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uz,ııöRovns küı_ra,öne üLü,iNTRAK RANiAL DiSTAL ERlŞ iM içiN,DiSTAL
KATETER,KlLAV

l 4.5F-8F ARAslKlsM

I.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

10

Sheath dış çapı 8F olma|ıdır,

İ'n..İİ'.'İ.'..., Büçlendirilmiş paslanmaz çelik örgülü olmalıdır,

Jirr.l 4., lik kısmı flexible olmahdır,

Distal şafti hidrofilik kaplı olmalıdır,

İl."u'l,ıin 80 cm ve 90 cm seçenekleri olmalıdır,

İt e.tt ln iç lümeni 0,088 inç olmahdır,

İ[.İİ Ö.İ.İ 
"" 

0,038 inç kılavuz teller ile uyumlu olmalıdır,

İ"İl"rÜrO. ar",,,ut 
"üf, 

3 yollu musluk ve dilatör bulunmahdır,

İl,,".at i,İaii.,u multipurpose uç seçenekleri bulunmalıdır,

Ürün steril ambalajında sunulmalıdır,

Sş

,ı,--ud4-f,1,|.|§
, .''i,i[]i,'i;,,

t
NEURON MAX 8F SHEATH
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KATETER,KltAVUz,NöRoVAsKÜLER,öRGÜtÜ,ExTRA DEsTEKLi/EKSTRA Yu MusAK Uclu

KATETER,Kl LAVuz,NÖRoVAsKÜLER,ÖRGÜtÜ EXTRA DESTEKLi/EKSTRA YUMU Ku LU

1. Neuron kateterin proksimal şaftl paslanmaz çelik ile örgülü olmalldır
2. Neuron kateterin distal şaftl yumuşak polimerden yapılmış olmalı Ve damara travma

yaratmamalldır.
3. Neuron kateterin tamaml radyoopak olmalıdır
4. Neuron kateter 0.035 inç ve 0.038 inç Guidewire a uygun olmalıdır.
5. Neuron kateterin dlş çapl 5F - 6F olmalüdlr.

5. Neuron kateterin H1, SlM Ve BER uç şekilleri olmalıdır.
7. Neuron kateterin uzunluğu 125- 130 cm o]malıdır.
8. Neuron kateterin iç lümeni 0,040 inç olmalıdır.
9. Neuron kateter steril orijinal ambalajında olmalıdır
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9
0,014" 200-300 cM ıırixno KILAvtJzTEL

KILAVUZ TEL,MiKRO,NöROVASKüLER,0.0 1 0-0.01 4",TüMü
HiDRoFiLİK,PRorsivıe.ı»BN DiSTALE NCELEN YAPIDA (TAPERED)

l. Miko Kılavuz Tel Nitinol ve Paslanmaz Çelik alaşımdan üretilmiştir. Bu sayede diğer malzemelere göre

dalıa iyi tork verilebilmelidir.
2. Teliır distal ucu birçok kere şekillendirilebilir coil yapısındadır.

3. Mikro Klavuz Telin 35 cmlik distal kısmı Nitiılol Hypotube yapıda olınalı Ve tortuous anatoııiilerde

atravınatik bir şekilde ilerletilebilmelidir.
4- Mikro Klavuz telin Proximal ve distal çapı 0.014 inch olmalıdır.
5. Mikro Klavuz tetin distal 10'cın lik kısmı Flrıoroskopi altında ııet bir şekilde gOzükmelidir.

6. Miko Klavuz telin 200 cm ve 300 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
7. Mikro l(lavuz telin Soft ve Standart olmak üzere iki farkh yumuşaklık seçeneği olmalıdır.

