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T.C.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 00531
Konu: Teklif Mektubu
işin Adı: l4 KALEM TIBBi SARF MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :
I]iyalar

KDV Hariç olalak verilmelidir. Malzemelerin Maıkası veya Ö2elliğj

UBB sorgulamasına görc en düşük

3

mut]aka beliıtilmelidir.
teklif baz allnacakıtr. SCK Ödenir/Ödenmez teklifte belirtilcccktir.

SUT kodu belirtilmeyen teklifler dcğerlendirme dışı bırakı|acaktır, Pakctc dahil olup olmadığı teklifte bcIirtilecektir.
sUT fiyatınr a§an tgklifler değer|endirme dışı bırakllacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası I-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklcnici hiçbiı hak talebinde
bulunmayacaktır.

Teklif veren istekliler yukandaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılacaktır.

Son Teklif

s.No

Tarihi: l5.07.20l8
Mal / Hizmet Adl

M kta rl

25

6 F 90 cM

1

INTRADUCERSHEATH

2

KtAVUz TEL 0,32 i 0,38 HİDRoFIuK 260-300 cM

3

KtAVUz TEL 0,3210,38 sÜPER SERT TEFLON KAPLI 260,
300 cM
PrcA KILAVUZ TEL, 0,014,, 150-190 cM ARASI (GUIDE
PTCA KILAVUZ TEL, 0,014" 150-190 cM HIDRoFILIK

400

4
5

6

wiRE 0,014 soFT J )

ADET

30

ADET

750

DET

|

200

ADET

400

ADET

8
9

GEÇiCİ PACEMAKER TELİ

15

ADET

10

EN.lBoLİ KoRUYucU sİsTEM, GEÇİCI, FİLTRELI /
MONORAIL / N1ONORAİLE CEVRİLEBiLEN

70

ADET

75o

i

ADET

11

KILAVUZ TEL, ANJioPLAsTi, 0,014-0,018",

30

ADET

l2

KILAVUZ TEL, ANJIOPLASTI, 0,014 0,018",

30

ADET

30

ADET

30

ADET

13
1,4

REKANALİZASYoN AMAÇu (FEiLDER

rr)

REKANAÜZASYON AMAÇU
PTCA KILAVUZ TEL, 0,014, 15o 190 cM CTo (MiRACLE 12)

: FrcA MIKRo KATETIR VIDALI TlP

'

]

ADET

KATETE&BALoN,ANJİYoPLAsTi,014,,lt4oNoRAiL,DÜŞÜK
PROFİLÜ( KORONER TOTAL OKLİZYON BALONU)
iNDEFLATöR - DEFLAToR

i

Toplam
Fiyat

ADET

140

KATETER BALoN ANJIoP|-ASTI 0,14 MoNoRAIL

1

Birim
Fiyat

Birimi

.

Genel

Toplam(KDV
Haric):

*Tanırnlaylcl firma bilgisi olmah ve tcklif ile birlikte

sck

sorgulama sisteminin çlktısl teklif il€ birlikte veıilmelidil

idare No : 63760.38.32.00.01.330

İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

Adres: Ajaştırma ve ljygulama Hastanesi osmajrbey Kampüsü ŞANLIURFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks : 0 (4l4) 344 4l 69

Tanlmlayıcl
Firma ve
uBB

GRl066- Long Sheat Teknik Şartnamesi

1- Kateteri

2,

damara yerleştirmek için kullanılan bir

siteıı olmalıdır.

65 ve 90 cm olmak üzere farklı uzunluk seçenekleri olmalı ve 6,7 ve 8 french
çapları

mevcut olmalıdır. [Jzunluk tercihleri bölüm tarafindan fiımaya daha

sorıra

bildirilecektir.

3- Distal ucunda radyoopak marker bulunmalıdır.
4- 0,038 inçh guidewire ile uyumlu olmahdır.
5- Coil-wire tasarımr sahip olnıalıdır. Coil"in kendisi fleksibl

polimer katmanları arasında

vapıştırılmış olmahdır. En uçta ise hidrofilik bir yüzey ile kaplanmış olmalı ve bu
şekilde duvar kahırhğının aılmasından kaçınılmış olmalıdır.

6- kink

yapınamahdır ve entegre edilmiş side port- hemostaz valvi ve bı"ına bağlı 3 yollu

musluk (stopcock) bulunmalıdır.

7-

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

89-

Hub sleeve tasanmı bu bölgede oluşabilecek kinklere karşı koruyucu yapıda olmalıdır.

Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.

l0- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır
11- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
12-

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

l3- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
14- Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla leslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi beliıtilmiş olmalıdır.
15-

İhaleden önce

l

adet numune bölüıme teslim edilecek, ihale sonrası bölün
tarafindan kullanım süresinde değertendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışr bırakrlacaktır.

16-

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında

belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı
brrakılacaktır

l7- İhılc sonucunda ürün

te nı ini I0 iş gününü geçmeme

NRlVERDi
lama Hasıan€i
abiiim Dalü

16515

Yıd.

Sut Koıtu KR1{)6s,

Kılıvuz Tet,o32,ıO38,,, [iiıtıofilik,260_300cm
---- -4"..ı' -v(
Teknik şartnıııesi
{§tındart Exchınge Hidroülik Kıiavuz
Telj

l.

