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1 ANJİoGRAFİ ÖRTtj sEn 2750 ADET i

2 irıırnoousen,ıH jf ocnırix 750 ADET ,

İıVrRoDusE& ANJioGRAFİK, RADYAL ARTER 1500 i ADET

4 sET, İNTRoDusE& PERİFERİI( 16-44cM, ÖRGOsOz,
HİDROFİLİK

75 ADET

5 LONG SHEATH 7FR 15

6 BASINÇ BANDAJI 1500 ] ADET

7-i sot DiiAGNosriK nTErERi JL 4.0 6F 750 ADET

8 : sAĞ DİYAGNoslİK KATErERİ JR 4 6F 1000 ADET

9 DIYAGNofiK KATETERI Jt3,5 6F T
:

500

P D K KATETER 750 ADET

11 D KATETER 6F JR{ 500 ADET

12 sol GuiDiNG KATETER 6FlL 4 500 ADET

13 KILAVUZ KATETER .o78 F/ 100 JL-4 (GUİDİNG KATErER) 500 i ADET

14 KLAVUZ TEl- 032,L038,, STANDART 2500

15 KtAVuz TEL 0,32 / 0,38 HIDRoFIuK 260-300 cM 250 i ADEr ] i

16 50 ADET ]

1,7 x[AWz TEL 0,3210,38
300 cı,l

PER SERT TEFLON KAPu 260- ADET

18 PrcA nLAVuz TEt" 0,014,, 150_190 cM ARASI (GuIDE
wiRE 0.014 soFT J )

1250: ADET i
I

19 rrcı ı«ı-lvuz rrı_, o,o14" 150_19o cM HİDRoFİuK 30 ADET

20 PTCA KILAVUZ TEL, o,014" 150-190 HİDRoFİLjK 750 ADET

21 RACLE 12)PTCA KILAWZ TEL, 0,014" 150_190 cM cTo ( 100 ADET

22 KILAvUz TEL, 0,014_0,018,, 100 ADET
REKANAÜZASYON LDER

23 KILAvUz TEL, 0,014-0,018", 75 ADET
REKANAÜZASYON
KORONER BALON 1250 ADET

25 ıoııl xoıı prıAı ronoırn aALoı 1000 i ADET

26 oRAILKATETER BALoN ANJioPLAsTİ 0,14 MoN 500 ADET

27 KATErER"BALoN,ANJİYoPLAsTi,014,,MoNoRAİL,DÜŞÜK 750 ADET
PRoFİ[_Lİ( KoRoNER ToTAL oKÜzYoN BALoNU)

28 FrcA Mİl(Ro KATErEETEi LÜMENu 30 ADET

29 PTCA [.1 TEK ENu6F ADET

30 l-ilı,ı eı.ıl-İ3, s rFrcA MiKRo KATErEPj çiFr 25; ADET

3ı PTCa MİKRO KATErER VİDALI İP 7o ADET

32 slEİtrr, KoRoİ.]ER, BALoNA MoNTE EDiLMİŞ İLAç
sAuNıMu(EVERouMUs)

750 ADET

33 iı-ıç rıruTaiirü Nüs KApu)KORONER STENT 7s0 : ADET

KORONER STENT iLAç KAPu (BİoDEGRABLE PoÜMENLi
sıRoüMüs KAPu)

500 ADET

ınibat|el€fon: Tel.: 0 (4l4r344 4l65 Falis :0(4l4)3444l 69
Adres: Araştlrma ve Uygıılama Hastanesi osmanbey Kampüsü ŞANLl U RFA

Mal / Hizmet Adl

3

ADET ]

ADET

10

ADET

KtAvUz TEL 0,3210,38 HtORoFıuK SERT 260-300cM

24 I

34



35 KORONER GREFT STENT 15 ADET
!

35 srEMr, VASKÜLER, GREFT KAPu, PTFEü, BALoNLA
ACİLAN, MONORAİL

15 ADET

MANİFoLD SET(ANJioGRAFi Kİr) 2500

38 lNDEFLAToR - DEFLAToR 1350

39 Y KoNNEKrÖR 1250 ADET i
:

KORONER SNARE 10 ADET

4| KATETER. YABANCI CISIM YAKALAMA, BASKET 15i ADEr

42 VASKÜLER KAPATMA sİsrEMİ, 5-9F 100: ADET

43 GEÇICI PACEMAKER TEU 25 ADET

44 TROMBÜS AsPİRASYON KATETERI 10: ADET

45 sTtNT, VAsKÜl.fR, KARorİs, (ENDİÜĞİNDEN AçILAN,
cEüK / NiİNot / DisrAL İNCEİ-EN MoNoRAİL (7x30)

50 ADET

46 AVIAToR PLUS 8ALoN KATETER 50X2OMM w 50 ADET

47 EMBOÜ KoRUYucU sİsrEM, GEçici, FiLTRELi /
i,4oNoRAIL / MoNoRAILE CEVRIL_EBıLEN

50 ADET

48 EMBoÜ KoRUYuo,, sİsrEi,1 GEÇİcİ BALoNLU AKIM
çMRiciLi

20 ADET

49 KATErER ,ANJtroGR^FIFRdjLÜ , YUMuŞAK uçLu (038
F6 100 sIM_2)

i

l

50 ADET

50 KAİEIE& AN,İYoGRAFİ, ÖRGÜLÜ, HİDRoFİÜK, UZUN
(>105 o4.XsuP{ATH 8EAcoN TIP KATETER)

50 ADET

51 lqrcE&KItAVUz,NÖRoVA5KÜtfR,ÖRGÜLÜ (ENVoY Gc
6F 100cM MPD)

50 ADET

52 cuTIiNG BALoN 2.5 X 10 M1,1 5 ADET

53 MSINÇ ÖLÇER KILAWZ TEl- KORONER HEMODİNAMİ
ÇAuŞMA

20 ADET

54 KORONER STENT 250 ADET

55 oToNlATiK ENJEKTÖR ŞIRINGASI 150ML
I

50

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

'Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve ıeklifile birlikre SGK sorgulama sisteminin çtktıs! leklif ile birlikte verilmelidir

idare No : 63760.3 8.32.00.0l .330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukarıda bildirilmiştiı

Adres: fuaştrma ve Uygplama Hastanesi osmanbey Kamplısü ŞANLIURFA
lnibaı t€İefon: Teı.:0 (4ı4) 344 4ı 65 Faks : 0 (414) 344 41 69

37 ADET

ADET :

40

ADET



.l-] ınjıvogu.t Örtü seti

l. setleı non-woven olarak adlandınlan dokunmamış kumaştan i.iretilmiş olup anjiyografi
esnasında kullanıma uygıın ve tek kullanrmlık steril olma özellikleri taşımalıdır.

2. Hasta üst örtüsiınde üst kaü işlem sırasında oluşacak kan, alkol velveya bu özellikteki
sıvılann taınamııun örtii tarafındarı absorbe edilmesini sçlayan çok emici medikal non-
woven yani bu sıvrlann alta geçmesini engelleyen bakteri bariyerli 30 mikron medikal
polietilenden oluşan iki katlı materyalden mamul olmalıdır.

ı. Örttı üretiminde kullanrlan malzemeler arkasını ve giyenin içini göstermeyecek tipte
olmalıdır. Yarı şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez.

4, Hasta örtüsü l50 X 300 cm boyutlannda olmalıdır. Örtti üzerinde hastarun kasık
bölgesine gelecek şekilde iki adet 10 cm çaplı deliği bulunmalı, bu deliklerin üzerinde
cenahi film bulunmalı, cerrahi filmin tam ortası 6 cm açık olmalıdır, Örttıntın hasta
üzerine serilişini gösteıen yön etiketleri ve cerrahi filmlerin açılma yönlerini gösterecek
yön etiketleri bulunmalıdır.

5. Ana örtü gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak
sağlayacak şekilde katlanmrş olmalıdır.

6. Tilın örtil içeriği alet masa örtiisiine bohçalamalıdır.
7, set bir yüzü medikal k6ğıt, diğer yiizü medikal filmden oluşan ambalajlarda

verilmelidir.

8. Ambalaj iizerinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu gösterir indikaıörler
bulunmalıdır, paket iizerinde malzeme adı, üretim numaıa§ı, sterilizasyon tarihi-seri
numarası, son kullanım tarihi ay ve yll olarak belirtilmelidir. Firma adı, telefon ve faks
numarası ve gerekli uyarılar yazılmış olmalıdır.

9. Set etilenoksit veya gama yöntemi ile steril edilmelidir.
l0. Ürün uluslararası kalite belgelerinden en az (CE - FDA ) birine sahip olmalıdır.
1l, Yurt iÇinde imat edilen örtii setleri CE markalı, imal edilen iiriinlerin üretildiği firmalar

Iso 13485 kalite güvence sistemi çerçevesinde belgeli olmalıdır. Bu belgeler ihale
sırasında noter tasdikli olarak komisyona verilecektir.

12, Yurt dıŞında imal edilen ithal örtti setleri CE markalı, imal edilen ürünler iiretildiği
firınalar İso ı3485 kalite güvence sistemi çerçevesinde belgeli olmahdır. İt atçı

Yıd.

firmalann T.C. Sağlık Bakanlığı ithal izni bulunmalıdır /
13. Setin içerisindeki malzemeler aşağıda belirtitdiği gibi olmalıdır: )

2 adet I50X2OO cm masa örtüsü '' ,,"^. D'a*'Jrlr4#ffig
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l adet l50X300 cm Hasta örtü§ü

I adet 500 ml yıkama kabı

l adet boyama stingeri

3 adet tam korumalı ultrasonik dikişli önliik
2 adet kahn en az 40x60 cm boyutlannda kompres bulunmah ve anjioplasti işlem
esnasrnda oluşan kanamayı absorbe edebilmelidir. (çok emici çabuk deforme olmavan
özellikte olmalıdır)

5 adet 7,5x7,5 gazlı bez.

l adet Fluoroskopi kıtıfı 100 cm çaph
14, kullanım sırasında üretim hatası olduğu veya ihale öncesi verilen ömek numuneden

farklı olduğu ve şartnamedeki teknik özelliklere uymadığı saptıınıın malzemeler
hastanede iki kardiyolog tarafından bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve
firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

15. ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından
kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun
olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışr bral«ıIacaktrr
17. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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/-\ Sut Kodu KRl06l- İntroduser, Anjiografik (Femorat) Teknik Şartnamesi

l. Introducer sistemi sideport'lu, stopcock'lu ve hemostatik valfli olmalıdır.
2, Çapları 6, 7, 8, F olmalıdır ve istenilen çapa göre ürün temin edilebilmedir. ..Size'' olarak

özelIikle 7F kullanılacak olup diğer "Size'' miktarları bölüm tarafında belirlenecektir.
3, Di|atatör ve bir ucu J şeklinde diğer ucu düz, her iki ucu da fleksible 0.038'', ve 45 cm

uzunluğunda guidewire içermeIidir.

Kılıfen az l lcm uzunluğunda olmalıdır.
Hemostatik valf, kateter ve guidewire girişlerini kolay,aştırmalı ve sistem geri kaçakları
önlemlidir.

Dilatör kıhf içinde kilitlenebiIir olmalıdır.
Dilatatör ve t<ıIıf birlikte cilt altında darnar içine doğru ilerletiIirken gerekli desteği
sağlayarak cilt altından rahat bir şeki,de geçebilmeli ve şeklini koruyabi|melidir.
lntraducer set için valf kısmı sızıntı yaratmayacak şekilde olmalıdır. Bunun vanında
guidewire ve guiding kateterin tork özelliğini azaItmamalıdır.
intoducer sheath'in valfkısmı kalınlığı belli edecek renk kodlanna sahip olmalıdır.
Kılıflann uç kısmı hidrofiIik kaplama olmalıdır.

sheat'in gövdesi kink yapmama özelliğine sahip olmall ve cilt,e temas tespit için dikiş
haIkasına sahip olmalıdır.

Set 0,038 inch guidewire ile kullanılabilen 6-8 cm uzunluğunda l8 G seldinger arteriyet
iğneyi içermelidir.

Set içerisinde ll nolu keskin sivri uçIu bistüri bulunmalıdır.
Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
ürün|er orijinal ve steril ambalajında teslim ediIecek olup ambalajlar üzerinde sterilizasvon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma taıihi belirtilmiş olmalıdır.
kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözIü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi
iIe değiştirilecektir.

.t.

5.

6.

7.

8.

9.

l0.

ll.

l2.

l3.

l4.
l5.

l6.

l7.

l8.

Ihıleden önce numune testim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrtacaktır
ıhaleden önce l adet numune bölüme teslim edjlecek, ihale sonrası
kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanı|an malzeme geri iade edi
olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

Yrd.Dot Dr.Zijlkif
. PU AQs t! lla§|ane§|
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)-"\ Sut Kodu KR1062- İntroduser, Anjiografik, Radyal Arter Teknik Şartnamesi

l. kateteri radiyal damara yerleştirmek için kullanılan bir intraducer sistemi olmahdır.
2. Kanül 6fbüytiklüğünde ve uzunluğu en faz|a 7 -8 cm olmalıdır.

3. 6 F ÇaPındaki kılıf, dilatör ile 21G iğne ve 11 nolu keskin sivri uçlu bistüri bulunmalı ve

aynı orijinal steril ambalajında teslim edilmelidir.

