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İşin Adı
iron u
İstem No
Alım No

: Kardiyoloji Servisi Emine Nezihe Subaşı
: Teklif Mektubu
: 30152
:00658

-Fiyalar KDV Hariç olaıak verilmelidiı. Malzemelerin Maıkasl ve.ya Özelliği mutlaka belinilmelidi..
_UBB sorgulamasına göre çn dü$ik 3 teklifbaz alınacaktlı. SGK odenir/odenmez teklifte belirtilecektir.
-sL]T kodu belinilmeyen teklifler değerl€ndirme dlşı brakdacaktlr. Pakete dahil olup olmadığ teklifte belirtilecektir.
-s[IT fi},attnı aşan tçklifler değerlendirm€ dışl bırakılacaklr. Ödemeler muayene kabul sonıası 1-3 Ay araslndadır.
-SGK Taraflndan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yiikleniciye ödeme yaptlmayacak ve yuklÇnici hiçbir hak tatebinde

bu]unnra}acakılİ.
-sGK Ödcnir/Ödğnmez
-Palete dahildir/dahil d9ğildir
-,I-anımlayıcı Firma bilgisi olmalı ve ıeklifbirlikte SGK sorgulamam sisteminin çıLtlş teklifile bi.likte verilmÇlidi..

-. eklif tbrmunda belirtilmiş olan SUT Kodlan ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmelidir.

-Teklif!çren istekliler yukartdaki tüm maddeleri şartsız kabul etmiş sayılaçaktrr.

-idare No : 63760.3 8.32.00.01.330
-İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ye Uygulama Hastanesi
-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiter yukarıda bildirilmiştir.

Son Tektif Tarihi: \\.o q.e^\ J.

Genel
Toplam(KDV

Hari

*Tanımlal'.ıcı t,irma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sck so.gularna sisteminin çlktı§l teklifile birlille verilmelidir

Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

S.No : Mal / Hizmet Adı Birimi

ARTER/^r'EN ADETKATETERLERI 21 TRoM

2

ADET13

KATETERLERi
KATETER

lLE K-Vac

VEN/PULMONER ARTER
FARı4AKolYEKANiK TRoMBoLİz

sistem u

ADET

: TROMBoAsPİRAsYoN,PERİFERİITEL
, üzERiNDEN iLERLEnLEN,MoToRu

ihaü. \,1ail Adresi saıınalma63 ,i hoı iI.com

URFAAdres: Araşt!rma ve U}gutama Hastanesi osmanb€y Kampüsü ŞANLI inibat telefon : Tel,: 0 (4l4) 344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00

Doğrudan Temin Mail : doqrudantemin@harran.edu,tr

Miktarı

Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 344 41 78

İhale iletişim : 0 (4l4) 344 4l 65-58ı0



1. Farmakomekanik salırum sistemi 360 derece spiral mekanik vibratif trombolitik tedavi
yapabilmelidir.

2. Salınım segmenti enaz20 cm olmalıdır.
3. Trombüsü vibratif etki ile parçalayarak ilacın en derin noktalara kadar etki

göstermesini sağlamalıdır.
4. Embolilerin rezolüsyonunu aı.tırarak, egzersiz|e alınan hemodinamik cevabı

iyileştirmelidir.
5. Ven kullanımında duvarı veya kapak hasan olmaksızın etkin trombüs temizliği

sağlamalıdır.
6. Arter kuIlanımında inftizyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidlr.
7, sistem tek kullanımlık olmalıdır.
B. Sistemin katater segmenti 120 cm, 5F çapında, hidrofilik ve 6F intraducer sheath uyumlu

olmalıdır.
9. sistemin distal piıot 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 Biyomedika| Mühendisi

bulunmahdır.

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

14. İhaleye girecek firmalar en az Z giın önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almaIıdır.

15. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
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VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANiK TROMBOLiZ KATETERLERİ

TEKNiK ŞARTNAMES! (KV3160)



KATETER TROMBOASPIRASYON PERIFERIK TEL UZERINDEN ILERLET|LEN MOTORU ILE
BIRLlKTE TEKNİx şanrııeıursi (KVz02 5)

1. sistem süreki Ve fasılalı modlarda çalışmaya olanak sağlayabilmelidir.
2. sistemin motor aspirator aparatl ani başlama ve durma, hlzlandlrma, yavaşlatma, durdurma

ve fasılalı çalışma kontrolünü sağlayabilmelidir.
3. Aspirasyon direncini koruyabilmek için aspirator aparatta tek yönlü geçi5e izin veren valfler

bulunmalıdır.
4. sıstem min 30 ml aspirasyon gücüne sahip olmalıdır.
5. sistem kllavuz tel üzerinde ilerletilebilir (over the wire) ve kllavuz tel ile birlikte çalışabilir

