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l STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMiŞ
KR1159

1.Stent,PTAvestandartvaskülersıeııılerinyetersizkaldığıkasık-ve.diz.böıF::i*,.H
harekeıli damaılardaki o.ri r,."v",tı,ıryi"lann tedavilerinde kullanılmak iizere

tasarlanmıs olma!ıdır,
2. Sıent süper elastik özel nitinol bir materyal ile çok yiiksek radyal güce süip

olmalı, burkulmr- .,X"'rmulJt",İın"İ", l<'*İ, asın dirençli oimalı,_haıeketli

a§ın tortiyöz damrl-au j,İlİ u'v,* İe yuksek performans gö§termeli, tübular

lümen yapısına daimi korumalıdır

3. §;;;;,ffiş;. ..n*,nJo hu*ket eımemeli, aplama yapmamalı ve

kısalmamalıdır-
4. Stent'nin kultanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve..l3Ocm,alıernatiflerinde olmalıdır

5. Stent,0.035 inç Kılavuz tel iizerinden taşınabılmelloır,

6. Stent shaftının proksima t,rn,nau,t,ntl $tnaylv: Tİaya 
yarayan ergonomik

Esarlanmış tutgaç "handle" olmalıdır, Bu tutgaç sayesinde kontroltü ve aşamalı

,. ;'#"1İi':ij}ffll1':, ,o*" *.kanizması oımaııdır; istege bagıı .,u'_rk p"r*:k

ile çevirmeli uçru ,n"t,nİİ",'",J ",v" 
Ul, t"rede çekerek açma mekanizması

,. §jli'#*İ'İİlİ**"o",o'n,den 8mm,e kadar çap ı,e 20mm - 200mm uzunıuk

altematiflerinesahipolmalıdıı.HeristenençaPtaenaz9uzunluk

'. 
;,;;;|Ç * 

",n1,1,İu,, 
İçin 6F sheath ile ulum_lu olmalıdır,

l0. Stent. dual hücre yap,sı (;;;İ,; proximal kapjı, göı,de boyunca açık hücre)

sayesinde flexibilitesindel' ffi;;;;;;;; ytLek İadial force'a ulşabilmedir,

l 1. Sıenı'in her Ul. ,,unOu cİ, ;'J"İ ;;l,* malzenıeden üretilmiş radiopak

markırlaıı olmalıdır,
l2. Sıent' nin kateıer ucu uzun ve inceltilmiş bir nsanma sahip olmalı; bu sayede

atraumatic bir uç sağlanmahdır . Bu uç radioopak özellik taşımal

l 3. Sıent, dispoable ve kuilanıma hazıı steril ambalaj ında sunulmal

l,

aQ



L__x*ıeıER, BAL6ı.ı, pEnİreRix, ıN.ıiyopıAsri, 035" oTW
KRl092-GR1006

l . 0.03 5" Balon kateteri vasküler ve non-vasküleı darlıklann tedavisi için

kullanılüilmelidir.
Z. OOl j:; n"lon kateıeri 0.035" çapındaki kılavuz tet ile uyumlu olmalıdır,

ı. o,oıs" Balon kateıerinio uç p.ohıi lortuous damar ve dar lezyonlardaı geçiş rahaşığı

için tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş olmalıdır,

+. b,iiıiln"ı"" ııateteı ı_lz ıim çap seçnekleri bulunmalıdır. 3_8 mm çaplı balonlar

lİl, ZO-ZOO mm uzunluk ve 9-1İ mm-balonlaı için 20 - 80 mm uzunluk

seçeneklerine sahip olmahdır.
S. O,öİj;;S"l., kateİerinin lezyon giriş (tip entry) profili 0,040" oImalıdı

İ. o,o1i,, sJ", kateterinin .ı,.J Co.p"tiuiliteii imm x200 mm çapa kadar en_çok 5
- 