4. Esnek ve bilkiilmeye dirençli kaniilü olmalıdır.

5. Polietilen, 2 katmanlı, elastik yapıda olmalıdır.

6. sistemin geriye kan akrmını engelleyen spiral dizaynlı, altı kesitli hemostatik valfi
bulunmalıdır.

7, vana tasanmı. çoklu kateter değişimlerinin zorluk]annı dayanıklı olmalıdır.
8, Girişim yapılırken ilaç uygulaması, kan ömeği alınması ve basınç monitörizasyonuna

imkıin sağlayan üç musluklu 20-25 cm yan uzatması olmalıdır.
9. yan uzalması, hava baloncuklarının gözlenmesini sağlayacak şekilde şeffaf olmalıdır.
l0. Girişim sırasında sabitlemeyi sağlayan, dönebilen sütur yakası olmalıdır.
ll, Dilatör kanül geçişi, girişim esnasında minimum doku hasan ve minimum dirence

sebep olacak şekilde esnek olmalıdır.

l2. Renkli kodlama sayesinde ölçüleri kolay ayırt edilebilir olmalıdır.
13. Sistem 0.02t inç kalınlığında 45-70 cm uzunluğunda paslanmaz çelikten, yumuşak ve

atravmatik mini, ucu düz kılaııız te| ile beraber olmalıdır.
14. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( 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. kullanım srrasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

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

17. ihaleden önce numune teslim etnıeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

18. ihaleden önce l adet numune böli.ıme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanrlan malzeme geri iade edilm ecek.

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacakhr.

19. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü Iidir.
Yrd.Dor.OıZül
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h-\ Sut Kodu:KR 2005- Glidesheath Slender Teknik Bilgileri

l. İntrodüser seti radial kullanım için uygun olmahdır.
2. İntrodüser seti içerisinde ponksiyon iğnesi ve teli yer almalıdır. Metalik ve plastik

tel/iğne opsiyonları olmalıdır.
3. İntrodüser uluslararası §tandart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış, özel

hidrofilik kaplama (M-Coat) ile dış yüzeyi kaplanmış olmalıdır.
4, introdüser ucu atravmatik yapıda olmalı; introdtıser, dilatör ve tel geçişi ponksiyonu

kolaylaşlracak şekilde pürüssüz olmalıdır.
5. İntrodüserin 10cm ve l6cm uzun]uk çeiştleri olmahdır.
6. 5F, 6F ve 7F çap opsiyonları olmalıdır.
7, introdüserin ince duvar yapısı sayesinde +lF daha geniş iç kullanım sağlamahdır.

Buna göre introdüser duvar kalınlığı 0.12mm.yi geçmemelidir.
8. introdüserler teker ambalajlanmış steril orijinal paketlerde olmalı ve paketler tizerinde

uluslararası standartlara uygun introdüser ölçüleri, kod numarası, lot numarasr, son
kuI lanma tarihi bulrınmalıdır.

9. Uluslararası kalite belgelerinden CE'ye sahip olmalıdr.
10. kullanım sırasında üretim hatası olduğu veya ihale öncesi verilen ömek numuneden

,arklı olduğu ve şannamedeki teknik özelliklere uymadığı saptanan malzemeler
hastanede iki kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve
1'irnıa tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l1, İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından
kullanım siiresinde değerlendirilecek. kullarulan malzeme geri iade edilmeyecek.
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l2. İhaleden önce numune teslim etmeyen tek|ifler ihate dışı bırakrlacaktır
13. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

rANRlVERDl
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{_ Sut Kodu KR l05l-Long Sheat Teknik Şartnamesi

1- Kateteri damara yerleştirmek için kullanılan bir sitem olmalıdır.

2, 45-80 cm aralılarrnda farklı uzunluk seçenekleri ile 6,7 ve 8 french çaplan mevcut

olmalıdır. sheat "uzunluk ve size'' bölüm tarafından belirlenecektir.

3- Distal ucunda radyo opak marker bulunmalıdır.

4- 0,038 inçh guidewire ile uyumlu olmalıdır.

5- coil-wire tasanmı sahip olmalıdır. coil"in kendisi fleksibl polimeı katmanları

arasında yapıştınlmış olmalıdır. En uçta ise hidrofilik bir yüzey ile kaplanmış
olmalı ve bu şekilde duvar kalınlığının artmasından kaçınılmış olmalıdır.

6- kink yapmamalıdır ve entegle edilmiş side port- hemostaz valvi ve bıına bağlı 3

yoliu musluk (stopcock) bulunmalıdır.

7- setin içinde snap-Iock özelliğinde damar dilatatörü ve obturator başlık
bulunmalıdır.

8- Hub sleeve tasanmı bu bölgede oluşabilecek kinklere karşı korulucu yapıda

olmalıdır.

9- Ma|zemeler steril orijinal ambalajında olmahdır.

l0- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen iirünü olmalıdır
ll- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l2-kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanarı malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdır.
l4- Ürünler en az l (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

l5- İhaleden önce numune testim etmeyen tek|ifler iha|e dışı bırakılacakhr

16- İhaleden önce 1 adet numune böliıme teslim edilecek, ihale sonrası bölünı

tarafından kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacai:tır.

17- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
ş ş
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f,r-; Transradial girişim kol Bandı ( TR Band ) teknik şartnamesi

l- kol bandı transradial girişim sonrası kanamayı durdurmak için radial artere basınç
uygulamak için dizayn edilmiş olmalıdır.

2- kol bandı olası istem dışı kanamayl kontol edebilrnek 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 basnç uygulamak için kullanılmak iizere enjektör

aynı paketin içerisinde olmalıdır.

5- kol bandı. venöz dönüşü engellemek için 2 adet hava yastığı bulunacak şekilde dizayn
edilmiş olmalıdır.

6- Ürtin uluslararası kalite belgelerinden en az ( CE - FDA ) birine süip olmahdır.
7, Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş o|malıdır.
8- kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastaıede iki kardiyolog

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

9- Ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dryı bıral«lacaktır

l0-ıhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek.

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ll-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut ı<odu:«nl103-Sol Koroner Arter için Diagnostik Kateter Teknik Şartnamesi

l- Kateter 6 F kalnlıklarda olmalı, aynı introducer kalınlıklan ile kullanıldığında
Tork ve pushabilite özelliğini korumalıdır.

2- Uç şekli JL 4.0, JL 4.5, JL 5.0, AL 1, AL 2,AL3 seçenekleri olmalıdır
3- İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdr.
4- Kateter l/l tork özellikte olmalıdır.

5- Kateter duvarı ince olmah ve 1200 PSI basınca dayanıklı olmahdır.
6- kateter gövdesi l«nlma direnci güçlü, wire-braided özellikte ve çelik tel örgü ile

desteklenmiş olmalıdıı.

7- Kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atravmatik olmah ve vücut ısısında tip
hafizasıru korumalıdır.

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

9- İtilebilirliği, döndürülebilirliği ve radyoopasitesi yfüsek olmalıdır.
r0-6 F lik çap için en az 0.047 inch'lik iç çapa sahip olmalıdır.
11- Kateteılerin uzunluğu en az 100 cm olmalrdır.

12- ihaleye sunulan katater üretici firmanın en son tiretilen ürünü olmalıdır
13- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
l4-kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücıetsiz yenisi ile değiştirilecektir.

15- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
16- Üriınler en az2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır.
l7- ihaleden önce nuınune teslim etmeyen teklifler ihale dışı brakrlacaktır

18- İhaleden önce 1 adet numune böliime tesiim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l9- İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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3-\ s" Kodu KRl103- §ağ Koroner Arter için Diagnostİk Kateter Teknik Şartnamesi

l- kateter 5-6 F ka|ınlıklannda olmalı, aynı introducer kalınlıklan ile kullanıtdığında
Tork ve pushabilite özelliğini korumalıdır. Uç şekillerinden JR 3.5, JR4, JR4.5, JR5,
ARl, AR2, ve AR3 seçenek_leri olmah

2- İç liimen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.
3- Kateter l/l tork özellikte olmalıdır.

4- Kateter duvan ince olmalı ve 1200 PSI basınca dayanıkh olmalıdr.
5- kateter gövdesi kınlma direnci giıçlü, wire-braided özetlikte ve çelik tel örgü ile

desteklenmiş olmalıdır.

6- Kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atravmatik olmalı ve vücut ısısında tip
hafızasını korumalıdır.

7- kateterin proksimal ucu plastik hub olmah burada kateterin çapı kahnlığı ve tip
kodlaması bulunma]ıdır.

8- İtiIebilirliği, döndürülebiIirliği ve radyoopasitesi yiiksek olmalıdır.

9- 5 F lik çap için en az 0.043 inch, 6 F lik çap için en az 0.047 iç çapa sahip olmalıdır.
l0- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.
l l- İhaleye sunuıan katater üretici firmanın en son üretilen tirtinü olmalıdır
l2-Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
13- kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafından bir futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi iIe değiştiritecektir.

14- Uiuslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
l5- Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerint]e

sterilizasyon tarihı ve yöntemi İte son kuIlanma tarihi belirtılmiş olmalı<lır.
l6- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralılacaktır
17- ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullarulan malzeme
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l8- Ihale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelitti
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],': Sut kodu:KRll40- Sol Koroner Arter için 3,5 Diagnostik Kateter Teknik Şartnamesi

l- kateter 6 F kahnlıklarda olmah, aynı introducer kaluılıktan ile kullanıldığında
Tork ve pushabilite özelliğini korumalıdır.

2- Uç şekli JL 3,5 seçenekleri olrnalıdır

3- İç ltimen genişliği 0.038 guidewire ile ulumlu olmalıdıı.
4- Kateter l/1 tork özellikte olmalıdır.

5- Kateter duvan ince olmalı ve l200 PSI basınca dayanıkh olmalıdır.
6- kateter gövdesi krnlma direnci güçlü, wire-braided özellikte ve çe|ik tel örgü ile

desteklenmiş olmalıdır.

7- Kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atravmatik olmalı ve vücut ısısında tip
hafızasını korumalıdır.

8- kateterin proksimal ucu plastik hub olrnalı burada kateterin çapı kalınJığı ve tip
kodlaması bu|unmahdır.

9- İtilebilirliği, döndilrülebilirliği ve radyoopasitesi yiiksek olınalıdır.
10-6 F lik çap için en az 0.047 inch'lik iç çapa sahip olmalıdır.
l l- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.
12- ihaleye sunulan katater üretici firmanrn en son üretilen i,irtinü oimalıdır
13- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14- ku|lanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

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

15- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
16- Ürtınler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edi|ecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma taıihi belirtilmiş olmalıdır.
l7- İhaleden önce numune teslim etmeyen tekliiter ihıle dışı bırakrlacaktır

18- İhaleden önce 1 adet nıımune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafından kullarıım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bı

l9- İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

rakılacaktır.
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ı,\ Sut Kodu KRl06O-Radyal Diagnostik Katater Teknik Şartnamesi

l- Kateter şekli "Tiger'' şeklinde özel olarak transradial

dizayn edilmiş olmalıdır.

angiografi işlemleri için

2- kateter şekli ve özel dizaynı sayesinde, işlem esnasında kateter değişikliğine gerek
kaimaksızın, tek ( 1 adet ) kateter ile Sol ve Sağ koroner damarlan görüntülemeye
uygun olmalıdır.

3- kateter'in iç tüpü işlem esnasrnda kink yapmaması için, yeterince sertlik sağlayan
madde ile §ylon l2 ) üretilmiş olmalıdır.

J- kateterin dış tüpü yeterince esneklik sağlayan nylon elastomerden imal edilmiş
olmalıdır

5, kateter uç kısımları travma riskini azaltmak için poliüretan materyalden imal
edilmiş olmalıdır.

6- kateter birebir tork, itiIebilme ve şeklini koruma özellikleri için, uç kısımları 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" ı 6 french olmalıdrr. Kateterlerin uç şekilleri arasında TIG 3.5 -

TIG 4.0 - TIC 4.5 ve TIG 5.0 çeşitleri bulunmalı ve k_linik ihtiyaçları
doğultusunda istenilen ölçüler ve adetler teslim edilebilmelidir.

l0- U|uslararası kalite belgeterinden en az birine ( cE - FDA ) sahip olmalıdır.
l l- Ürtınler orijinal ve steril ambalaj ında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
12- kullanım sırasında üretim hatasr 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 bırakrtacaktrr

14- İhaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sorırası bölüm

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullarulan malzeme

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
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l l\ s't Kodu KRll42 Sağ Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik şartnamesi

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

6- Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kın.ma rezistansr ytıkseltilmiş.
itilebilirliği arftınlmış olmalıdır.

l l- kateterin hafıza özelliği (memory) olınalı, guide wire ile düeltildikten sonra eski
haline dönmelidir.

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek. kullanılan malzeme geri

5.

