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SUT KOdU KRTOOI- ICD, VVIR, QUADRiPOLAR KONNEKToR GiRi$Li

1. Cihazrn delivered enerjisi en az 35 J olmahdrr.
2' Cihann $arj olma siiresi tilm cihaz 6mrii boyunca 10 saniyenin altrnda olmahdrr.3. Cihazrn boyutu 40 cc. yi ve alrrhlr 100 g.'t agmamahdrr.
4. cihazrn sa! ventrikiil ve defibrilasyon coil girigleri tek bir DF-4 tipinde olmahdrr.
5. Cihaz VF, FVT, VT, SVT/NST sayrlannr, Vs ve Vp oranlannr, Single pVCs ve runs

of PVCs sayrlannr hafrzasrnda tutabilmelidir.

7.

8.

9.

cihaz ventrikiiler Fibrilasyonu (vF), Hrzrr ventrikiiler Tagikardi-vi (FVT) ve
ventriktiler Tagikardiyi (vr) tanrmah ve her birini sonrandrrmak igin ayrr ayrr terapi
lonksiyonlarr bu lunmalrd rr.

cihaz Hrzh ventrikiiler Taqikardiyi (FVT) ve ventrikiiler Tagikardiyi (vr) 6nlemek
i.izere BURST, Ramp, ve CV tedavilerine balrmsrz olarak programlanabilmelidir.

Cihazrn uygulayacalr gokun polaritesi deligtirilebilir otmahdrr.
Erken ahmlar sonucunda olugan uzun-krsa-uzun intervallerini engellemek
atrm sonrasrnda intervalleri aqamah olarak arftrrarak aritmi tetiklenmesini
ventrikiiler hrz stabil izasyon modu olmahdrr.

10. cihazda supraventrikiiler tagikardileri vF, FVT ve vr diskiriminasyonun ay.ntrlr
yapabilmesi igin Wavelet morfoloji Discrimination kiteri bulunmahdrr.

ll. cihaz supraventriktiler tagikardileri ayrrt edebilmek igin morfolojik kryaslamadan
farkh stabilite ve onset kiterlerinede sahip olmaldrr.

12. Cihaz Otomatik olarak R-Wave 6lgebilmelidir.
13' Teklif edilen malzeme Safirrk Bakanhlr T.c. irag ve Trbbi cihaz Ulusal Bilgi

Bankasrna (TITUBB) kayrth ve "Safihk Bakanrrlr Tarafrndan onayhdrr,, ifadesi
olmaldrr. Ambalajr iizerinde, sterilizasyon gekli. sterilizasyon tarihi, iiretim ve son
kullanrm tarihi, lot numarasl bulunmahdrr.

14' Pacemaker implantasyon igremleri esnasrnda batarya igin hazrrlanan cep igremlerinde
kanama olmasr durumunda miidahale igin tek kullanrmhk koterrer firma tarafindan
temin edilecektir.

15' Teknik destek verecek eremanlar (en az 2 kiginin) yeterli donanrma sahip olduklarr,
sertifi ka i le belgelendirilmelidir.

16. Teknik destek igin miiraacatlar mobil telefon, fax veya erektronik posta ire
yaptlabilinmeli ve bu nedenle giiniin 24 saati ulaqrlabilir telefon ve fax numarasr ile a
mail adresi verilmelidir.

17. Teknik destek igin yukarrda belirtilen
resmi sayrlrr ve bu iletigimi takiben en
hastanede hazrr bulunmalrdrr.

18' Pacemaker implantasyon giinreri haftada en az iki giin olacak olup, bu giinler klinik
tarafinda firmaya bildirilecektir. Firma adrna teknik destek veren gdrevli kiqi, haftanrn

igin ekstra

engelleyen

yollardan herhangi birine yaprlan mtiracaat
ge9 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman



bulunmalr ve klini$in pacemaker ile ilgili iglemleri tamamlandrktan sonra hastaneden
aynlacaktrr.

19. Pacemaker implantasyonu yaprlmrq olan hastala.n kontrolleri firma tarafrndan
randevu verilerek klinik tarafindan berirtiren g.inrerde pacemaker implantasyon
iglemelerine enger olmayacak gekilde gerek duyurmasr durumunda krinikten sorumru
bir dgretim iiyesi eglilinde yaprlacaktrr.

20. Pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda
gafirtldr$rnda en geg 12 saat iginde hastanede bulunmak kaydryra teknik servis
saflamak iizere yetigmig eleman gdndermelidir.

21. Pacemaker temin eden firma sdzlegme tarihinden sonra en geg I ay iginde klinile 1

adet programlayrcr temin edecektir. Bu programrayrcr sonraki d.nemlerde de geri
iade edilmeyecektir.



SUT Kodu: KR 102& ICD Sot Uemrodu Teknik gartnamesi

1. Elektrod Quadripolar, AktifFixasyon (helix) ve pasif segeneli olmahdrr.

2. Elektrodun farkh uzunluk segenekleri olmahdir

3. Elektrod Qift Coil'li olmahdir

4. Elektrodun konnektdr materyali MP35N coil yaprya sahip olmahdr.

5. Elektrodun insulator yiizeyi Slikon yaprda olmahdrr.

6. Elektrodun drg ytizeyi Polyurethane kaph olmahdrr.

7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar qeklinde olmahdrr.

8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgrlamahdrr.

9. Elektrodur govde ve tip gapr en fazla 8.6 Fr (2.8 mm) olmahdir.

10. Verilen lead kadar malzemeye uyumlu introducer verilmelidir.

11. Teklifedilen malzeme TiTUB kaydr bulunur ve saghk bakanhgrnca onayh olmahdrr.

12. Ventrikiiler lead igin batarya ile beraber teklif almacaktrr. Ventriktiler lead, batarya

igin fiyat veren firmalar igerisinde uygun gdriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan

firmadan temin edilecektir.


