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{- l41ıyogarfı Örttı Setı

1. Setler, non-woven olarak adlandınlan dokunmamış kumaştarı tiretilmiş olup

anjiyografi esnasında kullanıma uygıın ve tek kullanımlık steril olma

özellikleri taşımalıdır.

2. Hasta üst örtiisiinde üst katı işlem sırasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu

özellikteki sıvılann tamamırun örtü tarafından absorbe edilmesini sağlayan çok
emici medikal non-woven yani bu sıvılann alta geçmesini engelleyen bakteri

bariYerli 30 mikron medikal polietilenden oluşan iki katlı materyalden mamul
olmalıdır.

3. Örttl tlretiminde kullanılan malzemeler arkasını ve giyenin içini göstermeyecek

tipte olmalıdır. yan şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez.
4. Hasta örtüsü l50 X 300 cm boyutlannda olmalıdır. Örtu tizerinde hastanın

kasık bölgesine gelecek şekilde iki adet 10 cm çaplı deliği bulunmalı, bu
deliklerin tDerinde cerrahi film bulunmalı, cerrahi filmin tam ortası 6 cm açık
olmalıdır. Örttlntln hasta üzerine serilişini gösteren yön etiketleri ve cerra}ıi

filmlerin açılma yönlerini gösterecek yön etiketleri bulunmalıdır.

5. Ana örtti gerektiğinde steril olmayan bir kişinin ralıatça serebilmesine olanak
sağlayacak şekilde katlanmış olmalıdır.

6. Tilm örtü iÇeriği alet masa örtüstine bohçalamalıdır. Alet masa örttisü l50x200
boYutlannd4 Çok emici medikal non-woven, bakteri bariyerli 30 mikron
medikal polietilenden oluşan iki katlı materyal mamulden oluşmalıdır.

7. Set bir Yiizü medikal köğıt, diğer yiizü medikal filmden oluşan ambalajlarda

verilmelidir.

8. Ambalaj iizerinde sterilizasyon işlemine tabi futulduğunu gösterir indikatörler

bulunmalıdır. Paket iizerinde malzeme adı, iiretim numarast, sterilizasyon

tarihi-seri numarı§ı, son kullanım tarihi ay ve yıl olarak belirtilmelidir. Firma

adı, telefon ve faks numarasl ve gerekli uyarılar yaalmış olmalıdır.

9. Set etilenoksit veya gııma yöntemi ile steril edilmelidir.

lO.Ürtin uluslararası kalite belgelerinden en az (CE - FDA ) birine sahip

olmalıdır
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11. Yurt içinde imaİ edilen örtti setleri CE markalı, imal edilen tiriinlerin iıretildiği
firmalar ISO 13485 kalite giivence sistemi çerçevesinde belgeli olmahdır. Bu
belgeler ihale sırasında noter tasdikli olarak komisyona verilecektir.

12. yurt dışında imal edilen ithal örtü setleri cE markalı, imal edilen tirtinler
tlretildiği firmalar İSO ll+gS kalite güvence sistemi çerçevesinde belgeli
olmalıdır. ithalatÇı firmalann T.C. Sağlık Bakanlığı ithal izrıi bulunmalıdır

13. setin içerisindeki malzemeler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır:

2 adet 150X200 cm masa örttisü

l adet l50X300 cm Hasta örtüsü

1 adet 500 ml yıkama kabı

1 adet boyama stingeri

3 adet tam korumalı ultrasonik dikişli önltik

2 adet kalm en az 20x40 cm boyutlarında kompres bulunmalı ve anjioplasti
iŞlem esnasında oluşan kanamayı absorbe edebilmelidir. (çok emici çabuk
deforme olmayan özellikte olmalıdır)

5 adet 7,5x7,5 gazlıbez.

1 adet fluoroskopi kıhfı 100 cm çaplı
14. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«ılacaktır
15. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu veya ihale öncesi verilen ömek

numuneden faiklı olduğu ve şartıamedeki teknik özelliklere uymadığı

saPtanan malzemeler hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tufulup

firmaYa sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

16. İhaleden önce 2 ad,et numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı brakılacaktır.

lZ. İhate sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

şl
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L- Sut Kodu KR1061- İntroduser, Anjiograiik (Femoral) Teknik Şartnamesi

1. Introducer sistemi sideport'lu, stopcock'lu ve hemostatik valfli olmalıdır.
2. ÇaPlan 5,6,7,8, F olmalıdır ve istenilen çapa göre tirtin temin edilebilmedir. "Size"

olarak özellikle 7F kullanılacak olup diğer "Size" miktarları böltim tarafında

belirlenecektir.

3. Dilatatör ve bir ucu J şeklinde diğer ucu dtiz, her iki ucu da fleksible 0.038'', ve 45

cm uzunluğunda guidewire içermelidir.

4. Kılıf en az llcm uzunluğunda olmalıdır.

5. Hemostatik valf kateter ve guidewire girişlerini kolaylaştırmalı ve sistem geri

kaçakları önlemlidir.

6, Dilatör kılıf içinde kilitlenebilir olmalıdır.

7. Dilatatör ve kılıf birlikte cilt altında damar içine doğru ilerletilirken gerekli desteği

sağlayarak cilt altından ra}ıat bir şekilde geçebilmeli ve şeklini koruyabilmelidir.

8. Intraducer set iÇin valf kısmı srzrntı yaratmayacak şekilde olmalıdır. Bunun yanında

guidewire ve guiding kateterin tork özelliğini azaltmamalıdır.

9. İntoducer sheath'in valf kısmı kalınlığı belli edecek renk kodlanna satıip olmalıdır.
10. Kılıfların uç kısmı hidrofilik kaplama olmalıdır.

ll. Sheat'in gövdesi kink yapmama özelliğine sahip olmalı ve ciltle temas tespit için
dikiş halkasına süip olmalıdır.

12. Set 0,038 inch guidewire ile kullanılabilen 6-8 cm uzunluğunda 18 G seldinger

arteriyel iğneyi içermelidir

13. set içerisinde 1l nolu keskin siwi uçlu bisttiri bulunmalıdır.

14. Uluslararası kalite belgelerinden en azbirine ( CE - FDA ) süip olmalıdır.

15. Ürllnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

16. Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l7. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır
18. İhaleden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı

sonucundaihaıe 01teminiurun
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J- Sut Kodu KR1062- İntroduser, Anjiografil«, Radyal ArterTeknik şartnamesi

1. Kateteri radiyal damara yerleştirmek için kullanılan bir intraducer sistemi olmalıdır.
2. Kanül 6f büyiıklüğiinde ve uzunluğu en fazla 11 cm olmalıdır.
3. 6 F ÇaPındaki kılıf dilatör ve 21G iğne aynı orijinal steril ambalajında teslim

edilmelidir.

4. Esnek ve btikülmeye dirençli kanülü olmalıdır.

5. Polietilen, 2 katmanlı, elastik yapıda olmalıdır.

6, Sistemin geriYe kan akımını engelleyen spiral dizaynlı, altı kesitli hemostatik valfi
bulunmalıdır.

7, Vana tasarımı, Çoklu kateter değişimlerinin zorluklanru dayanıklı olmalıdır.
8, GiriŞim YaPılırken ilaÇ uYgulaması, kan örneği alınması ve basınç monitörizasyonuna

imkan sağlayan üç musluklı20-25 cm yan uzatması olmalıdır.
9, Yanuzatması, hava baloncuklarının gözlenmesini sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
10. Girişim sırasında sabitlemeyi sağlayan, dönebilen süfur yakası olmalıdır.
11, Dilatör kanül geçişi, girişim esnasında minimum doku hasan ve minimum dirence

sebep olacak şekilde esnek olmalıdır.

12. Renkli kodlama sayesinde ölçüleri kolay ayırt edilebilir olmalıdır.
13, Sistem 0.02l inÇ kalınlığında 45-70 cm uzunluğunda paslanmaz çelikten, yumuşak ve

atravmatik mini, ucu dtiz kılavuz tel ile beraber olma]ıdır.
14. Uluslararası kalite belgelerind en efl az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdır.
15, Ürtlnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasYon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
16. Kullanım sırasrnda tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

taraflndan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

17. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

l8. İhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

10 iş gününü geçmemelidir.19. İhale sonucunda üriin

\\o
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d_ Sut Kodu KR 1051-Long Sheat Teknik Şartnamesi

l- Kateteri damara yerleştirmek için kullanılan bir sitem olmalıdır.

2, 24,35 ve 45 cm olmak izere farklı uzunluk seçenekleri olmalı ve 6,7 ve 8 french

çapları mevcut olmalıdır. sheat "size" ve miktarları bölüm tarafindan

belirlenecektir.

3- Distal ucunda radyo opak marker bulunmalıdır.

4- 0,038 inçh guidewire ile uyumlu olmalıdır.

5- Coil-wire tasanmı saİıip olmalıdır. Coil"in kendisi fleksibl polimer katmanlan
arasında YaPıŞtırılmıŞ olmalıdır. En uçta ise hidrofilik bir yüzey ile kaplanmış
olmalı ve bu Şekilde duvar kalınlığının artmasından kaçınılmış olmalıdır.

6- Kink YaPmamalıdır ve entegre edilmiş side port- hemostaz valvi ve buna bağlı 3

yollu musluk (stopcock) bulunmalıdır.

7, Setin iÇinde snap-Iock özelliğinde damar dilatatörü ve obturator başlık
bulunmalıdır.

8- Hub sleeve tasarımı bu bölgede oluşabilecek kinklere karşı koruyucu yapıda
olmalıdır.

9- Ma|zemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.

10-ıhaleye sunulan malzeme iiretici firmanrn en son üretilen tıriınü olmalıdır
11-Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l2-Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak futulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- Uluslararası kalite belgelerindefl en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

14- Ünlnler en az | (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

15-İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

16-İhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17- İhale sonucunda iş gününü geçmemelidir.
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§- Transradial girişim kol Bandı ( TR Band ) teknik şartnamesi

1- Kol bandı transradial girişim sonıası kanamayı durdurmak için radial artere basınç

uygulamak için dizayn edilmiş olmalıdır.

