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Fiyat
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Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 KATETER, TRoMBEKroMi,
PERİFERi( DoĞRUDAN
İLEREriLEN, MoToRU İtE BİRLİKIE

Kv2022 1 ADET

2 KATETER
TRoM8oAsPİPAsYoN, PEPjFEPj|ÇTEL
üZERiNDEN İLERü-ErİLEN,MoToRU
İLE K-Vac Asoirasyon slstem lI

KV2025 1 ADET

3 VEN/Pu[J,loNER ARTER
FARMAKOMEKANİK TROMBOLIZ
KATETER[fRİ

KV3160 1 ADET

4 KATETER, BALoN, ANıiYoPhsrİ
İLAç §AuNIMu o35, oTw YüKSEK
BAsıNcu (EN Az 16 ATM )

GR2002 1 ADET

5 PrA BALoN KATETERi(o.o35
IJYIJMLU)5X40MM

KR1092 1 ADET

6 MücRoss DE5rEK uTErER, 4
FR.135 cM STRAİGHT

KV1278 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

Harie):

.Tanunlayıcı firma bilgisi olmalt v9 teklif ile birlikte sck sorgu|aına si§teminin çtktı§t tek|ifile bir|ikte verilmelidir
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: KARDİYoLoJi - YASN DEGDEŞ
: Teklif Mekubu
:3O764
:00015

Son Teklif Tarihi:
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SUT:KV2O22-GR1042

UBB:8681410061359

Leaf Tip Trombektoınİ Sistemi Şartnaıııesi MANTİS

1. Leaf Tip Trombektomi Sistemi akulsubakut ve kronik dönemdeki venöz trombüslerin
temizlenmesi işlemi için uygun olmalıdır.

2. sistem tek kullanımhk olmalıdır.
3. Sistemln katater segmenti 90 cm, 7 F çapında, hidrofilik ve 7F intraducer sheath uyumlu

olmalıdır.
4. Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat

ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olınalıdır.
5. Sistemin leaf tİp pilot ucu saklanma / aç|ma özelliğini kilitli bir manifold sistemi ile

sağlamalıdır.
6. Slstemln pilot ucu işlem bölgesinin genişliğne göre 4 fark|ı çapta (5-10-15-20 mm]

ayarlanabilir ve atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Sistemin pilot ucu 3000 devir/dak hız ile dönebilmeli ve dönerken girdap etkisi gösterip

trombüsü distale kaçırmayacak şekilde vakum etkisi altına almalıdır.
8. Sistemin pilot ucu çalışırken girdap etkisi yaratıp aspirasyona yardımcı olmalıdır.
9. Sistemin pilot ucu deür halindeyken damar çeperine zarar ve ven kapaklanna zarar

vermemeli ve radyopak ve ekoienik özellilıte olmalıdır. Pilot ucun çalışırken yapısal
bütiinlüğü bozulmamalıdır.

10. Sistemin katater segmenti pilot uç açık konumdayken infriryon ve aspirasyona imkan
sağlıyacak, cihaza entegre port sistemine sahip olmahdır.

11. Sistemin sürücü ünitesi batarya kontrollü olup, tek bir kontrol düğmesinden operatöre
kolayhk sağlamalıdır. Hekim istediği zaman trombüs temizleme işlemini başlahp
durdurabilmelidir.

12. Sistem trombüsü temizlelp anında çıkartılmahdır. Uzun süre kateter damar içinde
kalmamahdır.

13. Set ile birlikte 7F intraducer sheath ve dilatör, 18G X 7 cm perkiitan giriş iğnesi ve 0.035"
S+| uçlu guidewire bulunduran bir adet girişim seti verilmelidir.

14. Distribütör firmanrn teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi
bulunmalıdır.

15. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafrndan yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökiimanlannda sunulmalıdır.

16. İhaleye girecek firmalar en az 2 gğn önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
deneüp uygunluk belgesi almalıdır.

17. İtgili şartname maddelerine birebir uymayan firmalann teklifleri değerlendirmeye
alınmayacakhr.
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v SUT:KV2025-GR1045
UBB:8681410061427

1. Sistem süreki ve fasılalı modlarda çalışmaya olanak sağlayabilmelidir.
2. Sistemin motor aspirator aparatı ani başlama ve durma, hızlandırma,

yavaşlatma, durdurma ve fasılalı çalışma kontrolünü sağlayabilmelidir.
3. Aspirasyon direncini koruyabilmek için aspirator aparatta tek yönlü

geçişe izin veren valfler bulunmalıdır.
4. Sistem min 30 ml aspirasyon gücüne sahip olmalıdır.
5. Sistem kılavuz tel üzerinde ilerletilebilir (over the wire) ve lrılavuz tel ile

birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır.
6. Sistemin katater bölümünün dista| ucunda görüntiilemeyi iyileştirmeye

yönelik radyo opak marker bulunmalıdır.
7. Sistemin katater segmenti bükülme ve burulmalara karşı tel örgü ile

güçlendirilmiş olmalıdır.
8. Kılavuz tel ile birlikte aspirasyona olanak sağlaması için katater lümeni

geniş olmalıdır.
9. Sistemin katater segmenti damar çapına göre 5-6-7-8-9F çaplarında ve

135 cm uzunluğunda olma|ıdır.
10. Sistemin toplama çantası en az 250 ml olmalıdır.
11. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarahndan yetkilendirilmiş

olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmahdır.