2,

3,

StandaiExchangeHidro|]la*,j::yTel'inçekirdeğinılesuperesnekiizc]
Titanyum alaşıııındaıı
Nikelvap,ıJnıı.s 1Nitinoi] *di;p;İ;;;;
bir
mıııl
içermelidiı.
Niıinolccııe KıJavıız tel]indjsıal.ine
ıtıç ğçIuıxçe
gelaikçe İ;İ;;;;..
ııceleıek, daha esııek ve yumuşak
ije

ıonlanııalıdır

yapıda

Standaı,t Exchaııge }{idroİilik
Kl]avuz TeI'in i.*Nitino]

Coıe'un üzeri uluslararası
standaır iilçtilerde bir olojik
ul'guıluğu kaııılaıımıŞ öze| poıüretıı
elasıoııer maizeme
ilc kap}anmış tılmalıdı,

Teİ'in poiürataıı
),iizt,-r,i extra radyopak lungsıen
ııaizenıe iİe kaplannıış olnıaİldır.
i}ö1,Iece kılavuz ıe].in goıliniiliügtl
aıııılnİış
, Staııdan Exchange
;l,
";;;;;.
Hidrofitik Kıl-aıuz i;';';:;;ö;rofilik
polinıer malzeme ile
kaplanmış olup. su ve kan
gibi biyolojik ır,1;;';;;;reçildiğinde,
biyolojik
ortamd, en zor geçişlerdaı
biıe rahathkla geo;;ı;;;;ru*hkta
olmalıılır. Bu
maizeme polüretaı malzeme
ile birbi.ird;;;;;;il
']'el'iı
kaplannıış
şekilde
5,
olma]ııiıı.,
ucu kesin]ikle atıaçınatik

*
i*inge Hiılıııfilik Kılaıız Te].iıı
""ru"n
ı"ı.,",. r,ı,..J]'*İİ.İ,"o..
iı*ı.tiı,ı;gi"i"l"i" "'

oimal

6,

İÜ'i:ll]İjlİl'i.}i:j;Hı]l,"

süper esnek Niıino]corc sal,esinde
hiikü]melerden etkilenmemeii
tekrar eski şekiini
.ı]ıııılıJ;r. Bıı iizcJligj ilc r1l.ıı.lz
,.l tr,ı'.,i;-İ,.İ,)r;;;'o o]malıılır.
7. Standan L.selıiınge Hidrufiljk
Kılaı uz Tel.in u ll;S-ll;U irç
kalınlıiındı \( ]60.]0(]
cnı uzunluğunda dilz yiı ıla
açılı uç alıeınatiİl.rl

8, [,:jus,ırarası kıliıe beigt,leıinden
en az bjrine
9, Ürünler orijiı,ıal re stcril aııbaiajrndı
sterilizasyon ıar,ihi ı,e ytınteııi
ile
ölçüleıi, kod numarıs,, lot

"'"r1,o".

(C,, - l-DA

; sahip

olıı,ıalıclıı.

ıeslim ediiecek olup aıba|ajlar
üzerinıle
rır.lu. *u., rronüıara uygün
Guide w.ire in

numarası r,e son kullanma
tarihi belirtilmiş olmalıdıı.
l0, kullanını sııasında üreıim
hatası olduğu saptııan

malzemeler lıastanecle iki

iiımaya,-ıu ıııoı.i[..ı, ,. ıj*,u,",,nnı-kaıdiyoiog
ti"."*ıi
İTİİİ::"Trİffi:$-tuıuluP

öncc n umunc tesıinı f tme-r,cı
lellifler ihıle rlışı bırakıiacıktır
]:, l]u]eden
l2, lha]edcn öncc i arle{ üunıune
böiüı,ııe tesiinı
ku]]anıı-ı süresiıırle ıleğcriend
"u''".lr.-.'iL,. Sönra'i bölaiı.ıı taralııdan
irilecek. l,ullun,l,r,
,r.lrar.," g..i ira. .l ilııeyecek.
uygun olnıayaı ıııtlzeıııc
ıltğerieııtliı.ıııe l,ş, b,."l.,la,,l,,r.
1_1. İlııle sonucuntia
ürün ıcııini l0 iş güniinü

gcçııemelidir.

,.-]

}

l ;.

Sut

Ktııtı KRl077_ Klavuz te1,0,032,,_0,038,
süper sert

1eflon

kıplı,

l. Super Stiff Kılavuz Tel'ler
lıenı vascular hem nonvascıılar
uygulamalaı
2. Super Sıiff Kılavuz Tel
teflon kaplama olmalı dıı.

j;rİllİil Sıiff
4. Dliz uçlu

teknik şarinanresi

içiı

icleal olmalıdıı.

Kılavuz Tel'ier 0,035-0,038" kal:nlığın&
ve 260-300 cn ıızuuluğunıJa

olınıIıdır

5. Trombüs oluşumuna
karş:

dirençli o|malıdır.

6, klaı,uz ıel gör,desi kırırmlı
damarlıfda kaleteı ve balonun
ıahaı laşılıbilınesi lçiü
güçlendirilnıiş supııcore
ıılnıaldır.
_vapıs]n<la

7.

\{aizene sıeriJ ve orjiıral ambılajında
ıeslinı edilme,lidir.

ll. Uluslararası kalite beigelerinden
en az biıine ( CE
9,

Aııbalajlar ıizerinde sterilizasyon yöntemi

'arihi
]ü. Ürünler en az 2 (iki)
miaılı
teslim ediiecektir
1.ıl

- FDA

) sahip

oimalıdır.

ve son kullanma taıihi

bildirilınelidiı.

]1, ku,ljanım sırasıııda üretinı_ hatası
ılıiuğı saptanaı m:üzemeler hastanede iki
kardiyolog
ıuıuluP firmalı sozlıi-biıaşı.""ı
tarafından
ücreısiz yenisi iıc
|.§::İİ.!|,,:'ıınak

""?ru

12" İhajeden

iince nımunc testim etııo.!,en ieklifler
ihale dışı

bıralı|ıcaktıı

l,], İhaj9den öıcç ] ı<let ıüınuııe
tıölünıe ıeslim edilecek. ihal 9 sonrası
bölüm taraflndan
kıllaııını si.iıesinde cteğeılenciiriJecek. kulianılaıı
ınolr.*. g.ri iade edilmeyecek, uygun
olıııal,aı ııııjzcı.ııe dcğerlcntlirnıe dışı
[.ıı ıakı lacaktır.
1.1.

