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s.No Mal / Hizmet Adl Miktarl Birimi Birim
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Fiyat

1 GUıDE wıRE 0,014 FLoPPY 500 ADET

2 PrcA KitAVuz TEL, 0,014, 150_190 HiDRoFİüK 300 ADET

3 PtcA nLAWz TEl- 0,014, 15o-19o cıl cTo (MİRACLE 12) 50 ADET

4 nuvuz,IEl. Aıı:iopı_lsrİ, o,or+_o,olg,, 50
REKANAÜZASYON AMAÇU

ADET

5 KILAVuZ TEt- ANJIoPLASİI, 0,014-0,018,,
REKANALiZASYoN AMAcu (FEİLDER xn

50 ADET

6 KATErER"BALoN,ANJİYoPtAsTİ,0 14,,MoNoRAİl. DÜŞÜK
PRoFiLLi( KoRoNER ToTAL oKLİzYoN sALoNU)

200 ADET

7 PTCA MIKRO KATETER VIDAU TIP 30 ADET

8 PrcA MİKRo KATETERİ çiFr LÜMENLİ 3,5 F 15 ADET

9 sEr, İNTRoDUSE& PERİFERİ|ç 16-44cM, ÖRGÜsÜz,
HİDROFİÜK

15 ADET
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lnibat t€lefon : Tel.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0 (4t4) 344 41 69

T.c.
Harran Üniversitesi Araştrrma ve Uygulama Hastanesi

Tanlmlayıcl
Firma ve
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KRl084- 0,0l4 inch Soft Guidewire Teknik Şartnamesi

l- Guidewire 0.014 inch kalınhğında l80 cm uzunluğunda ve koroner anjiyoplasti
işlemlerinde kullanıma uygun olmahür.

2- Distal ucu kolayca şekil verilip ve bu şekli uzun siire müafaza edebilmesi için
şekil alma çubukçuğu ihtiva etmelidir.

3- Disıal kısmı kayganlığı arttıracak, lezyonlarda atravmatik geçişi sağIayacak
materyalle kaplanmış olmalıdır.

4- Kılavuz Tel'in göriinebilen (x-Ray alt]nda) uzunluğ ı eı az 3 cm olmalı, lezyon
göriintiisi,inü kapatmamahdır.

5- I(ılavuz Tel özellikle stent implantasyonlannd4 §tent taşıma sistemini destekleyici
yapıda ve milkemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdır.

6- Malzemeler sterit orijinal ambalajında olmalıdır.

7- ihaleye sunulan malzeme iiretici firmanrn en son üretilen iiriinü olmalıdır
8- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidiı.
9- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
l0- Ürünler en az l (bir) yıl miatla steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi
belirtilmiş olmalıdır.

ll-ıhaleden önce 1 adet numune böliime teslim edi|ecek, ihale sonrası bölüm
tarafindan kullanrm siiresinde değeılendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayaı malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l2-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmenelidir.
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Sut kodu: KRl088- HiDRoFİLiK Özrrrİ«rr PTKA KILAVU ZTEL|TEKNiK
ŞARTNAMEsi

l. Koroner Arter girişimlerinde kullanrma uygun olmalıdır.
2, 0,0l4" (inç) kalınlığında ve en az l80 cm uzunluğunda olmalıdır.
3, Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, 1ı.ımuşak kısım kaplamasr ''torque''

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağtantısız) olmalıdır.
4, Distal segment (1umuşak l«sım) siirtiinmeyi engelteyici hidrofilik kaplamaya

(Polimerli) sahiP olmalı, bu kaplama biyolojik uyumlu olmalı, kılaıuz tel proksimal
segmenti ise PTFE kaplı olmalıdır.

5, kıvrımlı tortuyoz ve kalsifik lezyonlarda diseksiyona neden olmadan geçme öze,liği
oldukça yiiksek olmalıdır.

6, Krlawz telin görünebilen (X-Ray altında) uzunluğu en fazla 3 cm olmalı, lezyon
görüntüsünü kapatmamahdır.

7, Kılavua tel yüksek düzeyde kontrol edilebilir yapıda olmahdır.
8, Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu i,e eşleşmek zorundadır. Aksi

durumda teklif değerlendirme dışr kalacaktrr.
9. İhaleden önce numune teslim etneyen teklifler ihale drşı bırakılacaktr
l0, İhaleden önce l adet numune böliıme teslim edilecek, ihale sorırası bölüm

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ll. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmeme|idir.
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KRr088- PTCA Kılavuz Tei,0,014 150-190 CM CTO Teknik ŞartnamesiRekanalizasyon Kılavuz Teli)

l' rT"*9" _tıkanmış ve klonikleşmiş koroner arter darlıklannın rekanalize edilmediiçin özel olarak tasarlanmış olmalıdıı.

2, 0,014" (inch) kalınhğında y: .]ıo cm uzunluğunda olmalı, 300 cm uzunluğundadeğişıirme kılavuzu da sunuIabiImelidiı.

3. Gövde ekleme olmamah, yekpare olmalıdır.

4, Mükemmel "torque" özelliğine haiz- olmalı, yum9şak kısım kaplaması ''torque''özelliğini engellemeyecek yapıda (bağIantı.,rİ oİ.ul,a,r.