8. Miko klavuz Telin düz ve pre-shaped olmak üzere 2 farklı uç şekli olmahdır.

9. Mikro Kılavuz telin distal 50 cm'lik kısmı ICE@ isimli çok kaygan bir hidrofilik polimer malzeme ile

kaph otmahdır. Geriye kalan proksimal şaft ise Teflon-PTFE kaplı olmalıdır,
10. Mİkro Kılavuz telin kutusunun içinden 1 adet Torklama Kilidi, ve 1 adet Kılavuz tel introducer'i

çıkmalıdır.
1i. Mikro l<ılavuz tel tek tek, disposable ve kullanıına hazır steril ambalajında sunulmalıdlr.
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KATETE MiKRo,NöRoVAsK ütER,öRGüLü, o.o21-o.o28 iNcH

1. Mikr.o kateter, diagnostik yada tedavi uygulamalarında sıvı yada diğer cihaz veya ajanların peripheral,
' 

.".r*. v" a" nöro'vasküler arterlere yerleştirilmesinde kullanılır,

Z. lrİİÜ" 
^1.1"-in 

iç ltımeni 0,021" ge;işliğiııde uzunluğu da 150 cm olmahdır,

3. Miko kateter tapered bir yapıya slaııip oimaııaı.. «aĞerin proksima| çapı 2,7F iken distale doğru 9ap

aza|ar ak 2,4F' e dişmel id ir,

+. 1,1ir." katİterin şaİtı paslanmaz çelik örgülü olmalıdır, . .

S. İJİİ*" t.t"t..in distaİinde radyopak bir marker bulunmalıdır,

;. İt'k;;;;İ"rİn hub'I şeffaf olmalıdır, 
^J^L:ı^:_ ,ı:.,a Lör,6 

,

7. Mikrokateterin distaı ıoocm-ue|in d*-t"r,n,n içinde daha.rahat hareket edebilsin diye kayganhğı artırıcı

3 kat özel Hydrolene ııiarotıiı< tupıı olmalıdır.. proksimaldeki 50 santimlik bölüm hidrofilik kaplı

"i."."iJIr" 
toylece doktorun mikokateterin manipülasyonunu kolaylaştırmalıdır. ..

8. Miko kateterin distal i4cmjsininİengi gri olmalıdır. Bu sayede intrakraniYal vasküler cihazı ile taıı

uvumlu olarak çalışır,

'. 
Nİİİ;; k;;;;İn |ul,"Oi içinde 1 adet steril Y konnek(ir bulunmalıdır,

1b. iii. "in_ı.r,"k 
tek, disposabıe ve kullanıma hazır-iteril ambalajında sunulmalıdır.. .,

1 1. Son kullanma tariııı tıretim İariııinden itibaren 2 yıl, teslim tarihinden itibaren l Yıl olmalıdır,
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6 sMAX ACE İNTRAKRANIYAL VASKÜLER REVASKÜLARİZASYON CiHAZI

lNTRAKRANiYAL VAsKÜLER REVASKÜLARiZAsYoN ciHAzı,KENDiLiĞiN DEN AçltAN/PlHTl

lKARMA AMA Ll

1 5MAXAcEIntrakraniyalvaskülerrevaskülarizasyoncihazlsistemiAcEmax
i"p.,iciiv." kut"turi, kanister ve aspirasyon tüplerinden oluşmalıdır ve aspirasyon

pompası ile kullanılmalıdır. 
.

iünİ--nie sistemi Intrakraniyal vasküler revaskülarizasyon cihazı, intrakranial

;;i;;i.J.ki damarlarda oluşan tıkanıklıkların revaskülerizasyonu için aspirasyon

sistjmi için de kullanılmalıdır.
ğüü nöi intrakraniyal vasküler revaskülarizasyon cihazı, tıkanıklığa ulaşmak için

kullanılmaya uygun olmahdır.
İÜnX nCİİiİİJ.i reperfüzyon kateteri, 12 geçiş alanı ile kink olmaya karşı dirençli

oImaIıdır,
ğı,ınx eCr sistemi reperfüzyon kateteri, nitinol tel kuwetlendirmesine sahip olmalıdır,

ğMAXA& Sistemi re'peıttlzyon kateterinin uç kısmı esnek olmalıdır

ğ1ıoi nGiirt.mi repeıfüzyon kateteri, içeiisinden separatör kullanılmaksızın pıhtıyı

aspire edebilmelidir.
sMAX AcE sistemi repenuzyon kateteri ,optimum ulaşım ve minimum aspirasyon

oücü mantüğına göre çalışmalıdır,
ğünx etiii.t.i-li |."ö.#iiryon kateteri , tıkanıkllğın proksimalinden çalışmaya uygun

2

1

A

q

6,
7.