§
l
P

l- Kateter 5fve 6F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır
2- 6 F lik çap için en az 0.068 inch iç çapa sahip olmalıür.
3- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.
4- Kateterlerin ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

7- kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı
olnralıdır

ve radoopak

9- İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile ulumlu olmalıdr.
l0- Kateterin torku l/l olmalıdır.

l2- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
13- İhaleye sunulan malzeme iiretici firmanın en son üretilen iiriinü olmalıdr
l4- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmeIidir.
15- kullanım slrasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

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

16- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
l7- Ürtinler en az2 (iki) yıI miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır.
l8- İhaleden önce numune tesüm etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacakhr
19- ihaleden önce l adet numune bölı,ime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

de

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bı

20-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmem
,ı:jlkif 
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8- kateterin iç yilzeyi si,irtünmeyi azaltrcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde
belirtilmelidir.



q\ Sut Kodu KRl142- Sol Koroner Arter için Guidİng Kateter Teknik Şartnamesi
l- Kateter 6F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmaiıdrr.
2- 6 F lik çap için en az0.068 inch iç çapa sahip olmalı ve kateterlerin uzunluğu en az

l00 cm olmalıdır.

3- kateterlerin ucu koroner damarlara

atravmatik yapıda olmalıdır.

zartır vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

4- Kateterlerin en s* kullanılan JL 3.5, IL4,JL 4,5 JLs, EBU 3.5, EBU 3.75 EBU 4,
ALl, AL2, AL3, çeşitleri bulunmalıdır. Özeilikle EBU katater için alternatif
olarak üretilmiş farklı isimlerdeki güdingler kabul edilmeyecektir

5- Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kınlma rezistansı yükse|tilmiş,
itilebilirliği arttınlmış olmaiıdır.

6- kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak
olmalıdır.

7- kateterin iç yiizeyi siirtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde
belirtilmelidir.

8- iç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu ve kateterin torku l/l olmahdır.
9- kateterin hafiza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile diizeltildikten sonra eski

haline dönmelidir.

l0-Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalı ve İhaleye sunulan malzeme üretici
firmanın en son iiretilen i,irünü olmalıdır

ll-Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12- kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

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

13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
14- Ürünler en az2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
l5- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır

l6-iha|eden önce l adet numune boliime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanm süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri i
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır

l7- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemel
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t)) s't Kodu KRl l42- 7F Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

l- Kateter 7F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.
2- 7 F lik çap için en az 0.078 inch iç çapa sahip olmalıdır.
3- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cmolmalıdır.
4- Kateterlerin ucu koroner damarlara zaıar velmeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.
5- Katete erin en sık kullanılan JL 3.5, JL4, JL 4,5 JL',EBU 3.5, EBU 3.75 EBU 4,

ALl, AL2, AL3, çeşitleri bulunmalıdır. Özellikle EBU katater için altematif
olarak fuetilmiş farklı isimlerdeki guidingler kabul edilmeyecektir

6- Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kırıima rezistansı yükseltilmiş.
itilebilirliği arttırılmış olmalıdır.

7- kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak
olmalıdır.

8- kateterin iç ytueyi sürtünmeyi azaltıcı madde ile kaptı olmahdır ve bu madde
belirtilmelidir.

9- İç liimen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdr.
10- Kateterin torku 1/1 olmalıdır.

ll- kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ite diizeltildiken sonra eski
haline dönmelidir.

l2- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
13- ihaleye sunu,an malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmahdır
14- kullanım srrasında üretim hatasl olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bif tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücletsiz yenisi ile değiştirilecektir.

15- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
16- Ürıhler en az2 (iki)yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarüi ve yöntemi ile son kuilanma tarihi beliıilmiş olmalıdır.
17- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler füale dışı brrak acaktır
18- İhaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek. kul,anılan malzeme geri iad !ışe

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dı bırakılacaktır.

19- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmo4 Dı
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[q \ sut Kodu KRl066- 0,0J8 inch J tipi Standart uzun Guidewire Teknik Şartnamesi

l- Guidewire 0.038 inch kalınlığında olmalıdır.

2- PTFE ile kaplı ve fix-core olmalıdır.

3- Guideüre l 80- 1 90 cm uzunluğunda olmalıdır.

4- Guidewire itilebilirlik özelliği yiiksek olmalı ve koroner anjiografi esnasında

kateter katlanması durumlanıda kateterin şeklinin guidewire tel ile diizeltilmesine

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 iıretici firmanın en son üretilen iiriinü olmalıdır

9- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

ll- Ürünler en az2 (ıkı) yılmiatla teslim edilecektir

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

durumunda tektif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

13- İhaleden önce numune tes|im etmeyen tek|ifler ihale dışl bırat<ıtacaktır

t4- ihaleden önce 1 adet numune böliııne teslim edilecek, ihale sonrası böliim
tarafından kullanım siiıesinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırat<ılacaktır. 
?

l5- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemetidir.
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\f Sut Kodu KRr068- Kılavuz Tel, 032"-038', Hidrofilik, 260-300cm Teknik şartnamesi(Standart Exchange Hidroiilik Kılavuz Tel)
l, standart Exchange Hidrofilik kılavuz Tel'in çekirdeğinde super esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış §itinol) radi"p"tr"iio bir metal içermelidiı.

il:il]tr"llx]uz 
tel'indistal.ine geldikçe i"."l"."t, düa esnek ve 1umuşak yapıda

2, standart Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in Nitinol Core'un üzeri uluslararasıstandart ölçüIerde biyolojik uygunluğu kanltlanmış r;zeı poltıretan elastomer malzemeile kaplanmış oImalıdır.
3' Tel'in Poliiratan yüzeyi extra radyopak tungsten malzeme ile kaplanmış olma]ıdır.
. Böylece kılaruz tel'in göninürlüğü arttırılrİış ol-ulrİr..4, standart Exchange Hidrofitik Kıüıuz r.ı'l, .r-i,i, ıı,drofilik polimer malzeme ilekaplanmş olup, su ve kan gibi biyolojik orl*İ*"-*u geçildiğinde, biyolojikortamda en zor geçişlerden bile rahat,ıkla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. Bumalzeme poliiretan malzeme ile birbirindei avnl."rr.* şekilde kaplanmış olmalıdır.5, Tel'in ucu kesinlikle atravmatik olmaı, ,e standu.t E*change Hidrofilik Kılavuz Tel.inpolimer Hidrofilik kaplamasl ile kateter, rrıaru, teı tıre.inden ilerletildiğinde çokkolay kaynasını sağlamalıdır.

6, süper esnek Nitinolcore sayesinde bükülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini_ almalıdır. Bu özelliği ile Kılawz tel kuvvetli lr"n-y" ."lrlp olmalıdır.7, Standart Exchange Hidrofilik Kılavuz T.ı'i"O.;l;6;:s inç kahnlıgında ve 260-300cm uzunluğunda dtiz ya da açılı uç altematifleri olmalıdır.
8. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olmalıdır.
9, Ürtınler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerindesterilizasyon tarihi ve yöntemi ile uluslar aıası standartlara uygun Guide wire inölçüleri, kod numarası, lot numarasr ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdr.
l0, kullanrm sıraslnda iıretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kaıdiyologtarafından bir tutanak tutulup firmayi .rıu uııii.ii."* ve firma tarafından ücretsizyenisi ile değiştirilecektir.

l I. Ihaleden önce nu une teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır12. İhaleden önce l adet numune bölüme leslim edilecek , ihale sonrası böliinı taıafındzınkullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.l3. Ihale sonucunda ürün temini l0 iş günü nü geçmemelidir.
§
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l b ) Sut Kodu KRl072- Kılavuz Tel,032"-038", Hidrofilik, 260-300cm Teknik Şartnamesi

stiff Exchange Hidrofilik kılavuz Tel'in çekirdeğinde super esnek özel Nikel-
Titanyum alaşımından yapılmış §itinol) radiopak solid bir metal içermelidir.
Nitinol core kılavuz tel'in distat'ine geldikçe incelerek, daha esnek ve 1umuşak
yapıda iIe sonlanmalıdır.

2. Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in Niünol Core'un tDeri uluslararası Stiff
ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poltiretan e|astomer malzeme ile
kaplanmış olmalıdır.

3, stiff Exchange Hidrofılik kılawz Tel'in polüratan yiizeyi extra radyopak tungsten
malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Böylece krlavuz tel'in göriıni.irlülügü arttınlmış
olmalıdır.

4, stiff Exchange Hidrofi|ik Kılavuz 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 poliiretan malzeme ile birbirinden aynlmayacak şekilde kaplanmış
olmalıdır.

5, StiffExchange Hidrofilik Kılaıuz Tel'in ucu kesinlik]e atravmalik olmalıdır.
6, Stiff Exchange Hidrofilik Krlawz Tel'in polimer Hidrofilik kaplaması ile kateter,

Kılavuz tel üzerinden ilerletildiğinde çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
7, Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in Süper esnek Nitinol core sayesinde

biikülmelerden etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile kilaıuz tel
kuwetli hafızaya sahip olmalıdır.

8, StiffExchange Hidrofilik Kılavuz Tel damar içinde l:1 tork kontrolü sağlamalıdır.
9, Stiff Exchange Hidrofilik Kılavuz Tel'in 0.035-0.038 inç kalınlığında ve 260-300

cm uzunluğunda, düz ya da açılı uç altematifleri olmalıdır.
l0. stiff Exchange Hidrofilik krlavuz Tel teker teker ambalajlanmış steril paketlerde

olmalı ve paket iizerinde uluslar arası stifflara uygun Guide wire in ölçüleri, kod
nıımıırı§ı, lot numarası ve son kullanma ıarihi belirtilmelidir.

ll, StiffExchange Hidrofilik Kılaıuz Te|'in FDA veya CE belgeleri olmalıdır.
12. Üriinler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

l3. Kullanım sırasında üretinr hatası olduğu

l

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup
er iıastanede ik

rilecek ve firma §o
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecekti r

saptanan malzsmel
firmaya sozlt{ bildi
^_.-;l!_j[,Jffu



-

,1
j

l4. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır
l5, İhaleden önce 2 adet numune böliıme teslim edilecek, ihale sonrası böIiim

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kutlanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir. r
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]\'i S't XoO., KR1077- Klavuz tel, 0,032"-0,038' süper sert teflon kaplr, teknik şartnamesi
l, super stiffkılavuz Tel'ler hem vascular hem nonvascular uygulamalar için ideal olmahdır.
2. Super StiffKılaıuz Tel teflon kaplama olmalıdır.

j;"İilll Stiff Kılavuz Tel'ler 0.035-0,038" kalınlığında ve 260-300 cm uzunluğunda

4. Düz uçlu olmalıdır

5. Trombüs oluşumuna karşı dirençli olmalıdır.

6, klavuz tel gövdesi krvnmlı damarlarda kateter ve balonun rahat taşıyabilmesi içingüçlendirilmiş supnıcore yapısrnda oIma]dır.

7. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

8. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
9, Ambalajlar iızerinde sterilizasyon yöntemi tarihi ve son kullaııma tarihi bildirilmelidir.
l0. Ürtlnler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

l l, kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyologtarafından bir tutanak futulup firmaya sozıtı aiıaiııe"ek ;;;.*. tarafindan ücretsiz yenisi iledeğiştirilecektir.

12. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralalacaktır
13, ihaleden önce l adet numu,e b6lüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm taıafindankullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan ,nuır"m" geri iade edilmeyecek, uygunolmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır. )

I4. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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ü Sut Kodu KRl084- 0,014 inch Soft Guidewire Teknik Şartnamesi

l- Güdewire 0.014 inch kalınlığnda 180 cm uzunluğunda ve koroner anjiyoplasti
işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2- Farkh lezyonlarda kullanımı kolaylaşırmak için yumuşak uç kısmı düz ve j
şeklinde olmalıdır. Bu seçeneklerden her birinden hangi oranlaIda tercih edileceği
teslimat öncesi bildirilecektir.

3- Distal ucu kolayca şekil verilip ve bu şekli uzun siire müafaza edebi,mesi için
şekil alma çubukçuğu ihtiva enneidir.

4- Distal kısmı kayganlığı arttıracak, lezyonlarda atravmatik geçişi sağlayacak
materyalle kaplanmış olmalıdır.

5- Kılaıı,ız Tel'in görtinebilen (x-Ray altında) uzunluğu en az 3 cm olmalı, lezyon
göriintiisünü kapatmamalıdır.

6- kılavuz Tel özel,ikle stent implantasyonlannd4 stent taşıma sistemini destekleyici
yapıda ve miikemmel düzeyde fleksibiI (esnek) yapıda olmalıdır.

7- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
8- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üetilen iiriinü olmalıdır
9- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmetidir.
l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( cE - FDA ) sahip olma,ıdır.
l l- Üriınter en az l (iki) yl miat,a steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi
belirtilmiş oImaIıdıı.

12- kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede ikikardiyolog tarafından bir rutanak futulup firmaya sözlü bildirilecek ve finna
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- İhaleden önce numune teslim etmeyen tekiifler ihale dışı bırakrlacaktır
14- ihaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölı.im

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kutlanılan matzeme geri iade

edilmeyecek, uygıın olmayan rnalzeme değerlendirme dışı bırakılacaktr

15- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmç6-etidir.
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Sut Kodu KRl086-Destekleyici Gövdeye Sahip Rakanalizasyon Teli Teknik Şartnamesi
l. Koroner arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2. 0,014" (inç) kalınlığında ve l80 cm uzunluğunda olrna]rdır.

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpaıe olmalıdır.

4, Miüemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, ,ıımuşak kısım kaplaması ''torque''özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

5, Distal segment (yumuşak kısım) siirtiinmeyi enge,leyici silikon kaplamaya sahipolmalı, kaplama biyolojik ul,umlu olmalı, p.ot.i.uT."grrr"nt PTFE kaplı olmalıdır.

6, Kılavuz telin göriinebilen (X-Ray altında) uzunluğu 4 cm olmalı, lezyon görtıntüsiinükapatmamalıdır.

7, kılavuz tel özellikle stent implantasyonlannda, stent taşıma sistemini destekleyiciyapıda ve miikemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdır.

8, kılavuz tel ytiksek diizeyde tortuoz (kıvnmlı) damar yapılanıda kullanıma uygunolmalı, perforasyona yol açmamahdır. Uç direnci 0.7g olmalıdıı.

9. Kılaıuz tel mutlaka uzatılabilir yapıda olmalıdır.

l0. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdır.

ll, Ürtinler en az l (bir) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

12, kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsizyenisi ile değiştirilecektir.

13. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

14. İhaleden önce numune te§lim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
l5. İhaleden önce l adet nu llı une bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım siiresinde değe rlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilm eyecek.
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

t 6. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmem ş
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Sut kodu: KRlOs8- HİDR.FİLİK Özıı-ı,ixr. PTKA KILAVU ZTEL.TEKNiK
ŞARTNAMESi

l. Koroner Arter girişimlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
2, 0.0la" (inç) kalınlığında ve en az l80 cm uzunluğunda olmalıdır.
3, Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, 1umuşak kısım kap,aması ''torque''

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
4, Distal segment (yumuşak kısım) stirtiinmeyi engelleyici hidrofilik kaplamaya

(polimerli) sahip olmalı, bu kaplama biyolojik uyumlu olmalı, kılavuz tel proksimal
segmenti ise PTFE kaplı olmalıdır.

kıvrımlı tortuyoz ve kalsifik lezyonlarda diseksiyona neden olmadan geçme özelliği
oldukça yüksek olmalıdıı.

KıIavuz telin görıinebilen (X-Ray altında) uzunluğu en fazla 3 cm olmalı, lezyon
görüntüsünü kapatmamalıdır.

7. Krlaı,uz tel yüksek düzeyde kontrol edilebilir yapıda olmalıdır.
8, Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi

durumda teklif değerlendirme dışı ka|acaktır.
9. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışr bıralutacaktır
l0. ihaüeden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kulIanım süresinde değer,endirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bıralıılacaktır.

ll. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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24 KRl088_ PTCA Krlavuz Te|,0,014 l50-190 CM CTO Teknik Şartnamesi- (Sert Uçlu)Rekanalizasyon KıIavuz Teli)

l, Tamamen tıkanmıŞ ve kronikleşmiş koroner arteı darlıklannın rekanalize edilmediiçin özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

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

3. Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.

4, M,I:T+a "torque" özelliğine haiz_ olmalı, 1ıımuşak kısım kaplamasr ''torque''özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız; jmalıdıı.

5, Distal segrıent (yumuşak kısım.) siirttinmeyi engelleyici bir kaplamaya sahip olmalı.bu kaplama biyolojik açıdan uyumlu oımali, proksimal segment pTFE kaplıolmahdır.

6, kılavuz telin x-Ray altında göninebilen uzunluğu l1 cm olmalı, damar anatomisi
lezyon geçişini takiben rahatlıİla takip edilebilmjdir.

7. Kılavuz tel uç direnci 3-12 gf arasında seçenekleri olmalıdır.

8, kılavuz tel döndiirerek yönlendirmeye ve okltizyon geçişine uygun çekirdekyapısında olmalıdır.

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

l0. Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

lı. kullanım sırasında üretiın hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

|2. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

ı3. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

14. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçme

J
l5.
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?4 Sut Kodu KRl083- Kılavuz Tel, Anjioptasti, 0,014_0,018,,, Rekınıriı_von Amaçlr Teknikşar.name§İ ğumuşak Ve İhceıen uiıu neÜn;il;;; il;;z TeIi (Polinerti)
l, kronik Taın Tıkalı koroner Arter girişimlerinde mikro kana,lardan geçiş için özel olarak

üretilmiş olmalıdır.

2. 0.0l4" (inch) kalınlığında sunuImalıdır.

3, Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması ''torque'' özeIliğini
engeIlemeyecek yapıda (bağIantısız) olmalıdIr.

4, Dista| segment §umuşak kıslm) sürtünmeyi engetleyici kaplamaya (Hydrophilic) sahip
olmaIı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaph olmalıdır.

5. KıIavuz tel uç direnci standart uç için 0.8 gf, veya 1,5gf özellikte de olmalıdır.

6' Distal seglTıent (Yumuşak kısım) özeI olarak ek bir kayganlaştıncı madde ile kaplanmış olmalı
ve koroner Arter içerisinde rahat hareket edebi|melidir; kıIavuz tel ucu incelen uç yapıstn
sahip olmalı; standart kılavuz için 0.0O9'' (inç) kalınlığında olmalıdır.

7, Uluslararası kalite belge|erinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

8, Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde steri|izasyon
tarihi ve yöntemi iIe son kullanına tarihi belirtilmiş olmalıdır.

9, Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşIeşmek zorundadır. Aksi durumda
tekiif değerlendirne dışı kılaeaktır.

l0, ku|Ianım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
taraflndan bir tutanak futulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştiriIecektir.

l l. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıratılacaktır
t2, İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek. kullanılan malzeme geri iade ediImeyecek,
olııayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l3. İhale sonucunda ürün teınini l0 iş gününü geçmemelidir.
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tİ Sut Kodu KRl083- Krlavuz 
leİ.A:iilela:ti, 0,0l4-0,0l8, Rekanalizasyon Amaçlı TeknikŞartnamesi, (Sert Ve inceten Uç|u ıiıai-"nııı. ıi"ı.";;;;'.y"" Kılavuz Teli )

l, Tamamen tıkanmış ve kronikleşmiş koroner arter darlık,annn rekanalize edilmesi içinözel olarak tasarlanmış olmahdİr.

2. 0.0|4" (inch) kalınlığnda ve 180 cm uzunluğunda olmalıdır.

3, Gövde ekleme olmamair, yekpare olmalıdır.

4, Mükemmel "torque" özel,iğine 
.haiz olup. yumuşak kısım kaplaması ''torque''özelIiğini engeIlemeyecek yapıda (bağlanıı.,İj oİ*"İa,r.

r Dista| segment (yumuşak kısım) sürtünmeyi engelleyicitHydrophiIic) sahip olmalı. kaplanan kılavuİ *lİ,İ-.n' rçsonlanmalı, proksimal segment ise PrrE l.apl, ol.-alJ..

özel bir
noktasına

kaplamaya
ulaşmadan

' 5l,xff.:,',T,X-Ray 
altında göriinebilir ve lezyon geçişi sonrasında rahatl*la takip

' §*ffi."' 
ucu 0,008-0.009'' (inch) kalınlığında indirgenmiş, incelen uç özelliğinde

8. Kılavuz tel serisi uç direnci 9- 14 arasında olmahdır.

9, Ürtınler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilıniş olmalıdıı.

l0, kullanım sırasrnda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
taıafından bir futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

ll, Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda tek|if değertendirme dışı kalacaktır.

l2. İhaleden önce numune teslim etmeyetr teklifler ihale dışı bırakılacaktır

13, ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm taıafından

kullanım si,iresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

t4. İhale sonucunda ürün temini I0 iş gününü geçmemelidir

vıl D,ıı [rr
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2 \-\ Sut Kodu KRll23- PTCA Balon (Koroner) Teknik Şartnamesi

l- Balonun lezyon giriş protili 0.0l7 inç'ten fazta olmamalrdır.
2- 1,25 ve 1.5mm modeller hariç tüm balonIar çift radyopık marker'a sahip otmalı, bu

markerlar baIonun proksimal ve dlstalinde yer almalıdır.
3- Balon geÇiŞ Çapının düşük olabilmesi için kapaIı iken yapraklar (fold) şeklinde kendi üzerine

kapanmış olmalı şişirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekrar kazanabilmelidir.
,l- Le4on geçişi kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır. Bu kaplama balonun

bütün yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken) damar cidari ile temas eden
YüzeYlerde olmalı, Şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarında kaplama olmamalıdır. Bu
Şekilde ŞiŞirilmiŞ balonun kayması ve kenar diseksiyonları o|uşumu minumuma indiri|miş
oImalıdır.

1.5 mm çaptan 4.0 mm çapa kadar çap seçenekleri olmalıdır.
l2 mm uzunlukta 30 mm uzunluğa kadar geniş yelpazeye sahip olmalıdır,
Nominal Bısrncı ve rated burst basıncı arahğ dar olmama!ı Norminal basıncr minumum
8Atm(+-2;, p164 Burst'ü maksimum l4 (+-2)Atm oImılıdır,
Rated Burst basınca çıkı|dığında çap değişik|iği Vo7'den fazla olmama|ıdır.
Güvenlik aralığı geniş olmalı Mean Burst basıncı 20(+-2) Atm olmalıılır.
Teklifedilen ürün üretici firmaırın son kuşak ürünü olmalıdır.
Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlaı üzerinde sterilizasvon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi be lirtiImiş olmalıdır.
kullanını sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hasıanede iki kardiyolog
tarat-ından bir tutanak tutulup f]rmaya sözlü bi|dirilecek ve firma tarafından ücreısiz venisi ile
değiştirilecektir.

Teklif verileı malzemenin uBB kodu, suT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi durumda
teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
İhaleden önce numune teslim etmeyen tekJifler ihaIe dışı bırakılacaktır
ıhaleden önce ı adet numune bölüme teslim edilecelç ihale sonrası bölüm tarafından
kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılın malzeme geri iade ediImeyece! uygun

5-

6-

7

8-

9-

l0-

l l-
l2-

ı3-

I{_

olmayan malzeme değerlent|irme dışı bırakılacaktır.
17- İhale sonucunda ürün t€mini l0 iş gününü geçmemelidir.

ı.;iilkif
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Zr\ Sut Kodu KRll24_ PTCA, Balon, NonKomplian (NC) Balon Teknik Şartnamesi

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

16- İhale sonucunda ürün temini l0 iş

Daı

dir

1- Balon non-kompliyan olmalıdır.

2- Balon profili düşiik olmalı ve lezyon giriş profili max 0,0l7" olmalıdır,

3_ Balonda balonun başında ve sonunda olacak şekilde iki markeı bulunmalıdlr.

4_ Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapah iken yapraklar (fold) şeklinde

kendi iizerine kapanmış olmalı şişirilip indiıildiği zaman bu yaplyı tekal

kazanabilmelidir.

5_ Lezyon geçişini kolaylaştlrmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır.Bu

kaplama balonun büttin ytızeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken)

damar cidari ile temas eden yiizeylerde olmalı şişirildiğinde açığa çıkan balon

}<rsımlarında kaplama olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar

diseksiyonlan oluşumu minimuma indirilmiş olmalıdır,

6- 2.5mm,2.7 5mm,3.Omm,3.25mm,3.5Omm,3.75mm,4,0mm,4,50mm,5,00mm

çaplannda olrnalıdır.

7- 8-30 mm arasında farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.

8- Proximal shaft en iızla 2.2 F ve distal shaft en iazla 2,7F olmalrdır,

9_ Nominal Basıncı ve rated burst basmcı arahğı dar olmamalı. Nominal basıncı

minimum 10,}2 Atm, rated Brust'u maksimum l8+2 Atm olmahdır.

10_ İhaleye sunulan malzeme iiretici firmanln en son üretilen iiriinü olmalıdır

1l- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır,

12- Ürtınler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar iizerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

l3_Kullanım slraslnda üretinı hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup İırmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

14_ İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

15_ ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm



)l Sut Kodu: KR1095-ANJİOPLASTi BALON KATETER TEI(},riK ŞARTNAMESİ

l. Balon kateter Monoroil(Rapid exchange) sistem, semi-compliant, _her 
iki^ ucunda

*ayoput işareti ve tatİaııma sayısı 2,25-mm baloıiçin en az 3 olmalıdır ve 2,25 mm

Althİal<i sizelar için S tip katlamalı yapıda olmalıdır,

2. Balon materyali PbLİAMİD den imal edilmiş olmalıdr,

3 . Siirtiirımenin u-l.*, içinbİ*l uç ," Distal şaft'ın en az 30 cm'lik kısmı hidrofilik
- 

tupl, ( M Coat ) olınalıİır, Proximal şaft silikon kaph olmahdır,

4. Deflasyonda eski ölçüstine inebilmelidir,

5. Balonlar, boy olarak İO-+O " aıası en az 9 ve çap olarak 1,25-4 mm arası en az 5

farklı boyut içermelidir.
6. Balon kateterlerin ı.zi_ ı .s mrn ölçüleri tek markerlı, diğer ölçüleri Çift ve üÇ markerh

olmalıdır.
7. Kareterin boyu 145 cm olmalı, proximal şaft kalınlığı en çok 2 F, Distal şaft kalınhğı

en çok 2.4 F olmalıdır.
8. Felexible comıgated şaft dizaynına sahip olmalı, yüksek itiş,geçiş ve ÇaPraz lez-von

itilebilirliği çok yi.iksek olmahdır,
s. iut"t., p.i*imai,i destek verici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.