2, Kol bandı olası istem dışı kanamayı kontrol edebilmek için şeffaf yapıda olmalıdır.

3- Kol bandı' nın basınç uygulanacak yeri yeşil veya mavi renk ile belirlenmiş olmalıdır.
4- Kol bandı ile birlikte, kol bandına basınç uygulamak için kullanılmak iizere enjektor

aynı paketin içerisinde olmalıdır.

5- Kol bandı, venöz dönüŞü engellemek için2 adet hava yastığı bulunacak şekilde dizayn
edilmiş olmalıdır.

0- Ürtln uluslararası kalite belgelerinden en az (CE- FDA ) birine sahip olmalıdır.
7- Ma|zeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar iizerinde

sterilizasYon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

8- Kullanım srrasrnda tiretİm hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

9- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

10-İhaleden önce 2 adlet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafindan

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

1_ü.
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ğSatKodu 1103- Sol Koroner Arter için Diagnostik Kateter Teknik Şartnamesi

1- Kateter 5-6-7 F kalınlıklarda olmalı, aynı introducer kalınlıklan ile kullanıldığında Tork

ve pushabilite özelliğini korumalıdır.

2- Her birinden uç şekilleri IL3.5,JU,IL4.5,JL5 olmalı

3- İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

4- Kateter l/l tork özellikte olmalıdır.

5- Kateter duvarı ince olmalı ve 1200 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.

6- Kateter gövdesi kırılma direnci güçlü, wire-braided özellikte ve çelik tel örgii ile

desteklenmiş olmalıdır.

7- Kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atravmatik olmalı ve vücut ısısuıda tip hafızasını

korumalıdır.

8- Kateterin proksimal ucu plastik hub olmalı burada kateterin çapı kalınlığı ve tip kodlaması

bulunmalıdır.

9- İtilebilirligi, döndi.irülebilirliği ve radyoopasitesi yüksek olmalıdır.

10- 5 F lik çap için en az0.043 inch, 6 F lik çap için en az0.047,7 F lik çap için en az0.057

inch'lik iç çapa süip olmalıdır.

11- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

12- İhaleye sunulan katater tiretici firmanın en son iiretilen üriinü olmalıdır

13- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

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

15- Ürunler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi

ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

16- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tufulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi

ile değiştirilecektir.

17- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralıılacaliıtır

18- İhaleden önce 2 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun

olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

19- İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KR1060_Radyat Diagnostik Katater Teknik Şartnamesi

1_ Kateter şekli "Tiger" şeklinde özel olarak transradial angiografi işlemleri için

dizayn edilmiş olmalıdır.

2_ İ(ateter şekli ve öze| dizayıı sayesinde, işlem esnasında kateter değişikliğine gerek

kalmaksızın, tek ( l adet ) kateter ile Sol ve Sağ koroner damarları görtintülemeye

uygun olmalıdır.

3- Kateter'in iç ttPü işlem esnasında kink yapmamasr için, yeterince sertlik sağlayan

madde ile §ylon 12 ) iiretilmiş olmalıdır.

4- Kateterin dış tüpü yeterince esneklik sağlayan nylon elastomerden imal edilmiş

olmalıdır.

5- Kateter uç kısımlan travma riskini azaltmak için poliiiretan materyalden imal

edilmiş olmalıdır.

6- Kateter birebir tork, itilebilme ve şeklini koruma özellikleri için, uç kısımlan hariç,

çift ( İkili ) çelik tel ile sarılmış olmalıdır.

7- Çift örgü teknolojisi ile kateterin uç kısmı örülmeli ve kaygan bir madde ile

kaplanmış olmalıdır.

8- Kateterler 1.000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

9- Kateter "size'o ı 6 french olmahdır. Kateterlerin uç şekilleri arasında TIG 3.5 - TIG

4.0 - TIG 4.5 ve TIG 5.0 çeşitleri bulunmalı ve klinik ihtiyaçları doğrultusunda

istenilen ölçüler ve adetler teslim edilebilmelidir.

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

ll-Ürtlnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

12_ Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

. kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13_İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralalacaktır

l4_ıhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Kodu KR1142 Sağ Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

.- a,

1- Kateter 6F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

2- 6F lik çap için en az 0.068 inch iç çapa sahip olmalıdır.

3- Kateterlerin uzunluğu en az|00 cm olmalıdır.

4- Kateterlerin ucu koroner damarlara zatat vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

5- Kateterlerin en sık kullanılan JR4, JR4,5 JR5, ARl, AR2, AR3, Multipurpose 1 ve
2 çeşitleri bulunmalıdır.

6, Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle lğnlma rezistansı ytikseltilmiş,

itilebilirliği arttınlmış olmalıdır.

7- Kateterler Yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmalıdır.

8- Kateterin iÇ yiizeyi siirttinmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç ltimen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

10-Kateterin torku 1/l olmalıdır.

11-Kateterinhafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile dtizeltildikten sonra eski
haline dönmelidir.

12 - Malzemel er steri l orij inal ambal aj ında o lmal ıdır.

13-İhaleye srrnulan malzeme tiretici firmanrn en son üretilen tiriınü olmalıdır
l4-Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l5-Kullanım srrasrnda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve fırma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

16- Uluslararası kalite belgelerinden en Mbirine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

17-Ürtlnler en az2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar tizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

18- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralıılacaktır

l9-ıhaleden önce 2 ıdet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafından kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değer

ı!,:, İo2428

temini 10 iş gününü
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Kodu KR1142- Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

1- Kateter 6F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

2- 6 F lik çap için en az 0.068 inch iç çapa sa}ıip olmalıdır.

3- Kateterlerin uzunluğu en az I00 cm olmalıdır.

4- Kateterlerin ucu koroner damarlara zaıaı veffneyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

5- Kateterlerin en sık kullanılan JL 3.5, JL4, JL 4,5 JL5, EBU 3.5, EBU 3.75 EBU 4,

ALl, ALz, AL3, çeşitleri bulunmalıdır.

6- Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kınlma rezistansı yfüseltilmiş,

itilebilirliği arttınlmış olmalıdır.

7- Kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmalıdır.

8- Kateterin iç ytizeyi stirttinmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç lümen genişliği 0.033 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

10- Kateterin torku 1/l olmalıdır.

11-Kateterinhafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile dtizeltildikten sonra eski

haline dönmelidir.

|2- Ma|zemeler steril orij inal ambalajında olmalıdır.

13- İhaleye sunulan malzeme tiretici firmanın en son üretilen tirtlnü olmalıdır

l4-Ma|zeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

15- Kullanım sırasrnda tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

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

17- Ürtlnler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

18- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralıulacaktır

l9-ıhaleden önce 2 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan ma|zeme geri iade

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

temini 10
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iş gününü geçmemelidir.
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)V Sut Kodu KR1142- 7F Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi
'tc

1- Kateter 7F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

2- 7 F lik çap için enaz0.078 inch iç çapa sahip olmalıdır.

3- Kateterlerin uzunluğu en azl00 cm olmalıdır.

4- Kateterlerin ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

5- Kateterlerin en sık kullanılan JL 3.5, JL4, JL 4,5 JLs, EBU 3.5, EBU 3.75 EBU 4,

ALl, AL2, AL3, çeşitleri bulunmalıdır.

6- Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kınlma rezistansı ytikseltilmiş,

itilebilirliği arttırılmış olmalıdır.

7- Kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmalıdır.

8- Kateterin iç yüzeyi siirttinmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç liimen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

10- Kateterin torku l/1 olmalıdır.

11-Kateterinhafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile dilzeltildikten sonra eski

haline dönmelidir

12- Malzemeler steril orij inal ambalaj ında olmalıdır.

13- İhaleye sunulan malzeme tiretici fırmanın en son iiretilen ilrtlnü olmalıdır

14- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

15- Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

16-Uluslararası kalite belgelerindeneflaz birine ( CE - FDA ) salıip olmalıdır.

17-Ürtlnler enaz2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar tizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

18- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırali;,ılacaktır

l9-ıhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan

20-

ilo"



,

\\

y-Sut Kodu ll42- Radial guiding Teknik şartnamesi

1- Radial yol ile koroner anjioplasti ve stent uygulamasında kullanılmak iizere Ikari

right (sağ) ve left (sol) tipte olmalıdır.

2- Kateter uç kısımları travma riskini aza|tacak şekilde yumuşatılmış (soft)

materyalden imal edilmiş olmalıdır.

3- Kateetrlerin5 Fve 6F seçeneğiolmalıdır.

4- Kateterlerin iç kısmı PTFE kaplı olmalıdır.

5- Kateter birebir tork, itilebilme ve şeklini koruma özelliklerine sahip olamlıdır.

6- Kateterler işlem esnasında kalıcı destek sağlamalıdır. Bu kalıcı desteği

sağlayabilmesi için uç kısmı (kateterin şekil verilmiş kısmı) farklı şekiller için özel

bölgelerden imal edilmiş olmalıdır. Bu bölgeler soft-flexible, mderate sert

olmalıdır.

7- Uluslararası kalite belgelerindenenazbirine ( CE - FDA ) sa}ıip olmalıdır.

8- Ürtlnler en az 2 (iki) yıl miatla steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ambalajlar tizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi

belirtilmiş olmalıdır.

9- Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

10- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

ll-ıhaleden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafından kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRll004- 0,038 inch J tipi Standart Guidewire Teknik Şartnamesi

(\-
1- Guidewire 0.038 inch kalınlığında olmalıdır.

2- PTFE ile kaph ve fix-core olmalıdır.

3- Guidewire l50 cm uzunluğunda olmalıdır.

4, Guidewire itilebilirlik özelliği yfüsek olmalı ve koroner anjiografı esnasında

kateter katlanması durumlannda kateterin şeklinin guidewire tel ile dtizeltilmesine

olanak sağlamalıdır.

