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s.No Mal / Hizmet Adl sut
Kodu

M ikta rı Birimi Birim : Toplam
Fıyat j Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 TAşıI,1A sİsTEMLİ KENDİÜĞiNDEN
AçttAN SUPER ELASTIK STENT
" JAGuAn sM??6x80356120R

KV 1 r65 20 ADET

2 sidekick Destek (ateteri 70 cm
IGTETE& oKLÜzYoN, TEKRAR
Lü|4ENE GİRİM, GERçEK
tu1,1ENDEN GEcIs

KV 1278 100 ADET

3 : ATEREKTOMİ KATETERİ MOTORU KV1280 20 ADET

4 KAFES TROMBOİZ SİSIEMİ KV3 ı59 20 ADET

sET, iNTRoDUsE& PERİFERİK, 150{
VE ALTI,ÖRGÜsÜz,HİDRoFiüK
(Periferik intraducer hidrofilik 16
cm)

KV1 28B 50 ADET

6 i KATETE& BALoN, AnulYoPlm
İLAc sAuNıMLİ, 014,, oTw

GR2005 1 00 ADET

? KATETER, BALoN, AN]iYoPl,Asri
iLAç sAuNIMu 035" oTw YüKSEK
BAsrNÇu (EN Az 16 ATNI )

GR2002 100 ADET

B sET,İNlRoDUcER,PERiFERiK 45-
64cm öRGüLü,HİDRoFiLİK

KV1290 50 ADET

9 KILAVUZ TEL,
ANJİoPIASTİ,035,, DisrALi
HiDRoFit(Kllavuz tel / 0,035, /
Hidrofilik / Dislali incelen )

KV1 3 1 0 100 ADET

G€neı
Toplam(KDv

Haric):

Ad.es: A.aştııma ve Uy8u|ama Hıstanesi osmanbey K.mpr§o ŞANLIJRFA
i(ibat lelefon: Tcl.:0 (4l4r3u4l65 Faks :0(4l4)34441 69
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KV2038

KATETER, BALoN, ANJiyopLAsTi, iı_eç sıı-ııııMLı, 014", oTw

1.Balon kateterler femoral, politeal ve infrapopliteal arterlerde kullanıma uygun o|malldır,

2.oTW sistem üzerinde 0.0,!4 kllavuz tel ile kullanlma uygun olmalıdır,

3.1.Smm-4.0mmaraslçapseçenek|erive4Omm.200mmarasluzunlukseçeneklerine
ve 100cm-150cm shaft seçeneklerine sahip olmalıdır,

4.Paclitaxel konsantrasyonu 3 çıg/mm2 olmalıdlr. llaç, daha iyi partikül salınlmı . ..

.rğLy"n, damara oanj iyi ilaç'aitanmı ve ilaç.tutunumu sağlayan.kristal morfolojiye

,rİİp'ol.alrO,r. Pacliatax;l'in yanı sıra liphophilic özellikte non_ionic esther içermelidir,

5.Balon materyali nylon/pebax olmalıdır.

o_Nominal basıncı 7 atm olmalı , rated burst basıncı 16atm ve ortalama patlama basıncı

20atm'den az olmamalıdır.

7.Tüm ölçüler 4F sheath ile kullanıma uyumlu olmalıdır,

8.1tilebiIirliği artıran konik kateter yapısına sahip olmalıdır,

9.Giriş profili maksimum 0.017" olmalıdır.

.t o.Geçiş profili ölçülere göre değişkenlik göstermekle birlikte 1 ,Smm çap için 2,0F, 4mm

çap için 3,2F'den yüksek olmama|ıdır.

1.1 .Kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geÇiŞ kolaylığı iÇin

hareketi arttırıcı kaygan madde ile kaplanmış olmalıdır,

,l2.Pozisyonlandırmaiçinbalonüzerindeproximalvedistalindetungsten/polimer

alaşımlı 2 adet marker bulunmalıdır.