İhale sonucuıtla ürün temini t0
iş gününü geçmımelidir.

''a,rr, Üı.İüııif

TA

]6İ

{.

i(

Sut

Koılı KRl08{-

i-

0,0t4 inch Soif Cuiılcıvire
]'ekıik Şırtnamesi

Gıideir,iı.e 0.0l4 inch
cm ıızuıılığunda ve koroner
aıji1,opıasıi
işıemıeriıde kuııanıma;İ::',X,:::

2- Farklı

tezyonlarda kullanımı kolaylaşıırmalı
içiı yumuşalı uç kısmı düz ve j
olnıalıdır.
şeklinde
Bu seçeneklerden her birinden
ha:ıgi oranlaıda tercih etlileceği
ıesiinıat öneesi bildiri]ecekıir"

3- Distal ucu

kola.rca şekii veıilip ı,e bu
şekli ı.ızun sür,e nıuhal'aza edebilnıcsi iÇilı
şekil ainıa çubukçuğu ihtiva etmeiidir.

{- Disıal kısmı i.ayganlığı

ıııttıracak, lezyon.arda atravmıık
geçişi sağlıyacak
matervalle kaplınmış olmalıdır.
5- Kılavuz Tel'in göriinebilen (x-Ray
altıııla) uzunluğu eıı az J cn.ı
oln.ıalı, lezl,ıııı
görünlüsihü kapaınızunalıdır.

6- Kılavuz Tel özellilie sreıı imptantasyonlanıd4
r

apıda ı'e mükcmnıei diilc\ (l. ıl,.L"ih;ı

7_ ]vlaızeıııeıer .,.,,,

8-

".i,,"",

stent taş,rıs sistemiıi desteklevici

/.lı.^^l- \ .,^-

"X;İ;:' :ff::}*r*

"|

mal ld

ıı.

ihalel,e sıınul;ın nıelzeme tireticj
İrnıanın eı son iiıeıilen üıjıü
olııallıiıı
9- \{alzenıe sleril re orijinal aııbılajında
teslim edilmelidir.
I0- L]]uslararası kaliıe belgelerinden
en az birine ( Ci
- FDA J sahip olnıahdıı.
1l-ürünleı en az i (iki)
1,ıl nıiatla steril ve orijinal ambaiajında
tesliıı edilmelirlir.
Anıbalajlar üzerinde sterilizası,on
ı,arihi vı yöntemi ile son kullanma
tarihi
belirıi}miş o]ıııalıılıı.

l2-kul]anıın sıraslnda üretim hatası
olduğu saptanarı ııalzemeier hastaıede
iki
kırdiyolog taraf'ından bir tuıanali
tutulup lirmaya sözlü bii<lirilecek
ve İrnıa
ıaraliııisı] ücıeısiz i,enisi ile değişıiıilecelliı.

t3- İhaleılen önce

ıumune tcslinl etmeyeı tcklirler ihale
tlışı bırıkılacıktır

lJ-ihalcden önce

l

det nümune böliime tesliıı eıli]şcek, ihaje
soırrası böjünı
ıaratlndan kullaııını süresinıle cieğeriendirilecek,
kuılaılIan malzeme geri iadc

ı-,dilııre1 ecek^ uygun olıııa1.,aıı
ır.ıalzçııe

15-

İhıle sonucuıtlı ürün

teııiıi

l0 iş

:],

değeıleıııiinıe dışı bı rakılacaktır.

giıüıü

,..,,,,".

geçm

ı,,:iıiiİ

L,

lidir.

lİ

, . ı]rırl

f

a

1

ü

§ul kodu: KRl088- ıIiü}Rorİı,iK

Özr:ıı-ixrr: PTKA Ktl,.AYUZ T[Li r};K\iK

ŞıRT)ıi\lESi

l,
2.
3.
4.

Koroner Aneı girişimleriıde kullınıma uygun olmalıdır.

0.0l{" linç) ka|ınlığında ve en az l80 cm uzınluğunda o]malıdır.
N.liikenınıel "torque'' öz-e}liğİıe }raiz olııralı, yuııuşak kısım kapiaı-ırası "ıorque"

özelliğiııi eıgclleıne!,ecek 1,apıda (bağlanıısız) olmalıdır.

Disıal segıllent (1,rııııışak kısım) §üıtii.mel.i engelIel,ici hidrofilik

kaplamal,a

(polimcrli1 sahip olııalı. brı kaplanıa bi1,olojik uyurıılu olmah, kılavuz ıei proksinıal
Segmeııti ise PTFE kaplı olına|ıdır.

5.

Kıı rınılı ıortuyoz ve kalsilık
uld ukçu ı,ü

6.

lez1,onlarda diseksi1,oııa neden

oliıadaı geçııe özelliği

ksck olnıalıdır.

Kılar,ıu ıelin görünebileı (X-Ray altıııda) uzunluğu en fazla 3 cırı olnıalı. lezlon
göIüntüsii!ıii kapamıımalıdır"

7.
8.

kılaı,uz ıel 1,üksek düzeyde kontroi edilebilir yapıda olınalıdır.

l'eklii

ı,e

rilen malzen-ıenin Lll]B kodu, St,T kodu ilt eşleşmek zorundarlır. Aksi

durumdı teklil değerlendirme dışı kalacaktır.

9.
l0.