B.

o

olmalıdır.
ıo. ğ1,inx nCr sistemi reperfüzyon kateteri içer,ısinden sürekli aspirasyon yapılabilm_elidir,

i;.;i;Ax;ai;i.t"ri ,..p.rr#von ıutut.rlnin ğroksimal dış ve iç çapları sırasıyla 5 M4y

ACE için 6,0F - 0,068"oImaIıdır,

iz. iünx,nci,ii.t..i ,.p.rruiyon,ı<ateterinin. distal dış. çapı 5 MAX ACE132 için 5,4F _
-- 

0,0OO'l 5 MAX ACE64|çin 5,75F -0,0755", olmalıdır,.

lg. İİqnX hCE sistemi reperfüzy;n katetĞri 132 cm uzunluğunda olmalıdır,

14. sMAX ACE sistemi |..p.jJivon 
-ıruteterinin 

uç kısmında halka şeklinde marker

olmalıdır
lS. n.p.JUrvon kateteri steril orijinal ambalajında oImalıd.ır,

16. AsDirasvon tüpünün ,ç t,", reperfuzyon kateterine ve arka kısmı aspirasyon
-- 

oo'nİpus,nu bağlanabilecek özellikte olmalıdır,

1r. H;iİd;; İtİrİı.İi'İ"rr;İ.ı;;İ; b; sayede içerinden geçenıer 9örüıebiımeıldir, . 
,

i;.ffiffi;; tupnun arı<a-ı<iim,naa aspirasyonun yapıImasını kontrol eden bir açma

kaoama düğmesj bulunmalıdır,

'q 
a.'oiruruon İüpü orijinal amba|ajında bulunmalıdır

;0,;Ş;;;;İ;; İo.pulİ 22o.t 23o volt elektrik ile çalışmalıdır,

21. Revaskülerizasyon ışle.,'boyurrca sürekli aspirisy-on..işlemi gerçekleştirmelidir, 
.

;.,i;;;;;;;;;iıiltı,iti gor.bil.k iii. ön ı,,slnınai göiterqe tabıosu yer aımaııdır,

23. Aspirasyon pompasının ,]]"lna, O,İ tu,ufta açma kİpama düğmesi yer almalıdır,

24. Sistem parçaları pr*p_.Jn-iri.iltlpti, pump_ianistei ve kapağı ve filtreden (pompanın
- " 

İ;;; k.; girişi olhumus, amacı ile) oluşmalıdır,

Zs. jirt". puİçuİan aspirasyon pompİs, üzerine monte edilebi|melidir,
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BALONLU KILA!,IJZ KATETER

KATETE KltAVUz,NÖRoV AsKÜLER, ÖRGÜLÜ,BALONLU

l.Balonlukılavuzkateterperiplreralveyanörovasküleruygulamalardageçiciolarakdamaroklüzyonu
saĞ,laınak amacıyla kullanı lmalıd ı r,

2. Ba]onlu kılavuz katater çift lümenli olmalıdır,

;. ;;i;;i; 
-k;i;ruz 

kateterinin şaftı paslanmaz çelik örgülü.(bradided) olmalıdır.

;. ;;İ;;İ; 
'kİİ;r* 

kut"t"rin diİtul ucunda bir adet radyopak marker bulunmalıdır.

5. Balonlu kılavuz katetefin balonu kompliant olmalıdır, 
.

6. Balonlu kılavuz kateterin baiİn, .llİİİİ"J"" v"pımış olmalı ve maksimum ŞiŞirme ölÇüleri lomm x lomm

olmalıdır.
z. iri""l, t,ı"ruz kateterin 7F, 8F ve 9F olmak üzere çap seçeneği olmalıdır. 

.

;. ;;i;;i; i;ii;ru, kut"t".in 80cm ve 95cm olmak iızeri i fark[ı uzunluk seçeneği olmalıdır,

9. Balonlu kılavuz kateteı, lç çaptu"; 7F için 0,059" , 8F için 0,078" , 9F için 0P85" olmalıdn,

io. nıln'"lı,^ri.. tet teç aiiposauıe,ve kutlanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.. . .

İ;. Sr,, k;İ; tarihi tıretim tarİtıİno"n İtitar"n z yıl, teslim tarihinden itibaren 1 yll olmalıdır,
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