13.Distal şaft kalınlığı 2,6F, proksimal şaft kalınlığı ise 3,9F'den yüksek olmamalıdır,

14.Balonunun uç profila tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı iÇin tapered

ve atravmatik tipte dizayn edilmiş olmalıdır,

15.Kullanıcıyadaharahatvegüvenlibirçalışmaimkanı'sağlam.ak.Ve.hastanrnrahatlığl
ve emniyetiiçin balonun şişme/inme süresi hızlı olmalıdır. Balonun sonme suresl

maksimum 25 saniye olmalıdır.
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1,Balon kateter iliac, femoral, iliofemoral, popliteal, infrapopliteal ve renal işlemler için

uygun olmalıdır.
Z.ÖlW slstem üzerinde 0.035 kılavuz te| ile kullanıma uygun olmalıdır,
3. Smm _ 7.0mm arasl çap seçeneklerine, 20mm_150mm arasl uzunluk seçeneklerine

ve BOcm-140cm shaft seçeneklerine sahip olmalıdır.
4.Paclitaxel konsantrasyonu 3 ].ıg/mm2 olmalı ve homojen olarak yüklenmiş olmalldır,

ilaç, daha iyi partikül sajınımı sağlayan, damara daha iyi ilaç aktarımı ve ilaç tutunumu

."ğİ.y"n tİisİaı mortoıojiye sahiğ oİmalıdır. Pacliataxel'in yanı sıra liphophilic özellikte

non-ionic esther içermelidir.
siiuf nrıon, dani iyı yapışma ve tutunum sağlayan çok katmanlı ultra ince transfertech

kaplama teknolojisi ile yüklenmiş olmalıdır.
6.kateterlerin iç ve dış yüzeyleri, kılavuz tel kontrolü ve lezyondan geçiş kolaylığı için

hareketi arttlrlcl kaygan madde ile kaplanmış olmalldlr,
7.Balon materyali nylon/pebax olmalıdır.
B.kullanılan bilon materyali, sağlam ve semi_kompliant yapıda o|malı_ Kompliyans

tablosu kutu içinde olmalıdır.
9.Balonunun üç profili tortuous damar ve dar lezyonlardan geçiş rahatlığı için tapered ve

atravmatik tipte dizayn edilmiş olmalıdır.
.tO.Kullanıcıya dahaiahat ve ğuvenli bir çalışma imkanı sağlamak ve hastanın rahatlığı

ve emniyeti için balonun şişmelinme süresi hızlı olmalldlr. Balonun sönme süresi

maksimum 25 saniye olmalıdlr.
1 1 .Nominal basıncı 7 atm olmalı, ortalama patlama basıncı en az 23alm olmalldır.

12.pozisyonlandırma için balon üzerinde proximal ve distalinde tungsten/polimer

alaşım|ı 2 adet marker bulunmalıdır.
13.Giriş profili maksimum 0.037" olmalıdır.
14.Geç'id profili 5mm çap için 4,9F, 6mm çap için 5,4F, 7mm çap için ise 5,9F'den

yüksek olmamalıdır.
is.s*. çap kateterler 5F, 6mm ve 7mm çap kataterler ise 6F sheath ile kullanıma

uyumlu olmalıdır.

KV2035

KATETER, BALoN, ANJiYoPLAsTi, iı-ıç saı-ılııMLl, o35" oTw, YÜKSEK
BAslNÇLl
(EN Az 16ATM)
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KV1166

STENT, VASKÜLER, PERlFERlK, BALoNA YÜKLENMEMİş

1.stent, popliteal bölge de dahil olmak üzere uni, periferal vasküler uygulamalarda

kullanılmak için üretilmiş olmalıdır.

2.Stent ince ağ tasarımı sayesinde optimal damar adaptasyonu sağlamalıdır,

3.Stent örgülü dış kılıfa sahip olmalıdtr.

4.stentin örgülü dış klllfl stentin serbest blrakılmasında minumum güç, dayanıklılık

ve esneklik ayrlca geçiş ve dönüşlerde mükemmel ilerletilebilirlik sağlamalıdır.

5.Stent balona yüklenmemiş olmalıdır.

6.Stent yüksek esnekliği sayesinde damar yapısına uyum sağlayarak damar

duvarına zarar vermemelidir.

7.Radiopasitesi ve radial gücü yüksek olma|ıdlr.

B.Stentin kataterinde radyoopak markırlar bulunmalıdır.

9.Stent 0.18 ve 0.035" kılavuz teller ile kullanıma uygun olmalıdır.

'lO.Stent 5f VE 6F sheath ile kullanıma uygun olmalıdır.

,l 1.proksimal ve distalde lazer ile şekillendirilmiş tantalanumdan üretilmiş 3 adet

platin marker bulunmalıdır.

12.Stentin 80cm, ,t 20, ,t 30cm ve 180 cm kateter uzunluğu seçenekleri olmalıdır.

13.Stentin 80 cm katater uzunluğunda; Smm_lomm arasl çap seçenekleri ve 30mm_

200mm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.

14.Stentin 120 cm katater uzunıuğunda; 5mm-lomm arasl çap seçenekleri ve 30mm-

100mm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.

