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iui nyut,n, uşun t"ı.ıifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. ödemeler muayene kabul sonrası 1_3 Ay arasındadır.
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bulunmayacaktır.
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ıNTRAKRANlAL REVASKüLERizısyoııı cirıızı rexıııir şARTNAMEsl SUT:

GR2022

1. cihaz intrakranial damarlardan pıhtı çıkarmak üzere üretilmiş olmalıdır.

2. cihazın farklı çaptaki damarlar için farklı büyülükte tipleri olma|ıdır.

3. 1.5-3 mm çaptaki damarlar için 3.5mmx28mm ,2,4 mm çaptaki damarlar için

4.5mmx3Ommve 4.5mmx4Omm , 3.5-5,5 mm çaptaki damarlar için

6mmx4Omm çap ve uzunluk seçenekleri olmalıdır,

4. 3,5 mm ve 4.5 mm lik cihazlar 0.0t55 ve 0,021 inch iç lümenli

kateterlerle,6mm lik cihaz 0.021 ve 0.027 inch iç lümenli katerlerle uyumlu

olmalıdır.

5. Taşıyıcı te| üzerinde distalde ve proksiöalde olmak üzere cihazın yerini

floroskopi altında gösterecek markerlar buIunmalıdır,.

6. Cihazın distalinde 3 adet radyopak marker bulunmalıdır,

7. Cihaz hem açık hemde kapalı hücre yapısına sahip olmalıdır,

8. Cihazın fonksiyonel 3 segmenti bulunmalıdır,
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NöRovAsKüLER çiFT LüMENLi BALoN KATETER SuT: GR 2020

1. Kateter akım çevirici cihaz ve stent gönderimi ,anevrizma bolı,ın

modelleme , DMSO uyumlu ajan enjeksiyonu, coil embolizasyonu gibi

uygulamalarda kullanilmak iızere öze|tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır,

z. Ka]eter iç lümenleri 0,017" ve 0,023" seçenekleri bulunmalıdır

l. Balon kateterin proksimal ucunda 2,7 F'lik gövdesi giderek incelen 2

F'lik çok esnek bir distal yapıya sahip olmalıdır,

4. Balon distalinde stabilite sağlama amacıyla 3mm - lSmm arası burun

yapısı seçenekleri olmalıdır,

s. 
-C"l 

embolizasyonu için 30mm coil koparma marker seçenekleri

bulunmalıdır.
o. Ucundaki balon 7mm 9mm 12mm 20mm 30mm uzunluklarında ve

şişirme hacmine bağlı olarak 6 mm çapa ulaşabilmelidir, Balon çok esnek

tl. yupryu sahip olmalı dusuk basınçlarda düi bulunduğu damann tam

anatomik şeklini alabilmelidir,

7. Balonlar gerek geniş bolunlu, gerekse bifurkasyon anevrizmalarında

başarı ile l<ullanlaUilecek compliant ve hlpercompliant seçeneklerine

sahip olmalıdır.
8. Balon kateter seti , steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir,

9. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma

tarihi belirtilmiş olmalıdır, le,lim ,dllen herbir malzeme teslimat tarihi

itibarı ile en az bir yıl miadlı olmalıdu,
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ALo U ING TE G

1. Kateter . ucunda şişirebilen balonu bulunan ve geniş iç lümeni sayesinde stent,
^ - 

Jlİa"t atle talon İmplantasyonu, embolizasyon srasında kan akımı kontrolü

."eİ"."t, geçici okluzyon İesti,trombus veya yabancı madde aspirasyonu gibi

u.İuçlarau 
-..t 

ter kateter olarak kullanıma uygun olmalıdır,

2. i;;i;; y"plsında örgülü bulunan çelik destekler. ile krnlma ve biikülmelere karşı
- 

aİr.nçli ol-ul ," yönlİnclirme yeteneğine sahip olmalıdır,

3. Katetİr ve balon DMSO uyumlu olmalıdır,

a. rut.'"l"l., *,rluklan 1d0 cm olmah, 6 - 8 F dış ve 3,6 - 5,7 F iç çap

seçeneklerine süip olmalıdır,
S. [Jt"t"rl". O cm'lik uç bölilrn özel olarak 1umuşatılmış olmalı ve kullanımda

atravmatik bir yapıya sahip olmalıdır,

O. [ut"İ"İ r.*au tul,.- Uaon 12 mm boyunda olmalr, balon çaplan verilen sıvr
"' 

.İt ""r" 
t"ğh olarak 6 mm'den 12 mm'ye kadar değişen ölçülere

genişleyebilmelidir.
Z. İut.,İJ"r, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir,