10. Kateterin içinden 0.014" guıde wıre kolayca geçebilmelidir,

İİ. gulon geçiİ profili 0-016 İnch veya 0,40 mm di§ii,lt olmalıdır,

12. Balon 6 atmosferde ."-İ,"l Olİtlye varmalı, rated burst pressure asgari 14 atrnosfer

olmalıdır.
13. Balon kateterler steril paketler halinde ambalajlanmış olmalıdıı. SterilizasYon bitim

siiresi en az bir yıl olmalıdır,
l4. istenecek balonlann çap ve boylan daha sonra belirlenecektir, Daha sonra

hastanemizce ıstenen oıiıııerae ve adette firma tarafindan değiştirme yapılacağı

taahhüı edilmelidir.
15. Malzemeler CE onaylı olmalıdır,
l6.Kullanımsırasındai.iİetimhatasıolduğusaptananmalzemelerhastanedeikikardiyolog

tarafındanbirtutanaktutulupfirmayasözlübildirilecekvefirmatarafındanücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

17.TeklifverilenmalzemeninUBBkodu,SUTkoduileeşleşmekzorundadır.Aksi

durumda teklif değerlendirme dışı kılacaktır,

l8. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihıle dışı bırakılacakhr

19.ihaledenönceladetnumuneböliimeteslimedilecek,ihalesonrasıbölümtarafındaıı

kullanımsüresindedeğerlendirilecek,kullanrlanmalzemegeriiadeedilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

20. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir,

r,d.Dor. 
D

, Daı,



1İ Sut Kodu KRl098- Rekanalizasyon Balonu Kateteri Teknik Şartnamesi

Monorail (RX) yapısında ve 0.014" inç kalmlığında kılaluz tellerle uyumluolmalıdır.

Proksimal şaft kalınlığı maksimum 1 .9F, distal segment kalınlığı ise

maksimum 2.4F olmalıdr.

Kullanılabilir kateter uzunluğu minimum 140cm olmahdır,

Lezyon giriş profili maksimum 0.016" inç; lezyon geçiş profıli

maksimum 0.021 " inç olmahdır.

Balon çapı l .0 ve 1.25 mm içerisinden seçilebilmelidir.

Balon uzunluklan 5,10, 15 ve 20mm içerisindenseçilebilmelidir.

Balon iizerinde(sadece ortasında) tanrmlayıcı işaret olmahdır.

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

Balon nominal basıncr 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR olmalıdr.

Balon kateter CE onayh olmalıdır.

Balon kateter steril orijinal ambalajında i,iretim ve tüketimtarihlerinin kayıtlı oldugu

çıkaıtılabilir etiketlere sahip orijinal ambalajlanylateslim edilmelidir.

Teklif verilen nalzemenin UBB kodu, SUT kodu ite eşleşnek zorundadır, Aksi

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

Kullanım slıasrnda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog taraflndan bir futarıak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan ücıetsiz yenisi ile değiştirilecektir.

İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale drşı bıralolacaktır,

ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sorırası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değeılendirilecek, kullaıılan malzeme geri iade

l
2

3

4

6.

8.

9.

10.

l1.

|2.

13.

l4.
15.

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

16. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir, 1

or#,f,üİ#@
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t,Ü Sut Kodu KRl l3.t_0.014. Kılavuz Tel Uyumlu Mikro Kateter Teknik Bilgileri

l. Kompleks anjiyoplasti ( CTO )

edilmiş olmalıdır.

ve stent uygulamasında kullanılmak üzere dizayn

2. 0.014" Kılavuz Tel'e uyumlu olmalıdır.

3. Miko Kılavuz kateter dış yiizeyi geçişi kolaylığı için "M Coat " isimli kaplama ile

hidrofilik özelliğe sahip olmahdır.

4. Mikro kateterin uzunluğu l30 cm olmahdr.

5. Distal dış çapı 1.8 Fr, proximal Dış çapı 2,6Fr olmahdır,

6. Mikro kateterin distal iç çapı 0.018" ve pıoximal iç çapı 0,02l" olmalıdır,

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

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

markerı olmahdır.

9. CE onaylı olmahdır.

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

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır,

1l. ihaıeden önce numune te§lim etmeyen teklifler ihale drşl bıralrılacaktır

12. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

13. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir,

Deü,
a
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Sut Kodu: KR 11_34 Destek Amaçtl Kateter Uzatması Mikrokatater Teknik Şartnamesi

1. Kılaıuz kateter destek solunu yaşanan olgulaıda; krlavuz kateterin desteğini

artırmak amacıyla geliştirilmiş, ana katetere eklenen mikro kateter sistemi şeklinde
geliştirilmiş olmalıdır.

2. Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yaplda (RX) olmalıdır,

3. Kateter uzatması 5.5F, 6F, 7F ve 8F içerisinden seçilebilmelidir.

4. Kateterin toplam çahşma uzunluğu l5Ocm; uzatma segmenti 25cm, geçiş segmenti

ise 17cm olmalıdır.

5. kateter ucunda ve uzatılabilir segment proksimalinde radyopak işaret olmalıdır,

6. Uzatma kılaıuz iç liimenleri; 5F için minimum 0.051" , 6F için minimum 0,056" ,

7F için minimum 0.062" , 8F içiı minimum 0.071" olmalıdır.

7. Kateter uzatma ucu yumuşak olmah ve travmaya sebebiyet vermemelidir.

8. Uzatına kılaıuz kateterin tutamağl üzerinde kateter kalınhğı ile iç çap genişliği

bilgileri kayıth olmalıdır.

9. İç lümeni piirüzsüz olmalıdır.

10. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu veya ihale öncesi verilen ömek

numuneden farkh olduğu ve şannamedeki teknik özelliklere uymadığı saptanan

malzemeler hastanede iki kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü

bildirileçek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

11. ihaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale soınası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullarulan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacalılr.

12. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıraiılacaktır

13. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.

Yrd,DorDtuşı lr,
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Jc
KR1135- Çift Lümenli Mikro Kateter Teknik Bilgiteri

l. Kompleks anjiyoplasti ve biftirkasyon işlemlerde yan dal erişimi için dizayn edilmiş

olmalıdır.

2. 0.014' Kılavuz Tel'e uyumlu olmahdıı,

3. RX ve OTW iki tel çıkış portu bulunmalıdır,

4. Mikrokater 135-140cm olmalıdır,

5. Distal dış çapı 2-2.9 Fr, proximal Dış çapı 3,3,2 Fr olmalıdır,

6. Miko kateterin OTW ve RX iç kanallannın genişliğ 0,42mm olmalıdır,

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

8.Mikokataterinyerbelirleyiciolmasıiçindistalucundan0,5mmuzaktaradioopak
marken bulunmalıdır.

9. CE onaylı olnmalıdır.

Yrd,Dot DrZülkifılU ı.. lla5t6ne!|
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]1)
Sut Kodu KRll3G PTCA Mikro Kıteter Vidılr Tip Teknik Şartnımesi (Rekanalizısyon Mikro
Kıteteri)

l. Vasküler rekanalizasyon amacıyla kullanım için ürctilmiş olmalıdır.

2. Yüksek tork gücüne sahip olmalıdır.

3. Yüksek itme gücüne sahip olmalıdır.

4. Gövde "braided" (el örgü) olmalı, spiral düzenek (shinka şaft) ile esneklik kazandırılmış

olmalıdır.

5. Kateter (distal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıdır.

6. Kateter distalinde radyopak işaıet olmalıdır.

7. Proksimal segnent plastik kaplaına ile kaplanmış olmah ve pıhtı atına riskini ortadan

kaldırmış olmalıdır.

8. Proksimal segnent ile konnektör arasına rotasyonu olanaklı kılan ve kınlmaya karşı direnci
yükselten özel kuwetlendirici eklenmiş olmalıdır.

9. 0.0l4" (inç) kalınlığında kılavuz tel ile uyumlu olma|ıdır.

r0. 0.0l6" (inç) giriş profiline sahip olmalıdır.

l1. Distal segınent (60 cm) hidrofilik kaplama ile kaplanmış olmalıdır.

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

13. Kateter uzunluğu l35 ve l50 cm olmalı ve her birinden gerekli miktar biilüm tarafından daha

sonra bildiıilecektir

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

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 ile eşleşmek zorundadır. Aksi durumda

teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
17. Kullanım sırasında üretim hatast olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

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

değiştirilecektir.

18. İhaleden önce numune teslim etmeyen tek]ifler ihale dışı bırak acakhr
19. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafın

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme

olmayan malzeme değer lendirme dışı bırakılacaktır.
20. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü

'lrl oal,

i iade edilmeyecek,



Ç/ sut Kodu KRl l51-Everolimus İlaç Kaplı Koroner Stent Teknik Şartnamesi

l- Koroner arter stentlemesine uygun yapıda olmalıdır.

2- Stent yan dal geçişlerine uygıın olmalıdr.

3_ stent, balon kateter iDerine yiiklenmiş ve direkt stent uygulamalanna olanak

vermelidir.

4_ Stent kalsifik ve tortuyoz lezyon geçişleri için güçlü radiyal force ve flexibiliteye

süip olmalı aynca balon iDerinden sıynlınamalıdır.

S Stent iizerine ytiklenen ilaç everolimus olmalıdır.

6_ stentin materyali kobalt_kom olmalıdır ve tiipten lazer kesim yöntemiyle

hazırlanmış olmalıdır.

7- Stent MR açısından güvenilir olmalıdır.

8- Taşıma sistemi balonu semi-kompliyant olmahdır.

9- Stent taşıma sistemi 0.014" klavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

l0- Stent açıldığında düşük low recoil oranına süip olmalıdır..

ll_ Stent iletim sisteminin proximal şaft çapı en faz|a2.0 F, distal şaft çapı en faz|az.1

F olmalıdır.

12- Stentin strat kalınhğı 0.0032"'den fazla olmamalıdır.

13_ Stentin İ.izerine krimp edildiği balon yiiksek basınca dayanıklı olınalı ve minimum

patlama basıncı 16 atm'den düşiik olmamalıdır.

14- Stentin kateter tipi Rapid Excharıge olmalıdır.

15- Teklif edilen stentin polimeriyle bir bütiın olarak çok merkezli 5 yıldan düa uzun

suıe takipli 500,den fazla hastayl içeren klinik sonuçlarrru gösteren çalışması

olmalıdır.

16_ Stentin en az dokuz aylık sonuçlannda stent içi geç kayıp ( late loss) değerinin

0.20 mm ' nin altında olmalıdır.

17- stent platformu, ilacı ve polimeri bir bütiın olarak uzun dönem 2 yıllık takibinde

hedef lezyona girişim oran < % 10 olarak saptarımrş olmalıdır,

18- Stent 5 F guiding kateter ile kullanılabilmelidir.

19- Stentin lezyon geçiş profili 0.041 inç'den fazla olmamahdrr,

20- Stentin çap olarak2.25 mm ve iDerinde çeşitli seçenekleri olmalıdır,

2l-Stent bütün çaplar için çeşitli uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır ve ayrtca

33mm, 38 mm seçenekleri olmalıdır.

22- İletim sisteminin üzerinde 2 adet radyoopak marker bul
\'ıd.Du.[rr NRMERDl

ı]lan], lla§leİrea|

ıdır.

lim De|l



23- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.

24- Son kullanım siiresi en az 2 yıl olmalıdrr ve uluslararası kalite belgelerinden en az

birine ( CE - FDA ) sahip olmahdır.

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

Ambalajlar iizerinde sterilizasyon taıihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi

belirtilmiş olmalıdır.

26- Kullanım sırasrnda iiTetim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

27- Bölilrn tarafından daha önce kullanrlan ve çeşitli sıkıntılaıa yol açtığı tespit edilmiş

olan iiriinler al ınmayacaktır.

28- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralrrlacaktır

29- İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygrın olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

30- İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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1) Sut Kodu KRl t51- Biolimus İlaç Kaptı Koroner Stent Teknik Şartnamesi

l- Stent 3l6L paslanmaz çelik materyalden yapılmış olmahdıı.

2- Stent Biolimus ,A9 ilacı ve eriyen polimeri (PLA) ile ablııminal yapıda kaplı

olmalıdır.

3- Stent Autopipette yöntemiyle kaplanmış olmalıdn.

4- Stentin katater dizaynr Rapid Exchange olmalıdır

5- Stentin kateter uzun-luğu l42 cm. olmalıdır.

6- Stent sisteminin proksimal şaftı PTFE ile kaplanmış olmalıdır.

7- Stent sisteminin proximal şaftı 2.0 F, distal şaftı 2.6 F olmalıdır.

8- Stent sisteminin uç giriş kısmının 90. ve l00. cm'inde mesafe belirleyici markerlar

olmalıdır.

9- Stentin lezyon giriş profili 0.018" olmahdır.

l0- Balon materyali Polyamide Elastomer olmalıdır.

11- Stent sisteminin balonu üç katlamalı şekilde katlanmış olınalıdır.

12- Stentin yerini belirlemek için ba|on sistemi i.izerind e 2 adet platinum/iridium

marken olmalıdır.

