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İşin Adı
Konu
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Allm No

: Kalp Damar cerrahi- Mtlslüm Şeker
: Teklif Mektubu
:2997'7
:00569

-Fiyalaİ KDV Hariç olalak v€rilmelidir. Malzemelerin Maİkası veya Özelliği ınutlaka bclinilmclidir.
-UBB sorgulamastna göre en dğşük 3 teklifbaz allnacaktır. SGK Ödgnir/Ödenmez tokliffe belinilccektir.
-sUT kodu b€linilmeyen tcklifler değerlğıdirmc dışı bırakılacaktu. Pakcte düil olup olınadığ tckliftc bclirtileccktir.
-SUT fiyatt aşaı t*lifler değerlendirme dışı bınkılacallır. Ödemeler muayene kabul soırası 1-3 Ay arasındadır.
-SGK Tarafrndan UBB'den kaynaklanan k€sintiler durumurıda yllklcniciye ödğme yapılmayac8k ve yoklenici hiçbir hak talebinde
bulunmayacaliı|r.
-SGK Ödenirödenmez
-Pakete dahildir/dahil deği|dir
-TanımIayıcı Firma bilgisi olİnah ve tekıifbirlikte sGK sorgulamam sisteminin çıkttsl teklifile biİlikte verilmeİidir.
-Teklif forrnunda belinilmiş olaı SUT Kodlart ve UBB Firma TantmIayıcı No eşleşmelidir.
-Teklifveren istckliler yukarıdaki tüm maddeleri şaıtsz kabul erniş sayılacaliı..
_İdare No : 63760.38,32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Anştırma ve Uygulama Ha§tanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilıniştir.

Son Teklif Tarihi: Lh . o t. t9\İ^ S .-_ O.)* \ L\ 1 o

*Tantmlaylct firma bilgisi olmalt ve teklifile birlihe SGK sorgulama sisteminin çıktısl teklifilt bi.likıe verilmelidir

s.No Mal / Hızmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Topıam
Fıyat

Tanımlaylcl Firma ve uBB

1 , MEKANiK KALP KAPAĞI AORT 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hanç):

Adres: Araşılrma ve Uygulanıa Hastanesi o§manbey Kampr§lı ŞANLIURFA
Dr.ığrudan Temin MaiI : doerudanremin(aharran-edu tr
lhalc Mail Adresi : satinalma63aiotmail.com

Inibaı teüefon : Tel.: 0 (4l4r3u 44 u Faks : 0 (4ı4) 344 40 00
Doğrudan Temin İlğişim : 0 (4l4) 3,14 4l 78
İhale İletiŞim : o (4ı4) 344 4l 65-58ıo



MEKANiK BiLEAFLET AORTiK ROTATABLE
KALp KApAĞI üRüN özırıiĞi

l. Kalp kapağı FDA onaylıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapaktır.

3. KaIp kapağının yapraklan kapak halkası içinde dönebilme ı'rololabte" öze||lğine sahiptir.

4. Kalp kapağının açılma açısı 8So'dir.

5. Kalp kapağının seyir açısı 5S.60o'dir.

6. Kalp kapağının halkası ve yapraklan pirolitik kırbondan yapılmıştır.

7. KalP kaPÇının dikiş halkası doıö le velour polyesıerden yapılmış ve ii,zeri herhangi başka bir malzeme ile
kaplı değildir.

8. KalP kaPağı, yapraklannı aınülüsün üstiiıe doğru çeken "yiikseltilmiş menteşe ekseni" tasanmına süiptir.
Bu tasanm özelliği ile yapraklar hem mekanik hem de hidrolik olank her kaıdiyak döngüde yıkanabilir ve
böylece pıhtı oluşma riskini en aza uıdirebilmektedir.

9. Kalp kapağının yapraklan kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmaktadır

ı0. Kalp kapğnın menteşesi aşıııtnayı en aza indiren ve kapağırı ömlünü uzatan 'ıtrztenlİ mentqen
tasanmına sahiptir.

1l. KalP kaPağının hem halkası hem de yapraklan MRI taıl yöntemiyle uyumlu ve radyopak özelliktedir;
sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıklann hareketleri göülebilmektedir.

12. Dikiş halkası iizerinde kalp kapağının kolay yerleşirilmesine imkan veren dikiş işretleri aort kapakta 3
adet olarak bulunmaktadır.

13. KalP kapağının kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak fufucu ve yumuşak yapıda bir
döndürücü bulunmaktadır.

14. Kalp kapağının her ölçüsü için şekillendirilebilinir tunıcu ve ölçme seti bulunmaktadır

15. Kalp kapağı aort için 19 mm'den bşlayarak 3l mm'ye kadar 2'şer olarak artan ölçülere süiptir.
(l9, 2l, 23, 25, 27, 29, 3l mm)

16. Kalp kapak protezi düşük profilli _vapıdadır. (3.4 mın)
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