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İndefl atör (Infl ation Device) Teknik Şartnamesi

l- Görülebilir şeffaf enjektör haznesi, basınç skalası ve pistonu olmalı.

2- En az 20 cc sıvı alabilmeli ve 30 atm basınç skalalı manometreye süip olmalıdır.

3- Ergonamik dizayna sahip sol veya sağ elle rahatlıkla manipüle edilebilmedir.

4- Hızlı şişirme kolay ve hızlı kilitleme ya da kiliti çözmeye yfüsek basınçlarda dahi

hızh basınç azaltmaya elverişli olmahdır.

5- Cihazın kilitlenme mekanizması yandan çekilme şeklinde değil proximal ve ön

yüzde sola çevrilerek açılması ve önyi,izde saat l2 hizasına getirilerek kilitlenecek

şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

6- Cihazın şişme mekanizmasının pistonunun rahatlıkla saat yöniinde çevrilerek

dizayn edilmiş olmalıdır.

7- Basınca dayanıklı uzatma kablosu ve steril pakette an az 30 atm basınca dayaıııklı

üçlü musluğu bulunmalıdır.

8- Steril orijinal ambalajında ve son kullanrm süresi en az 2 yıl olmalıdır.

9- İhaleye sunu|an katater üretici firmanıı en son iiretilen tlıiinü olmalıdır

l0- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

11- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

l2-Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tutanak fufulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

taıafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

14- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktrr

15- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRı066- 0,038 inch J tipi Stındart uzun Guidewire Teknik Şartnamesi

l- Guidewire 0.038 inch kalınlığında olmalıdır.

2_ PTFE ile kaplı ve fix-core olmahdır.

3- Guidewire 180-190 cm uzunluğunda olmalıdıı.

4- Guidewire itilebilirlik özeltiği yiıksek olmalı ve koroner anjiografi esnasında

kateter katlanması durumlanıda kateterin şeklinin guidewire tel ile dİizeltilmesine

olanak sağlamalıdır.

5- Vucut ısısında şeklini ve ilerletilebilirlik özelliğini korumalıdır.

6- Uç kısmı atravmatik (J şeklinde ) olmalıdır.

7- Paslanmaz çelikten iiretilmiş olmalıdır.

8- ihaleye sunulan malzeme iiretici fırmanın en son iiretilen üriınü olmalıdır

9- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdır.

l l - Üriinler en az 2 (iki) yıt miatla teslim edilecektir

12- Guidewire tel hamurunun fazla yumuşak ve katetere gereken desteği verememesi

durumunda teklif değerlendirme dışı bırakılacalıır.

13- ihaleden önce numune teslim etmeyen tekliiter ihıte dışr bırakılıcaktır

14- İhaleden önce l adet numune böltime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanrm siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakrlacaktır.

l5- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRlt23- PTCA Balon (Koroner) Teknik Şartnamesi

l- Balonun lezyon giriş profili 0.017 inç'ten fazIa olmamalıdır.
1,25 ve 1,5mm modeller harİç tüm balonlar çİft radyopak marker'a sahip olmalı, bu
markerlar baIonun proksiınal ve distaIinde yer atmalıdır.
Balon geçiş Çapının düşük olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şek|inde kendi üzerine

kapanmış olmalı şişiriIip indiriIdiği zaman bu yapıyı tekrar kazanabilmeIidir.
LezYon geçişi kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış o|malıdır. Bu kaplama baionun
bütün Yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapa,ıyken) damar cidari i|e temas eden

2-

J

{-

yüzeylerde olmalı, şişirildiğinde açığa çıkan balon kısımlarında kap
şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar diseksiyonları oluşumu

lama olmamalıdır. Bu

minumuma indirilmiş

i_

o]ma|ıdır

1.5 mm çaptan 4.0 mm çapa kadar çap seçenekieri olmalıdır.
]2 mm uzunlukta 30 mm uzunluğa kadar geniş ye|pazeye sahip olmalıdır.
Nomınal Basrncı ve rated burst basıncı arahğ dar o,mamalı Norminal basrncı minumum
8Atm(+-2), rated Burst'ü maksimum 14 (+-2)AtmoImalıdır,
Rated Burst basınca çıkıldığında çap değişikliği o/o7'den fazla olmamalıdır.
Güvenlik arahğı geniş olmalı Mean Burst basrncr 20(+_2) Atm olmalıı|ır.
Teklif edi|en ürün üretici firmanın son kuşak ürünü olmalıdır.

Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
ürünler orijinal ve steri, ambalajında teslim edi,ecek olup ambalajlar üzerinde sterilizasyon
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtiImiş olmaIıdır.
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kulIanım sırasında üretim hatası oIduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
taraflndan bir futanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma taraflndan ücretsiz yenisi ile
değiştiriIecektir.

Teklif verilen malzemenin UBB kodu, SUT kodu ile eşleşmek zorundadır. Aksi durumda
teklif değerlendirme dışı kalacaktır.
İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
ihaıeden önce l adet numune bölünıe teslim edilecek, ihale sonrası bö|üm tarafından
kullanım süresinde değer,endirilecek, ku.lanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uvgun
olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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0 Sut Kodu KRll24- PTCA, Balon, NonKomplian §C) Balon Teknik Şartnamesi

l- Balon non-kompliyan olmalıdır.

2- Balon profili düşfü olmalı ve lezyon giriş profili max 0,017'' olmalıdır.
3- Balonda balonun başında ve sonunda olacak şekilde iki marker bulunmalıdır-
4- Balon geçiş çapırun düşi.ik olabilmesi için kapalı iken yapraklar (fold) şeklinde

kendi üzerine kapanmış olmalı

kazanabilmelidir.
şişirilip indirildiği zarnan bu yapıyı tekrar

3- Lezyon geçişini kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır.Bu
kaplama balonun bütün yüzeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken)
damaı cidari ile temas eden ytizeylerde olmalı şişirildiğinde açığa çıkan balon
krsımlannda kaplama olmamahdır. Bu şekilde şişirilmiş ba|onun kayması ve kenar
diseksiyonlan oluşumu minimuma indirilmiş olrnalıdır.

6- 2.5mm,2.7 5mm,3.0mm,3.25mm,3.50mm,3.75mm,4.0mm,4.5Omm,5.00mm

çaplarında olmalıdır.

7- 8-30 mm arasında farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.

8- Proximal shaft en fazla 2.2 F ve distal shaft en fazla 2.7F olmalıdır.
9- Nominal Basıncı ve rated burst basıncı arahğı dar olmamalı. Nominal basıncı

minimum lGl2 Atm, rated Brust'u maksimum l8+2 Atm olmalıdır.
l0- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen üriinü olmalıdr
l l- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( cE - FDA ) sahip olmalıdır.
12- Ürtiı]er orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdr.
13- kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l4- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

15- Ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

16- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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