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YILLIK MALZEME ALIMI

Fiya|a, KDV Haıiç oia.ak verilmelidir. Malzem€lerin Maıkası veJa Özelliği mutlaka belirtilmelidiı.
UiB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır. SGK Ödenir/Ödeımez tçklifte belinilecekti.
sUT kodu belirtilmeycn teklifleı değerlendirme dışl bırakılacaktır. Pakete düil olup oımadlğı teklift€ belinileceldi..
suT fiyattnı aşan teldifler değerlendirme dlşl bırakllacaktır. Ödemoler muayene kabul sonrası l -3 Ay arasmdadır.
sGK T;f,ndan UBB'den kalnıaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiÇbir hak talebinde
bulunmayacaktrr.
Toklifveren ist€kliler }ukandaki tiim maddeleri şaİtsz kabul €tİniş sayılacaktır.
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Mal / Hizmet Adl

Miktarı

ıu

Birimi

10

ADET

Reya Trombektomi sistem
V(PERKUTiN ıKl AşAMALI FEMoRAL
VEN gNuLU)

5

ADET

KATETER

5

ADET

5

ADET

5

ADET

Reya TrombeKomi sistem

TRoMBoAsPİRASYoN,PERİFERiK,TEL
ÜZERİNDEN İLERLErİLEN,MOTORU
İLE K-Vac Aspirasyon sistem II
nuvuz TEt"
ANJİoPLA5rİ,035,, DİsrALi
HİDRoFiL(KlaWz tel / 0,035" /
Hidrofilik / Disbli incelen )
sET,İNTRoDUsER,PERiFERİK, 15cM VE
ALTI,oRGusUz,HIDRoRuK (Perifenk
intraducer hidmfilik 16 cm)

Birim
Fİyat

Toplam
Fiyat

Tanımıayıcı Fırma ve
UBB

Genel

Toplam(KDV
Hariç):

*Tanımlayıq firma bilgisi olmalı ve tektifile birlikıe

İdare No : 63760.38.32.00.01.330

idare Adı : Harran Üniversitesi Anştrma
Ekap Kaydı için

scl(

sorgularna sisteminin

Ve Uygulama Hastanesi

ç*iısı teklif ile birlilte verilrnelidir

XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilniştir.

Adres: Afa§İrma ve Uyguİama Hastanesi osmanbey Kaopüsir ŞANLIIJRFA
lrtibaİ telefon I Tel.: 0 (4l4r344 4165 Faks : 0 (4t4) 344 41 69

Hidrofilk Teslim Kılavuzu Şartnamesi

1. Teslim Teli atravmatik

2,
3.
4.
5.

damar lünıenine zarar vermemelidir.

Uç kısmı incelen tipte olmalıdır.
0.B6 mm olmalıdır.
Uç kısmı tel kısmından hafif ve bu sebeple rahatlıkla ilerleyebilmelidir.

İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilm iş
olmalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
..,ç$

)

.:

§o(
-)

.]

Entry Kateter Şartnamesi

1. Entry Kateter atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir,
2. Hidrofilik yüzeye sahip olmalı
3. En az 16 cm uzunluğunda olmalı
4. Dilatasyon yapacak kateteride ayrıca hidrofilik olmalı
5. Kullanılan setle uyumlu olmalı
6. Sistemde side port lümeni bulunmalıdır,

girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş
olmaİıdır] Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale
dökümanlarında sunulmalıdır.
Distribütör firmanln teknik ekip kadrosunda Tıp doktoru ve Biyomedikal

İ. İt rl"y.
8.

Mühendisi bulunmalıdır.

girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili
klinikte denetip ııygunluk belgesi alnralıdır,
teklifleri
lO. İlgİll şartna;e n,ıaddelerine birebir uymayan firmaların

S. İtrl.y"

değerlendirmeye aIınmayacaktır.
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kafes Tronrboliz sistemi sartnamesi

]..

Kafes Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini

merkezleyen tVC filtre sistemine sahip olmalıdır,

2.