5- vucut ısısında şeklini ve ilerletilebilirlik özelliğini korumalıdır.

6- Uç kısmı atravmatik (J şeklinde ) olmalıdır.

7- Paslanmaz çelikten iiretilmiş olmalıdır.

8- İhaleye sunulan malzeme iiretici firmanın en son tiretilen tlrilnü olmalıdır

9- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

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

11- Ürtlnler en az2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

12- Guidewire tel hamurunun fazla yumuşak ve katetere gereken desteği verememesi

durumunda teklif değerlendirme dı şı bırakılacaktır.

13-İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralıulacaktır

l4-ıhaleden önce 2 allet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan ma|znme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan ma]zeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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tJn"- Sut Kodu KR1066- 0,038 inch J tipi Standart uzun Guidewire Teknik Şartnamesi

1- Guidewire 0.038 inch kalınlığında olmalıdır.

2- PTFE ile kaplı ve fix-core olmalıdır.

3- Guidewire 260-300 cm uzunluğunda olmalıdır.

4- Guidewire itilebilirlik özelliği ytiksek olmalı ve koroner anjiografi esnasında

kateter katlanması durumlarında kateterin şeklinin guidewire tel ile düzeltilmesine

olanak sağlamalıdır.

5- Vucut rsrsrnda şeklini ve ilerletilebilirlik özelliğini korumalıdır.

6- Uç kısmı atravmatik (J şeklinde ) olmalıdır.

7- Paslanmaz çelikten iiretilmiş olmalıdır.

8- İhaleye sunulan ma|zeme iiretici firmanın en son üretilen tirilnü olmalıdır

9- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

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

11- Ürtlnler en azT (iki) yıl miatla teslim edilecekiir

l2-Guidewire tel hamurunun fazla yumuşak ve katetere gereken desteği verememesi

durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13_İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

l4_ıhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

\,\r
o
1

ı\'.:

to\

1§



t\
I7

a

;

Sut Kodu KR1068- Kılavuz TeI,032"-038", Hidrofilik,260-300cm Teknik şartnamesi
(Standart Exchange Hidrofilik Krlavuz Tel)

1. Standart Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in çekirdeğinde super esnek özel Nikel_

Titanyum alaşımından yapılmış §itinol) radiopaksolid bir metal içermelidir.

Nitinolcore Kılavuz tel'indistal'ine geldikçe incelerek, da}ıa esnek ve yumuşak yapıda

ile sonlanmalıdır.

2, Standart Exchange Hidrofılik Kılavuz Tel'in Nitinol Core'un tizeri uluslararası

standart ölÇülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliiretan elastomer malzeme

ile kaplanmış olmalıdır.

3. Tel'in poltiratan ytizeyi extra radyopak tungsten malzeme ile kaplanmış olmalıdır.

Böylece kılavuz tel' in göriinilrlüğü arttınlmış olmalıdır.

4. Standan Exchange Hidrofilik Kılawz Tel'in en dışı Hidrofilik polimer malzeme ile

kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik

ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. Bu

malzeme poltiretan malzeme ile birbirinden aynlmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır.

5. Tel'in ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.

6. Standart Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in polimer Hidrofilik kaplaması ile kateter,

Kılavuz tel tizerinden ilerletildiğinde çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

7. Süper esnek Nitinolcore sayesinde btikülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini
almalıdır. Bu özelliği ile Kılavuz tel kuwetlihafızayasahip olmalıdır.

8. Standart Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel damar içinde 1:ltork kontrolü sağlamalıdır.

9. Standart Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in 0.035-0.038 inç kalınlığında ve 260_300

cm uzunluğunda diiz ya da açılı uç alternatifleri olmalıdır.

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

11. Ürtlnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile uluslar arası standart|ara uygun Guide wire in
ölçüleri, kod numarasr, lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

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

tarafindan bir futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

13. İhaleden önce numune teslim
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14. İhaleden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim tarafindan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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,Ja^. Sut Kodu KR1072_ Kılavuz Telr 032"-038", Hidrofililç 260-300cm Teknik Şartnamesi

\?
1. Stiff Exchange Hidrofılik Kılavuz Tel,in çekirdeğinde super esnek özel Nikel_

Titanyum alaşımından yapılmış §itinol) radiopak solid bir metal içermelidir,

Nitinol core Kılavuz tel,in distal'ine geldikçe incelerek, daha esnek ve YumuŞak

yapıda ile sonlanmalıdır.

2. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in Nitinol Core'un tizeri uluslararası Stiff

ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poltiretan elastomer malzeme ile

kaplanmış olmalıdır.

3. Stiff Exchange Hidrofılik Kılavuz Tel'in polilratan ytlzeyi extra radyoPak tungsten

malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Böylece kılavuz tel'in göriiniirlülüğü arttırılmıŞ

olmalıdır.

4. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in en dışı Hidrofilik polimer malzeme ile

kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik

ortamda en zot geçişlerden bile ratıatlıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. Bu

malzeme poltiretan malzeme ile birbirinden ayrılmayacak Şekilde kaPlanmıŞ

olmalıdır.

5. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.

6. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in polimer Hidrofilik kaPlaması ile kateter,

kılavuz tel üzerinden ilerletildiğinde çok kolay kaymasını sağlamalıdır.

7. Stiff Exchange Hidrofilik Kılawz Tel,in Süper esnek Nitinol core sayesinde

biikülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Kılavuz tel

kuwetli hafızay a sahip olmahdır.

8. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel damar içinde 1:l tork kontrolü sağlamahdır,

9. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel,in 0.035_0.038 inç kalınlığında ve 260_300

cm uzunluğunda, dtiz yadaaçılı uç altematifleri olmalıdır.

10. Stiff Exchange Hidrofılik Kılavuz Tel teker teker ambalajlanmış steril paketlerde

olmalı ve paket üzerinde uluslar arası stifflara uygun Guide wire in ölçüleri, kod

numarasl, lot numarasl ve Son kullanma tarihi belirtilmelidir.

1l. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel,in FDA veya CE belgeleri olmalıdır,

12. Ürtlnler eı az2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

13. kullanım srrasrnda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firmatarafindan bir tutanak

t)
İ-ı0'.

kardiyolog

1§



[[.-
ı4. İhateden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«ılacaktır

15. İhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrasl bölüm

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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,} ^ Sut Kodu KR1075- Klavuz telr 0,032"-01038" süper sert teflon kaplı, 140-190 cm, teknik

şartnamesi

1. Super Stiff Kllavuz Tel'ler hem vascular hem nonvascular uygulamalar için idealolmalıdır.

2. Super Stiff Kılavuz Tel teflon kaplama olmalıdır.

3. Super Stiff Kilavuz Tel'ler 0.035-0,038" kalınlığında ve 140-190 cm uzunluğunda

olmalıdır.

4.Diizuçlu olmalıdır

5. Trombüs oluşumuna karşı dirençli olmalıdır.

6. Klavuz tel gövdesi kıvnmlı damarlarda kateter ve balonıın ralıat taşıyabilmesi için
güçlendirilmiş supracore yaplsmda olmaldır.

7.Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

8. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE * FDA ) satıip olmalıdır.

9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemi tarihi ve son kullanma tarihi bildirilmelidir.

l0. Ürtlnler enaz2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

ll. Kullanım sırasrnda tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

l2. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«rlacaktır

13. İhaleden önce 2 ailet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim tarafindan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun

olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l4. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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P,n Sut Kodu KR1084- 0,014 inch Soft Guidewire Teknik şartnamesi

1_ Guidewire 0.014 inch kalınlığında 180 cm uzunluğunda ve koroner anjiyoplasti

işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2_ Farklı lezyonlarda kullarumı kolaylaştırmak için yumuşak, standart, intermedier

tipi bulunmalı, uç kısmı dtiz ve j şeklinde olmalıdır. Bu seçeneklerden her birinden

hangi oranlalrda tercih edileceği teslimat öncesi bildirilecektir.

3_ Distal ucu kolayca şekil verilip ve bu şekli uzun siire muhafaza edebilmesi iÇin

şekil alma çubııkçuğu ihtiva etmelidir.

4_ Distal kısmı kayganlığı arttıracak, lezyonlarda atravmatik geçişi sağlayacak

materyalle kaplanmış olmalıdır.

5_ Kılavuz Tel'in görünebilen (x-Ray altında) uzunluğu en az 3 cm olmalı, lezyon

görtintüsünü kapatmamalıdır.

6_ Kılavuz Tel özellikle stent implantasyonlannda, stent taşıma sistemini destekleyici

yapıda ve mtikemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdır.

7 - Ma|zemeler steril orij inal ambalaj ında olmalıdır.

8_ İhaleye sunulan malzeme tiretici firmanın en son tiretilen ilriinü olmalıdır

9- Ma|zeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir

10_Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sa}ıip olmalıdır.

ll-Ürtınler en az 2 (iki) yıl miatla steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi

belirtilmiş olmalıdır.

12- Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13_ İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«ılacaktır

ı4_İhaleden önce 2 ıdet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15-İhate sonucunda ürün temini 10 iş gününü
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'r2, Sut Kodu KR1086- 0,014 inch hidrofilik Guidewire Teknİk Şartnamesi

1_ Guidewire 0.014 inch katınlığında 180 cm uzunluğunda ve koroner anjiyoPlasti

işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2_ Distal ucu kolayca şekil verilip ve bu şekli uzun stire muhafaza edebilmesi iÇin

şekil alma çubukçuğu ihtiva etmelidir.

3_ Kılavuz Tel özellikle stent implantasyonlannda, stent taşıma sİstemİnİ destekleYİcİ

yapıda ve mtikemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdır.

4- K|avııztel proximalden distale eksiksiz tek parça şeklinde imal edilmiŞ olmalıdır.