özellikte olmahdır.
6. sistemin katater bölümünün dastal ucunda görüntülemeyi iyileştirmeye yönelik radyo opak

marker bulunmalıdır.
7. sistemin katater segmenti bükülme ve burulmalara karşl tel örgü ile güçlendirilmiş olmalıdır.8. kllavuz tel ile birlikte aspirasyona olanak sağlamasl için katater lümenigeniş olmalıdır.
9. sistemin katater segmenti damar çapına göre 5-6-7-8-9F çaplarlnda Ve 90 cm uzunluğunda

olm a lıd ır.

10. sistemın toplama çantasl en az 250 ml olma|ıdır.
11, ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu yetki

belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.
12. Distrabütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tlp doktoru ve Biyomedikal Mühendisi

bulunmalıdır.
13. ihaleye girecek firmalar en az 2 8ün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte denetip

uygunluk beIgesi almalıdır.
14. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye

alınmayacaktır.
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ARTER/VEN TRoMBoLiz KATETERLERi TEKNİK ŞARTNAMEsi (KV3159J

11. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafrndan yetkilendirilmlş oImalıdır.
Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökiimanlarında
sunulmalıdır.

12. İhaleye girecek firmalar ihaleden 2 gün önce ilgili klinikten uygunluk

almalıdır.

13. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri

değerlendirmeye alınmayacaktır.
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1. Koruyucu Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini

merkezleyen IVC filtre sistemine sahip olmalıdır.

2. Filtre sistemi 0/o100 geri alınabilir özellikte olmalıdır.

3. Filtre sistemi Nitinol olmalıdır ve radyopak işaretleyicisi bulunmalıdır.

4. Filtre sistemi 30 mm çapta ve 50 mm uzunlukta olmalıdır.

5. Filtre sisteminin dizaynı embolizasyon riskini en aza indirgeyecek ve

kaval teması minimize edicek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

6. Katater filtreleme işlemini yaparken aynı zamanda tromboliz işleminide

yapabilmelidir.

7. Sistem sheath'i BF ve Pebax Coil desteğiyle bükülmeye karşı

güçlendirilmiş olmalıdır.

B. Sistem sheath'i hidrofilik kaplamalı olmalıdır ve minimum 50 cm

kullanım alanı olmalıdır.

9. Sistem ilaç, kontrast madde gönderimi ve diğer gerekli işlemler için

infrizyon lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve

katater sistemle entegre olmalıdır.

10. Distribütor firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal

Mühendisi bulunmalıdır.
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RUDAN TEM 22 (F) HASTABAŞ! GEREKÇE TUTANAĞ|
Kodu Yayın Tarihi Revizyon No Revizyon Tarihi Sayfa No

MC.FR.l6 ı 8.07.20l8 lll

Klinik Adı: Koroner Yoğun Bakım

Hasta Adı: Emine Nezihe Subaşı

T.C. Kimlik No: 28403471852

İstem Noı Fiş Kodu / Tarihi: 30l52 / 05.09.2018

Talep Edilen Malzemenin İsmi ve Miktarı:

t- ARTER/VEN TROMBoLiz KATETERLERl 2 ADET

2- VEN/PULMoNER ARTER FARMAKoMEKANiK TROMBoLiZ KATETERLERi 2 ADET

3- KATETER TRoMBoAsPİMsYoN, PERiFERiKTEL ÜZERiNDEN iLERLETiLEN,MoToRU İLE K-Vac Aspirasyon sistem Il l

ADET

Tıbbi Gerekçe:

85029023 DoSYA NUMARALI EMİNE NEZiHE SUBAŞI İSİMLi HASTAYA TEKRARLAYAN MASİF PULMoNER

EMBOLİ NEDENİYLE ACiL OLARAK TROMBÜS ASPİRASYONU+ ECOS+SLEKTİF TROMBOLiTİK VENA CAVA

iNFERİOR FİLTRESi TAKILACAKTIR_ iŞLEM VE iSTENEN MALZEME HAYATİ ÖNEME HAİZDİR.

Yukanda ekli gerekçe ile talep edilen malzeme acilen gerekii olup, hasta için hayati öneme haizdir.
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