13- Stentin nominal şişme basıncı 6 atm, ölçülmüş patlama basıncı 2.5-3.25 mm çap

için l6 atm ve 3.5-4.0 mm çap için l4 atm olmalıdır.

14- stent sistemi 0.0l4" kılavuz tele uyumlu olmalı ve W-II hidrofilik kaplı olmalıdır.

15- Stent S-Stent platformuna süip olmalıdır.

l6- Stentin strut kalınlığı 0.0047" olmalıdır.

17- Stent geçiş profili 3,0mm stentler için 0,045" olmalıdır.

18- MRI uyumlu olmalıdır.

19- Stentin yan dal geçişi için açıldığındaki hücre çapı 1,47 ıırrı olmalı, bu çap

gerektiğinde dilatasyon ile 3,7 l mm'ye kadar genişletilebilınelidir.

20- Stentin elastic recoili Yo3.67'deı fazla olmamalıdır.

21- Stentin PLA / Ba9 kaplama kalınlığı l 1 pm olmalıdır.

22_ Stentin ilaç dozu 15.6 pg / mm olmalı ve stent yii:zeyinin tiim bölgesinde eşit

olmahdır.

23- Stentin 2.25nrm-2.50mnı-2.75nım-3,00mm çaplarının tamamına sahip olmalıdır

24- Stentin 8mm-1 l mm- l 4mm-l 8mm-23/24mm-28 nrm -33mm- 36mm uzunl

tamamtna sahip olmalıdır.

l."
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25- Malzemeler steril orijinal ambalaj ında
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26- Son kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır ve uluslaraıası kalite belgelerinden en az

birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

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

Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi

belirtilmiş olmalıdır.

28- Kullanım sırasında üretİm hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafrndan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

29- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

30- İhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonıası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3l- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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SUT KoDU: KRlı5l- PoLiMERsİZ çiFT iLAç SALINIMLI STENT şARTNAMESi

l. Stent modiiler veya lazer kesim dizaynda olmalı, Kobalt Krom malzemeden lazer kesim ile
kesilmiş olmahdır.

2. Stentin iıacl SİROLİMUS+PROBUCOL olmah ve Abluminal yapıda ve polimersiz (polimer
- free ) olmalıdır.

3. Stent iç ve dış ytizeyi parlak ve piiri,izsi.iz olmahdır.
4. Stent balonla açılabilir olmalıdr.
5. stent operasyon sırasında ilk çapından daha büyiik bir çapa açılan bir balon ile

genişletilebilmelidir.

6. Balonun operasyon sırasında kolay bir şekilde geri çekilebilmelidir.
7. Giriş profili 0.016" den büyük olmamalıdır.
8. Geçiş profili 0.039" den fazla olmamalıdır.
9. Stentin Strut kalınlığı ; 60 pm'dan fazla olmamalıdır.
10. Stenıin iletim sistemi 0.014 kılawz tel ile uyumlu, Monorail yapıda olmalıdır.
1l- Stentin Nominal Basıncı en fazla l0 ATM , Patlama Basıncı en faz]a (RBP) l 8ATM

olmalıdır.
12. Stentin çapı ; 2.00mm ,2.25mm,2.50mm ,2.75mm, 3.00mm

Stentin Uzunluğu;Büttin çaplarda l6mm,20mm,24mm , 28mm, 32mm uzunlukta
olmalıdır.(+-l)

13. Stentin Proksimal Şaftı en fazla2.00 F, Distal Şaftı en fazla 2.5F olmalıdır.
14. stentin taşıma sistemi uzunluğu en fazla l45cm olmalıdır.
15. Balonun distal ve proksimal uçlannda 2 adet radyoopak marker bulunmalı ve stent bu iki

marker arasrnda olmalıdır.
16. Stent sistemi kıvnmlı damarlarda kullanılacak biçimde esnek olmalıdr.
l7. Ilaç salınım siiresi ; 30 gtin sonunda oZ80 

, 90 gün sonunda %ol00 salınımını
gerçekleştirmelidir.

18. Stent sistemi krvnmlı damarlarda kullanılacak biçimde esnek olmahdır.
19. Stent MRI uyumlu olmalıdır.
20. Malzeme teslim edilirken ürün hastanenin barkot sistemine uygun olmalıdır.
21. Üriinlerin tizerinde LOT, Miad ve Baıkod bulunmalıdır.
22. Stentin taşıma sisteminin güvenlik paketi mevcut olmalıdır.
23. Stentin miyaü en az 18 ay olmahdır.

9-
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Sut Kodu:KRll52-Koroner Greft §tent Teknik Şartnamesi

l. Paslanmaz çelikten üetilmelidir

2. Nikel içeriği çok düşiik olmahdır. Nikel içeriği düşiik olması tercih edilir.
3. istenilen çaplarda (2,5-3,0-3,5mm) ve uzunluklarda (9mm-26mm) olmalıdr.
4. ihaleyi alacak firm4 kendi stent kataloğunda olan her boy ve çapta stenti temin

edebilmeli ve istediğinde kliniğin elinde meıut olan stent ile istenilen boy ve çapta
stenti değiştirmelidir.

5. Koroner greft stent PTFE kaph olmalrdır.

6. Burst pressure 14 atm altında olmamalıdır

7. Fleksibilitesi yiiksekolmalıdır.

8. stentin balondan kaymasınr engellemek için, stent balonun iizerinden kaymayacak

şekilde gömülmüş olmahdır.

9. Stentin geçiş profili düşük olmalıdır.

10. Stent 6F guiding kateter ile kullanılabilir olmahdır.

ll. Açıldığında radial strenght'i yiiksel olmahdır.

12, İyi bir geçiş profiline sahip olmalıdır.

13. Yeterli yayınlanmış klinik çahşması olmahdır.

14. kullanım sırasında iiıetim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyotog
tarafından bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

15. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifter ihale drşı brralulacaktır
16, İhaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrasr böliim tarafindan

kullaıum siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzerne geri iade edilmeyecek,
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

1Z. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçrneınelidir.
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)k\ l. Stent bir balona yi,iklü olarak paketlenmiş (balon expandable) olmalıdır.
2. Stent 316 L çelik' den mamül olmalıdır.
3. Stent üsttl 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

çıkabitmelidir.
6. Stent boylarında ise 16-60 mm arasında seçenekleri olmalıdır.
7. Sistemin kateter uzunluğu ise 80cm olmalıdır. Ancak istenildiğinde 120 cm lik

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

ve/veya yırtık bulunmamalıdır.
9. Paket iizerinde sterilizasyon ve son ku]lanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
l0. Son kullanma tarihi teslimat tarihi itiban ile en az bir yl miadh olmalıdıı ve fırma

miadı dolan ürtinü yeni i,iriinle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
ll. Uluslararası kabul görmüş ka|ite standartlannrn en .v birine sahip olma|ıdır; (ISO.

FDA,CE) buna ait belge ihale komisyonuna sunulmalıdır , iiriin veya ambalaj tizerinde
işaıetinin olrnası gerekmektedir.

12. İhaleyi kazanan firma gerek dulıılursa uygulama öncesi veya uygulama esnasında
malzemenin kullanımı esnasında hazır bulunabilmelidir.

13. Üünler tekli steril paketler halinde olmalı; steril ve son kullanma tarihleri (teslimat
tarihinde en az l yıl miadlı) üzerinde yazılı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni
ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.

14. Teklif verilen malzemenin [IBB kodu, §UT kodu ile eşlşmek zorundadır. Aksi durumda
ıeklif değerlendirme dışı kalacaktır.

l5. Kullanım sırasında üretim hatası oIduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
taraf|ndan bir Otanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz yenisi iIe

değiştirilecektir.

l6. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
17. İhaleden önce l adet ıumune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kulIanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,
olmayan maIzeme değerlendirıne dışı bırakılacaktır.

l8. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRl148- Koroner Enjektör, KRll49-Manifolt, Ve KR2062- Bağlantı Seti,
opak Madde İçin, Valfli, Çift Hatİ, Tek Çıkışlı (Anjiyogralü Kitİ) Teknik Şartnamesİ

l. Anjiyografi sisteminin kullanımrna uygun nitelikte olmalıdır.
2, koroner enjektör ve manifolt, hava kabarcıklarının ya da sıvı akışının kolaylıkla

gözlenebildiği şeffaf ve yi,iksek basınca dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
3, koroner enjektörün uç kısmı rotating adaptörlü olmalı ve en az l0 cc lik opak

depolayan ve tek elle kullaruma uygun enjektörü olmalıdır.
4. Manifolt iizerinde bulunan musluklar kolaylıkla dönebilmelidir.
5. koroner enjektör, manifolt ile bağlantı seti, opak madde için, valfli, çift hatlı, tek çıkışlı

(anjiyografik kiti) birlikte olmalıdır.

6, opak verme enjektörü (Koroner Enjektor), 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 ) sahip olmahdır.

8, Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerin<Je
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdr.

9,kullanım srrasrnda i.iretim hatası oldufu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

l0. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıratılacaktır

ll. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafindan

kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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]q \
Indeflatör (Inilation Device) Teknik Şartnamesi

l- Göriilebilir şeffaf enjektör hazrıesi, basınç skalası ve pistonu olmalı.
2, En az20 cc sıvı alabilme|i ve 30 atm basınç skalalı manometreye sahip olmahdır.
3- Ergonamik dizayna sahip sol veya sağ elle rüathkla manipiile edilebilmedir.
4, Hızlı şişirme kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye yiiksek basınçlarda dahi

hrzlı basınç azaltrnaya elverişli olmalıdır.

5- cihazın kilitlenme mekanizması yarıdan çekilme şeklinde değil proximal ve ön
yiizde sola çevrilerek açılmasr ve önyiizde saat 12 hizasına getirilerek kilitlenecek

şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

6- cihazın şişme mekanizmasrnın pistonunrın rahatlıkla saat yöniinde çewilerek
dizayn edilmiş olmalıdır.

7- Basrnca dayanıkh uzatma kablosu ve steril pakette an az30 atmbasrnca davanrklı
üçlü musluğu bulunmalıdır.

8- Steril orijinal ambalajında ve son kullanm siiresi en az 2 yıl olmalıdır.
9- İhaleye sunulan katater üretici firmanın en son i,ireti|en iiriinü olmalıdır
10- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

11- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdır.
12- kullanım srrasında üretim hatası olduğu saptanan maizemeler hastanede iki

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

13- İhaleden önce 1 adet numune böli,ime teslim edilecek, ihale sorırası bölüm
tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kutlanılaı malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bııakılacaktır.

l4- İhaleden önce numune teslim etmeyen tek]iiler ihale drşı bıratılacakhr
15- İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRl145- Y Konnektör,
Yükleyici Teknik Şartnamesi

1- Ambalaj içerisinde 1 adet Y konnektör, l adet Yönlendirici (Torkör) ve l adet
ucu kiint ve püriizsi,iz 0.018" kahnhğında minimum l0 cm. uzunluğunda ''insertion
Toll" (Tel yükleyici) bulunmalıdır.

2- perkutan girişimlerde kullarulacak y konnektör kan akımrnı engelleyici silikon
valf sistemine sahip olmalıdır.

3- İç liimen çapı 0,1 10 inç olamhdır.
4- Y iinitesi 45 derece açılı olmalı ve manipülasyonu kolaylaştırmalıdır.
5- Y konnektör en az 40 cm uzatına bağlantısını içermelidir.
6- y konnektör, Distal ucu ile katatere bağlanan,diğer ucunun içerisinden guidewire

ve balon geçmesine izin verecek şekilde genişletilebilecek veya gereğinde
sıkıştırabilmeli.

7- y konnektör, üçüncü yolla angiokit veya konnektöre bağlanan y şeklinde,
plastikten yapılmış, ı,iiksek basınca dayanıklı ve içerisinden balon ve stentlerin
geçebileceği çapta olmalı.

8- y konnektör kullanılırken otomatik olarak itme-çekme hareketlerinden birini
uygulayarak kan akımı kısa sürede durdurulabilmelidir.

9- Y konnektöı sistemi kapatıldığında kan sızdırmamalrdır.
10- Yönlendirici (Torköı) 0.009-0.018 arasında, guidewirelan destekleyebilen over

the wire yapıda olmalıdr.
l l- yönlendirici (Torkör), guidewirelerin şekillendirilmesi ve yönlendirilebilmesi

amacına uygun olmalı ve biıe bir tork sağlayabilmeli ve sıkıştınldıktan sonra tel
üzerinde kaymamalıdır

12- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
13- Ürtınler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

14- kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l5- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
16- ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek" ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanrlan malzeme geri i
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaklr.

17- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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SUT Kodu:KR2027- koroner Snare Set Teknik Şartnamesi

l. Snare koroner arterlerde uygulanmak için iiretilmiş olmalıdır.

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

ç*armak, zor pozisyonlarda kateter veya guidewire ucu yakalayarak işlemi

kolaylaştırmak için uç şekli yonca (3 farklı yönde açılandırılmış teller) şeklinde imal

edilmiş olmalıdır.

3. Snare çapı kullanıcı isteğine göre seçilebilmelidir.

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

5. İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangi bir başka

kateter içinde de kullanrlabilir olmalıdır.

6. Snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandrrma kolayhğı için maıker

bulunmalıdır.

