektir.
4-8mm çaplarına kadar olan balon kateterIeri 4F,
9-|2 mm kadar olanları 5F,
14-17 mm'ye kadar 7F,
22 mm'ye kadar olanlar 8F,
22-30 mm'ye kadar olan balon kateterleri 9F introducer'dan geçebilmelidir.

6.Balon non-compliarıt özellikte , şişme ve inme siiıeleri çok kısa ve işlem sonrasında
lntroducer sheathten kolayca çıkması için termoplastik elastomerden imal edilmiş olmalıdır.
7.Balon iizerinde iki radyopak altın ring olmalıdır.
8.Balon düşiik profilli olmalı bu özelliği ile yeni doğanlarda dahi güvenle kullanılabilmelidir.
9.Kateterin gövdesi polimerik yapıda olmahdır.
lO.Kateterler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
l 1.Kateterler

CE ve ISO belgelerine sahip olmalıdır.
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8§ÜPER sTiFF KıLAVUZ TEL (KRl196)
Transkateter yaklaŞım yöntemi ile kapatılacak kardiyovasküler
defektlerde kullanllan
oklüder aletlerinin taŞıma sistemini taşımak ve destek vermek
için kullanılacak klavuz tel
extra süper-stiff ve fixed core öze|like teflon kaplı ve özel
muhafazası içinde olmalıdır.
'|,

2. Dış yüzeyi kayganlaştıncı (hidrofilik) maddeyle kaplanmış'6F
olmalıdır.
3. Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 1.5 mm olmalıdır.

4. Distal ucun 5 cm lik kısmı flopy uçlu olmalıdır.
5. Çapı 0.035" ve uzunluğu 260 olmalıdır.

6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
7. Amba|ajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma
tarih belirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az uır yıı miaJıı
olmalıdır.
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