12. Distribütör firmanln teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal
Mühendisi bulunmalıdır.

13. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemel ilgili
Hinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

14. İgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye ahnmayacaktır.
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SUT:KV3160

UBB:8681410061441

Farmakomekanik Salınım Sistemi Şartnamesi VIPER

l. Farmakomekanik salınım sistemi 360 derece spiral mekanik vibratif trombolitik tedavi
yapabilİnelidir.

2. Salınım segnıenti eı az20 cm olmalıdır.
3. Trombiisü vibratif etki ile parçalayarak ilacın en derin noktalara kadar etki

göstermesini sağlamalıdır.
4. Embolilerin rezolilsyonunu artırarak, egzersizle alınan hemodinamik cevabı

iyileştirmelidir.
5. Ven kullanımında duvan veya kapak hasan olmakszın etkin trombiis temizliği

sağlamalıdır.
6. Arter kullanımında inftizyon gücü ve wave hızı armrılabilmelidir.
7. sistem tek kullanımhk olmalıdır.
8. Sistemin katater segTnenti 120 cm, 5F çapında, hidrofilik ve 6F intraducer sheath uyumlu

olmalıdır.
9. Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat

ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmalıdır.
10. Sistem tel üzerinden ilerletilebilir olmalıdır.
11. Sistem trombüsü parçalayıp mikropatikül seviyesine indirmelidir.
12. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi

bulunmalıdır.

13. ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafindan yetkilendirilmiş olmahdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökiimanlannda sunulmalıdır,

14. İhaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili ktinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

15. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmalann teklifleri değerlendirmeye
ahnmayacaktsr.
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\^ KATETER,BALoN,pERlFERiK,ANJlyopLAsTi,lLAç
sALlNlMLı,035, oTw

GR2002

1. llıç salgılayan balon, arter leryonıannın tedavisİnde t,€ buna bağh kritİk ba€ak ıskemilerı,

diyabetikayakserdromlannınkalıqvebapntıtedavİle'ındekullanılmaküzere
tasarlanm§ olmahdlr,

2.8alonperiferikarte'ıer,arteriovenöıoıyalhfistolıeıı,ob§truİİİf§t.notikl€zyonbr,sFA,
popliteaı,dizalt|anerdwar|annınkorunmasıı,emekanıkanjioplastisonraı,hızh
İyileşmeyi sağlamak ve restenoz riskini azahmak amaona uygun ilaç yüHenm§ olmalıdır,

3.Baıonüzerİne3tl8/mmıanti.restenotiİpaclitaxelilaçmolekülleriyüklenmişolmahdır.
4. ürünün etkınlik vi giıvenilir|iğ randomiıe kontrollü çahşmaıarla ıanıttanmış olmaldır.

5. 8alon yüzey, yüklenmiş olan paclitaxelin hedef arter duvanna optima| trande,ini ı,€

balonunyerleştİrmemanipüı.syonundailacınkanakımıileykanmaınıengeıl€Yeı"ktam
korumahbirşekiıdetaşlnmagnı,shellolicvealeuriticacidbazhkaplama(shellac)ile
sağlamahdır.

6.8alonüze.ineyüklğnmişilaç3G6osanıyearagndahedefdamarduvannatransfer
Ğdiıebitmelıııeİlaçdwannda288ünekadardo,amedenanti-.Estenotıketkisıni
5ürdiırmelidir,

7.Balon8enişkulıanmamaçlaniçino.o35inchıtyumluoverthew.r€(o.tl^,)özeırğesahip
olmahdır.

8.Balont4atm(nominal5atm)basıncadayanlıhPolyamıdevesemi.Gomplianto|makdl..
Herıkiuçtiradyoopakişaretle.bulunmali,baıoniçedoğrukanatlarşeklindekatlanmış
olmahdır.