İ;; lİ - SO ınm çapa l<ad; " çok 6 Fr; 12 mm çaplı balonlar için en çok 7 Fr

olmalıdır.
7. 0,035- Balon kateteri iizerinde distal ve proksimalini gösteren iki adet radioopak

marker bulunmalıdır.
8. 0.035* Balon kateterinin maximum rated bursı basıncı 6 mm'ye kadar çT 9lT

balonlarda maximum l+ aİÜ. Z-8 mm çağlı balonlaıda maxiınum 20 ATN{, 9 mnı

çaplı balonlarda *r*i*u.li'ırü._" ıb_iz mm çaplı balonlarda maximum t4 ATM

olmalıdır.
9. 0,035* Balon kateıeri 40 cm, 80 cm ve l35 cm şaft uzunluğu seçenekleri sunmalıdıı,

l0. Malzemeler tekli steril paketlerde olmalı r,e paket lerin tizerinde uluslaraıası

§Endaıdlara uygun ölçüleri, kod ve lot numaralan ile son kul

belirtilmelidir. 7

{



?t rererER, BALoN, peRirtnix, ıN.ıiyopıasTi, 035" oTw) 
Lz,ıı2-5, KRı092_GR1006

l. 0,035" Balon kateteri vasküleı ı,e non-yasküler darl*lann rcdavisi için

kuIlanılabilmelidir.
2. 0.035- Balon kateıeri 0.035" çapındaki kılavuz tel ile uyumlu olmahdır,

]. 0,035., Balon kateterinin ,ç profrıı tortüou§ damaı ve daı 1ezyonlardaı geçiş rahaşğı

için tapered ve atıaumatic lipte dizayı edilmiş olrnalıdır,

+. o,oıs,i saioı kateieri 3_12 mm çap ieçeıekleri bulunmahöı. 3_8 mm çapiı balonlaı

i§ı 20-200 mm uzunluk t-e 9-12 mm baionlaı içiı 20 - 80 mm uzunluk

seçneklerine sahip olmalıdır.
5. 0,Ö35" Salon kateİerinin lezyon giğ (tip entry) pıofili 0,040" olmalıdıı,

o. o,oıı, Baion kateterinin sheath compatib,iliıesi 7mm x 200 mm çapa kadar en çok 5- 
rİ; lOınrn x 80 mm çça kad- 

"o 
çok 6 Fr; 12 mm çaplı balonlar için en çok 7 Fr

olmalıdıı.
7. 0,035. Balon kaİeıeıi iizeıinde disıal ve proksimaliıi gösteren iki adeı radioopak

marker bulunmalıdır.
ı.oııs,,nuıookateterininmaximumratedbuıstbasıncı6mm.l.ekadarçapolan

balonlarda maximum ]4 ATM, 7-8 mm çağlı balonlaıda maximum 20 ATM, 9 mm

|aplı ba}onlaroa maximum 18 ATM ve ıb_-ı z mm çaplı balonlarda maximum l4 ATN{

olmalıdır.
9. 0"035" Balon kaıeıeri 40 cm, 80 cnı ve 135 cm şaft uzunluğu seçeıekleri sunmalıdıı,

10. Malzemeler tekli steril pakeıl erde olmalı ve paketl erin üzerinde ulusl aıarası

standaıdlaIa uygun ölçüleri, kod ve lot numarai an ile son kullanma

belirıilmelidir.



k ,-\SUT KODU: KRllts SET, PERİFFERİK 45-64cm

l

2.

öncüıü, HionoririK TEKNiK şARTNAMEsİ

Set, bir adet kayganlştıncı kaplanmış kılavuz kateter ve bu kateterle uüumlu
dilatörden oluşmalıdır.

Kılıf kalınlığı en fazJa 6.5F (2.8nm), iç lümen genişliği ise en az 0.090" inç
(2.29Nn) olma|ıdır.

Kılıf uzunluğu 45-65 cm olma]ıdır.
Dilatör, ucu inceltilmiş ve kılıf uüumu miikemmel (pilriizstiz) bir yapıda olmalıdır.

Kılıf uç şekli diD, açılı (45 derece) olmalı; aynca RDC altematifi de sunu|malıdır.

Kontralateral yaklaşıma uygun olmalı ve kink olmama!ıdır.

3.
4.

5.

6.

*,

^/!