5_ Mtikemmel "torque" özelliğine sahip olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque"

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

6_ Distal 25 cm lik segment (yumuşak kısım) siirttinmeyİ engelleyİcİ kaplamaYa

(Hydrophilic) sa}ıip olmalı ve kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal

segment PTFE kaph olmalıdır.

7_ Kılavuz Tel'in göriinebilen (x_Ray altında) uzunluğu erı az 3 cm olmalı, lezYon

görtlntüsiinü kapatmamalıdır.

8_ Kılavuz Tel yüksek diizeyde tortuoz (kıvnmlı) damar yapılannda kullanıma u}gun

olmalı, perforasyona yol açmamalıdır. Uç direnci 0.7g olmalıdır.

9_ İhaleye sunulan malzeme tiretici firmanrn en son iiretilen tirtinü olmalıdır

10_Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE _ FDA ) süip olmalıdır.

l1_Ürtınler erL az 2 (iki) yıl miatla steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi

belirtilmiş olmalıdır.

l2_Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır,

14_ İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dıŞı biralıılacaktır

ls_ihaleden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

gününü geçmemelidir.
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b _SutKodu KR1086-Destekleyici Gövdeye Sahip Rakanaliza§yon Teli Teknik Şartnamesi

L> l. Koroner arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır,

2. 0.014,,(inç) kalınlığında ve l80 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4. Mtikemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque"

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5. Distal segment (yumuşak kısım) stirtiinmeyi engelleyici silikon kaplamaYa süiP

olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.

6. Kılawz telin görünebilen (X-Ray altında) uzunluğu 4 cm olmalı, lezyon görüntüstinü

kapatmamalıdır.

7. Kılavuz tel özellikle stent implantasyonlarında, stent taşıma sistemini destekleYici

yapıda ve mtikemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdır.

8. Kılavuz tel yüksek dtizeyde tortuoz (kıwımlı) damar yapılarında kullaruma uYgun

olmalr, perforasyona yol açmamalıdır. Uç direnci 0.7g olmalıdır.

9. Kılavuz tel mutlaka uzatılabilir yapıda olmalıdır,

l0. Uluslararası kalite belgelerind el efl az birine ( CE - FDA ) satıiP olmahdır.

11. Ürtınler en az l (bir) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar tLerinde sterilizasYon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

12. Kullanım sırasrnda üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

14. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dıŞı bırakrlacaktır

15. İhaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim taraflndan

kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeYecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. İhale sonucunda ürün temİnİ l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut kodu: KR1088_ poLiMER KApLI ıri»norir,ir özpr,LİKTE PTKA KILAVUZ

rnı,i rnxNix şı,nrNı,vrnsi

1. koroner Arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2. 0.014,, (inç) kalınlığında ve 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır,

4. Mtikemmel ,,torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque"

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5. Distal segment (yumuşak kısım) stirtiinmeyi engelleyici hidrofilik kaPlamaYa

(polimerli) satıip olmalı, bu kaplama biyolojik uyumlu olmalı, kılavuz tel Proksimal

segmenti ise PTFE kaplı olmalıdır.

6. Kılavuz telin görünebilen (X_Ray altında) uzunluğu en faz|a 3 cm olmalr, lezyon

görtintüstinü kapatmamalıdır.

7. Kılavuz tel uç direnci 1.0 g olmalı, mtikemmel esnekliğin yaru sıra destek verici

özellikte olmalıdır.

8. Distal segment 22 cm (yumuşak kısım) özel olarak ek bir kayganlaştırıcı madde

(polimer) ile kaplanmış olmalı ve özelliği sayesinde kılavuz tel koroner arter

içerisinde ralıat hareket edebilmelidir.

g. Kılavuz tel yiiksek dtizeyde kontrol edilebilir yapıda olmalıdır.

10. Kılavuz tel mutlaka uzatılabilir yapıda olmalıdır,

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır,

12. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dıŞı bırakılacaktır

13. İhaleden önce 2 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

|4. İhaıe sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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/!_.- ı<nl088_ PTCA Kılavuz Tel,0,014 150_190 CM CTO Teknik Şartnamesi- (Sert Uçlu

n \ (3-12 gf) Rekanaliza§yon Kılavuz Teli)

1. Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmedi
için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

2. 0.014" (inch) kalınlığında ve 180 cm uzunluğunda olmalı, 300 cm uzunluğunda
değiştirme kılavuzu da sunulabilmelidir.

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4. Mtikemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque"
özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

Distal segment (yumuşak kısım) siirttinmeyi engelleyici bir kaplamaya sahip olmalı,
bu kaplama biyolojik açıdan uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı
olmalıdır.

Kılavuz telin X-Ray altında göriinebilen uzunluğu l1 cm olmalı, damar anatomisi
lezyon geçişini takiben rüatlıkla takip edilebilmelidir.

Kılavuz tel uç direnci l/+§fay'Zgf seçenekleri olmalıdır.

Kılavuz tel döndtirerek yönlendirmeye ve okliizyon geçişine uygun çekirdek
yapısında olmalıdır.

Uluslararası kalite belgelerindeneflaz birine ( CE - FDA ) satıip olmalıdır.

Ürtlnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«ılacaktır

ıhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrasr bölüm

tarafından kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

|4.
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15. İhale sonucunda ürün geçmemelidir.
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, 2 ^ Sut Kodu KR1083_ Kılavuz Tel, Anjioplasti, 0,014-0,018", Rekınalizasyon Amaçh Teknik

|*-Şartnamesi ğumuşak Ve İncelen Uçlu Rekanalizasyon Kılavuz Teli (Polimerli)

1. Kronik Tam Tıkalı Koroner Arter girişimlerinde mikro kanallardan geçiş için özel olarak
üretilmiş; standart, antegrat ve retrograt olmak üzere 3 (üç) farklı uç yapısında kullanıma
sunuluyor olmalıdır.

2. 0.014" (inch) kalınlığında ve l90 cm uzunluğunda olmalı, 300 cm uzunluğunda değiştirme
kılavuzu seçeneği de sunulmalıdır.

3. Gövde ekleme olmalı; yekpare olmalıdır. Gövde yapıst kompozit olmalıdır.

4. Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini
engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5. Distal segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (Hydrophilic) sahip
olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.

6. Kılavuz telin görünebilen (X-Ray altında) uzunluğu ve polimerli segment uzunluğu 16 cm
olmalıdır.

7 . Kılavuz tel uç direnci standart uç için 0.8 ef, antegrat tip için l .0 gf ve retrograt tip için 0.6 gf
olmalı, uç yapısı mükemmel esnekliğin yanı sra destek verici özellikte de olmalıdır.

8. Distal segment (yumuşak kısım) özel olarak ek bir kayganlaştırıcı madde ile kaplanmış olmalı
ve Koroner Arter içerisinde rahat hareket edebilmelidir; kılavuz tel ucu incelen uç yapısın
sahip olmalı; standart kılavuz için 0.009" (inç) kalınlığındaki uç, antegrat ve retrograt tiplerde
0.0 l 0" (inç) kalınlığında olmalıdır.

9. Kılavuz tel retrograt yaklaşım için yüksek düzeyde kontrol edilebilir ve güvenli penetrasyon
için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

10. Kılavuz tel, sıra dışı kıvrımlı damar yapılarında düi güvenli geçişe uygun yapıda olmalıdır.

11. l90 cm uzunluğundaki kılavuz tel, uzatılabilir yapıda olmalıdır.

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

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

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

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

16. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıraliulacaktır
17. İhaleden 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.
18. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KR1083- Kılavuz Tel, Anjioplasti,0,014-0,018, Rekanalizasyon Amaçlı Teknik
Şartnamesi- (Sert Ve İncelen Uçlu Hidrofilik Rekanaliza§yon Kılavuz Teti )

1. Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlıklarının rekanalize edilmesi için
özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

2. 0.014" (inch) kalınlığında ve 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4. Mtikemmel "torque" özelliğine ha1z olup, yumuşak kısım kaplaması "torque"
özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5. Distal segment (yumuşak kısım) siirtiinmeyi engelleyici özel bir kaplamaya
(Hydrophilic) sahip olmalı, kaplanan kılavuz telin en uç noktasına ulaşmadan
sonlanmalı, proksimal segment ise PTFE kaplı olmalıdır.

6. Kılavuz telin X-Ray altında görünebilen uzunluğu 20 cm olmalı, lezyon geçişi
sonrasrnda rahatlıkla takip edilebilmelidir.

7. Kılavuz tel ucu 0.009" (inch) kalınlığında indirgenmiş, incelen uç özelliğinde
olmalıdır.

8. Kılavuz tel serisi uç direnci 9 ve |2 gf olmalıdır.

9. Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

10. Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

12. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

13. İhaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafından

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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|S-SutKodu 
KR1123- PTCA Balon (Koroner) Teknik Şartnamesi

Balon profili düşfü olmalıdır. Lezyongiriş profili maı< 0,016" olmalrdır.

Markerler balonun başında ve sonunda olmalı ve boya marker kullanılmıŞ olmalıdır.

Balon geçiş çapının düştik olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) Şeklinde kendi

üzerine kapanmış olmalı şişirilip indirildiği zarflaflbu yapıyı tekrar kazanabilmelidir.

Lezyon geçişi kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır. Bu kaPlama

balonun büttın yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken) damar cidari ile

temas eden ytizeylerde olmalı, şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarında kaPlama

olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar diseksiyonlan oluŞumu

minumuma indirilmiş olmalıdır.

1.5 mm çaptan 4.0 mm çapa kadar çap seçenekleri olmalıdır.

12 mm uzunlukta 30 mm uzunluğa kadar geniş yelpazeye sahip olmalıdır.

1.5 ve 2.0 mm çaplı balonlar için geçiş profili 0,022" i aşmamahdır.

3.0 ve 3.5 mm çaplı balonlar için geçiş profili 0,023"i aşmamalıdır.