9. süİünmenin azaltllması ıçin distal uç hidrofilik materyalle kaplı olmaİ, distal uÇ akofdeon

efekti oluşumunu en8e|leyecek yapda olmahdlİ,

10.8a|onprofiti,ııertırlulezyondan8eçebıl€cekınc€biryapıdaolma|ıo.Gt5uyumluolanlar
6F introducer içindeı gieçebilmelidir-

1ı. Ba|on kateter çapıarı l, s, e, z, s mm, balon uzunluklan 2Q lO, ffi, &, 10O, 120, 150 mm,

kateter uzun|ukları 8O, 135 cm olmalıdır,

2. Raf ömrü 24 (yirmidört} ay olmahdır,

3. Balon kateter, cE kalite belgesİne sahip olmahdır,

4. 8alon kateterin yetkilı distribitörü veya yetkilendirdiği firma

bil8i bankaina oriiinal barkod numaraları ile kaydı yapılmış olmal

Gcncl Hükümler
1.stefilifünlerteklipaket|erdeolmah,ürijniızerindeorijınaletlketbulunmah,etiket

üzerinde lot numarasl, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi bulunmahdlr,

ürünün ulusal
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KATETER, BALoN, penirenix, eNıiyopıAsTi, 035" oTw
KRl092-GRt006

l. 0.035" Balon kateteri vasküler ve non-vasküler darlıklann tedaüsi için

kullanılabilmelidir.
2. 0,035' Balon kaleıeri 0.035' çapındaki kılaıuz tel ile uyuınlu olmalıdıı,

İ. o,oıs. s.ıon kateterinin oç p.hıi ıo.tuors damar ve dar lezyonlaıdan geçiş raha§,ğ

için tapered ve atraumatic tipıe dizayn edilmişolmalıdır,. 
.

+. o,ogsj aıon kateteri 3_ 1 2 m. ç"p 
-seç"netleri 

bulunmatıdır. 3_8 mm çaplı bılonlaı

ffi ZO-ZOO ,m uzunluk ve 9-tİ mm balonlar için 20 - 80 mm uaınluk

seçenekierine sahip olmalıdır.
S. O,ÖlS- aaon kateİerinin |ezyon giıiş (tip entry) profili 0,040" olmalıdır,

o. o,oıs- sa* kateterinin sheaü c"-puıinııt*sı 7mm x 200 mm çapa kıdaı en çok 5

Pç lOmm x 80 mm çapa kadar en çok 6 Fr; 12 mm çaplı balonlar için en çok 7 Fr

olmalıdır.
z. o,ois" nıon kaıeteri tDerinde distal ve proksimalini gösteren iki adğ radioopak

marker bulunmalıdır.
S. 0,03S'" aalon kateterinin maximum rated burst basıncı 6 mm'ye kadar çq1 9lT-baıo,,ıardamaximum24ATM,7.8mmçağlıbatonlaıdamaximum20ATtvt9mm

çupı, bulonı_d".aximum 18 ATM ve tb_12 mm çaplı balonlaıda maximuın 14 ATM

olmalıdır.
9. 0.035" Balon hateteri 40 cm, 80 cm ve l35 cm şft uzuntuğu soçenekleri sunmalıdır,

l0. Malzemeler tekli steril paketlerde olmalı ve paketl erin iizerinde uluslaıarası

standaıdlara uyguı ölçüteri, kod ve lot numaıalan ile son kullanma

belirtilmelidir.



SUT:KV1278

PERıFERAt DESTEK KATETERi TEKNıK özeı-ı-iruni

1. Destek Kateter destek sorunu yaşanan olgularda; kılavuz kateterin

desteğini art|rmak amacıyla geliştirilmiş; ana katetere eklenen kateter

sistemi şeklinde geliştiriImiş olmalıdır.

2. Kateter, intravasküler kullanıma uygun olmalıdır.

3. Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yapıda olmalıdır.

4, İçyapısı pürüzsüz olmalıdır.

5. Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet

vermemelidir.

6. Periferal destek kateteri 90cm uzunluklara sahip olmalıdır.

7. Periferal destek kateteri5F,6F,7F,8F introducer ile uyumlu olmalıdır.

8. Kateter 0,035" /0,0Lqa inch kılavuz tellerle çalışmaya uygun olmalıdır.

9. Destek kateteri, tübüler yapıda olmalı ve bu yapıdan dolayı kink

yapmamalı ve esnek olmalıdır.

10.Destek kateteri, yapısından dolayı güçlü bir back up desteğine sahip

olmalıdır.

11.Periferal destek kateteri, tekli paketler halinde olup, son kullanma tarihi

kutunun üzerinde belirtilmelidir.

12.Destek Kateter iç lümenleri; 5F için minimum 0.051", 6F için minimum

0.056", 7F için minimum 0.062",8F için minimum 0,071" olmalıdır.

13.İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş
olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
döküman|arında sunulma|ıdır.

14.İhaleye girecek firmalar en az2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili

klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

15.İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye alınmayacaktır.
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