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YILLIK MALZEME ALIMI

:

Fiyalaı KDV Hariç olat-ak verilmetidir. MaIzemeleıin Maıkası veya Özclliği mutlaka bclirtilmelidir.
UBB sorgulaİnasına göre en düşük 3 tçklifbaz alınacaltır. SGK Ödenir/Ödenmcz tekliftt belirtilecekiir.
SUT kodu belini|meyen teklifler değerlendirme dışı bııakılacaktır. Pakete dahil olup olrnadığl teklifre belinilecektir.
sUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacalıır. Öderneler muayenc kabul sonİas! ı-3 Ay ar8§ındadt.
SGK Tarafından UBB'den kaynaklanan kesintilğ durumunda yükleniciyc ödcmt yapılmayacak ve yüklenici hiçbiİ hak talebinde
bulunmayacaltır.
Teklif vercn istekliter ütkandaki ttlm maddeleri şansız kabul etİniş saylacaktlr.
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sEn

crÜM PARCALAR DAHiL)
AORTIK STENT GREFT BALON

KATHtRİ

INTRADUSER SERT, AORTİK
sTEN GREFT İCİN

ENDoVAsKül.fR AoRTİK
STENTGREFr (EVAR)
t YdJLAMrsI MAIZEME SETI
cIÜM PARçAIAR DAHİL)

ADET

Genel
TopIam(KDV
Haric):

*Tarıımlsyıcı firına bilgisi olmalı ve teklif ile biıliktc SGK sorgulama sisteminin çıknsı teklif ile bitlikte verilmçlidir.
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SUT KODU:KVl198
AoRl,iK BALoN. sT,I-NTGREFT iÇiN. Sl,^\DAR,I
l. AlıdoııinıI r,c Torasik itoıt anc\ ı,izmaiarıırda. stentülreli erleşt i rıııe<je cJestek sağlar ıcı r apıda cılınalıdıı.
2. Balon kompIiant yapıya sahip olmalıdır.
3. Tam yerleştirme amacıyla üzerinde radyoopak işaretler buiunmalıdır.
4. Balon hızlı şekilde şişmeli ve aynı hızla inecek şekilde dizayııa sahip olmalıdır.
5. 0.035* kılavuz lelleı,le uyunrlu olmalıdır.
6. tJi.,umlu olduğu minimum sheath çapı |2F(4mın) olııalıdır.
7. Balon çapı şiştiğinde lOınnı i|e 50mm arasında cleğişme|idir.
8. Şaft çapı 8F. toplaın uzunluğu l00cm olmalıdır.
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'SUT KODU:KV1200
İNrRonusER SET, AORTİK STENT GREFT İÇİN
1. Endovasküler kateter ve stent greft sistemlerinin damarlara girişine

kolaylık sağlamalıdı

r.

2. Hidrofilik kaplaması sayesinde güvenli girişe olanak sağlamalıdır.
3. 30cm uzunluğunda ve 20F,22F ve 24F iç
çaplarında olmalıdır.

4.20cm uzunluğundaki mode|lerinde 16F, 18F ve 20F iç
çapları
bulunmalıdır.

5. Sürekli olarak hemostatik ayarlanabilir|iği ile OF ıle24F arasında kapatma

sağlayabilmelidir.

6. Azami tıkanma direnci ve esneklik için sarmal boru dizaynına sahip

olmalıdır.

7. Sistem tek elle kul|anılabilecek yapıda olmalıdır.
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SUT KODU:KV4001
TORASiK

EN

DOVASKÜ LER AORTiK STENTG REFT (TEVAR) UYG ULAMASl

MALZEME sETi (TÜM PARçALAR DAHiL)