Ö. a-İllOlj. n.rinde sterilizasyon Ü,it,! y" yöntemi ile.son kullanma tarihi
" 

;;ffiür"t; olmalıdır. Tesıim eiiüen herbir malzeme teslimat tarihi itiban ile en az

bir yıl miadlı olmahdır,
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1

MiKRo KILAVUZ TEL SUT : GR 2032

Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar icin distal en az 31cm krsımları sarmal

;;;;;;k y"_";at niiinoimetağel ;proksimal losımlan tasıyıcı celik metaryelden

imal olmalıdır.
ii,ür* i"i g""aesindeki celik _ nitinol gecisleri krnlmayı onleyici fuzyon

teknigiyle imal edilmis olmalıdır,
İİolrİİİi" i.t"eire göre Diiz veya Double angle :,t:n,|l* hazır bulunmalıdır,

ü;."11J; p.it.i_uı celik kısmı 0.014 lnch distal atravmatik nitinol uclan

0,012 inc olmalıür.
iirıu*ız i"ıı".i, ucuna kolayca sekil verilebilmeli ve bu sekli en zor kullanımlarda

düi kaybetmemelidir.
Kılaırız teller kullanım amacına bağlı olarak en az 200cm uzunluğa sahip olmalıdır,

)
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4.

5.

6.
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ıNTRAKRANıAt vAsKÜtER REK9N5TRUKslyoN sTENTl TEKNlK şARTNAMEsi
SUT: GR2O46

1. Stent intrakranial anevrizma ve malformasyonların tedavisi için dizayn

edilmiş olmalıdır.

2. Stent 0.017" iç lümene sahip mikrokateterler ile gönderime uygun olmalıdır.

3. Stent 1.5 mm - 6 mm çapta ve 15mm-35mm uzunlukta olmalıdır,

4. stent Nitinol tüplerden asimetrik hücre yapısı oluşturacak şekilde lazer ile

kesilmiş olmalıdır.

5. Distal ve proksimal kısımlarda üçer adet altın marker bulunmalıdır.

6. Ayrıca taşlylcı telin stent ortaslna gelen kısmında da 5mm-lsmm uzunlukta .

merkezi marker olmalıdır.

7. Taşıyıcı telin ucunda 12mm lik destek ucu olmalıdır.

8. Stent %90 a kadar açılıp tekrar toplanabilir özellikte olmalıdır,

9. Taşıyıcı tel üzerinde floroskopi süresini azaltmak için ve ürünün güvenli

olarak hedef bötgeye iletilmesini sağlamak için , görünen ve aynl zamanda

dokunarak hissedilen işaretleyiciler bulunmalıdır,
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DisTAt ERlşlM KATETERi 4.5F DEN KüçüK TEKNlK şARTNAMEsl
SUT: GR2011

1. kateterin distali damar atravmatik özelikte olmalıdır

2. Kateterler mikrokateterlerin proksimal destegi amaçlı kullanım uygulamaları

için özel üretilmiş olmalıdır.

3. kateterler intrakranial stent sistemlerinin koaksiyel geçişine rahatça izin

vermelid ir.

4. Kateter 0,039" iç çap ve 3,9F/0,051" distal- 4,2Flo,o55" proksimal dış çap

boyutlarına sahip olmalıdır.

5. Kateterin kullanılabilir uzunlu ölçüleri 125cm,135cm,145cm olmalıdırve

tota l uzunluğu !3I,147,t5L cm olmalıdır.
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DisTAt ERişıM KATETERi 4.5F-8F ARASıTEKNıK ŞARTNAMEsı
SUT: GR2012

1. kateterin distali atravmatik özelikte olmalıdır

2. Kateterler mikrokateterlerin proksimal destegi amaçlı kullanım uygulamaları

için özel üretilmiş olmalıdır.

3. kateterler intrakranial stent sistemlerinin koaksiyel geçişine rahatça izin

vermelid ir.

4. Kateter 0,052,, iç çap için s,oF10,066" distal_ 5,3Fl0,07O" proksimal dış çap

boyutlarına sahip olmalıdır,0,065" iç çap için 6,1tlo,o8o" distal_ 6,3F/0,083"

proksimal dış çap boyutlarına sahip olmalıdır.