İhaleden önce numune tesliııı etııe}-en
İhaleden öı:ıce

l adct nunıune

tekliller ihıle dışı bırakılacıktır

bölünıe ıeslim edilecck. ihale sonrası böliim

taıaüıdaı-ı ku]lanını süresiniiç değerlendirilecek. kullaırılaı ınıizeıııe geri iade

edilııeyecek. ul,gı"ın oln,ıal,an n-ıalzcnıe değerlcıidinııç dışı bırakıiacaktıı.

l1.

İhale sonucundı ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

li
ll
,r

, )|,!

lr
|l

I

aö

ll

Sut Kodu:
l

KR1095-ANİOPLASTi }AıON KATET§ı T§KNiK şARTNAMESİ

senıi-compliant, _heı iki^ ucunda
Balon kıleler MonoroiliRupid exchaırgı-) sisıcnı,
balon.için eır az ] rılnıalıdır vı- 2,25 ıııı
radvopak işareti ve katlanma sal,ısı ],25 mm
llıİnjaki sizelar için S tip kıtlanıılı yapıda olnıalıdır,.
olnıalıdır,
ğaloıı mater_.,-.ıll POLİA\4İD den imal edilnıiş
;;,; nllıal sa.n'1 eı ız 30 cm'lik kısmı hidrofilik

.

2.

5.

Sününmenin azalması ;;;İ
olmalıdır,
;;;İ;İ Ü a"aı ) olnıalıdır, Pıoximİl şaft silikon kaplı
Deflasyonda eski ölçüsüne inebilmelidlr,
..ı^_..j. ! ı< .ı ,rin] ,.ır,ı(ı .ıı
r,e çap olarak 1,25-,l i],tı]) ııIısl cıı
9
az
en
arasl
n,,nı
l0-+0
olarak
;;;;r. bo1,

6.

Bal(rı] kaıeterleriıı l,ZS- l ,5

"].

4.

ıırklı

7.

h\,\ tıt içerınelİ,,İİr,

olnıalıdıı.
Kareıeıin boy-u
en çok 2,'|

1,}-ı

nıı

|ı7
ı7

_ı

ı,c üç ıııiukerlı
ölçtiteri ıek nıarkerlı, diğer ölçüleri çiit

2 F, Disıal
cıır o]malı, proximal şaft kaiınlığı en çok

F'olmalıdıı'

t

_-jiı.^^ı.

şİ

kalınlığı

:ri. ^aıiı .,. cınraz

8.Felexiblecorügatedşaftdizaynınasahipoımalı'yükekitiş,geçişveçaprazlez1

le7_v..oı,ı

itilebilirl iği çok 1,iiksek olmalıdır"
kırılma özelliği bulunmanıalıdıı,
9. Kaıeter proxi.ul'l O"'J,",i,i olınalı, ancakg.eçcbi
lmelidir.
gu l(lc \\ l.c kotayca
i iı. ıi^i.,.ri" içinıien 0.0 1.t.,
mm düşük.olmahdır,
İİ. İj"İ"" g"çlİ profiii 0,0l6 Inclı ı ci a 0,,{0
rated burst pıessure asgaıi iıt atmosfer
,armaıı,
12. tjalın 6 atmosterde
!

""r,i"rioii,o"

Sterilizasyon bitim
sleril paketler halinde ambalajlaımış olmalıdır.
süresi en az bir yıl olmalıdıı,
sonı'ı
i,laha sonrı bclirlcnect'ktir, Dahı
borlan
,,]*
rc
aolonlu.,n
]Ş
isıenecek
1,1.
İirıılı ıel,ııindan iJeğişıirııic iapıl:ıcıiı
hast3nemizcc ir,.n.n iij.tiı.l.ı.
"d*tt.

,,.

ilff}il;.r.rier

ıaahlıül edilnıelidir,
l5. Malzenıeler CE oııaylı tılma}ıdır,
iki kardiyolog
sapıaıran malzemeler hastanede
l6. Kullanım sırasııda üetiıı lıııası olduğu
ücretsiz
sözlü bildirilecek v3 firma ıaraindan
tarafııdaı,ı biı tutaııak tutulup fimlaya
1-eııisi ile deği ştirilecektir,

Aksi
SUT koılu ile eşleşmek zorun«iadır,
t?. Teklif r.eriien mılzenıeırin U9B koılu,
durumdı teklif ıleğertendirme dışı kalacaktır,
etıne,yen tekliıler ihıle dışı brrıkılacıktı:
18. llıaleıien önce numune tesliın
bölüıı taıafı,ıdın
bölüme tesiim ectilecek, ihale sonrası
numune
1
aıiet
öııcc
İhaleden
19.
kıllanılan nıılzen]e geri iade cdiiıııeyecek'
ktıllanıııı stircsiıııje de ğeı.lendirilecek.
20.

dışı bırıkılıcıklıı,
ul,uuır olıııavaıı malzeııre değcı,lcndiı,me
geçmemelidir,
stınucıında ürün tcnriııi 10 iş gününü

İhıte

l',

Sut Kotlu KRl098- Rekanalizıs1,on Bılonu Kıtcteri Te knik

Şırtnıııesi

iıç kalınlığında kılavız tellerle uyumluolmalıdır,
kalınlığı ise
Proksinıal şaft kalıılığı niaksimum 1,9F, distal segmenl

ı

Monorail (RX)

2

1,apısında ve 0.014"

ıı,ıaksimtım 2..1F olınalıdır.