1. Stentgreft kendiliğinden açılabili(self expandable) olma|ıdır.
2. Stentgreftin stent kısmı nitinol, greft kısmı polyesterden imal edilmiş olmaldır.
3. Stentgreftin boyu 130mm+,1Omm, 170mm+'|Omm, 230mm*lOmm
seçeneklerinde olmalıdır.
4. Stentgreftin çapı 24mm ile 44mm arasında olmalıdır.
5. Stentgreft özel asimetrik nitinol tel konfigürasyonu sayesinde zorlu anatomilerde
ve gerektiğinde arkus aortayı dönebilecek yapıda olmalı, kink yapmamalıdır.
6. Taşıyıcı sistemin profili 24mm ile 28mm çap aralığında 20Fr, 30mm ile 36mm çap
aralığında 22Fr ue 40mm, 44mm çaplarında 24Fr olmalıdır.
7. Taşıyıcı sistem kateter uzunluğu en az 950mm olmalıdır.
8. Taşıyıcı sistemin uç kısmı atravmatik tasarıma sahip olmalıdır.
9. Taşıyıcı sistemin stentgrefti taşıyan kısmı, içinde spiral destek bulunan, kink
yapmayan hidrofilik yapıda olmalıdır. Bu sayede sadece kanama kontrolü
amacıyla introducer kullanımı gerektirmelidir.
10.Stent greftin proksimal ucunda 15mm uzunluğunda kapsız stent bulunmalı, bu
sayede kısa boyunlu hastalarda kullanılabilmelidir. Bu konfigürasyondaki stent
greftlerin distal ve proksima| uçlar için konik (tapered) şeklinde olan seçenek|eri
de bulunmalıdır.
1 'l. Stent greftin proksimal kısmındaki 'tip capture' mekanizması sayesinde stentgrefti
istenildiği zaman mekanizmasından ayrılabilmeli, istenildiği hallerde tekrardan
pozisyonlandırma yapılabilmelidir.
12.Kolay ve doğru yedeştirme yapılabilmesi için stentgreft üzerinde üç bölgede
radyopak işaret|er bulunmalıdır.
13. Bu işaretler platin iridyumdan yapılmış olmalıdır.
'l4.Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip
olmalı, 3 kademeli acilim sistemi sayesinde hekime kontrol rahatlığı sağlamalıdır.
15. İletim sistemi, kullanıcının stentgrefti her adımda 4mm açılacak şekilde veya
bu geçiş|eri seri olarak
sürekli-hızlı şekilde açmasını sağlamalı
gerçekleştirebilmelidir.
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SUT KODU: KV4000

TÜM MALZEMELER DAHiL

l) ENDOVASKÜı-En aonıİ« STENT GREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME

GüM PARÇALAR DAHİL ) KV4000

,e

DAHİL - ı adet

2 ) Stent-greft Dilatasyon Balonu - 1 adet - KV1198,
3) lntroducer Sheath(Aortik Stent Greft icin) - 2 adet

SETİ

- KV1200

ABDOM| NAL STENTG REFT SETi TEKN İ K ŞARTNAİ^ELERİ
l)o)Abdominol Stenı-gıeft Ano Gövde Teknik Şoıinomesi

1. Greft stent self-expandable olmalıdır.

2. Stent materyali nitinol, greft materyali ise polyesterden yapılmış olmalıdır.
3. Taşıyıcı sistem 20F ve 22F kalınlıklarında olmalıdır.
4. Taşıyıcı sistem ucu atravmatik tasarıma sahip olmalıdır.
5. Taşıyıcı sistemin stentgrefti taşıyan kısmı hidrofilik kaplı olmalı bu sayede ek olarak
introducer kullanımına gerek kalmadan femoral arterlere girişim yapılabilmelidir.

6. Ana gövdenin proksimal çapı 24-34 mm arasında olmalıdır.

7. Distalde ipsilateral bacak çapı 12-22 mm arasında deşişmeli, kısa bacağın çapı sabit
14mm olmalıdır.

8. Ana gövdenin toplam boyu 130mm olmalıdır.

9. Kısa bacak boyu ise 80mm ve 100mm uzunluk seçeneklerinden her ikisine de sahip

olmalı, kontralateral bacak için örtüşme (overlap) olacak 30 mm uzunluk buna dahil
olmalıd ır.