5, Distal segment (yumuşak losım) siirtiinmeyi engetleyici bir kaplamaya sahip olmalı,

:ilffİ,r" biyolojik açıdan uyumlu olrnJİ, p.t.i-ul ;"g;;; EfJ *u
6. Kılavuz tel döndürerek yönlendirmeye ve okliZyon geçişine uygun çekirdekyapısında olmalıdır.

7, Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdır.

8, Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar i,izerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır.
Kullanırn sırasında üretim hatası olduğu
kardiyolog tarafindan bir tutanak nıtulup
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

10, Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda teklif değerlendirme dışı katacaktır.

ll, ihaüeden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralılacaktır
12, ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

9
saptanan malzemeler hastanede iki
firmaya sözlü bildirilecek ve firma
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Sut Kodu KRl083- Krlavuz Tel, Anjioplasti, 0,0l4-0,018, Rekanalizasyon Amaçlr Teknik
Şartnamesi- (Sert ve İncelen Uçlu Hidioiilik Rekaouıir".yoo Kılavuz 

-Teti 
)

l, Tamamen t*anmıŞ ve kronikleşmiş koroner arter darlıklannın rekanalize edilmesi için
özel olarak tasaılanmrş olmalıdır.

2. 0.014" (inch) kalınlığında olmalıdır.

3, Mükemmel "torque" özelliğine haiz olup, yumuşak krsım kaplaması ''torque''
özelliğini engeliemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

4. Kılavuz tel ucu 0-008" veya 0.009" (inch) kalınlığında indirgenmiş, incelen uç
özelliğinde olmalıdır.

5. Kılawz tel serisi uç direnci 10-14 veya9-12gf olmalıdır.

6. Ürıinler orijinai ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilrniş olmalıdır.

7. kullanım srrasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kaıdiyolog
taraflndan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi i le değiştirilecektir.

8. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda teklif değerlendirme dışr kalacaktır.

9. İhaleden önce numune teslim etmeyen tek|ifler ihıle drşı bıralalacaktır

l0, İhaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanrm süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l l. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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sut Kodu KRl083- Kılavuz Tel, Anjioplasti, 0,014-0,018", Rekanalizasyon AmaçIı Teknik
Şartnamesi (Yumuşak Ve İncelen UçIu Rekanalizasyon Kılavuz Teli @olimerli)

l. Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter girişimlerinde mikro kanallardan geçiş için özel olarak
üretiImiş olmahdır.

2. 0.0l4" (inch) kalınIığında sunulmalıdır.

3. Mükernmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması ''torque'' özelliğini
engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

4. Dista] segment (yumuşak kısım) 
_sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (Hydrophilic) sahip

olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimaİsegment PTFE kaplı olmalıdİr.

5. Kılavuz telin görünebilen (X-Ray alında) uzunIuğu ve polimerli segment uzunluğu l6 veya
] 8 cm olmalıdır.

6. Kılavuz tel uç direnci standart uç için 0.8 g{ veya 1,5gfözellikte de olmalıdır.

7, Distal segment (yumuşak k-ısım) özel olarak ek bir kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalı
ve Koroner Arter içerisinde rahat hareket edebilmeİidir; k;lavuz tel uc, incel"n ,ç'yu|,.,n
sahip oimalı; standart kılavuz için 0,009'' (inç) kalınlığında olmalıdır.

8. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdır.

9, Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalaj|ar üzerinde sterilizasyon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi beIirtilmiş olmalıdır.

10. Teklifverilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşIeşmek zorundadır. Aksi durumda
teklif değerlendirrne dışı kalacaktır.

ll. kul]anım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz re;L] iıe
değiştirilecektir.

12. ihaIeden önce numune te§lİm etmeyen tekJifler ihale dışr bııakrlacaktır
13, ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kul]anılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun
olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14. Ihale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemeiidir.
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Sut Kodu KRr098 Rekanalizasyon Balonu Kateteri Teknik Şartnamesi

Monorail (RX) yapısmda olmalıdır.

Balonlar 0.014" inç kalınhğnda kılawz tellerle uyumlu olmahür.

Proksimal şaft kalınlığı maksimum
maksimum 2.4F olmalıdır.

1.9F, distal segment kalınlığı

1

2

3
lSe

4. Kullanılabi]irkateteruzunluğuminimum l4Ocmolmalıdır.

5. Lezyon giriş profili maksimum 0.016'' inç; lezyon geçiş profili
maksimum 0.02l '' inç olmalıdır.

6. Balon çapı l .0 ve 1.25 mm içerisinden seçilebilmelidir.

7. Balon uzunluklan 5,10, 15 ve 20mm içerisindenseçilebilmelidir.

8. Balontizerinde(sadeceortasında)tanımlayıcıişaretolmahdır.

9. Balon ucu (lezyon giriş noktası) uzunluğu maksimum l.Smmolmahdr.

10. Balon nominal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR olmalıdır.

11. Balon kateter CE onaylı olmalıdır.

12, Balon kateter steril orijinal ambalajında iirctim ve tüketim tarihlerinin kayıtlı olduğu
çıkartılabilir etiketlere sahip orijinal ambalajlarıylateslim edilmelidir.

13, Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksidurumda teklif değerlendirme drşı kalacaktır.

14, kullanım sırasrnda ifuetim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından biı tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir,

15, ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır.

16, İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonıası böliim
tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek. uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktr.

l
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l7. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.



7. proksimal segment plastik kaplama ile kaplanmış olmalı ve pıhtı atma riskini ortadan
kaldırmış olmalıdır.

8. Proksimal segment ile konnektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kırılmaya karşı direnci
yükselten özel kuwetlendirici eklenmiş olmalıdır.

9. 0.0l 4" (inç) kalınlığında kı|avuz tel ile uyumlu olmalıdır.

r0. 0.0l6" (inç) giriş profiline sahip olmalıdır.

11. Distal segment (60 cm) hidrofilik kaplama ile kaplannış olmahdır.

12. Proksimal şaft 2.8F, distal şaft 2.6F kalınlığında olmalıdır.

13. Kateter uzunluğu l35 ve l50 cm olmalıdır.

14. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

15. Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde sterilizasyon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş oknahdır.

16. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi durumda
teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

17. kullanım sırasında üretim |ıatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafündan ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

l8. İhaIeden önce numune teslim etmeyen tek]ifler ihale dışı bırakılacaktır
19. ihaleden önce 1 adet numune böIüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, Ll

olınayaıı malzeıııe değerlendirıne dışı bırakılacaktır.
20. İhale sonucunda ürün temini l0 iş güninü geçrnemelidir.

32?9§
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Sut Kodu IGrl3G PTCA Mikro Kateter Vidah Tip Teknik Şırtnamesi @ekanatizasyon Mikro
Kıteteri)

1. Vasküler rekanalizasyon amacıyla kullanım için iiretilmiş olmalıdr.

2. Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.

3. Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.

4. Gövde "braided" (el örgü) olmalı, spiral düzenek (shinka şaft) ile esneklik kazandırılmış
olmalıdır.

5. Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdır.

6. Kateter distalinde radyopak işaret olmalıdır.

iıö,
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@
Sut Kodu: KR1135: Çift Lümenli Mikro Kateter Teknik Bilgileri

1. Kompleks anjiyoplasti ve biftirkasyon işlemlerde yan dal erişimi için dizayn edilmiş
olmalıdır.

2. 0.014" Kılavuz Tel'e uyumlu olmahdır

3. RX ve OTW iki tel çıkış portu bulunmahdır.

4. Kateter'in distal 2lcm si hidrofilik kaplı olmalıdır.

6. Distal dış çapı 2.9 Fr,proximal Dış çapı 3.2 Fr olmalıdır.

7. Mikro kateterin OTW ve RX iç kanallarının genişliği 0,42mm olmalıdır.

8. Torkabilitesi 1 : l , destek ve itebilme özellikled yiiksek olmahdır.
9. Mikro kataterin yer belirleyici olması için distal ucundan 0,5mm uzakta radioopak

marken bulunmalıdr.

l0. oTw telin kateterden çıktığı nokta kateterdeki iki marker'ın arasında bulunmalıdır.

1r. oTw telin kateterden çıktığı noktada telin açı alarak çıkmasını sağlayan tiimsek
(bump) bulunmalıdır.

12. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

13. Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilıniş olmalıdır.

14. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

15. I(ullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

l6. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır
l7. ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılaı malzeme geri iade edilmeyecek,

J,
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5. Mikokater 140 cm olmahdır.

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
l8. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu-2005: Glidesheath Slender Teknik Bilgileri

1. Introdüser seti radial kullanrm için uygun olmalıdır.

2. İntrodüser seti içerisinde ponksiyon iğnesi ve teli yer almahdr. Metalik ve Plastik

tel/iğne opsiyonları olmalıdır.

3. İntrodüser uluslararasr standa( ölçülerde biyolojik uygun-luğu kanrtlanmış, özel

hidrofilik kaplama (M-Coat) ile dış yiizeyi kaplanmış olmalıdır.

4. İntrodüser ucu atravmatik yapıda olmah; introdüser, dilatör ve tel geçişi ponksiyonu

kolaylaştıracak şekildepürüssüz olmalıdır.

5. İntrodüserin 1Ocm ve 16cm uzunluk çeiştleri olmahdır.

6. 5F,6F ve 7F çap opsiyonları olmalıdır.

7. İntrodüsedn ince duvar yapısı sayesinde +1F daha geniş iç kullanrm sağlamalıdır.

Buna göre introdüser duvar kalınlığı 0. l2mm'yi geçmemelidir.

8. İntrodüseıler teker ambalajlanmış steril orijinal paketlerde olmalı ve paketler üzerinde

uluslararası standartlara uygıın introdüser ölçüleri, kod numiırası, lot numarasr, son

kullanma tarihi bulunmahdr.

9.Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

10. Ürtinler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır.

ll. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktrr.

12. Kullanım srrasrnda üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücıetsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

l3. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır

14. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, füale sonrası bölüm tarafindan

kullanm süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l5. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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