3

Kullanıiabilir kaleıer uzunluğu ırıiııiııuıı l'l0cıı olııalıdır,

1

geçiş profili
Lez1,oıı giriş profili n-ıaksimum 0,016" inç; lez,von
maksimunı 0.021" inç olmalıdır,

5.

tsaloıı çapı l .0 ve 1.25 mm içerisinden seçilebilmelidiı,

6.
,l.

l]iılcıı-ı uzunlukları 5,10.

l5

r,e

20mm içerisiıden seçilebilmeiidir,

Balon üzeıinde(sadece ortasında) tanımlayıcı işaretolmalıdır,

8.

1,5mmolmalıdır,
Balon ucu (lezyon giriş nokiası) uzunluğu maksimum

o

14 BAR olmahdıı,
Balon noıninal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise

10.

Bılı,ın kateıer CE ona_vlı olnıalıdır,

ı

ı,

}J:rlon kateıer

çıkaı-ılabilir
|2..

kal'ırlı olduğu
sleril oriiinal aııibalajında üıetin,ı ve tüketiıı] ıarihlerinin
etiketlere salıip orijiıal aınbalaj !arıylateslim edilnıelidi:,

"!,ekiil veriten malzemenin U§B kodu, SUT

kodı ile eşleşmek zorundadır, Aksi

tluru:ndı teklif <leğertendirmı dışı kalıcakJır,

ı3.

hasıal-ıede iki
sırasında iirğtiff hatasl olduğu saptanan malzene]er
sözlü bildirilecek ve lırma
i..ardiyolog taratindan bir 1olanak tıtulıp tirmaya

KulIaıııı

ıaraİndaı ücretsiz yenisi ile değiştirilecekıir,
l rl.

t5.

ihaleden öııce nunrune testim ıtmeyen teklifler

ihıle dışı Lıırakılacıktır,

ilıaleılenönceladetnumuncbölünıeteslinıeclilecek.il-ıalesıınraslböliiı-ıı
kullanılan malz_eme geri iade
taralıııclan krıliaııuı siiresincle cleğeıienciirilccek,
değerlendinrıe dışı brrakılacaktır,
edilnıe.vecek- ı,ıyguır o}mal,an malzeııre

16.

gününü
İhale sonucunda ürün temini l0 iş

geçmemelidiı,

r',,,,,,rş#'M

İ
]]'ı

.q
,l

I

ü

ndel'lıt6ı (lnflation Device) Tekııik Şaıtnamesi

1- Cörülebilir şeffafenjekıör

haznesi, basınç skalası ve pistonrı olmalı.

2- En az20 cc sıvı alabi]meli ve 30 atm basııç skalalı maıometreye sahip olmalıdır.
3- lrgonamik dizayna sahip sol veya sağ elle rahatlıkla ınaıipüle edilebi]ııedir,
-|- Hız]ı şişirnıe kolal,ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye

1..üksek basınçiarda dahi

hızIı basınç azaltmaya elveıişli olma}ıdır.

5- Cihazın

ki]itlenme nıekanizıı-ıası yandaıı çekilnıe şekliııde değil proxiınal ve ön

y,iizde sola çevrilerek açılması ve önyiizde §aa1

l2 hizasına getiri:efek kilitlenecek

şekilde dizayn edilniiş olmalıdıı.

6- Cilıaz.ın şişıne

mekanizmaslnın pistonı"ulurı rahatiıkla saa1 yönünde çevrilerek

dizayn edilmiş olma]ıdır.

7- 3asınca dayanıklı

uza|ına kablosu ve steıil pakelte an az 30 am-ı basrnca dayaııklı

üçlü musluğu bulunııa]ıdır.

t]- Sıeıil orijinal aınbalajında ve

9-

son kullanım süresi eı-ı az 2

yıl o}n-ıalııiır.

İhaieve sunuları kataler üretici fiın,ıanrn en son üretilen iiıüııü olmalıdır

l0- ]v{alzeııe sıeril ve orijinal ambalajında ıesiim edi}melidlr.

ll-

Uluslaraıası kaliıe belgeleıinden eı az birine ( C[ * FDA ) sahip olma}ıdır.

l2- KulIanını sırasında tirelinı lıalası olduğu saptanan malzemeler haslanede iki

kardiyolog tafatlndan

biı

tı"ıtaııak tutulup 1lrnaya söz]ü bildirilecek ve 1lrırıa

kıafııdaır ücreısiz ycnisi ile değiştirilecektir.
13-ıhaleden önce 1 adcf numune bölünıe teslim edilecek, ihale sonrası bölüm
tarafıırdan kul]anım siiresiırde değerlendirilecek, kullanılan malzeııe geri iade
edilınel,ecek. u},g!ın olmavan malzeme değerlendiınre dışı bıı,akılacaktır.
l.t- İhıledeı] önce nunrune teslinr etıneyen tekIifler ihale dışı

bırıkılacııktır

l5- İhale sonucunda üriin temini l0 iş gününü geçınemelidir,
a';

_.oı.

t

\)ı

Su( Kodu Kitl029- Geçici Pıce

1

nıılicr Elcktrodu Tenik Şıırtnamesi

l.

Kateter geçici kalp stimülısyoıu amaçL, elekırod kateter olmalıdır

2.

Toplam kaıeler l25 cm, kul]anılabiliı uzuıluk

1

10 cm ve

ayrıcı balonlu seçenekleri

olmalıdır.

3.
4,
5.
6.

Kaıeıer 5 veva 6 |rench çapında olmalıdır.
Kateter iizerindeki elekırod aralığı l0 mın olıııalıdır.

kalcıeriır kalp içinde ur,ıı,ıl,ı ileıe ıı uç kısırı pasiaımaz çelikıeıı üreıilmiş olmalıdıı.
Kaıeterin göı,desi ieksibl, atravmatik ye 1rombüs riskini azaltan polyüretan
malzemeden üreıilmiş olmalıdıı.

7.
8.