4.0 mm çaplı balonlar için geçiş profili 0,24"i aşmamalıdır.

Nominal Basıncr ve rated brırst basıncı aralığı dar olmamalı Normİnal basıncı minumum

8Atm, rated Burst'ü maksimum 14 Atm olmalıdır.

Rated Burst basınca çıkıl dığında çap deği ş ikliği %T den fazla o lmamalıdır.

Güvenlik aralığı geniş olmalı Mean Burst basıncı 20 Atm olmalıdır.

Teklif edilen iirün iiretici firmanın son jenerasyon iirtinü olmalıdır.

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

Ürtınıer orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiŞ olmalıdır.

Kullanım srrasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

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

durumda teklif değerlendirme dışr kalacaktır,

İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

ihaleden önce 2 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim taraflndan

kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeYecek, uYgun

l-
2-

3_

4-

6-

)-

7-

8-

9-

10-

11-

12-

13_

l4-

l5_

16-

|7-

18_

19_

olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

.rc

20- İhale sonucunda 10 iş gününü geçmemelidir.
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$o-S"t Kodu KR1124- PTCA, Balon, NonKomptian §C) Balon Teknik Şartnamesi

^h
1- Balon non-kompliyan olmalıdır.

2- Balon profili düştlk olmalı ve lezyon giriş profili maı< 0,016" olmalıdır.

3- Balonda balonun başında ve sonunda olacak şekilde iki marker bulunmalıdır.

4- Balon geçiş çapırun düşiik olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde

kendi tizerine kapanmış olmah şişirilip indirildiği zarıan bu yaplyı tekrar

kazanabilmelidir.

5- Lezyon geçişini kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmtş olmalıdır.Bu

kaplama balonun büttln yiizeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken)

damar cidari ile temas eden yiizeylerde olmalı şişirildiğinde açığa çıkan balon

kısımlarında kaplama olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar

diseksiyonları oluşumu minimuma indirilmiş olmalıdır.

6- 2.5mm,2.7 5mm,3. 0mm,3.2 5mm,3 . 5 0mm,3 . 75 mm,4. 0mm,4. 5 Omm, 5 . 00mm

çaplarında olmalıdır.

7- 9,12,15,20,25 mm uzunlukları olmalıdır.

8- Proximal shajt 2.2F,intermediate shaft 3.0F ve distal shaft 2.7F olmalıdır.

9- Nominal Basıncı ve rated burst basıncı aralığı dar olmamalı. Nominal basıncı

minimum 10 Atm, rated Brust'u maksimum 18 Atm olmalıdır.

10- İhaleye sunulan malzeme tiretici firmanın en son üretilen iirilnü olmalıdır

l1- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdır.

l2-Ürilnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır.

13- Kullanım srrasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

14_ İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralalacaktır

lS_İhaleden önce 2 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16- İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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- Sut Kodu: KR1O95_ANJİoPLASTİ BALoN KATETER TEKNİK ş.AnrNAMEsİ

1. Balon kateter Monoroil(Rapid exchange) sistem,semi-compliant, her iki ucunda
radyopak işareti ve katlanma sayısı 2.25 mmbalon için en az3 o|malıdır ve 2.25 mm
Altındaki sizelar için S tip katlamalı yapıda olmalıdır.

2. Balon materyali POLİAMİD den imal edilmiş olmalıdır.
3. Stirttinmenin azalması için Distal uç ve Distal şaft'ın efl az 30 cm'lik kısmı hidrofilik

kaplı ( M Coat ) olmalıdır. Proximal şaft silikon kaplı olmalıdır.
4. Deflasyonda eski ölçüstine inebilmelidir.
5. Balonlar, boy olarak 10-40 mm aıası en az 9 ve çap olarak 1.25-4 mm arast en az 5

farklı boyut içermelidir.
6. Balon kateterlerin 1.25-L5 mm ölçüleri tek markerlı, diğer ölçüleri çift ve üç markerlı

olmalıdır.
7. Kateterin boyu l45 cm olmalı, proximal şaft kalınlığı en çok 2 F, Distal şaft kalınlığı

en çok 2.4 F olmalıdır.
8. Felexible comıgated şaft dizaynına sa}ıip olmalı, yiiksek itiş,geçiş ve çaptaz lezyon

itilebilirliği çok yiiksek olmalıdır.
9. Kateter proximal'i destek verici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.
l0. Kateterin içinden 0.014" guıde wıre kolayca geçebilmelidir.
l1. Balon geçiş profili 0.016 inch veya 0.40 mm düştlk olmalıdır.
12. Balon 6 atmosferde nominal ölçüye varmalr, rated burst pressure asgari 14 atmosfer

olmalıdır.
13. Balon kateterler steril paketler halinde ambalajlıııımış olmalıdır. Sterilizasyon bitim

stiresi enazbit yıl olmalıdır.
14. İstenecek balonlann çap ve boyları daha sonıa belirlenecektir. Daha sonra

hastanemizce istenen ölçülerde ve adette firma tarafından değiştirme yapılacağı
taahhüt edilmelidir.

l5. Malzemeler CE onaylı olmalıdır.
16. Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

18. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«ılacaktır

19. İhaleden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafindan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20. İhate sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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_ Sut Kodu KR1098 Rekanalizı§yon Balonu Kateteri Teknik Şırtnamesi

1. Monorail (RX)yapısındaolmalıdır,

2. Balonlar 0.014, inç kalınlığında kılavuz tellerle uyumluolmalıdır.

3. Proksimal şaft kalınlığı maksimum 1.9F, distal segment kalınhğı ise

maksimum 2.4F olmalıdır.

4. Kullanılabilirkateteruzunluğuminimum l40cmolmalıdır.

5. Lezyon giriş profili maksimum 0,016" i,ç; Iezyon geçiş profili

maksimum 0.02l" inç olmalıdır.

6. Balon çapı 1.0 ve 1.25 mm içerisindenseçilebilmelidir.

7. Balon uzunluklan 5,10, l5 ve 20mm içerisindenseçilebilmelidir,

8. Balon tizerinde(sadece ortasrnda) tanımlayıcı işaretolmalıdır.

g, Balon ucu (lezyon giriş noktası) uzunluğu maksimum 1.Smmolmalıdır,

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

11. Balon kateter CE onaylı olmalıdır,

|2. Balon kateter steril orijinal ambalajında tiretim ve tiiketimtarihlerinin kaYıtlı olduğu

çıkartılabilir etiketlere sahip orijinal ambalajlarıylateslim edilmelidir,

13. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu İle eşleşmek zorundadır. Aksi

durumda teklif değerlendirme drşı kalacaktır,

|4. kullanım srrasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir,

15. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralalacaktır,

16. İhaleden önce 2 adet 
,numune böliıme teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan ma|zeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

l7. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir,
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'rf)- Sat Kodu KR1134-0.0l4u Kılavuz Tel Uyumlu Mikro Kateter Teknik Bilgileri

,b

1. Kompleks anjiyoplasti ( CTO ) ve stent uygulamasında kullanılmak iizere dizayn

edilmiş olmalıdır.

2. 0.014" Kılavuz Tel'e uyumlu olmalıdır.

3. Mikro Kılavuz kateter dış yiizeyi geçişi kolaylığı için "M Coat'o isimli kaplama ile

hidrofilik özelliğe sa}ıip olmalıdır.

4, Mikro kateterin uzunluğu 130 cm olmalıdır.

5. Distal dış çapı 1.8 Fr, proximal Dış çapı 2.6Ft olmalıdır.

6. Mikro kateterin distal iç çapı 0.018" ve proximal iç çapı 0.02l" olmalıdır.

7, Torkabilitesi 1:l, destek ve itebilme özellikleri yiiksek olmalıdır.

8. Mikro kataterin yer belirleyici olması için distal ucundan 0,7 mm uzaklıkta altın

marken olmalıdır.

9. CE onaylı olmalıdır.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

11. İhdeden önce numune teşlim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«rlacaktır

lZ. İhaleden önce 2 adlet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim tarafindan

kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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pp-Sut Kodu KR1135- Çİft Lümenlİ Kateter teknik Şartnamesi

l- Kılavuz kateter destek sonrnu yaşanan olgularda klavuz kateterin desteğini

artırmak amacıyla geliştirilmiş ana katetere eklenen mikro kateter sistem şeklinde

geliştirilmiş olmalıdır

2- Kateter iç liimeni 3,5 F olmalı ve iç liimeni ptirtizstiz olmalıdır.

3- Kateterin toplam çalışma uzunluğu 150 cm, ıızatma segmenti 25 cm, geçiş

segmenti ise 17 cm olmalıdır.

4- Katetrin ucunda ve uzatılabilir segment proximalinde radyopak işaret olmalıdır.

5- Kateter ıızatmaucu rumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet vermemelidir.

6- Uzatınaklavu_z tutamağı üzerinde kateter kahnlığı ve iç çap genişliği bilgileri yer

almalıdır. 
-

7- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

8- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdır.

9- Ürtlnler efl az2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

l0-Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastaııede iki
kardiyolog tarafindan bir futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

11-İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

l2-ıhdeden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafından kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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tr_ Sut Kodu KR113G PTCA Mikro Kateter Vidah Tip Teknİk Şartnamesi §ekanalizasyon Mikro

Kateteri)

1. Vasküler rekanalizasyon amacıyla kullanım için üretilmiş olmalıdır.

2. Yüksek tork gücüne süip olmalıdır.

3. Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.

4. Gövde ,,braided,, (tel tırgü) 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,

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

kaldırmış olmalıdır.

8. proksimal segment ile konnekiör ıırasma rotasyonu olanaklı kılan ve kırılmaya karŞı direnci

yükselten özel kuwetlendirici eklenmiş olmalıdır,

9.0.014''(inç)kalınlığındakılavuztelileuyumluolmalıdır.

