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TEKLiF FORMU

İşin Adı
Konu
İstem No
Ahm No

: Göğüs Hastal*lan- Fatma AKCAN
: Teklif Mektubu
:30029
: 00628

-Fil,alaı KDV Hariç olarali ve.ilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka be|inilmelidir.
_UbB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacakıır. SGK Ödcnir/Ödenmez tcklite belinilec€ktir.
-sUT kodu belinilmeyen teklifleı değerlendirme dışı btrakılacalİı.. Pakete dahil olup olmadlğ teklifre b€linilecektiİ.
_sUT fiyaıınt aşan tekIifler değerlendirme dışı bırakılacalılı. Ödemeler muayene kabul sonrası ı-3 Ay arasındadlr.
-sGK Taİafından UBB'den kaynaklaİıan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve ütkleniçi hiçbir hak talğbinde

bulunmayac8ktır.
-SGK öden irlÖdenmcz
-Pakete dahildir/dahil değildir
_Tan|ınlaylcı Firma bilgisi olmalı ve teklifbirlikte SGK Sorgulamam sisteminin çıktısl teklifilğ birlihe verilmelidiı.
-Teklif formunda belinilmiş oIan sUT Kodlaıı ve UBB Firma Tanln ayıcı No eşleşme!idir.
-Ttklifveren isİekliler yukaİtdaki ıüm maddcleri şansız kabul etmiş sayllacaktlr.
-İdare No : 63760.38.32.00.01.330
-İJare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
-Ekap Kayü için XML dosyası için gerekli idaıi bilgiler yukanda bildirilmiştir.

Son Teklif Tarihi: 27.08.20l8 Saat :l0:00

*Tanlmlayıcı tj.ma bilgisi olmall ve teklifile birlikı€ sck so.gularna sisteminin çıktısı teklifile birlikte verilmelidir

s No Mİktarl Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fİyat

Tanlmlayıcı Firma ve
uBB

1 §rrjıtnoousgn,peniFERiLl5cı,,t vE
ALn,ÖRGÜsÜz,HiDRoFiLİK (Periferik
intsaducer hidrofilik 16 cm)

1 ADET

KATETE& TROM K, 1 ADET
DoĞRUDAN İLERLErİIİN, MoToRU
İLE BiRLiKrE

3 VEN/PUtJ.4oNER ARTER
FARMAKOMEKANIK TROMBOUZ
KATETERLERİ

1 ADET

KATETER
TRoMBoAsPiRAsYoN,PERİFERİK,TEL
ÜzERiNDEN İLERLETiLEN,MoToRu

1

iLE K-Vac Aspimslon sistem II

ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Ara§t|rma ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kampusü ŞAN İrtibaı telefon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 Faks :

Doğİudan Temin ileıişim : 0 (4l4) 344 4l 78

ihale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-58l0
Doğrudan Temin Mail : doerudantemin'aharran.edu.tr
İhale Mail Adresi : salinalma63a]hotmail.com

LlURFA 0 (4l4) 344 40 00

Mal / Hizmet Adı

2



7.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

sET, iNTRoDusER, PERiFERiK, I644cM,ÖRGÜtÜ, HiDRoFiLiK
TEKNlı( özEttiKtERi (suT KoDu enıoez-rvrİaİj

Entry Kateter atravmatik damar lümenine zarar vermemelidir.
Hidrofilik yüzeye sahip olmalı
En az 16 cm uzunluğunda olmalı
Dilatasyon yapacak kateteride ayııca hidrofilik oImaIı
Kullanılan setle uyumIu olmalı
Sistemde side port lümeni bulunmalıdır.
Ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş
oImalıdır. Bunu yetki belgesiyle göstermelidir ve bu Uelge ihaledökümanlarında sunulmalıdır.

8. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tlp doktoru ve BiyomedikalMühendisi bulunmaiıdır.
9, İhaieye girecek firmalar en az 2 gün önceden kullanılacak malzemel ilgili
_ _ k]inikte denetip uygunluk belgesi alrİaIıdır.
10. IlgiIi şartname maddeleiine birebir uymayan firmaların tekliflerideğerlendirmeye a|ı nmayacaktır.
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KATETER TROMBEKTOMI PER|FERIK DOGRUDAN ILERLETILEN
MoToRU tLE BIRLIKTE TEKNİK şARTNAMESi (KV2022J

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

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

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

ilerleyebilmek için katater içerisine girebilir olmalıdır.
5. Sistemin leaf tip pilot ucu saklanma / açılma özelliğini kilitli bir manifold sistemi ile

sağlamahdır.
6. Sistemin pilot ucu işlem bölgesinin genişliğine göre 4 farklı çapta [5-10-15-20 mmJ

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 alhna almahdır.
8. Sistemin pilot ucu çalışırken girdap etkisi yaratıp aspirasyona yardımcı olmalıdır.
9. Sistemin pilot ucu devir halindeyken damar çeperine zarar ve ven kapaklarına zarar

vermemeli ve radyopak ve ekojenik özellikte olmalıdır. Pilot ucun çahşırken yapısal
bütiinlüğü bozulmamalıdır,

10. Sistemin katater segmenti pilot uç açık konumdayken infüzyon ve aspirasyona imkan
sağlayacak, cihaza entegre port sistemine sahip olmalıdır.

11. Sistemin sürücü ünitesi batarya kontrollü olup, tek bir kontrol düğmesinden operatöre
kolaylık sağlamahdır, Hekim istediği zaman trombüs temizleme işlemini başlatıp
durdurabilmelidir.

12. Sistem trombüsü temizleyip anında gkartılmalıdır. Uzun süre kateter damar içinde
kalmamalıdır.

13. Set ile birlikte 7F intraducer sheath ve dilatör, 18G X 7 cm perkütan glriş iğnesi ve 0.035"
S+J uçlu guidewire butunduran bir adet girişim seti verilmelidir.

14. Distribütör firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal Mühendisi
buIunmalıdır,

15. ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkiıendirilmiş olmahdır. Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

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

17. İlgili şartname maddelerine birebir uymayan firma]arın teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır
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VENPULMONER ARTER FARMAKOMEKANlK TROMBOLIZ
TEKNiK şARTNAMEsi (Kv3160)

KATETERLERI

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

2. Salmım segmenti en az 20 cm olınalıdır.
3. Trombüsü vibratif etki ile parçalayarak ilacın en derin noktalara kadar etki

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

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

sağlamalıdır.
6. Arter kullanımında infüzyon gücü ve wave hızı artürılabilmelidir.
7. sistem tek kullanımlık olmalıdır.
8. sistemin katater segmenti 120 cm, 5F çapında, hidrofilik ve 6F intraducer sheath uwmlu

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 tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır, Bunu
yetki belgesiyle göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlarında sunulmalıdır.

14. ihaleye girecek firmalar en az Z gin önceden kullanılacak malzemeyi ilgili klinilıte
denetip uygunluk belgesi almalıdır.

15. ilgili şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
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KATETER TROMBOASPIRASYON PER!FERIK TEL UZERINDEN ILERLETILEN
MoToRU ILE BIRLIKTE TEKNİK şARTNAMESİ [<v2o2!)

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

yavaşlatma, durdurma ve fasılah 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 kılavuz tel ile

birlikte çaIışabilir özeIlikte olmalıdır.
6. Sistemin katater bölümünün distal ucunda görüntülemeyi 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 90

cm uzunluğunda olmahdır.
10. Sistemin toplama çantası en az 250 ml olmalıdır.
11,. lhaleye girecek firmalar distribütör firma tarafından yetkilendirilmiş

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

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

13. İhaleye girecek firmalar en az 2 gld.n önceden kullanılacak matzemeyi ilgili
klinikte denetip uygunluk belgesi almalıdır.

14. ilgiüi şartname maddelerine birebir uymayan firmaların teklifleri
değerlendirmeye ahnmayacakhr.
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