<,- KATETER, oKLüzyoN, TEKRAR ıürııtNE einirııı,) GERçEK ı_ürııeNorı,ı ceçiş

KR1121 -- L*{ l 2_rt
l. Destek Kateteri periferik vasküler işlemleıde kılawz tellerin ve diğer girişimsel

aletlerin yerleşimini kolaytaştırmak ve destek vermek amacıyla |ıullanılabilmeli,

kılaıuz tel değişimlerine imkan vermeli. kontrast ve salin göndermek amacıyla bir

kaıal olŞurmalıdır.
2. Destek Kateteri tek lümenli şaft tasanmına ve over-üe_rvire sisteme sahip bir kateter

olmalıdrr.
3, Destek kateterinin 0.014', 0.018-, ya da 0.035" kılavuz teller ile uyumlu seçenekli

ölçüleri olmalıdır.
4. Kateterin lezyon giriş proİitleri 14 için: 0.018", i8 için: 0.022" ve 35 için: 0.037"

oImalıdır.
5. Kateter 65, 90, 135 r,e 150cm şaft ızımluklaına sahip olmalıdır,

o. ıı*ı şat ioyunca 3 adet radyopak markeı eşit aralıklar ile vaskiiler sistem içiıde yer

belirlemeye yardımcı olmalıdrr.
7. Bu markertann aralanndaki mesafe 14 ve 1 8 içiı 15mm, 35 için ise 50 mm olmalıdır.

8. Distal maıker kateterin distal ucundan yakiaşık 2mm mesafede oImalı ve vaka

sırasında pozisyon belirlemeye yardımcı olmalıdır, 
.

9 i;fu; jıjtı +b cm,lik kısmı liriş ve çıkışlaıda kolaylık sağlamak üzere hidrofilik

kaplamalı olmalıdır- r ı_,__ı^_ ..^^: .

10. Kateterin ucu proksimalden distale doğru. tel iizerinden lezyon ve daıhklardaı geÇiŞi

kolaylaştırmak aınacıyl4 iıceleıek gelmelidir,

ı ı. inceierek gelen bu uç mor renkte oüalı ve yüksek görünürlük ve püriizsüz bir kılaııız

tel geçişi sağlamalıür. ıı_: ı..1^_ ı^^ı. _:_:

ız. iuit"ın pioksimal ucunda tel girişi ve sıvı enjeksiyonu için dişi lüerJock girişi

olmalıdır,
ıı. İliı.uııırııei arttırmak için kaleter şaftı boyunca kalınlık ve seıtlik değşkeı olmatıdır,

i+. i<",*ıri"tı ve hub kısml şeffaf oknalı-btıylece kan kolayca görülebilmelidir.

İj. K"İ;İ.r, dİsposable ve kullanıma hazır steril ambalajında stmulmalıdır,



çü< ıLAVUZ TEL, 032"-(ı38,, HlDRoriı-ix, 260_300cM
Er lgı§ _ KRl072

haizaya xhip olmalıdır.
8. Standaıı Hidrofilik Kılav ız Tel damaı ıç inde 1: l tork kontıolü sağlamalrdır,

9. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel' in 0.035-0 .038 inç kalınlığında ve l50-180 cm

uzunluğunda diiz 1,a da açılı uç altematit'leri ol malıdır.

t0. Standaıt Hidro iilik kılavuz Tel teker teker ambalaj lanmış steril pakeılerde olmalı ve

paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun Guide wıre in ölçüleri, kod numarası.

lot numaıası r,e son kullanma ıarihi belirtilmelidir,

l l. Standart Hidrofilik Kılaırız Tel'in hem FDA hem de CE belgeleıi olmalıdır,

l. Standart Hidrofılik Kılawz Tel'in çekirdeğinde super esnek özel Nikel-Tiıanyum
' 

;l.ş,;;;r"pılmış (Nitinol) radiopak solid bir meul içermelidir_ Nitinol core

Kılawz tel'iı distal'ine ge|dikçe incelerek, daha emek ve pmuşk yapıda ile

sonlanrnalıdır.
?. standart Hidrofilik kılavuz Tel,in Nilinol core,un üzeri uluslararası standaıt ölçtilerde
- 

ş;ı"ık ;ydlugu kanıtlanmış özel polüretan ela§omer matzeme ile kaplanmış

olmalıdır.
3. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel,in polüratan yüzeyi exııa radyopak tungsten 1aJzeıne- 

tı; kil;;ş oı.uı,d,r. sövi".. iiı""", tel,in göriiırıürlülüğü artıınımış olmalıdır,