5. Kateterin kullanılabilir uzunlu ölçüleri 115cm, 125cm ,135cm , olmalıdlr ve

total uzunluğu t2l-t3t cm aralığında olmalıdır,
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8

NEUROSLIDER MIKROKATETER(SUT KODU: GR2014)

1. kateterler en iyi stabiliteyi sağlamak için örgülü ve iç lümen özel pTFE ile kaplanmış

olmalıdır.
2.KateterlerStent,Trombusyakalamacihazıvefarklıembolizasyonmateryalleriile

kullanıma ulumlu olmalıdır.
3. Kateterlerindistal uç bölümlerinde 2 adet marker bulunmalıdır,

4. Kateterlerin uzeri hidrofilik kaplı olmalıdır,

5. Kateterin kultanılabilir uzunluğu 155 cm olmalı,0.0165" iç lümen ve 1.9F/2.lF dış

çap seçenekleri olmaIıdır.
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B3
NEUROSLIDER MIKROKATETER(SUT KODU: GR2015)

1. Kateterler en iyi stabiliteyi sağlamak için örgülü ve iç liimen özel PTFE ile kaplanmış

olmahdır.
2. Kateterler Stent,Trombus yakalama cihazı ve farklı embolizasyon materyalleri ile

kullanıma uyumlu olmalıdır,

l. İğt.t"Gi" distal uç bölümlerinde 1 adet marker bulunmalıdır,

4. Kateterlerin uzeri hidrofilik kaplı olmalıdır, 
_

5. Kateterler en a, ıss ". ur..rririg.,na süip_ olmah, 0.021" iç liimen_için 2..4F/2.5 ve
"' 

;.o;İ-İ;-İ;en icin 3F/3,6F Jiİtal ve proksimal çap seçenekleri olmalıdır,
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012" EXCHANGE KILAVUZ TEL(SUTıGR1096)

1. Kılavuz tellerin nöroradyolojik uygulamalar icin distal kısımlan en az 31cm
" 

,u.rnu|ıuavoopak yapıda col y,mİsak nitinol metaryel ;proksimal krsımlarr tasıyıcı

celik metaryelden imal olmahdır,

z, i-,llr* i.ıiovdesindeki celik _ nitinol gecisleri kırılmayı onleyici fuzyon

teknigiyle imal edilmis olmalıdır,

l. rrffi" t"ll"rin 0.012 ve 0,010 inc versiyonları.bulunmalıdır,

;. ii;i;; i;ii"rin ucuna kolayca sekil veriiebilmeli ve bu sekli en zor kullanımlarda

dahi kaybetmemelidir,
5. Kılavuz teller kullanım amacına bağlı olarak en az 300cm uzunluğa sahip olmahdır,

6. Krlavuz teller zor anato,il",d" Jikrokatet"r,balon navigasyonu saglamak 
,

amaclr Exchange teknigine uygun olarak asrrı yumusak distal segmente sahip

olmalıdır.Bu ,uy.a" Oi,t"İ au"Jar perforasyonu riskini en aza indirmelidir,
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EPsYLAR

1.sistemgirişimselnöroradyolo,iiVeperiferikVaskülerişlemlerdehedeflezyonaerişimisağlamalıdır.

2.Genişiçlümenİsayesindebiryadabirkaçgirişimmalzemesiniaynlandakabuledebilmeli,buslrada
aynı lümenden kontrast madde geçişine izin Verebilmelidir,

3.sistem proksimal kısmında luer_lock uyumlu çıkışı bulunmah,isteğe bağlı olarak Paket iÇinde

bulunan ara bağlantılı hemostaz ValfVeya y-konnektör ile kullanılabilmelidir,

4.sistemin hub kısmı transparan olmalı geri kanama bu kısımdan izelenebilmelidir,

5.sistem özel metal örgü sistemiyle güçlendirilmiş ve yüksek destek kapasitesine sahip olurken hem

kateter hemde dilatörün distal kısımları damar çeperine zarar vermemek amacıyla atravmatik

yumuşak formda olmalıdır,

6.istege bağh olarak 5-6-7-8F cap seçenekleri 45-65-90-120cm uzunluk seçenekleri bulunmalıdır,

§\
\.\

.Ş

ür1"

§l

4':< t-/1§
\

Cd
..,, 

-

l