1S.Stentin 130 cm katater uzunluğunda; Smm_lomm arasl çap seçenekleri ve 30mm-

100mm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.

16.stentin .180 cm katater uzunluğunda; 6mm_8mm arasl çap seçenekleri Ve 40mm_

80mm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.

Dı İıDıll
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sUT KoDU:KV1278

KATETER, oKLÜzYoN, TEKRAR LÜMENE GlRiM, GERçEK LÜMENDEN

GEçiş

1-sF4 iliac ve dizaltl uygulamalar için geliştirilmiş olmahdır,

2-o35" kllavuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır,

3-5Ocm,55cm, 90cm, 135cm Ve 15ocm katater uzun|uğu seçenekleri olmalıdır,

4.KateterinucundalezyongeçişiniVekanalaçmayıkolaylaştıracakaltındanyapılmış5mm,ye

kadar uzatlhp geri çekilebilen ve aynı zamanda döndürülebilen bir iğne olmalıdır,

5-Kateter ucuna hasta anatomisinin gerektirdiği istenilen şekil verilebilen ve prosedür

boyunca bu açıyı muhafaza edebilen şekillendirilebilir versiyon seçeneği olmalıdır,

5-o14" Geçiş kateteri ile birlikte kultanılarak subintimal geçişe imkan sağlamalıdır,

7-Kateterüzerindeveuçkısmındafluoroskopialtındagörünebilirlikimkanltanryanradyopak

markırlar olmalıdır.

8-En sert tezyonlarda dahi yumuşak şekilde mikro kanal geçişi sağlayacak ultra düşük profil

dizaynına sahip olmalıdır.

9-Örgülü ve güçlendirilmiş kateter gövdesine sahip olmalıdır,

1O-Hidrofilik kaplı olmalıdır.

olD.
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ATEREKToMi KATATER| TEKNiK şARTNAMEsi

.1. Katater Periferik arterlerde, bulunan akuUkronik total okluzyonlarda ka|sifikasyonlu ve

kalsifkasyonsuz lezyonların intralüminal gecişini saglamalıdır.

2. Katater özetlikleri;2mm geciş profilinde '| ,t 0 cm uzunluğunda 6F sheat 0,035" kılavuz tel

veya 1,65mm geciş profilinde 150 cm uzunluğunda 5F sheat 0 ,014" kllavuz tel destegiyle

ilerleyebilir olmalıdır.

3. Katater hem manuel hem özel olarak üretilmiş cihazı ite kullanılılabi|ir olmalıdır.

4, Kataterin çalışmasını saglayan motor 3 Volt batarya gücünde ve 60RPM devir yapma

özelliğine sahip olmalıdır.

5. katater tüm periferik Arterlerde ki kalsifik lezyonların acılması ve gecilmesi için

endikedir.

6, kataterin distal ucunda rotasyonu saglayan tribüşon benzeri yapl bulunmalıdır.

7. Kataterin proksimal ucunda bulunan luer konnektör sıvı akışını, kılavuz telin giriŞ ÇıkıŞını
ve hareketini kolaylaştırır yapıda olmalıdır.

B. Kataterin distal ucunda ki rotator hem saat yönünden hem de saat yönÜnün tersine

dönebilir özellikte oimalıdır.

9. Kataterin distal ucu yön değiştirilebilir o|malıdır.

1O, Katater steril ve orginal ambalajında teslim edilmelidir.

1 'l . katater tek kullanımlık olmalıdır

12.Cihazın FDA ve CE onayı olmalıdır.

KV1280



ARTER/VEN TROMBOLiZ KATETERLERİ

sUT (oDu:KV3159

l.kateter 1.8mm ve üzerindeki periferik damarsal yapıya diyagnostik ve/veya terapetik ajan
göndermek ve seçilen bölgedeki kan ıkışını kontrol etmek için kullınılabilmelidir,

2.Kateter ile hedef böIgeye belirlenen dozda antiboitik, antiblastik, antitrombilü, yasodilatör,

kontrast ve trombolitik ajan gönderiIebilmedir.

3.sistemik etkiyi en aza indirmek için ilaç solüsyonu prosedür sonrası geri çekilebilmelidir.

4.Kateter yeniden pozisyonlandırılabilmeli ve çoklu hedef segment tedavi imkanı tanımalrdrr.

5.Proksimalinde ve distalinde 2 adet balon olmalıdır. Proksimal balon çaplan 4,5mm ve 10mm

arasında olmalı, Distal balon çapları ise 2.5mm ile 10mm arasında olmalıdır.