10. 0.0l6" (inç) giriş profiline süip olmalıdır,

11. Distal segment (60 cm) hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır,

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

13. Kateter uzunluğu 135 ve l50 cm olmalıdır,

14. Uluslararası kalite belgelerinden en azbirine ( CE _ FDA ) sahip olmalıdır,

15. Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde sterilizasYon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır,

16. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu İle eşleşmek zorundadrr. Al§İ durumda

tektif değerlendirme dışı kalacaktır,

17. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya stızlu Ulldlrllecek ve firma tarafından ücretsiz Yenisi ile

değiştirilecektir.

18. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«rlacaktır

19. ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeYecek, uYgun

olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır

20. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir,
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kodu:1Sut lsl_Sabit polimerli Uzun Süre İıaç Salinimli Koroner Stent Teknik

özeilikleri

1. koroner stent, tek parça uzun bir telin şekillendirilmesi, sarmal bir yapıya

dönüştiirülmesi ve belirli yerlerden |azer|e birleştirilmesi ile oluŞturulmuŞ, siirekli

sinüzoidal dizaynteknolojisi ile iiretilmiş olmalıdır,

2. Koroner stentin strut kalınlığı ve özn| dizaynı ile kalsifik lezyonlar iÇin radial gücü ve

pushabilite (itilebilirliği) özelliği yiiksektir. Özel dizaynı sayesinde flexiblitesi

(esnekliği) yiiksek olmalıdır.

3. Koroner stent direkt stent prosediİriine uygun özellikte olmalıdır,

4. Koroner stent balonla açılabilir özellikte olmalıdır,

5. Koroner stentin iç ve dış yiızeyi parlak ve ptiriizsiiz olmalıdır.

6. Koroner stentin ilacı limus grubu Zotarolimus olmalıdır.

7. Koroner stentin ilaç dozajı 1.6 ııg lmmz (160 pg l cmz) diizeyinde olmalıdır,

8. Koroner stentin ilacı, salınımmm yiizde 85,ini 60 giinde tamamlamaktadır ve 180 gtın

boyunca dokuda terapötik dozdabulunmalıdır,

g. Koroner stentin polimeri sabit olmalıdır,

10. Koroner stent Biolinx polimere sahiptir. Biolinx polimer, ilaÇ salınımlı stentler iÇin

iiretilmiş, hidrofilik ve hidrofobik katmanlan olan, genişletilmiş ilaÇ salınımına sa}ıiP

ve biyouyumlu olmalıdır.

11. Koroner stentin materyali kobalt alaşımlı olmalıdır.

12. Koroner stentin strut kalınlığı 0.0036"(inch) olmalıdır.

rc. Koroner stentin strut genişliği ve duvar kalınlığı değerleri strut boyunca homojen

olmalıdır.

14. Koroner stentin lezyon giriş profili 0,020" (inch) olmalıdır,

15. koroner stent operasyon srrasında ilk çapından da}ıa büytık bir çapa açılan bir balon ile

genişletilebilmelidir.

16. Koroner stentin üzerine monte edildiği balon, dayanıklı bir malzeme olan Fulcrum,dan

tiretilmiş olmalıdır.

17. koroner stent, balon üzerinden kaymaması için balon tizerine ısı ile gömülmüş

olmalıdır.

18.Koronerstentyandalgeçişiiçinoptimumgeçişaralığısağlamalıdır.

19. koroner stentin balonu operasyon srrasrnda kolay bir şekilde geri çekilebilmelidir,

20. koroner stentin balonunun distal ve proksimal uçlannda} adelaltın (gold) radyoopak

marker bulunmaktadır ve stent bu iki marker arasma yerleştirilmiş olmalıdır,

21. Koroner stent MRI uyumlu olmalıdır,

22. Koroner stenti taşlyan balon 0.014' (inch) çapındaki kılavuz tel ile uyumludur,

23.
rli
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stent 5F guiding olmalıdır.
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24. Koroner stentin köşe lezyonlardan düa kolay geçebilmesi için taşıyıcı sisteminin uç
uzunluğu 3. lmm olmalıdır.

25. Koroner stentin balonunun nominal basıncı 9atn ve patlama basıncı minimum 15atm
olmalıdır. (Patlama basıncı 4.0mm çapındaki stentler için lSatm, diğer çaplar için
l6atm olmalıdır.)

26. Koroner stentin iletim sisteminin proksimal şaft kalınlığı 2.1F ve distal şaft kalınlığı
2.7F olmalıdır.

27.Koroner stentin geçiş profili 2.25-2.75mm stentler için 0.040"-0.043" inch (1.01_
1.10mm), 3.0-4.0mm stentler için 0.043"-0.052' inch (1.10-1.3lmm) aralığında
olmalıdır.

28. Koroner stentin çap olarak 2.25,2.50,2.75,3.0,3.50 ve 4.0mm (2.25-4.0mm aralığında
6 farklı çap seçeneği) seçenekleri bulunmalıdır.

29. Koroner stentin l5mm veya tizerinde 4 farklı uzunluk seçeneği bulunmalıdır.

30. Teklif edilecek tiriinler en az l0+2 ay miadlı olmak tu:erc ve steril orijinal ambalajında
teslim edilmelidir.

31. Koroner stentin CE ve FDA onayı olmalıdır.

32. Koroner stentin diyabetli hastalarda kullanımı için FDA onayı olmalıdır.
33. Koroner stentin 5 yıl stire takipli 750 'den faz|a hastayı içeren, klinik sonuçlarını ve

etkinliğini gösteren randomize çalışması vardır ve uluslararası saygm bilimsel dergide
yayınlanmış olmalıdır.

34. Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tufulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

35. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«rlacaktır
36. İhaleden önce l adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

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

37. İhab sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Bl- Sl"ollmus İlaç Kaptı Koroner Stent Teknik Şartnamesi3\ sut roouffil

1- Stentin materyali L-605 kobalt-krom materyalinden |azer kesim yöntemiyle

hazırlanmış olmalıdır.

2, Stent sistemi rapid exchange ve balonla genişletilebilir özellikte olmalıdır.

3- stentin balon materyali semi crystalline co-polymer olmalıdır.

4, Stentin Polimeri BIOlute Poly-L-Lactic Acid (PLLA) biodegrable yapıda

olmalıdır.

5- Stentin biyouyumluluğu arttırıcı PROBIO silikon karbid pasif kaplaması olmalıdır.
6- Stent sirolimus salgılamalıdır.

7, Stentin ilaç dozu boyutlanna bağlı olaıak 50-250 pg olmalıdır.

8- Stentin ilaç salınım stiresi 3 ay iizerinde olmalıdır.

9- Stentin shat kalınlığı 2.25 - 3.0 mm çaplannda 60 pm (0.0024.),3.5 ve 4.0

çaplannda 80 pm (0.003l")'den fazla olmamalıdır.

10- Stentin iizerine krimp edildiği balon ytiksek basınca dayanıklı olmalı ve minimum

patlama basıncı 16 atm 'den düştik olmamalıdır.

11- Stent iletim sisteminin proksimal şaft kalınlığı enfazlaz.}F,distal şaft kalınlığı en

fazla2.8 F olmalıdır.

12- Stent sisteminin lezyon giriş profili 0.017" den fazla olmamalı ve 5F guiding

kateter ile kullanılabilmelidir

13- Stent iletim sisteminin 3.0 mm çapındaki stentler için ortalama|ezyon geçiş profili

0.039" olmalıdır.

14- Stent iletim sisteminin distal şaftı hidrofilik kaplamalı ve kateter uzunlugu l40 cm

olmalıdır.

15- Stent iletim sistemi 0.014" kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

1 6- İletim sisteminin tizerinde 2 adetplatin-iridium marker bulunmalıdır.

17- Stent sistemi 2.25-2.50-2.75-3.00 mm çaplarında olup uzunluklan da 15-18_22-26-

30-35-40 mm olmalıdır.

18-İlaç salınım stiresi 100 gtln olmalıdır.

19- Son kullanım stiresi efl az 2 yıl olmalıdır ve uluslararası kalite belgelerinden en az

birine ( CE - FDA )
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2O_Kullanım srrasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

21_İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralıılacaktır

zz-iha|eden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygrın olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

23-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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koroner Snare Set Teknik Şartnamesi

1. snare koroner arterlerde uygulanmak için tiretilmiş olmalıdır,

2. Diagnostik ve girişimsel işlemlerde, koroner arterler içerisinde kalan Yabancl cisimleri

çıkarmak, zor pozisyonlarda kateter veya guidewire ucu yakalayarak işlemi

kolaylaştırmak vb. için imal edilmiş olmalıdır,

3. Snare çapı kullanıcı isteğine göre seçilebilmelidir,

4. Kullanılacak snaİe çapına işlem sırasrnda karar verildiğinden, teklif veren firma işlem

öncesinde kullanıcı tarafindan belirlenecek olan olası ölçüye göre değişik ölçülerde

snareları işlemden önce temin etmek zorundadır

5. Snare açıldığı zamafl,frontal ve lateral yakalama özelliğine salıip olmalıdır,

6. İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangibir başka

kateter içinde de kullanılabilir olmalıdır,

7. snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandırma kolaylığı için marker

bulunmalıdır.

8. Uzunluğu 175 cm'den kısa, çapı 3F'ten kalın olmamalıdır,

9. set içerisinde, snare, uzun introducer ve torquer bulunmalıdır.

10. uygulama sırasında firma yetkilisi, büttın ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak

ve kullanım sırasında uygıın ölçüdeki snare sistemini temin ederek işlemin

yapılmasına olanak sağlayacaktır

1 1. Malzeme, steril ve orij inal ambalaj ında teslim edilmelidir.

12. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu İle eşleşmek zorundadır, Aksi

durumda teklif değerlendirme dışı kalıcaktır,

13. ihaleden önce numune teslim etmeyen tekliiler ihıle dıŞı bıralalıcaktır

14. ihaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanımstiresindedeğerlendirilecek,kullanılanmalzemegeriiadeedilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

15. İhale sonucunda ürün 0 iş gününü geçmemelidir,

JŞ-sur
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*ffik SUT Kodu:KRlO3O- Periferik Snare Teknik Şartnamesi

1. Diagnostik ve girişimsel işlemlerde, periferik damarlarda (aorta, iliac/femoral arterler

vb. bölgelerde) kalan yabancı cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlarda kateter veya

guidewire ucu yakalayarak işlemi kolaylaştırmak imal edilmiş olma]ıdır,

2. Snare çapı kullanıcı isteğine göre şeçilebilir olmalıdır.

3. Snare açıldığı zaman,frontal ve lateral yakalama özelliğine sahip olmalıdır,

4. İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangibir başka

kateter içinde de kullanılabilir olmalıdır,

5. Snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandırma kolayhğı için marker

bulunmalıdır.

6. Uzunluğu l25 cm,den kısa olmamalıdır. Çapı, kullanıcı isteğine gore 4 Fr, veya 5 Fr,

olarak seçilebilmelidir.

7. Set içerisinde, Snare, uzun introducer ve torquer bulunmalıdır.

8. Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütiln ölçüler ile gerektiği durumlarda iŞlem

esnasında hazır bulunabilmedir. Malzeme, steril ve orijinat ambalajında teslim

edilmelidir.

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

durumda teklif değerlendirme dışr kalacaktır,

10. Uygulama sırasında fırma yetkilisi, büttln ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak

ve kullanım sırasında uygun ölçüdeki snare sistemini temin ederek işlemin

yapılmasına olanak sağlayacaktır

11. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler İhale dışı bıralalacaktır

1z. ihaleden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böltim tarafindan

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeYecek,

uygunolmayanmalzemedeğerlendirmedışıbırakılacaktır.

13. İhale sonucunda ürün tenini 10 iş gününü geçnemelidir,

J§
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9r_ Sut Kodu

y \

ff
KRjlO3 l-Vasküler Kıpatma Sistemi Teknik Şırtnamesi

1. Vasküler Kapatrıa Sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan

bölgenin $ivenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması için kullanılabilmelidir.

2. Sistem uygulaması laboratuarda tamamlanıp, hastanın kasık basma veya kum torbası
kullanılarak saatlerce yatması ortadan kaldırılmalıdır. Hasta daha kısa sürede taburcu edilerek
gereksiz yere yatak işgali önlenebilmelidir.

3. Hasta konforu sağlanırken aynı zamanda da laboratuar i.iretkenliği ve personelin verimliliği
aıtırılabilmelidir.

4. Hastada kullanılan sheath'e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır.

5. Sistemin içeriğinde steril guide-wire, sheath, dilatör ve içinde arteri sandviç şeklinde kapatan
kollajen, çapa ve suture barındıran aparatı bulunmalıdır.

6. Sandviç sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabitlenen çapa arterin dış duvarına sabitlenecek
olan kollajene bağlanmış olmalıdır.

7. 8F olan üründe kapatma işlemi için en az 25 miligrarrı, 6F tiriinde ise 14 miligram kollajen
olmalıdır.

8. Ürünlerde kullanılan kollajen 2 yaşından genç, Kuzey Amerika orijinli danadan ve BSE (Deli
dana) bakımından test edilmiş olmalıdır.

9. Artere yerleştirilen sistem lateks veya metal içermemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde
tamamen absorbe edilebilmel idir.

10. Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035", 8 F için 0.038" kalınlığında olmalıdır.

ll. Sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzrflana kolaylık
sağlayacak delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır.

12. Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.

13. Kollajen sistemin üzerinde hazır bulunmalıdır. Dışarıdan kollajen enjekte etmek gerekmemelidir.

14. Sistemde bulunan kollajen, ısıdan etkilendiği için paketin iizerinde kollajenin durumunu belirten
ısı indikatörü ve steril tarihi bulunmalıdır.

15. Üriın yetkilisi, sistemi kullanacak olan uzmanı enaz5 uygulamada asiste etmelidir.

16. Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır.

17. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog
taıafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

18. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır
19. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan kullanım

süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme

20.
değerlendirme

],e

geçmemelidir.
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Sf,-Sut Kodu KR1148- Koroner Enjektör, KRll4g-Manifolt, Ve KRll062- Bağlantı Seti,

Opak Madde lçin, Valfli, Çift Hatlı, Tek Çıkışlı (Anjiyogrıfik Kiti) Teknik Şartnamesi

1. Anjiyografi sisteminin kullanımına uygıxı nitelikte olmalıdır.

2. Koroner enjektör ve manifolt, hava kabarcıklanrun ya da sıvı akışırun kolaylıkla

gözlenebildiği şeftaf ve ytiksek basınca dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

3. Koroner enjektörtin uç kısmı rotating adaptörlü olmalı ve en az l0 cc lik opak

depolayan ve tek elle kullanıma uygun enjektörti olmalıdır.

4. Manifolt üzerinde bulunan musluklar kolayhkla dönebilmelidir.

5. Koroner enjektör, manifolt ile bağlantı seti, opak madde için, valfli, çift hatlı, tek çıkışlı
(anj iyografik kiti) birlikte olmalıdır.

6. Opak veılne enjekttlrtl (Koroner Enjektör), manifolt ile basınç ve opak verme yolu

birbiriyle uyumlu olmalı ve hepsi dönerek kilitlenmeli ve hava kaçağına karşı tam bir

uyum içerisinde olmalıdır.

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

8. Ürtlnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

9.Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

10. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıral«ılacaktır

11. İhaleden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim tarafından

kullanım siiresinde değerlendirilecek, krıllanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12. İhah sonucunda ürün temini 10 gününü geçmemelidir.
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3§ Sut Koflstl1s_ y Konnektör, KR2Oll_Yönlendirici (Torkör) ve KRll068- Tel

Yükleyici Teknik Şartnamesi
ı

_Ö 1_ Ambalaj içerisinde l adet Y konnektör, 1 adet Yönlendirici (Torkör) ve l adet

§1 ucu ktint ve piiriizstiz 0.ol8' kalınlığında minimum 10 cm. uzunluğunda "insertion

To1l" (Tel yükleyici) bulunmalıdır.

2_ perkutan girişimlerde kullanılacak Y konnektör kan alıımrnı engelleyicİ sİlikon

valf sistemine satıip olmalıdır.

3- İç liimen çapı 0,110 inç olamlıdır.

4- y ünitesi 45 derece açılı olmalı ve manipülasyonu kolaylaştırmalıdır.

5_ y konnektör enaz4O cm ıızatmabağlantısını içermelidir.

6- y konnektör, Distal ucu ile katatere bağlanan,diğer ucunun içerİsinden gUidewire

ve balon geçmesine izin verecek şekilde genişletilebilecek veya gereğinde

sıkıştırabilmeli.
7- y konnektör, üçtincü yolla angiokit veya konnektöre bağlanan Y Şeklinde,

plastikten yapılmış, yiiksek basınca dayanıklı ve içerisinden balon ve stentlerin

geçebileceği çapta olmalı.

8_ y konnektör kullanılırken otomatik olarak itrıe-çekme hareketlerinden birini

uygulayarak kan akımı kısa stirede durdurulabilmelidir,

9_ y konnektör sistemi kapatıldığında kan sızdrrmamalıdır.

10_yönlendirici (Torkör) 0.009_0.018 arasında, guidewirelan destekleyebilen Over

the wire yapıda olmalıdır.
ll_yönlendirici (Torkör), guidewirelerin şekillendirilmesi ve Yönlendirilebilmesi

ıımacma uygun olmalı ve bire bir tork sağlayabilmeli ve sıkıştınldıktan sonıa tel

üzerinde kaymamalıdır

12-Uluslararası kalite belgelerindeflenazbirine ( CE - FDA ) satıiP olmalıdır,

l3-Ürtınler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar tizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiŞ olmalıdır.

14- Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptarıan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir,

ı5_İhaleden önce numune teşlim etmeyen teklifler ihale dıŞı bıral«ılacaktır

16_ihaleden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafından kullamm stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

17- İhale ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir,

k,i'
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Kodu:KRl l52-Koroner Greft Stent Teknik Şartnamesi

1. Paslanmaz çelikten tiretilmelidirx
§\ 2. Nikel içeriği çok düşiik olmalıdır. Nikel içeriği düştlk olması tercih edilir.

3. İstenilen çaplarda (2,5-3,0-3,5mm) ve uzunluklarda (9mm-26mm) olmalıdır.

4. İhaleyi alacak fırma, kendi stent kataloğunda olan her boy ve çapta stenti temin

edebilmeli ve istediğinde kliniğin elinde mevut olan stent ile istenilen boy ve çapta

stenti değiştirmelidir.

5. Koroner greft stent PTFE kaplı olmalıdır.

6. Burst pressure 14 atm altında olmamalıdır

7. Fleksibilitesi yiiksek olmalıdır.

8. Stentin balondan kaymasrru engellemek için, stent balonun tizerinden kaymayacak

şekilde gömülmüş olmalıdır.

9. Stentin geçiş profili düştlk olmalıdır.

10. Stent 6F guiding kateter ile kullanılabilir olmalıdır.

l1. Açıldığında radial strenght'i ytiksel olmalıdır.

lz.İyi bir geçiş profıline saiıip olmahdır.

13. Yeterli yayınlanmış klinik çalışması olmalıdır.

14. Kullanım srrasrnda tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafindan bir tutarıak fufulup firmaya sözlü bildirilecek ve fırma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

15. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralıılacaktır

16. İhaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim tarafından

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeYecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

17. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

1§
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E*r, kodu:KR1165- rERİFERİK GREFT KArLI sTENT

1. Stent bir balona ytiklü olarak paketlenmiş (balon expandable) olmalıdır.
2. Stent 316 L çelik'den mamül olmalıdır.
3. Stent üstü ve stentin içi PTFE 'den mamül Film-Cast teknolojisi ile greft kaplı

olmalıdır.
4. Sistem 7F introducer ile kullanılabilmelidir.
5. Stentin çapları 5 mm de başlayıp, 6mm,7mm,8mm,9mm,l0mm,l2mm'e kadar

çıkabilmelidir.
6. Stent boylarında ise l6mm,22mm,38mm,59mm seçenekleri olmalıdır.