Kıteter gövdesi yüksek toık özelliğine sahip olmalıdr.
Kateterin gövdesi rahat ve kola1" yerleştirmeye uygun yunıuşak ve rady<ıpalı
ınalzemeden ilretilmiş olnıalıdıı.

9.

tlektrodlaı düşük eşik değerleıine ve yliksek ilelkenliğe olanak sağlayan kııaksiyel
iletken taızında iiretilmiş olmalıdır. Kateler geçici kalp stimülasyonu amaçlı, elekırod
kateter

olııalıdır

l0. kul]ıııı]:ıaclıklarl zıunan paccıııakcr bağlanıı uçlarını koruyan izolıısl,ıın bışlıkları
bulı"ııınıalıdır.

ll.

Meıkezi ileıken (katod) naylon bir izolasyoı içiıde 3 çelik tel saıgı şekliıde olmalıdır.

l2. Dış iletkeı (anoı) çelik tel sargıdan oluşmalıdır,
l_].

Kullanım sırasırda ürerim hatası olduğu saptaı-ıan malzemeler hasıanede iki kardiyolog
ıırallndan bir tutanak tutulup firmal,a sözlii bildirilecek ve firııra tarafıırdan ilcrclsiz
1,e uisi ile değişıirilecektir.

l4. İhaleden önce numune testim eimeyen tekliiltr ihale d4ı bırıkılacaktır
15. ihaleden önce l ııtıt numıne btilüme tsslin edilecek, ihale soırası böliiın taıaındaıı
kullanım siiresinde değerleıdiıilecek. kullaıılaı malzeme geri iade ed.ilmeyec,_,k"
ııl grııı olnıavaı-ı ıııalzenıe değeıleırcliınıe dışı bırakılacaklır,
l6. İhıle ıoııııcuırdıı ürün ttınini 10 iş giinünii geçınenıelidir,
!

l,

...,

4r)
\ü\

Sf T KODU: GRl l88-Distal Koruma Filtresi

1.
2.

3.
4.
5.

Sistem karotis aner prosedürleri için özel üretilmiş

olııalı

ye monorajl o|ma]ıdır.

Gönderim sistemi, en azl80 cm uzunluğunda olmalıdır.
Sistem 0.0l4" (inch) tel üzerinde olmalıdır.
Sistemin filtre kısmının 5-7 mnı çap seçençkleri msvcut olmalıdır.

Filırelemel,i yıpan kısımdaki poliüretan membran üzerinde filıııleme yaplp

a}

ıı

anda kan akımının sağlanması için maximum 50-300 mikron çapında delikleı
bulınma|ıdır.

6.

Filtrenin ioroskopi alıında görünülüılüğünün sağlanması için nitinoi ka|es sisıemi
üz-erinde 4 adet , fi]ııe kısmının distalinde ve proximalinde ise 2

adet radyopak

markeı bulunmalıdıı.

7.
8.
9.

Sistemin geçiş profili miniıııum 3.2 F(french) olmalıdıı.
Filtrede muılaka 0,0j4 telinin ayıı olarak lezyonu geçmesine

iziı

verme]idir.

Tel ile filtre berabeı hareket eden ve lezyonu sadece lel ile geçııeye müsaade
eı:neyen

fi

Ireler değerlendirme dışı bııakılacakıır.

l0. ihaleden önce numunĞ te§ıİm etmeyen teklifler ihale dışı bırakılıcaktır
l1. İhıledgn önce

l

adet numune bölüme teslim edileçck. ihale sonrası bölüm

tarafindaı kul]anım süre§inde değeriendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan ınalzeme değeılendirme dışı bırakılacaktır.
12.

İlııle sonucunıla ürün ıeııini t0

iş

güıünü geçnıenıelidir.

,

4 {

üL)

Sııl Kodu KR108]- Kılavuz Tel, Anjiopiasri, 0,0l,!0,0l8", Rekııalizasyon ,lınıçIı Tekıik
Ve İıceleı Uçlu Rekınalizasyon }fulavız Teii {Polimerli)

Şaiıımesi (Yumuşak

l.

Kı'onik

Taıı Tıkalı Ko.oner Arter girişimleriıde mikro

kanailardan geçiş için özei ıı|aıak

iirclilnıiş olmalıdıı.

2.

0.()l"l'' ( iııch

J.

Miikeıınıel "toıque'' özelliğiııe hıiz oImaiı, yuınuşak kısım kaplaınası ''iorque'' özelliğini

)

kal:nlığında sı"ııııilnıalıdır

engelleıneyecek,vapıda (bağlantısız) oImalıdır.

4.

Dislal seg]rıent

(_y-'umuşak

kısıın) sü]lün ıc}ii eıgelIo1,ici kaplaı.ıal a (Hl<jrophilic) s;ılııp

ıılıııaiı. kaplama biyolojik ıı.vınılu olınalı. pırılsimıl segnıent PTFE kaplı olınal;dır.

§.

Kılavçztel

6.

Distal segment (yumuşak kısım) özel olaralı ek bir kayganlştııcı madde ile kaplanmış olmalı

uç direnci standart üç için 0.8 gf, veya 1.5gfözellikte de olnıaiıdır.

ıe Koıoıer Aneı

iÇerisinde ıahat haı,eket edebilnıclidjı,: kiiavuz tel ucıı

iıceicı üç !.ıl]üsı]ı

sıhip olırıılı: sıandaı,t kılar ıız içiıı 0-009" (inç) laJınlığında o|ırıaIıdır,

7.

Ljluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE

8.

Ljı'ünleı orıjinal ve sreriI amba|a.iında ıeslim edilecek o|up aııbalajlaı üzerinde sterilizısvon

-

|.DA

) sahip

olnaIıdır,

larihi ve 1,önıenıi ile soıı kullannıa ıarihi beliılilıniş olııalıdıı.