4. Standart Hidrofilik Kılaıu]r"l;ln 
"n 

a,ş Hidrofilikpolimeı malzeme ile kaplanmış
- ;lrp;;İ gitl Ulyolojil, s,uİİarla temasa geçildiğinde, biyotojik ortamda en zor

pecislerden bile rahatlıııa 'e;i.uii"..ı. kayganiık; oknalıdır. Bu malzeme poıiiretan

İ;;;;tl. bİirlna.n,ı,lin"vacak şkiide kıplanmış olmalıdır,

5_ standart Hidrofılik r,lavıu İel'ın ucu kesinlikle aıravmatik olmalıdır,

6. Staıdaıt Hidrofilik Kılaııİ İ;İ;;İ;Hidrofilik kaplaması ile kaıeıer. Kılavuz ıel
"' 

lir*lra.n ll.rletildiğinde çok kola! kaymasını saglamalıdır,

7. Standarı HidrofiIik r,ıurr'r"i.i:ın!iiüi**ı. Ni,t"ol core saYesinde bükülmelerden

etkilenmemeli teı,raı esı<ı l-eı<|i"i .ır,r,ıia,r. Bu özelliği ile Kılavuz tel kuı,veıli

§\
ıo



J - xnı erER, BALo N 

Lr_ia'İ:§j §,§#o 
eınsri, i ı-aç

GR2008 _KV 2041
l. Perifeıik arterlerde perküıan transluminal aıjiyoplasti (PTA) işlerni içiı tasarlaımış

olmalıl ilia}., böbrek, SFA, poplıteaı, üzaltı, arteriovenöz diyaliz fistiillerlnde, femoıal

ı.e i|iofernoral ob§trilktif lezyonlafda kullanılabilmelidiı,
2. Balon Kateıeri, over_the_çire sisteme sahip ve semi<ompliant olmalı, her iki ucunda

radyopak işerei buluımal ıdır.
3. Balon Kaıeıeri paklitaksel ilaç yüklü olmalıdır,
4. Baloı kateteıi, ciıraıe Ester .k.ıpiyan ve paklitaksel iıaçtan oıuşan özel kaplama

teknolojisi sayesinde ilaç kaplama biıttınlüğünü optimize etmeli ve hedeflenen doku

ilaç dıızeyine sadece 2 
'mikrogıamı 

mmz doz ilaç ileterek ulaşmalıdır...Doku ilaç

dtıieyi id ? günde 6 ng/mg.rr. iı. Gtıod. ir" 1.9 nğmg,ın.alüna dü§memelidir_

5. Balon Kateıeri rr*Ş* kaplaması sayesiıde yerleştirme ve şişirm.e sırasında

minirnuın oranda distal ilaç kaybına irnkaı vercrek öngöriilebitir ve tutarlı ilaç tedaüsi

xğlamaiıdır.
6. Tİıspaı ıeknolojisi minimum ilaç kaybııa imkaı verdiği çiıı !1g1ı1u*9a lezyomın

pıe dilatasyonu gerekmemeli sadice lezyonun proksimalinde %50,den fazla stenoz

olduğunda pre dilatasyon gerekme]idir,

7. yine mininıu* orrndu iıui kuybını sağlamak ve kullanım kolalığ sağlamak amacıyla

balonu iniıoduceı,a yerleştirme ve i]erletme esnasında ilaç kaplamasııı ı,e balonu

korumak amacıyta Baloı *ateteri bir yükleme apaıatı iıe doıaıılmış olmaldır.

8. Balon Kaıeterl İO, S0. 135 ve 150cm şft uzunlıkiarına süip olmalıdır,

9. Balon Kateleri,2, 2.j, j, 3.5,4,5. 6, z ve 8 mm çap v,e çaplara g6re değişen 30,150

mm aralığında uzun|uk altemaiiflerine sahip olmahdır,

l0.BalonKateıerihem.0l4..kılawzıelhemd.e.018'.Kılıvuzİelileuyumluolmalıdıı.
l1. Balon Katğteri,nin ıip uzunluğu 6,5mm,den krsa oımalı, balon ve kaıeter birleşme

noktasl Trak Tip lase. teı<noıJlısi ile üreıilmiş olrnalı ve bağlaıtı iİ olmamalıdır.