1O.

Taşıma sistemi üzerinde kısa bacağın konumunu gösteren işaret bulunmahdır.

11. Ana gövde üzerinde

yerleştirmeyi kolaylaştırmak

için radyopak

işaretler

bulunmalıdır.

12.

Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olmalı,3
kademeli(p, D ve N) acilim sistemi sayesinde hekime kontrol rahatlığı sağlamalıdlr.

13.

iletim sistemi, kullanıcının stentgrefti her adımda 4mm açılacak şekilde veya süreklihızlı şekilde açmaslnl sağlamalı ve bu geçişleri seri olarak gerçekleştirebilmelidir.
l)b) Abdominol Slent-grefi KontrgIolerol Bocok leknik Şortnomesi

1. Greft stent ana gövde ile uyumlu olmalidir.

2. Stent nitinol, greft materyali ise polyesterden yapılmış olmalıdır.
3. Taşıyıcı sistem 16F ve 1BF kalınlıklarında olmalıdır
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4. Taşıyıcı sistem ucu atravmatik tasarıma sahıp olmalıdır5. Taşıyıcı sistemin stentgrefti taşıyan kısmı hidrofilik kaplı olmalı bu sayede ek olarak
introducer kullanımına gerek kalmadan femoral arterlere girişim yapllabilmelidir,

6. Distal çapı

12-24mm arasında değişmelidir.

7. Proksimal çapı sabit 16mm olmalıdırB. Kolleteral bacak boyu örtüşme bölgesi (overlapping zone) hariç 50mm,70mm, 90mm
veya 105mm boylarında oImalıdir.

9. Greft stent self-expandab|e (kendiliğinde açılabilir) olmalıdır,

.10. Ana gövdeye yerleşimini kolaylaştırmak amaclyla proksimal ve distal
radyoopak işaretler bulunmalldı

kısmında

r.

Taşıyıcl sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olmalı, 3
kademeli(p. D ve N) acilim sistemi sayesinde hekime kontrol rahatlığı sağlamalıdır.

11.

sürekli_
İletim sistemi, kullanıcının stentgrefti her adımda 4mm açılacak şekilde veya
hızlı şekılde açmaslnl sağlamalı ve bu geçişleri seri olarak gerçekleştirebilmelidir.

12.

2) Srenl Grelt Diloıosyon Bolonu Teknik Şorlnomesi
,1

. Abdominal Ve Torasik aort anevrizmalarlnda, stentgreft yerleştirmede destek
sağlayıcı yapıda olmalıdır.

2. Balon kompliant yapıya sahip olmalıdır3.Tamyerleştirmeamacıylaüzerinderadyoopakişaretlerbulunmalıdlr'

4, Balon hlzll şekilde şişmeli

ve aynı hızla inecek şekilde dizayna sahip olmalıdır.

5. 0.035" kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır,

6, Uyumlu olduğu minimum sheath çapı 12F(4mm) olmalıdır,
7. Balon şiştiğinde çapı 1Omm ile SOmm arasında değişmelidir,
3) lntroducer Sheoİh(Aodik Sİent Greft ltin) Teknik Şorinomesi

1. Endovasküler kateter

Ve stent greft

sistemlerinin damarlara giriŞine kolaylık

sağ lamalıd ır.

2. Hidrofilik kaplaması sayesinde güvenli girişe olanak sağlamalıdır,
3. 30cm uzunluğunda ve 20F ,22F ve 24F iç çaplarında olmalıdır,
'16F, 1BF ve 20F iÇ Çapları
4.20cm uzunluğundaki modelleri bulunmalı ve bu modellerin
olmalIdlr.
ile 24F arasında kapatma
5. Sürekli olarak hemostatik ayarlanabilirliği ile
sağlayabilmelidir.
sahip olmalıdır.
6. Azami tıkanma direnci ve esneklik için sarmal b oru dizay n ına
A7. Sistem tek elle kullanılabilecek yapıda olmalıdır
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