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1)

Venoz damarlann perkritan yolla ven ltimeni igerisinden kapatrlmast iglemi igin
uygun olmahdrr.

2)

Vein sealing sistem igerisinden verilebilmelidir.

3)

Sistem igerisinde embolizan ajan uyumlu PTFEE teslim kateteri bulunmaltdtr.

4)

iglemin ultrason ile takibi igin uyumlu teslim kateterinin distal ucunda 10 mm
uzunlufunda nitinol plaka bulunmahdrr.veya teslim kateterinin ultrason takibi
igin tamamr orgtilti olup ug ktsmtnda lazer klavuzu bulunmahdrr.
engellenmesi ve dvt(derin ven trombozu) na sebebiyet
vermemesi agrsrndan teslim kateteri embolizan ajanr direkt (lineer) gekilde
kargrya defil damar igerisine dairesel gekilde iletebilir yaprda olmaltdrr.veya
teslim kateterinin damara yapl$mamaslnl engelemek iginug ktsmt agrk olmahdrr.
Mikro teslim kateteri ile birlikte sealin ajanrn DVT olugumunu engelemek adtna
stiresinin krsa olmasr CPS degerlerinin varis tedavisine uygun olmast
gerekmektedir.

5) Kontrendikasyonlann

6)
7)

8)

9)

Embolizan ajan kateteri sapheno-femoral bilegkeye lveya 3 cm den uzakhkta
iletim safl ayabilmelidir.
Embolizan ajan uyumlu kateteri tizerinde kargrhkh L00 mikron gaptnda goklu
mikroporlar bulunmalr ve ajan iletimi dairesel gekilde mevcut mikroporlardan
yaprlmahdlr.veya kateterin damara yaprsmastnt engelemek adtna iletim yaprlan
ajan kateterin ug ktsmtndan verilmelidir.
1 cc lik plastik gigede steril edilmig halde bulunmaltdrr. Veya tirtin kimyasal
yaplsl nedeniyle donma yofiunlufunun bozulmast ve kristalle$me olugmamast
igin 1 cc lik cam ampullerde bulunmaltdrr.
Yriksek yofiunluklu olmahdrr.

10)Vein sealin ajan disposable ve steril olarak son kullanrcrya teslim edilmelidir.
11) Vein sealin ajan, tabanca kilit mekanizmaslna uyumlu RADiAL mikroteslim
kateterinden, fasrla[ olarak her 5 sn lik ailmda her 1-3 cm'lik damar segmentine
0,L cc ajan zerkedilebilir ozellikte her 10 cm lik segmente 0,3 cc gidebilecek
yofunlukta olmahdrr.

girecek firmalar distribtitor firma taraftndan yetkilendirilmig olmaltdrr.
12)ihaleye
Bunu y.tt i belgesiyle gostermelidir ve bu belge ihale dokiimanlartnda
sunulmaltdtr.
13)Distribtitor firmanrn teknik ekip kadrosunda Trp Doktoru ve/veya Biyomedikal
Mtihendisi bulunmahdrr.

leye girecek firmalar en az 2 gtn onceden kullanrlacak malzemeyi ilgili
inikte denetip uygunluk belgesi almahdrr.

l5Jilgili $artname maddelerine

birebir uymayan firmalarrn

defierlendirmeye ahnmayacaktrr.

N

teklifleri