Filtre sistemi o/o100 geri alınabilir özellikte olmalıdır,

3.FiltresistemiNitinololmalıdırveradyopakişaretleyicisibulunmalıdır.

4.
5.

Filtre sistemi 30 mm çapta ve 50 mm uzunlukta olmalıdır,
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 9F ve Pebax Coil desteğiyle bükülmeye karşı

güçlendirilmiş olmalıdır.

8.sistemsheaü,ihidrofilikkaplamalıolmalıdırve30cmkullanımalanı
olmalıdır.

9.

için 3 (üç)
sistem ilaç, kontrast madde gönderimi ve diğer gerekli işlemler
lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve katater
sistemle entegre olmalıdır.

10.

ve Biyomedikal
Distribütor firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru
Mühendisi bulunmalıdır.

yetkilendirilmiş olmalıdır,
11. İhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından

--

B;;;

y*etki belgesiyle göstermelidir
sunulmalıdır.

ız.it.ı"J.

ve bu belge ihale

gi."cek firmalar ihaleden 2 gün önce ilgili klinikten uygunluk

almalıdır.
13.

dökümanlarında

İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların
değerlendirmeye alınmayacaktır,
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teklifleri

AKlM KEsiCi BLOKE ASP|RE SisTEMi

L.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Sistem süreki ve fasılalı modlarcla çalışmaya olanak sağlayabilmelidir,
Sistemin aspirator aparatı ani başlama ve durma, hızlandırma,
yruuşl"trn", arrdurma ve fasılalı çalışma kontrolünü sağlayabilmelidir,
yöntü
hsplrasyon direncini koruyabilmek için aspirator aparatta tek
geçişe izin veren valfler bulunmalıdır,
ğistem mln 30 ml aspirasyon gücüne sahip olmalıdır,
ve kılavuz tel ile
sistem kılavuz tel üzerinde ııeiıetiüebilir (over the wireJ
birlikte çalışabilir özellikte olmalıdır.
İİrt"* trt"İ".l üzerinde balon bulunmalı bu sayede akım durdurmalı ve
aspirasyonu kolaylaştırmalıdır.
Balon sİsemi ile aİerom plakları damar lümenine yapıştırmalı,
sistemin katater bölümünün distal ucunda görüntülemeyi iyileştirmeye
yönelik radyo opak marker bulunmaIıdır,
İist"min kaİateİ segmenti bükülme ve burulmalara karşı tel örgü ile

güçlendirilmiş olınalıdır.
lümeni
l0. kılİvuz tel ile birlikte aspirasyona olanak sağlaması için katater
geniş olmalıdır.
işleme göre 55 cm
11. ğistemin katater segmenti 5F çapında ve yapılacak
yada 135 cm uzunluğunda olmalıdır,
12. Sistemin toplama çantası en az 250 nrl olmalıdır,
girecek fiİmalar distribütör firma tarafından yetkilendiril miş
13.
- - İhİy.

ol.rİ,a,r] Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge

ihale

dökümanlarında sunulmalıdır,
doktoru ve Biyomedikal
14. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp
Mühendisi bulunmalıdır.
malzemeyi ilgili
rS. İlıaleye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak
belgesi almalıdır,
klinikte denetip uygunluk
"
birebir uynrayan firmaların teklifleri
nıaddeler-ine
ıo. iigiii şi.t"ame,
değerlendirmeye alınmayacaktır,
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Hidrofilik sinüsoidal sistem Şartnamesi

1.
2.
3.

4.
5.