9,

l'cklif verileı ııralzeınenin Ul}B kodu, §UT kodu ile eşleşmek zorundadır.
teklif değeriendirme dışı

10.

Aki

durunıda

kılıcıktır.

Kullanım sırasında iirğtinı haıası olduğü saplan&n malzemeler has:anede iki kardi.volog
tiırafıııdan bir tutaıak tutulup

fiımalı

sözlü bildirilecek ve firma taıaindan ücreısiz yenisi ile

değişti:ilecekıir.
l

l.

lhılı:rlen iiıce nunıuıe tesliır ctmc),cn

l2. lhaledan önce

] adeı nunııııe

lııllaıııın siiresinde

ileğe

teliliicr ihalc dışı bırakı|acaktır

böliiırı* teslinı edjlççıjk. ihale sonrası bölünı taıııfındaıı

ıleıd iıilecek. kullanılan nrıılzenıc geri iade edilnıeıecek. ll \

oln,ııl,ııı nıalzcırıe değer}eııdirnıe dışı bııakılacıkııı-

l3. İhıle sonucuıııla ürün temiıi l0

]

}

iş günüııü geçnıenıelk|ir.

.]

l

1]

ıl1]

\y
l')\
' ' ,,

sut Kı,ıdu KRlOE3- K llar ıız 'Iel. .A n j
ioplısti. 0.0I J-O,t l8, llcka n alizısr o n .,\ıııaçlı
Şarınınıesi- 1Scrı Vc incclen ı'çl" iii;;;;lk;i.i.i,n rıirur1
,, Irıla,uz feli

i.

.}

l'

lımameı !ıkanmıŞ ve kıonikleşmiş

özei <ılaıak hsarlanmış olmalıdİr.

koroner aüer darlıklannın ıekanalize edilmesi
için

2,

0,014" (inch) kalınlığında ve 18ö cm
uzuıtuğunda olmalıdıı.

3.

Cöı,de ekleme olmanah,
;-ekpare olnıalıdır.

,l,

.|.cliıı

Mükemmel "torque" 6zelliğine
olup,
-ha,z
},Tr!uk
özelliğini engellenreyecek yapıda (baglantısİİİ
olmalıdır.

kısım kaplaması ''loıiüğ''

5, Distal

sğgmtnt (yumuşak kısrm) süılünmeyi
engelleyici özei bjr kapiamıl,ı
.
1Hyılııpl,ıilic; sahip.o|ııalı.
kaplanan ı,,i.,.ri ,.lii-"r';;;
sı.ınlanıı-ıal ı. prtıksimal segıı.ıent ise
PTI,.E

'

5JJil,L:iT,I-1ia_v

7, Kılar.ız

kaplı

;*,rr;;

ol nıa| ıtl:r.

)iişn,o..i.,

alırndı göriinebiiir ve lez1.oıı geçişı sonrasında
ıahaılıkla ıakip

te, ucu 0,008-0.009" (inch) kalınlığında
,-- indirgeımiş,
----.^şvi}..rr} ı.!9919
inceJen uç
(rZ.ç ç
uş özelliğinde

olına]ıdır.

8.

1(ı]ai uz ıel serisi uç direnci 9-1.1 arasııda
olma]ıtlıı.

9, tlriınler

oıij

inal ve steri, ambalajında teslinı edilecek olup ambalajlı:

üzerinde
sıerilizasyon tarihi ve yöııemi ile son kullaııma
tarihi belirtilmiş olmalıdır.
l§, Kullanım sırasında üıeıim hatasl olduğı
saptanan malzeııeler hastanede iki kardivolog
tarajindan bir tutanali tutulrıp fiımal,a söziii
bi!diıilecek ve liıma ıarutındaıı ıiercısiz
.ı cnisi ilc değişıirilecektir.
l

l. 'i'cklil veril!,n malzemeırin [riJB kodu. §Ll]. kodu
ile eşleşmek zorundadır. Alrsi
durunıda teklif değcrlcndirme dışı kaiıcıktır.

l2. İhal§den önce nımune tsslim etme.yen tekliflcı ihate
dışı

l3, ihaledeı öıce

l

adea nuınune böli,ime

bırakıtıeıktır

tesliıı edilecek. ihale soıırası böliinr ıarafından

kııllaııım süresinde değerieııılirilecek, kullaıılaı maj.zeme geri iade
edilnıelecek,
uygun olınayan nıalzeıne değerlendirıne dışı bıra}iılacaktır.

l{. İhale sonıcun<la ürün tenıini l0 iş gününü gcçnıenıelietiı

Da',

?.ü

v

(nl088- PTCA Kılıvuz Tel,0,014 153-:9ö CM CTO Tekıik Şırtırame§i- (Sert
Rekanalizısyoı Kı|avuz Teli)

l"]şlu)

l.

'fanıaııen tıkanıı,ıış ve k;,oııikleşmiş koıoıer aıler daı]ıklannııı lekiınalize edilmedi
içiı-ı özel olarak ıasarlınmış oiııalıdır.

2.

0.014" (inch) kalın\ğında ve 180 cm uzunluğunda olmalı, 300 cm uzunluğunda
değiştirme kılavuzu da sunulabilınelidir.

3.

Göı,de ekIeme olınamalı, yekpare olmalıdır-

J.

\liikemnıel

5.

Distal segııent (yumuşak kısım) siİ:tünmeyi engelleyici bir kaplamal,a sahip olmalı.
bu kaplİma biyolojik açıdan uyuıılu olmah. proksimaI segment PTFE kıplı
olınaiıdır-

6.

