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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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