Farnıakomekanik siırtisoidal sistenı akut,subakut ve kronik dönemdeki venöz
trombüslerin temizlennıesi işlemi için uygun olmalıdır.
sistem tek kullanımlık olmalıdır.
Sistemin katater segmenti 65_135 cm, 6 F çapında, hidrofilik Ve 7F intraducer sheath
uyumlu olmalıdır.
Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde rahat
ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmahdır.
sistemin pilot ucu saklanma / açılma özelliğini kilitli bir manifold sistemi ile

sağlanralıdır.
6. sistemin pilot ucu 9 mm çapında, sinüsoidal ve atravmatik özellikte olmalıdır.
7. Devir hızı ayalarlanabilir nitelikte olmalı.
8. Üç ayrı devirli sistem olmalı, kronik lezyonlardan dolayı motor sistemi şanzımanlı tip
olmalıdır.
9. sistemin pilot ucu 4000 devir/dak hız ile dönebilmeli ve dönerken vortkes etkisi gösterip
trombüsü distale kaçırmayacak şekilde vakum etkisi altına almalıdır,
].0. sistemin pilot ucu çalışırken girdap etkisi yaratlp aspirasyona yardımcı olmalıdır.
11. sistemin pilot ucu devir halindeyken damar çeperine zarar ve ven kapaklarına zarar
pilot ucun çalışırken yapısal
veı.memeli ve radyopak ve ekoienik özellikte olmalıdır.
bütünlüğü bozulmamalıdır.
12. sistemin katater segmenti pilot uç açık konumdayken infüzyon ve aspirasyona imkan
sağlıyacak, cihaza entegre port sistemine sahip olmalıdır,
13. sistemin sürücü ünitesi batarya kontrollü olup, tek bir kontrol düğmesinden operatöre
kolaylık sağlamahdır. Hekim istediği zaman trombüs temizleme işlemini başlatıp

duı,durabilmelidir.
içinde
14. sistem trombüsü temizleyip anında çükartılmalıdır. uzun süre kateter damar
kalmamalıdır.
giriş iğnesi ve 0.035"
15. set ile birlikte 7F intraducer sheath Ve dilatör, 1BG X 7 cm perkütan
S+J uçlu guidewire bulunduran bir adet girişim seti verilmelidir,
16. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve BiyomedikaI Mühendisi
bulunmalıdır.

firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır. Bunu
yetkibeĞesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdlr.
ra. ihaıeye ğreiek firmaüar en az Z gün önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
denetip uygunluk belgesi almalıdır
maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerIendirmeye
19. llgili

17. ihaleye girecek

şartname
alınmayacaktır,
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Vorteks Spiral sistem Şartnamesi

l.

Vorteks sistem 360 <lerece spiral vortex trombolitik tedavi yapabilmeli
1. En az 30 cm spiral porı
3. Emboliterin rezolüİyonuı,ıu artırarak. egzersizle alınan hemodinamik cevabı
iyileştirmelidir.
+. Ven kullanımında duvarı veya kapak hasarı olmaksızın etkin trombüs temizliği
sağlamalıdır.
5 Arİer kullanımında inftizyon gücü ve wave hızı arttırılabilmelidir
6 sistem tek kullanımlık olmalıdır.
hidrofilik Ve 6-7F intraducer sheath
7 Sistenıin katater segmenti 200 cm,3-4 F çapında,
rıyumlu olmalıdır.
rahat
8. Sistemin distal pilot ucu trombüs lezyonunu geçebilmek ve damar içerisinde
ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmalıdır,
9. Sistemin pilot ucu çahşırken girdap etkisi yaratıp aspirasyona yardımcı olmalıdır,

10,SisteminpilotucudevirhalindeykendamarçeperinezararVevenkapaklarınazarar
vernıemeIi ve radyopak ve ekojenik özellikte olmalıdır,

11.Aktif3Ocmlıkkısımangioaltlndagörülmelidir.Helixklvrımlarangiodaölçü
sağlamalıdır.

indirnıelidir,
12. Sistem trombüsü parçalayıp mikropatikül seviyesine
13.

Mühendisi
Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal
bulunmalıdır.

,ı.4.ihaIeyegirecekfirmalardistribütörfirmatarafındanyetkilendirilmişolmalıdır.Bunu
-

'

sunulmalıdır.

belge ihale dökümanlarlnda
v"iı.it.Ğ".ivle göstermelidir ve bu günönceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinikte
2
a,
rs. ilıaieye ğreiethrmaıal.
"n

denetip uygunluk belgesi almalıdır,

16.

İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirıneye
alınmayacaktır.
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