7. Sistemin kateter uzunluğu ise 80cm olmalıdır. Ancak istenildiğinde l20 cm lik
seçeneğide olmalıdır.

8. Paketinde, dış ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi bozacak delik

v e lv ey a yırtık bulunmamalıdır.

9. Paket iizerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

10. Son kullanma tarihi teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdır ve firma

miadı dolan tirünü yeni tiriinle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

11. Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarırun en az birine sa}ıip olmalıdır; (ISO,

FDA,CE) buna ait belge ihale komisyonuna sunulmalıdır, tirtin veya ambalaj tizerinde

işaretinin olması gerekmektedir.

12. İhaleyi kazanan firma gerek duyulursa uygulama öncesi veya uygulama esnasında

malzemenin kullanımı esnasrnda hazır bulunabilmelidir.

13. Ürtınler tekli steril paketler halinde olmalı; steril ve son kullanma tarihleri (teslimat

tarihinde en az 1 yıl miadlı) üzerinde yazıJıı olmalıdır. Fİrma mİadı dolan tiriinü Yeni

tirtinle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14. Teklif verilen malzemenin t]BB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Ak§İ durumda

teklif değerlendirrıe dışı kalacaktır.
15. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz Yenisi ile

değiştirilecektir.

16. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı brralalacaktır

17. İhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uYgun

olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

l8. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir,

",.,.
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İe- Sut Kodu KR1029_ Geçicİ Pacemaker Elektrodu Tenik Şartnamesi

.6 1. Kateter geçici kalp stimiilasyonu amaçlı, elektrod kateter olmalıdır
-Y\J' 2. Toplam kateter l25 cm, kullanılabilir ıızunluk 110 cm olmalıdır.

3. Kateter 5 veya 6 French çapında olmalıdır.

4. Kateter tizerindeki elektrod aralığı 10 mm olmalıdır.

5. Kateterin kalp içinde uyarıyı ileten uç kısmı paslanmaz çelikden tiretilmiş olmalıdır.

6. Kateterin gövdesi fleksibl, atravmatik ve trombüs riskini aza|tanpolytiretan

malzemeden iiretilmiş olmalıdır.

7. Kateter gövdesi ytiksek tork özelliğine salıip olmalıdır.

8. Kateterin gövdesi ralıat ve kolay yerleştirmeye uygun yumuşak ve radyopak

malzemeden tiretilmiş olmalıdır.

g. Elektrodlar düşfü eşik değerlerine ve yiiksek iletkenliğe olanak sağlayan koaksiyel

iletken taruırıdatiretilmiş olmalıdır. Kateter geçici kalp stİmülasyonu amaçlı, eleknod

kateter olmalıdır

10. Kullanılmadıklan zamanpacemaker bağlantı uçlarını koruyan izolasyon baŞhkları

bulunmalıdır.

11. Merkezi iletken (katod) naylon bir izolasyon içinde 3 çelik tel sargı şeklinde olmalıdır.

12. Dış iletken (anot) çelik tel sargıdan oluşmalıdır

13. Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafindan bir tutanak futulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

14. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıraliulacıktır

ıs. İhaleden önce 1 ıdet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim taraflndan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeYecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

16. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelİdir.
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-Sut kodu: KR1129- Koroner Hemodinamik Çalışma İçin Basınç Ölçer Kılavuz Tel
Teknik Şartnamesis

1. Damar içi basınç ölçtimleri yapmaya uygun olmalıdır.

2. 0.014 inç kalınlığında, en azl7icmuzunluğunda olmalıdır.

3. Sensörlü kılavuz tel'in enaz|44cm'lik kısmı PTFE kaplı olmalı, distal en az 3Ocm'lik
kısmı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

4. Sensörlü kilavuz tel, özel bir konektöre monte edilmiş olmalı, gerektiğinde
konektörden ra}ıatlıkla ayrılıp tekrar monte edilebilmelidir.

5. Konektörtln, ana|izör cihazına bağlanabilmesi için yeterli uzunlukta kablosu ve
adaptörü olmalıdır.

6. Sensörlü kılavuz tel, tiim bağlantı kabloları ve konektörleriyle birlikte, kullanıma
hazr, özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir.

7. Alınan ölçtimler ile otomatik olarak FFR (Fractional Flow Reserve ), ölçtimü
yapabilmelidir.

8. Sensörlü kılavuz tel t|zerinde özel algılayıcılar olmalı, bu sensörler basınç, verilerini
monitörize edecek yapıda olmalıdır.

9. Sensörlü kılavuz tel'in ucu esnek yapıda olmalı, şekillendirmeye uygun olma]ıdır.

10. Sensörlü kılavuz tel, mtikemmel tork özelliğine sahip olmalıdır.

l1. Teslim tarihinden itibaren enaz2 yıl miatlı olacaktır.

12. Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

13. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır.

14. İhaleden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafindan

kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15. İhah sonucunda üriin temini 10 iş gününü geçmemelidir,
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Sut kodu: KR1140_ İntrakoroner Trombüs Aspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

12. Aspirasyon kateterinin proksimal böltlmü, kateterin aspirasyon maksimize

etmek amacı ile, 6F kılavuz kateter ile kullanıldığı zaman telin kateterin

yanından hareketini sağlayan ve distalaspirasyon ltimen proksimalde

korunmasına imkan veren U şekilli oluğa sahip olmalıdır.
telin hareketini

1. Aspirasyon Kateteri, koroner veya periferik arterlerde bulunan taze ve YumuŞak
em-boli veya trombusun aspirasyonu için özel olarak dızaynedilmiŞ olmalıdır.

2. Aspirasyon kateteri dış çapı 5F olmalıdır.

3. Kateter 6F (iç çapı 0,070" olan) kılavuz kateterler İle kullanılmayauygun olmahdır.

4. Aspirasyon kateteri, maksimum 0,065" (inç) geçiş profiline saİıip olmalıdır.

5. Aspirasyon kateteri, nominal damar çapı 2mm ve üzerindeki damarlarda kullanılmaYa

uygun olmalıdır.

6. Aspirasyon kateteri, paket içerisinde, aspirasyon kateteri, 3'lü musluk bağlı kısa ara

uaÜıantİ 2 adet 30 cc lik tızİl vakum kilitli şlrınga ve 70 micron gözenekli filtrasyon

kabı içermelidir.

7. Aspirasyon kateteri R)ğ Monorail sistem ile kullanıma uygun şekilde dizaYn edilmiŞ

. olmalı ve maksimum 0,014" Kılavuz teller ile çalışabilmelidir..

8. Aspirasyon kateteri, en az l35cm kullanılabilir uzunluğa süip o-lmalı ve distal

tısİmoaı<i kılavuz te! ltimeni kateter desteğini arttırmak için en az 20cm uzunlukta

olmalıdır.

9. Kateterin aspirasyon ltimeni, çekilen trombus/ embolinin kateter ltimeni iÇerisinde

sıkışma riskini azaltan ve kateterin proksimalden qistal kesimine kadar aYnı kesit

alailna sahip olmasını sağlayan Thruelumen teknolojisine satıiP olmalıdır.

10. Aspirasyon kateteri, Aspirasyon liimeni ağzının distalinde, Kateterin zor |ezYonlardan

geöiş tızeııiğini arttiran've Aspirasyon srasında.liimen ağzının vakum sonucu damar

cidanna yapışarak intimal zaıara yol açma riskini azahtan Özel uç yapısına sahip

olmalıdır.

11. Aspirasyon kateteri, gerek kateter manüpilasyonı gerekse vakum aspirasyonu

srrasında kateterin kınlmasını engelleyen ,. kut"t.rin distal kısmı düil ttlm gövdesi

boyunca devam eden çelik tel örgülü yaprya sahip olmalıdır.

13. Aspirasyon kateteri distal kılavuz tel liimeni, stirtiinmeyi

kolaylaştıran teflon ile kaplı olmalıdır,

14. Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiYolog

tarafindan bir tutanak tutulup nrrnuvİ sozjtı tiıdirilecek ve firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

l5. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralulacaktır

ıhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim ihale sonrası bölüm tarafindanl6. edilecek,

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme

uygun olmayan malzeme bırakılacaktır

17. İhale sonucunda ürün temini geçmemelidir.
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l S - İnOefiatfiInflation Device) Teknik ŞartnamesiH*-,

'/ 1- Görtilebilir şeffaf enjektör hazıesi, basınç skalası ve pistonu olmalı.
'2- Enaz20 ccsıvı alabilmeli ve 30 atm basınç skalalı maometreye sahip olmalıdır.

3_ Ergonamik dizayna salıip sol veya sağ elle ralıatlıkla manipüle edilebilmedir.

4- Hızlı şişirme kolay ve luzh kilitleme ya dakiliti çözmeye yiiksek basınçlarda dahi

hızlı basınç azaltmay a elverişli olmalıdır.

5- Manüel ve kilitli konumlarda kullanılabilmeli.

6_ Basınca dayarukh ıızatma kablosu ve steril pakette an az 30 atm basınca dayanıklı

üçlü musluğu bulunmalıdır.

7- Steril orijinal ambalajında olmahdır.

8- Son kullanım stiresi enaz2 yıl olmalıdır.

9- İhaleye sunulan katater tiretici firmanın en son tiretilen tlrilnü olmalıdır

10-Malzeme steril ve orijinal ambalajuıda teslim edilmelidir.

11_Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) salıip olmalıdır.

12_Ürtınler enaz2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

13_ Kullanım sırasında tiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildİrİlecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

14_ İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıraİulacaktır

15- İhaleden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böltim

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16-İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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