Kılııı,uz ıeliıı X-Ra1,

,,torque,,

özelliğine haiz olmalı. },ümuşak lıısım kaplaması "torque"

özcl}iğiııi engellemel,ecek 1-apıda (bağlannsız) olmalıdır.

lcz-_ı,on

alıııılı

görtinebilen tızıırluğı.ı 1'l cnı
takip edilebilınelidir.
ı,ahaıIıkla
geçişini ıaki[ıcır

olııalı, da]ıal

7.

Kılavuz tel uç direnci 3-12 glaıasında seçenekleri olmalıdıı,

8.

Kılavrız tel döııdürerek yöııleıdirmeye ve oklüzyon geçişine u,vgun

anatomisi

çekiı,dek

1,apısında olmalıdır.

9.

[:ltıslararası kal,ite belgelerinden

l0.

Ürüııler oıijinal r,e sleril anıbalajında teslim edilecek
sterilizasy_on ıarihi ve

cı

az biıine (

CE - FDA ) sahip o}malıdıı,

olıp

ambalajlaı üzerinde

yiinıeııi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdıı.

lı.KullanımStrasındaüreıiıııhalasıolduğ!ıSaptanaülııalZemelerhasıanedeiki
kardi},ologtaratjnılanbiıtuıanaktııtuluplirnıa1':ısözlübildirilccckr,etlrııı
tııallııdan ücre,tsiz 1,enisi iIc değişıirilecektiı,

l2.

,l,eklit

veriien ııalzeı-ıeniıı t]B§ kodı, SUT

kodı ite eşleşmek zorundadır, Akşi

cluıumda tektil değerle ndirme dışı kılııcaktır,

t3,

İhaleden önce

l,t.

lhaieden

taıafıııdan

ıumune tcsllnı etmeyen teklifler ihale dışı bırakılıcııktır

öırce

l

adet nuüıunc bölünıe ıeslim edilecek, ihale soıırası bcıliiıı

geri
krıllanıııı siiıcsintle değerlendirilecek, kullanılaı malzeııe

dışı brıakılacaklır,
c<lilnıel-ecek. uyguır oln,ıayaı-ı nıalz-eme değerleni!inıe
)

l<

gesnıuy'elidir,
İha|e sonucunda ürün ıcınini l0 iş gününü
- ,t,,i rANf;İyfRDl
,.," ,"!ı]"ıı,E
- ,.o çt 0aİ
,
,. |,- ı6!l(

P

,'-5

iade

I\"
ı;\

),J

§utKodıK3lı3ApTCAMikroKıteterVidahTİlTeknİkŞıİnımesİ§ekııaIizasyoıMikro
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l,

olm&lıdır,
Vasküler rekınalizasyon amacıyla kullanım içitı üığ'ilmiş

2.

Yüksek rork gücüne sahip olnıalıdır,

3.

Yüksek iın]e giicüne salıip olmalıdır,

4.

ile esneklik kazandırılnıış
Cövde "braided" (tel örgü) olınalı, spiıal düzenek (shinka şaft)
olınalıdır.

5.

Kaıeter (<lisıal) uzak ucu incelen uç (dilatör) yapısında olmalıd:r,

6.

Kateter distalinde radyopak işaret oımalüdır,

7.

ve pütı atrna riskini
lroksimal sğgment plastik kapiamı ile kaplanmış olmalı

ortadan

kaldırmış olmalıdır,

8.Proksinıalsegıüenxilekoııektöraraslııaroıa§yoıuolanaklıkılanvekırılnıayakarşıdirenci
yükselten özel kıvvetlendirici eklenmiş olmalıdı:,

9.

0.0l1" (inç) kalınlığııda kılavtız ıel ile uyumlu olmalıdır,

l0. 0.0l6" (inç) giriş pıofiline sahip olııalıdır,
11. Disıaj s€p}ent

l2. Proksimal

(60 cnı) hidrotilik kaplaııa ile

kıplaıııış oIııalıdır,

olmalıdır,
şaft 2.8F, distal şaft 2,6l' kaltnlığında

13.Katet.ruzunluğul35vel50cmolmaııveherbirindçngereklimiktarbölijİnıaraİndandaha
sonıa bildirilecektir
1,1.

(
lDA
L]luslarınsı ka}ite betgeleıinden en az birine CE -

) sahip

olmalıdır,

15.ürüılerorijinalvesıerilambalajınıİaieslimedilşçekolupambalajlariizerindesterilizasyon
olmalıdır,
tarihi ve yöntemi ile son kullann-ıa tarihi betiıtilmiş

16. Teklif verilen ınalzemenin

teklif değerlentlirme dışı

Aksi durumdı
UB3 kodu, SUT kodu ile şlşmek zoruntladır,

kılıcıktır,

l1.Kııllanıınsııasın<laiiretİlılraıısıolduğusapıınınıı,ıılzeııelerhastanedeikikarıii1'ol..ıg
ile
so]ıı bilttirilecetı ve İlrlna taratilldan iicretsiz 1eııisi
ıarafındaı.ı bir ıulanak ,u,,,irp tı.,,rnyu
değişıirilecektir,

ibıle dışı bırakılacakıır
l8. ]lıaleden öıce numune teslım etm€},€ı tekli{ler
edilecgk, ihale sonıas ı bölüm taraind
ı9. ihaleden öıce 1 a det numune bölüme teslim
laııılon malzeme yti iade ed ilııel,ecek.
kullanın,i stiresiııde değerlendirilecek, kul
/
olmıvaı nıalzeme değertendiııne dışı bıralı lacıktır,
günün ş ğ"ç *dıuulÇ*ıfu nı ıırRo
20. İlrıle sonucuııda ürüı teııriııi l0 iş
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