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SUTKoduKR1002-ICD,YvI&srvlYiikiiVeyaSolunumTakibiYapabilen
Teknik $artnamesi

l. Cihaz, WIR, VVI ve VOO pacing modlanna programlanabilmelidir'

2. Cihaz Ventrikiiler Fibrilasyonu (VF), Hrzh Ventrikiiler Tagikardiyi (FVT) ve

ventrikiiler Tagikardiyi (VT) tanrmal ve her birini sonlandrrmak igin ayrr ayfl terapi

fonksilonlarr bulunmalrdrr.

3. Cihaz Hrzh ventrikiiler Tagikardiyi (FVT) ve ventrikljler Tagikardiyi (VT) iinlemek

iizere BURST, Ramp ve cV tedavilerine baprmsrz olarak programlanabilmelidir.

4. Cihazn uygulayacafr gokun polaritesi deligtirilebilir olmahdtr.

5. Cihazda supraventriktiler tagikardileri vF, FVT ve VT diskiriminasyonun ayrtnhlt

yapabilmesi igin Wavelet morfoloji Discrimination kriteri bulunmahdrr'

6. Cihaz supraventrikiiler tagikardileri ayrrt edebilmek igin morfolojik kryaslamadan

farkh stabilite ve onset kriterlerinede sahip olmaltdtr.

7. Cihaz Otomatik olarak R-Wave dlgebilmelidir.

8. Hastaya verilen goklarrn azaltrlmasr igin VF tedavisi strastnda algrlama sonrast garj

olurken fibrilasyonu sonlandrrmak igin cihaz ATP yapabilmelidir. Bu dzellik garjdan

iince ve qarj strasrnda ATP verecek gekilde programlanabilmelidir.

9. Cihaz T-Wave oversensing'i ortadan kaldrrabilmeye yaracak gekilde RV sensing

polaritesi True bipolar ve lntegrated Bipolar olarak programlanabilmelidir'

10. Cihaz hastanrn srvr veya solunum takibi yapabilmeli ve gerekti[inde sesli uyan

verebilmelidir.
11. Cihazrn alt hrzr (Lower Rate) 40-140 ppm arastnda ayarlanabilmelidir.

12. Cihazn Single Chamber Hysteresis 6zelli[i olmahdrr.

13. Cihazrn iizerine; hastanrn kigisel bilgileri, hikayesi, implantasyon bilgileri, hastane ve

doktor bilgileri, cihaz ve elektrotlarrn bitgileri kayrt edilebilmelidir.

t4. Teklif edilen malzeme Sallrk Bakanlrlr T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasrna (TITUBB) kayrth ve ,,Sa[hk Bakantr[r Tarafindan Onayhdrr" ifadesi

olmahdrr. Ambalajr iizerinde, sterilizasyon qekli, sterilizasyon tarihi, iiretim ve son

kullanrm tarihi, lot numarast bulunmaltdtr.

15. Pacemaker implantasyon iglemleri esnasrnda batarya igin haztrlanan cep iglemlerinde

kanama olmasr durumunda mtidahale igin tek kullanrmhk koterler firma taraftndan

temin edilecektir.

16. Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kiginin) yeterli donanrma sahip olduklart,

sertifi ka ile belgelendirilmelidir.
17. Teknik destek igin m[lraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile

yaprtabilinmeli ve bu nedenle giiniin 24 saati ulaSllabilir telefon ve fax numarast ile a

mail adresi r erilmelidir.



18. Teknik destek igin yukarrda belirtilen yollardan herhangi birine yaprlan miiracaat
resmi sayrlrr ve bu iletigimi takiben en geg l2 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman
hastanede hazrr bulunmahdrr.

19. Pacemaker implantasyon giinleri haftada en az iki giin olacak olup, bu giinler klinik
tarafrnda firmaya bitdirilecektir. Firma adrna teknik destek veren gdrevli kiqi, haftanrn
bu iki giintinde mesai saatleri olan, 0g:00 ile l7:00 arasrnda hastanede hazrr
bulunmalr ve klinifin pacemaker ile ilgili iglemleri tamamlandrktan sonra hastaneden
ayrrlacaktrr.

20. Pacemaker implantasyonu yaprlmrg olan hastala.n kontrolleri firma tarafindan
randevu verilerek klinik tarafindan belirtilen gtinlerde pacemaker implantasyon
iglemelerine engel olmayacak gekilde gerek duyulmasr durumunda klinikten sorumlu
bir rilretim iiyesi eglilinde yaprlacaktrr.

2l ' Pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acir durumlarda
ga!.ldrfrnda en geg 12 saat iginde hastanede bulunmak kaydryla teknik servis
sallamak iizere yetiqmig eleman gdndermelidir.

22. Pacemaker temin eden firma sdzlegme tarihinden sonra en geg l ay iginde klini[e l
adet programlayrcr temin edecektir. Bu programrayrcr sonraki drinemlerde de geri
iade edilmeyecektir.
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SUT Kodu: KR 102& ICD got Etettrodu Teknik gartnamesi

1. Elektrod euadripolar, AktifFixasyon (helix) ve pasif segeneli olmahdrr.
2. Elektrodun farkl uzunluk segenekleri olmahdir
3. Elektrod Qift Coil,li olmahdir

4. Elektrodun konnektdr materyali Mp35N coil yaprya sahip olmahdrr.
5. Elektrodun insulator yiizeyi Slikon yaprda olmahdrr.
6. Elektrodun drg yiizeyi pollurethane kaph olmahdrr.
7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar geklinde olmaldrr.
8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgrlamahdrr.

9. Elektrodun giivde ve tip gapr en fazla g.6 Fr (2.g mm) olmakdir.
10. Verilen lead kadar malzemeye uy.umlu introducer verilmelidir.
I l' Teklif edilen marzeme TiTUB kaydl burunur re sagrrk bakanrrgrnca onayrr ormarrdrr.
12' Ventrikiiler read igin batarya ile beraber teklif ahnacaktrr. ventrikiiler read, batarya

igin fiyat veren firmarar igerisinde uygun gdriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan
firmadan temin edilecekr ir.