6.Distal ve proksimal balonlar arasında mesafe l5mm ve 300mm aralığında ayarlanabilmelidir.

7.Kateter uzunluğu l35cm'den az olmamalıdır.

8.Kateter hldrofilik kaplı o|malıdır.

9.7F Sheath ile kulIanıma uygun olmahdır.

l0.0l4 kılavuz tel ile kullanıma uygun oImalıdır.

1l.CE ve FDA tıelgelerine sıhlp olmahdır.

W-,*



sUT KoDU: KVl290

ACCUFLEX KiNK RESisTANT İNTRODUCER SHEATH

1- set, biradet kayganlaştlrlcl özel tıbbi silikon kaptı klllf ve bu kılıfa uygun dilatörden

oluşmalıdır.

2- Kılıf 24cm,45cm Ve 65cm uzunluğunda olanlar için 4,5,6,7,8,9,10F kaltnllkta,90cm

uzunluğunda olanIar için 5,6,7F kalınlıkta olmalıdır,

3- Kıhf uç şekilleri Düz(straight} oImalıdlr,

4_ Klllf kink direncini maksimum düzeye çlkartan özel bir teı örgü yaplsl ihtiva etmelidir,

5- cilde tespit halkası olmalıdır.

6- Kılıfın ucunda işlem sırasında görünürlüğünü artırmak amacıyla radioopak 24 ayar altın

marker olmalıdır.

7- Dilatör ucu inceltilmiş Ve pürüzsüz yapıda olmalldlr, Dilatör ucu damar ve duvarında

zedelenme yaratmayacak şekilde sivrileştirilmiş ve atravmatik olmahdlr,

8_ Dilatör, kıtıf valfine kilitlenebilir vidah kilit sistemine sahip olmalıdır ve valf kan

sızdırmamalıdır.

9- Kılıf-valf sistemine; yıkama ve gerektiğinde medikasyon için şeffaf ucunda 3 yollu musluklu bir

hat (Yan Uzatma - side Port} monte edilmiş olmalldlr,

1.0-1ntroducerkılıfınvalfkısmıkalınlığınıbelirtecekşekildeUlusIararasırenkkodlarınasahip
olmalıdır.

11- Kılıfın ucu daralarak dilatatörle birleşen (Tapering) yapıda olmalıdır,

12.Teklifsterilorijinalambala.iıpaketlerhalinde;disposabteolmahdlr.sterilsonkullanmatarihi,
sterilizasyon tipi, özelliği paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır,

13-TeklifedilenmalzemeFDA,cEbelgelerinesahipolmalıdır.Teklifverenfirmabubelgeleri
sunmalıdır.

14.TeklifÖncesiilgiliaIlmayöneliknumunebölümümüzeteslimedilmelidir.Teklifsaatinden
sonra teslim editen numuneler kabul edilmeyecektir,

"-we loılı



K\ıl288
Set,İntroducer,Periferik l 6-4,1cm,Örgülü,Hidrofi lik Şartnamesi

l.Entry Kateter atravmatik damar liimenine zarar vermemelidir.
2.Hidrofilik yüzeye sahip olmah
3.En az 16 cm uzunlı.ığrında olmalı
4.Dilatasyon yapacak kateteride ayrıca hidrofilik olmalı
5.Kullanılan setle uyumlu oknalı
6.Sistemde side port lümeni bulunmalıdır
.7.ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki

belgesiyle göstermetidir ve bu belge ihale dökiirnanlarında sunulmalıdır.
8.Distfibütör İirmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doİİoru ve Biyomedikal Müendisi bulunmahdır.

9.ihaleye girecek tirmalar en az 2 gün önceden kutlanılacak malzemeyi ilgili klinitte denetip uygunluk

belgesi alnıalıdır.
|0.ilgiIi şanname maddelerine birebir uymayan firmalann teklifleri değerlendirmeye alınmayacakİır.

ffi"



KV1309
HlDRoFiLlK TESLıM KıLAVUZU şARTNAMEsi
1.Teslim Teli alravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
2,Uç kısmı incelen tipte olmalıdır,
3.0.88 mm olmalıdır.
4.Uç kısmı tel kısmından hafif ve bu sebeple rahatlıkla ilerleyebilmelidir.
5.lhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
6.Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal Mühendisi
bulunmalıdır.
7.ihaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanllacak malzemeyi ilgili k|inikte

denetip uygunIuk belgesi almalıdır.
8.1lgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
allnmayacaktlr.
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