7. Uzunluğu 175 cm'den kısa" çapı 3F'ten kalın olmamalıdr.

8. Set içerisinde, Snare, uzun introducer ve torqueı bulunmalıdır.

9. Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütiln ölçüler ile işlem esnasrnda hazır bulunacak

ve kullanım sırasında uygun ölçüdeki snare sistemini temin ederek işlemin

yapılmasına olanak sağlayacaktır

l0. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

ll. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu iie eşleşmek zorundadır. Aksi

durumda teklif değerlendirme dışı kalacaktır.

12. İhaleden Once numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır

13. İhaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek.

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

14. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

l
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SUT Kodu:KR2030- Periferik Snare Teknik Şartnamesi

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

vb. bölgelerde) kalan yabancı cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlaıda kateter veya
guidewire ucu yakalayarak işlemi kolaylaştırmak imal edilmiş olmalıdır.

2. Snare çapı kullanıcı isteğine göre şeçilebilir olmalıdır.

3. snare açıldığı zaman, fiontal ve lateral yakalama özelliğine sahip uç şekli yonca (3

farklı yönde açılandınlmış teller) şeklinde olmalıdır.

4. İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşım için kendi kateteri dışında herhangi bir başka
kateter içinde de kullanılabilir olmalıdır.

5. snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandırma kolaylığı için marker
bulunmalıdır.

6. Uzuniuğu 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, bütün ölçüler ile gerektiği durum|arda işlem
esnasrnda haar bulunabilmedir. Malzeme, steril ve orijinal ambalajında teslim
edilmelidir.

9. Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu i|e eşleşmek zorundadır. Aksi
durumda teklif değerlendirme dışı kalacakhr.

l0. uygulama sırasında firma yetkilisi, bütiin ölçiiler ile işlem esnasrnda hazır bulunacak

ve kullanım sırasmda uygun ölçüdeki snare sistemini temin ederek işlemin
yapılmasına olanak sağlayacaktır

ll. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır

12. ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım siiresinde 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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\L\ Sut Kodu KR1!031-Vasküter Kapatma sıstemi Teknİk Şartnamesi

l, Vasküler KaPatma Sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan
bölgenin güvenli bir şekilde kapatıtması ve hemostaz saglanması için kullanılaÜiknelİdir. "

2. sistem uygulaması laboratuaıda tamamlanıp, hastanın kasık basma veya kum torbası
kullanılarak saatlerce yatması ortadan kaldırılmalıdır. Hasta daha kısa sürede taburcu edilerek
gereksiz yere yatak işgali önlenebi|meIidir.

3, Ha§9 İonforu sağlanırken aynr zamanda da laborafuar iaetkenliği ve personelin verimliliği
artınlabilmeIidir.

4. Hastada kuIIanıIan 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 bu|unan arterin iç duvarına sabitlenen çapa arterin dış duvarına sabitlenecek
olan koIlajene bağlanmış olmalıdır.

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

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

9. Arteıe yerleştirilen sistem lateks veya meta! içrmemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde
tamamen absorbe edilebilmelidir.

l0. Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035" , 8 F için 0.038" kalınlığında olmalıdır.

ll. sistem üzerinde arter |okalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana koIaylık
sağlayacak delikler, görsel ve sesli marker|ar olmalıdır.

l2. Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.

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

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

15. Ürün yetkilisi, sistemi kullanacak olan uzmanı en az 5 uygulamada asiste etmelidiı.

16. Sistem, CE belgesine sahip olmalıdır.

17. kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücreisiz venİsi ile
değişıirilecektir.

l8. lhaleden önce numune teslim etm€y€n teklifler ihale dışı bırakrlacaktır
l9. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, iııale sonrası böIüm tarafından kullanı

süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade ed
değerlendirme dışı bırakılacaktır.

20. Ihale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Ui Sut Kodu KR1029- Geçici Pacemaker Elektrodu Tenik Şartnamesi

l. Kateter geçici kalp stimülasyonu amaçlı, elektrod kateter olınalıdır
2. Toplam kateter 125 cm, kullanılabilir uzunluk l l0 cm ve aynca balonlu seçenek|eri

olmalıdır.

3. Kateter 5 veya 6 French çapında olmalıdır.

4. Kateter tizerindeki elektrod aralığı l O mm olmalıdır.

5. kateterin kalp içinde uyarıyı ileten uç kısmı paslanmaz çelikıen üretilmiş olmalıdır.
6. kateterin gövdesi fleksibl, atravmatik ve trombüs riskini azaltan polyiıretan

malzemeden iiıetilmiş olmalıdır.

7. Kateter gövdesi yiiksek tork özelliğine sahip olınalıdır.

8. Kateterin gövdesi rüat ve kolay yerleştirmeye uygun yumuşak ve radyopak
malzemeden iiretilmiş olmalıdır.

9. Elektrodlar düşük eşik değerlerine ve 1.iiksek iletkenliğe olanak sağlayan koaksiyel
iletken tarzında iiretilmiş olmalıdır. kateter geçici kalp stimülasyonu amaçlı, elektrod

kateter olmalıdır

l0. kullanılmadıkları zaman pacemaker bağlantı uçlarınr koruyan izolasyon başlıkları
bulunmalıdır.

ll. Merkezi iletken (katod) naylon bir izolasyon içinde 3 çelik tel sargı şeklinde olmalıdır.
l2. Dış iletken (anot) çelik tel sargıdan oluşmalıdır.

13. kullarum sırasında iiretim hatası olduğu saptanarı 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 dşr bırakrlacaktır
15. İhaleden önce l adet numune böıüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm taıafından

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanrlan malzeme geri iade edilmeyecek,
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l6. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

y9ıJ

'ı 1e
Dal,

t



l*\-\ Sut kodu: KRt140- İntrakoroner Trombüs Aspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

1. Aspirasyon Kateteri, koroner veya periferik arterlerde bulunan taze ve yumuşak
emboli veya trombusun aspirasyonu için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Aspirasyon kateteri dış çapı 5F olmahdır.

3. Kateter 6F (iç çapı 0,070" olan) kılaıuz kateterler ile kullanrlmaya uygun olmalıdır.

4. Aspirasyon kateteri, maksimum 0,065" (inç) geçiş profıline sahip olmalıdır.

5. Aspirasyon kateteri, nominal damar çapı 2mm ve tizerindeki damarlarda kullanılmaya
uygun olmalıdır.

6. Aspirasyon kateteri, paket içerisinde, aspirasyon kateteri, 3'lü musluk bağlı kısa ara
bağlantı, 2 adet 30 cc lik özel vakum kilitli şırınga ve 70 micron gözenekli filtrasyon
kabı içermelidir.

7. Aspirasyon kateteri R)V Monorail sistem ile ku|lanıma uygun şekilde dizayn edilmiş
olmalı ve maksimum 0,0l4" Kılavuz teller ile çalışabilmelidir.

8. Aspirasyon kateteri, en az l35cm kullanılabilir uzunluğa sahip olmalı ve distal
kısımdaki krlaııız tel lümeni kateter desteğini arttırmak için en az 20cm uzunlukta
olmalıdır.

9. kateterin aspirasyon lümeni, çekilen trombus/ embolinin kateter lümeni içerisinde
sıkışma riskini aza|tarı ve kateterin proksimalden distal kesimine kadar aynı kesit
alanına sahip olmasrnı sağlayan Thruelumen teknolojisine sahip olmalıdır.

10. Aspirasyon kateteri, Aspirasyon li.imeni ağzının distalinde, Kateterin zor lezyonlardan
geçiş özelliğini arttrran ve Aspirasyon sırasında liimen ağzınm vakum sonucu damar
cidarına yapışarak intimal zarara yol açma riskini azaltan Özel uç yapısına sahip
olmahdır.

ll. Aspirasyon kateteri, gerek kateter manüpilasyonu gerekse vakum aspirasyonu
sırasında kateterin kınlmasınr engelleyen ve kateıerin distal krsmı dahil ttim gövdesi
boyunca devam eden çelik tel örgülü yapıya sahip olmalıdır.

12. Aspirasyon kateterinin proksimal bölümü, kateterin aspirasyon güciinü maksimize
etmek amacı ile 6F kılawz kateter ile kullanıldığı zaman kılawz telin kaleterin
yanından hareketini sağlayan ve distalaspirasyon liimen şeklinin proksimalde
korunmasına imk6n veren U şekilli oluğa sahip olmalıdır.

13. Aspirasyon kateteri distal kılavuz tel liimeni, sürtiinm eyi azaltuak telin hareketini
kolaylaştıran teflon ile kaph olmalıdır.

14. Kullanım sırasrnda üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup fırmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

15. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihıle dışı bırakılacaktır
l6. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafı

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edil
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktr.

17. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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k?.,r\6[- o,oıı" nıoNonair, sisrrı,ı xnNniNırN AçILIR STENT rnrNix

özsLLiKLnni

l. Stent tek tiip Nitinol malzemeden lazer kesim olmalıdır.

2. Stent 5,6,7,8mm çaplarda 5F Introducer , 6F Guiding Kateter, 9,10mm

çaplarda 6F introducer 7F Guiding Kateter uyumlu olmalıdır.

3. Stent , 0014" Kılavuz tel uüumlu olmalıdır.

4. Stent , Karotis vakalan için endike olmalıdr.

5. Stent maximum % 8 hsalma değerine sahip olmalıdır.

6. Stentin dış çapı,5 - 8 mm çaplar için maximum 5F,9 - lOmm çaplar için

maximum 6 F olmalıdır.

7. Stentin, kullanlacak bölgeye göre 135 cm kateter uzunluğu olmalıdır.

8. Stentin, uç krsrmlannda damarda kayma riskini ortadan kaldıracak lmm lik

f azJa açılım ö zelliği bulıınmalıdır.

9. Stent gönderim sistemi, stentin açılm srrasrnda doğabilecek kuwetlerden

dolayı ileri kaçmasmr engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip

olmalıdır.

10. Stentler,5x(20,30,40)6x(20,30,40)mm,7x(20,30,40)mm,8x(20,30,40)mm,9x(2

0,30,40)mm, l0x(20,30,40)mm çap ve uzrınluk ölçülerine sahip olmalıdır.

1l. Stentler , steril tekli ambalajda olmah ve iizerinde steril indikatörü olmalıdır.

12. Kullanım srrasrnda üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup frrmaya sözlü bildirilecek ve frrma

tarafi ndan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13. İhaleden önce numune teslin etneyen teklifler ihale dışı bıratıtacaktır

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

tarafindan kullanrm siiresinde değerlendirilecek, kullanrlan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı brakrlacaktır.

15. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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GR1009-0.014" MoNoRAiL PERiFERİK BALON TEKNİK ÖZELLİKLERİ

l. Balon Duralin materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2, Balon şişirme basıncı minumum 10 atm. patlama basıncı maximum 12 atm

olma]ıdır.
3. Balon ince damarlardan geçişi sağlamak amacıyla maximum 3.3F katater

şaftına sahip olmalıdır,
4. Balon 4F Introducer, 6F kılaıuz kateter uyumlu olmalıdır.
5. Balon iizerinde proximal ve distalde olmak üzere radyopak iki adet maıker

bulunmalıdır.
6. Balon.defalarca şişirilip indiıildiğinde eski haline dönebilmesi için. ısı altında

katmalı şekilde katlanmış olmalıdır.
7. Balon, şaftı 142 cm lik uzunlukta olmalıdır.
8. BaJon 0.014" veya daha az kalınlıkta kılavız tel ile kul]anrlmalıdır.
9. Kateterinin ucu atravmaik olabilmesi amacıyla yuvarla lmış olmalıdır.
l0. Balon 3x(15,20,30)mm , 4x(l5,20,30,40jmm , +.S*IZ1,1O;-.

5x(15,20,30,40)mm , 5.5x(20,30)mm , 6x(l5,20,30,40) , 6.5x(İ0,3O) 
',

_ _ 7_x(15,20,30,40)mm çap ve uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdir.
ll. Balonlar CE ve FDA onaylarına sahip olmahdır.
12. Balonlar tekli steril ambalajında ve en az bir yıl miadlı olmalıdır.
13. kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanaı malzemeler hastanede iki

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

14. İhaleden önce numune tes|im etmeyen tek]ifler ihale dışı bıralalacaktır
15. ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakrlacakır.

16. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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\)\ SUT KODU: GRl188-Distal Koruma Filtresi

l. sistem karotis arter prosedürleri için özel üretilmiş olmalı ve monorail olmalıdır.
2. Gönderim sistemi, en azl80 cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Sistem 0.0l4" (inch) teI üzerinde olmalıdır.

4. Sistemin filtre kısmının 5-7 mm çap seçenekleri mevcut olmahdır.

5. Filtrelemeyi yapan kısımdaki poliüretan membran i.izerinde fi|treleme yapıp aynı

anda kan akımının sağlanması için maximum 50-300 mikron çapında delikler
bulunmalıdır.

6. Filtrenin floroskopi altında görünülürlüğünün sağlanması için nitinol kafes sistemi
üzerinde 4 adet , filtre kısmının distalinde ve proximalinde ise 2 adet radyopak
marker bulunmalıdır.

