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sUT fiyatınl §an tçklifler değerlendirme dlşt bırak]lacakttr, Ödeme|er muayene kabul sonİa§r 1-3 Ay arastndadlr.

sGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayaÇak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bulunmayacaktıİ,
Teklif veren istekliler }ukandaki tiim maddeleri şaltstz kabul etmiş saylacaktır.

son Tekılf Tarihi: 05 . oq . ao l E öüğr, l İLO9

.Tanımlayıcı firma bilgisi olmah ve teklifile birlikte sck sorgülaına sisteminin çıldısı teklifile birlikte verilmelidir

idare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Alaştırrna ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekii idari bilgiler yukarıda bildtilmiştir.
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l . klavuz tel çekirdeğinde super esnek özel Nitinol alaşımından yapılmış metal içermelidir.

2. Bu metalin üzeri uluslararası standart ölçülerde biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel malzeme

ile birbirinden ayrılmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır. Manüplasyonlar sırasında klavuz telin

dış kısmında sıyrılma ve kopma olmamalıdır.

3. Klavuz telin en dışı hidrofilik bir malzeme ile kaplanmış olup, su ve kan gibi biyolojik

sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek

kayganlıkta olmalıdır.
4. Hidrofilik kaplama dolayısıyla, Kateter, Klavuz tel üzerinden kaydırıldığında çok kolay

kaymasını sağlamalıdır.
5. Süper esnek klavuz tel bükülmelerden etkilenmemeli tekar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği

ile guide wire kuwetli hafızaya sahip olmalıdır.
6. Klavuz teller 0.038 inch kalınlığı arasında ve en az l50 cm uzunluğunda düz uçlu olmalıdır.

7. Klavuz teller teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paket üzerinde uluslar arası

standartlara uygun klavuz telin ölçüleri, kod numarası, lot numarası ve son kullanma tarihi

belirtilmelidir.
8, TITUBB kaydı olmalıdır.
9. Numuneler ihale aşamasında denenecektir.
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l- Üreteral endoskopik işlemlerde endoskopun geçişini kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış
olmalıdır.

2- Üreteral giriş kılıfı; semi rigid bir iç dilatör üzerine yerleşmiş olan semi-rigid bir dış
kılıftan oluşmalıdır.

3- Kılıf şaftı üç ayrı katmandan oluşmalıdır; dışta bir Pebax katman, manevra ve torkabilite
yeteneğini arttıran güçlendirilmiş paslanmaz çelik koil ve iç kısmında PTFE katman.

4- Kılıfın paslanmaz çelikten oluşan koil kısmı, kıvrımlı anatomilerde katlanmaya dirençli
olmasına imkan vermelidir.

5- Kılıf ve dilatör rapyopak materyalden yapılmış olmalıdır.
6- Kılıfın ve dilatörün gövde|erinin tamamı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
7- Kılıfın ucunda ayrıca rapyopak marker olmahdır.
8- Dilatörün gövdesi gerekli desteği verebilmek için yeterli sert|ikte iken dilatörün uç kısmı

atravmatik olması için esnek yapıda tasarlanmış olmalıdır.
9- Dilatörden kılıfa geçiş yerleştirme kolaylığı sağlaması ve atravmatik o|ması için tek

adımda incelerek gelen yapıda ve pürüzsüz olmalıdır.
l0- Tek elle kullanılmasına imkan veren mandal mekanizması olmalıdır. Bu mekanizma

sayesinde iç dilatör dıştaki kılıfa kilitlenebilmelidir.
ll_Mandalın dış gövdesi üzerinde her iki tarafta birer sütür deliği olmall ve bu sayede kılıf

cerrahi örtülere tutturulabilmelidir.
l2- İç dilatör gerektiğinde kendi başına üreter diiatör görevi görebilmelidir.
l3-Kalınlığı 8/9, Il/13, l2ll4 FR olmalıdır.
l4- Uzunluğu 28.36 ya da 46cm olmalıdır.
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