7. Sistemin geçiş profili minimum 3.2 F(french) olmalıdır.

8. Filtrede mutlaka 0,0l4 telinin ayrı olarak lezyonu geçmesine izin vermelidir.
9. Tel ile filtre beraber hareket eden ve lezyonu sadece tel ile geçmeye müsaade

etmeyen fi ltreler değerlendirme dışı bırakıIacaktır.

l0. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakıtacaktır

l1. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böIüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12. İhale sonucunda üriin temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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\*\ -\ Proksimal emboli koruyucu (MO-MA) cihaz teknik şırtnanesi

l. Emboli kouryucu sistem ana karotis arteri ve ekstemal karotis arteri tıkayabilecek
yapıya sahip iki kompliyant balonlu bir katetere sahip olmahdır.

2. 0,035' tel iizerinden çalışmaktalıdır.
3. Proksimal balon l3mm'ye, distal balon 6m m'ye kadar şişebilmelidir.
4, set içerisinde her iki balonun negatiflenmesi pozisyonlanamsı ve şişirilmesi için

gerekli malzemeler bulunmalıdr.

5. Maksimum 8-9F sheath içerisinden çalışmalıdır.
6. Kullanılabilir iç liimen çapı 0.083'' dir.

7. Sistemin içerisinden aspirasyon yapılabilmelidir

8. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale drşı bırakrlacaktır

9, ihaleden önce l adet numune böltıme teslim edilecek, ihale soıırası bölüm tarafından

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,

uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l0. İhale sonucunda üriin temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Koduı GRl00l-Nörovasküler Diagnostik katater

1. kateterler paslanmaz çelik bir örgü yapısına sahip olmalı, bu sayede 1'e 1 tork özelliği

sağlamalıdır

2. Kataterler 5-6 F seçenekleri o|malıdır

3. Selektif kateterler; Wein, Ht, H3, Mani, St, HlH, H3H, JBl, JB2, JB3,CK, Siml,
Sim2, Sim3, Sim4, HNl, HN2, HN3, HN4, HN5, Bam, Bem, Gen, Cl, C2, C3, Mik,
Van, Shk 0.8, Shk 1.0, RC1, RC2, Chgb, Chgc, Chg2.5, Train, Hk 1.0, Contra2, RDC
ve Duck uç şekillerine sahip olmalıdır.

4. Diagnostik kateterler,0..035 ve 0.038 inç çaplannda sunulmalıdır,

5. Diagnostik kateterler, disposable ve kullanıma hazr steril ambalajında sunulmalıdır.
6. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler İhale dışı bırakılacaKır

7. ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrasl bölüm taraflndan

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun

olmayan maIzeme değerlendirme dışı blrakılacaktır.

8. ihale sonucunda ürün temıni 10 iş gününü geçmemelidir.
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s c ] SUT KODU:GRl005- Hidrofilik Diagnostik Kateter Teknik Özellikleri

l. Kateter, naylon malzemeden imal edilmiştir ve çelik ağ örgü sistemine
süiptir.

2. Kateterin distal şaftı hirofilik katlamadır.

3. Kateter,4 F ve 5 F çap ölçülerine süip olanı 1200 PsI basınca dayanıklıdır.

4. Kateterler, miikemmel torque değerlerine sahiptir.

5. Kateterleı l / 1 manipulasyona sahip

6. Kateterlerin uzunluğu kullanrm yelerine göre 65,80,100 ve l25 cmlik uzunluk
seçeneklerine sahiptir.

7. Kateterlerde açı seçenekleri, Multipurpose, Cobra 1 ve C2, Simmons 1 ve 2,
Headhunter (H l ), Berenstein (BERN), Vertebral, Straight açılan mevcui
olmalıdır.

8. Kateterlerin basınç değerleri, Guidewire
olduklan kateterin başlığında yazmaktadır.

ulumluluklan ve kaç French

9. kateterlerin akım oraııları Flush kateterler için uzunluklanna göre en az 4 F
65cm için 22 ML/S (mililitre/saniye) 5F 65cm için 30 ML/S , 4 r 80 cm için
20 ML/S, 5F 80 cm için 27 ML/S, 4F 100 cm için 17 ML/S, 5F 100 Cm için
24ML/S,4 F l25 cm için 16 ML/S ,5F l25 Cm için 23 ML/S .dir.

10. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralırlacaktır

ll. ihaleden önce l adet numune böliime teslim edi|ecek, ihale sonrası böli,im

tarafından kullanım siiresinde 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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5t) SUT KODU:GRjIOIO- Neurovısküler Guıding Kateter

1. Kateter , "poliiiretan" malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine
sahip olmahdır.

2. Kateterin iç kısmr '?TFE" kaplı olmalıdır.

3. Uç kısmı ise yiiksek derecede Radyoopak olmalıdır.

4. Kateter, 5F çap için 0.067" inch 6F çap için 0.070" iç li.imen ölçüsiine süip
olmalıdır.

5. Kateterler , torfliöz damarlara uygun olmalı ve mi.ikemmel torque değerlerine
sahip olabilmedir.

6. Kateterler , l / l manipulasyona süip olabilmeli ve uç sekilleri hafızalı
yapıya süip olmalıdır.

7. Kateterler , kullanılacak yerlerine göre 90 ve l00 cmlik uzunluk seçeneklerine
süip olmalıdır.

8. Kateterler, Straight , Multipurpose (Ttim açı seçenekleri) SIM II uç sekilleri
seçenekleri bulunmalıdır.

9. Kateterlerde , talep iizerine ve fiyat farkını ödemek şartıyla özel iiretim
yapılabilme seçeneği bulunmahdır.

l0. Kateterlerin iç liimen ölçüleri ve kaç French olduklan kateterin başhğında
yazırıahdır.

ll. Ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale drşı bıral«lacaktır

12. İhaleden önce l adet nıtmuDe bölüme teslim edilecek, ihale sonrası böliim

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, ku|lanlan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

t3. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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( |_ - Sut Kodu: KR l180- Cutting Balon Teknik Şırtnamesi

l. Balon katateri semi-compliant özelliğinde olmalıdr.
2. Bıçaklı balonlar özel olarak yapılmış 3 veya 4 mikobıçaklı balon kateterlerdir.
3. Monorail veya coaxial sistem olmalı, iki markırlı,0.0l4" guide wire ile uüumlu

olmalıdır.
4. Bıçaklı balon çapı 2.5 Lle 4 mm arasinda 0.5 mm lik artan uzunluklarda seçenekli,

boylan da 6 veya7,l0,15 mm seçenekli sunulmalıdır.
5. Nominal basınç değeri 6 atm. Rated Buıst basınç değeri en az l0 atm olmahdır.
6. kullanım srrasında üretim hatası olduğu veya ihale öncesi verilen ömek numuneden

farklı olduğu ve şartnamedeki teknik özellikleıe uymadığı saptanan malzemeler
hastanede iki kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve
firma tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

7. ihaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sorırası bölüm tarafından
kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan ma|zeme geri iade edilmeyecek,
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktır
9. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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5 )-\ Sut kodu: KRr129- Koroner Henodinamik Ça|rşma İçin Basınç Ölçer Krlavuz TeI
Teknik Şartnımesi

l. Damar içi basınç ölçiimleri yapmaya uygrın olmalıdır.

2. 0.014 inç kalınlığnda, en az l75cm uzunluğunda olmalıdır.

3. Sensörlü kılavuz tel'in en az 144cm'lik kısmı PTFE kaph olmalı, distal en az 3Ocm'lik
kısmı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

4, sensörlü kılavuz tel, özel bir konektöre monte edilmiş olmalı, gerektiğinde
konektörden rahatlıkla ayrılıp tekrar monte edilebilmelidir.

5. konektöriin, analizör cihazına bağlanabilmesi için yeterli uzunlukta kablosu ve
adaptörü olmalıdır.

6, sensörlü krlaluz tel, tüm bağlantı kablolan ve konektörleriyle birlikte, kullanıma
hazır, özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir.

7, Alınan ölçiimler ile otomatik olarak FFR (Fractional Flow Reserve ), ölçümü
yapabilmelidir.

8. sensörlü kılavuz tel iizerinde özel algılayıcılar olmalı, bu sensörler basınç, verilerini
monitörize edecek yapıda olmalıdır.

9, sensörlü lolavuz tel'in ucu esnek yapıda olmalı, şekillendirmeye uygun olmalıdır.

l0. Sensörlü krlavuz tet, mükemmel tork özelliğine süip olmalıdır.

l l. Teslim tarihinden itibare n en az 2 yıl miatlı olacaktr.

12. kullanım srasrnda iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

13, İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışr bırakrlacaktır.

14. İhaleden önce l adet nunune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından
kuIlanrm siiresinde değerlendirilecek, kullanrlan malzeme geri iade edilmeyecek.
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l5. İhale sonucunda ürün temini 10 iş giinünü geçmemelidir.
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§ut Kodu KRll50- Bare metal Koroner stent Teknik şartnamesi

1- Koroner Stent materyali Cobalt alaşım olmahdır.
2- stent balon expandable olmaldır. stent balonu iiretici firma taıafindan

ytiklenmelidir.

3- stent torttiyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç krsımlan balon
yi2eyinden aynlmamah ve gerekirse guiding kateter içine geri alınabilmelidir.

4- stentin taşıma sistemi monorail olmalı 0,014 inch klavuz tel ile kullanılabilme ve
bu kateterin kullanılabilir uzunluğu en az l30 cm olmalıür.

5- Stentin strut kalınlıgı en fazla 0,0029 inch olrnahdr.
6- koroner stent strat kalınhğı ve dizayn ile kalsifik lezyonlar için radyal gücü ve

pushabilite özelliği yiiksek olmalıdır.

7- Flexibilitesi yfüsek olmalıdır.

8- Ambalaj i,izerinde üretim tarihi, lot numarasr, son kullanma tarihi ve sterilizasyon
tipi belirtilmiş olmahdır.

9- Stent balonu çift markerlı olmalıdır.

l0- Bifiirkasyon tezyonlannda kullanıldığı takdirde, stent iyi bir yan dal koruması
sağlamalıdu.

ıl- stent fluoroskopi altında kolayca görülebilecek radyoopaklıkta olmalıdır.
12- §tentin nikel oranr düşiik olmalıdır.

13- Balonun çapı 8 atm de nominal değerine ulaşmalıdır. Burst pressure 2.25 mm için
19 aIm 2.5,2.75 mm için 18 atm 3.0,3.25 mm için l7 atm 3.5,4.0 mm için 16 atm
olmalıdır.

l4- Koroner stent açık hücre yapısında olmalıdır.
15- Balon katatere yiiklü stent minimum 6F guiding kateter ile kullanıIabilmelidir.
l6- Direk stent uygulamalanna olanak tanımalıdır.

17- Sent monorail sistem iizerine monte edilmiş olına|ıdır.
l8- Balon semi compliant özellikte olmalıdır.

19- Stent radial gücü çok yiiksek seviyede olmalıdn.
20- Balonun taşıma sistemi 0.0t4'' tel ile çalışmalıdır.
2l- Balonun distal ve proximalinde 2 adet radyopak markeı bulunmalı ve stent bu

marker'ın arasında konumlandınlmış olmalıdır.
22- Balonun distal

F'olmalıdır.
şaftı maximum 2.6 F ve proximal
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23- stent yerleştirrne sırasınd4 balonun distal ve proximal uçlan balonun diğer

kısımlan ile aynı oranda şişmeli ve diseksiyona sebep vermemelidir.

24- Stent çap|arı 2.7 5 -3.0-3.5-4.0-4.5-5,0 mm olmalıdır.

25_ Stentin uzunlukları 8+_1-10+_1-13+-1_ 16+-l -18+-1-23+-1-28+-|-33+_1_38+- l
mm olmalıdır.

26- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son tiriinü olmalıdır.

27-Malzeme steril ve o{inal ambalajında teslim edilmelidir.

28- Ambalajlar tizerinde son kullanma tarihi, sterilizasyon tarihi ve yöntemi belirtilmiş
olmalıdır.

29- stok fazlası iiriin ihtiyaç dululan çap ve boydaki stentlerle değiştirilmelidir.

30- Stenti kullanan referans merkezler yazılı olarak beyan edilmelidir.

3l- Stentin strut kalınlığı 0,0026 inch olmalıdır. Malzemeler steril orijinal ambalajında

olmalıdr.

32- son kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır ve uluslararası kalite belgelerinden en az

birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

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

Ambalajlaı iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi

belirtilmiş olmalıdır.

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

35- İhaleden önce numune teslim etmeyen tek|ifler ihate dışı bırak acaktır

36- İhaleden önce l adet numune böliıme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

37-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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ç1l §UT KODU: GR1246- Anjiomat için-Otomatik enjektdr şırıngası

l. Anjiografi işlemi esnasında otomatik enjektör pompası başlığındaki yerleştirilerek kontrast
verilmesi için kul lanacaktır.

2. Mevcut anjiografi salonunda kullanrlan otomat ile ulumlu olması gerekmeiıedir.

3. 150 cc ölçeğinde olmalıdır.

4. Bir adet nı.ımune verilerek mevcut cihazla uyum test edilecektir.

5. uzatına kablosu ile berbaer teslim edilmelidir.

6. Ürtln steril ambalajında teslirn edilmelidir.

Haslaİ€a]

,]

(_Dall

l

,§
^Ea