Böylelikle kılaıız telin ıizeriide kolaylıkla ititebilmeli ve en daı lezyonlardan bile en

az sürtiiılrı€ ile geçbilınelidir.
t2.BalonKateıerin,çıo,.*,nGuidingKateter'dençıloşınıgöstermesiiçin80ve,90cm- 

şt ıounırguıa sanıj uaıonıaraa 50]ve 60. cm,lerde , l]5 ve l50 cm şat uzunluğuna

,uhip buıonin d, ıse b0. ,e l00.cm,lerde ikişer adeı çıkış markeı,ı. bulunmalıdır.

13. Balon Kateteri,nin tıım'oiçııler için nonıinai basıncı 6 ^ATM olmalıdır. RBP ise 7nım,e

kadar olan balonlaı için l,İ ATM, 8mm için 12 ATM olmalıdır,

14. Ba]on Kateteriıin :.i *m çapa üaar oıaı tüm ölçüleri _(3.5_ 
mm dahil) _lF intmducer

sheaü ile. urru m_ aiıiı., ise +_s ya au o F inşoducer sheaü ile uyumlu olmalıdır.

15. Balon lQieıeri. aısposauıe ve kullanıma hazır steril arnbalajında sunulmalıdır.

16. Periferik arterlerde perkütan transluminaİ anjiyoplasti (PTA) işlemi içiı ıasarlannıış

olmalı: iliak. böbrek. SFA, popüıeal. dizaltı, aıteriovenöz diyaliz tistül

ve ilioiemo ral obstrüktii lez1,onlarda kullaıılab ilmelidir.

17. Balon Kateteri. Over-the-ıvire sisteme sahip ve semi-compliant olmalı

radyopak işeret bulunmatıdıı.
J.

ucunda



ö.-KATETER,BAL?x,LpıNEıİl[rİİ:,.TH,roPLAsTı,ıLAÇ
GR2002

1. llaç salgılayan balon, arter leryonlarının tedavisinde ve buna bağh kritik bacak iskemileri,

dİyabetikayaksendromlarınınkahcıvebaşrılıtedavilerindekullanılmaküzere
tasar|anmış olmalıdır,

2.Balonperiferikarterler,arteriovenözdiyalizfistül|eri,obstrukifstenotiklezyonlar,sFA,
popliteaı, dizaıtt arter dwarlarının korunmagı ve mekanik aniioplasti sonnsı, hızh

iyileşmeyi sağtamak ve restenoı riskini azaltmak amacına uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır,

3.Balonüzerine3pg/mmıanti.restenotikpaclitaxelilaçmolekülleriyüklenmişolmahdlr'
4. Ürünün etkinlıı ve giivenııırlıği randomize kontrollü çahşmalarla kantıanmış oımalıdır,

5. Balon yüzeyi, yükİnmiş olan paclitaxetin hedef arter duvarına optimal transf€,ini ve

balonunyerleştir,"*,nipül,,yonundaitacınkanaklmİileyıkanmasınlengelleyerektam
korumalıbirşekildetaşınmaslnl,shello|icvealeuriticacidbaz|ıkaplama(shellac)ile
sağlamalıdır.

5. Balon üzerine yüklenmiş ilaç 3G6o saniye arasında hedef damar duvarlna transf€r

edilebilmeli ve ilaç duvarında 28 güne kadar devam eden anti-restenotik etkisini

sürdürmelidir,

7. Balon geniş kullanım amaçlan için 0,035 inch uyumlu over the wire (OTW) özelliğe sahip

olmalıdır.

8. Balon 14 atm {nominal 6 atm) basınca dayanıklı po§amide ve semi-compliant olmalıdır,

Her iki uçta radyoopak işaretler bulunmalı, balon içe doğru kanatlar şeklinde katlanmış

olmahdır.

9. sürtünmenin azaltılması için distaı uç hidrofi|ik materyalle kaph olmah, di§taı uç akordeon

efekti oluşumOnu engelleyecek yapıda o|mahdır,

10. Balon profili, her tür|ü lezyondan geçebilecek ince bir yapıda o|mak 0,035 uyumlu olanlar

6F introducer içinden geçebilmelidir,

11. Balon kateter çaplarl 4,5,6,7,8 mm, balon uzunlukları 20,4,@,80, 10o, 120, 150mm,

kateter uzunlukları 80, 135 cm olmalıdır-

Genel Hükümler
1. steril ürünler tekli paketlerde olma|ı, ürün üzerinde orıjinal etiket bulunmah, etiket

üzerinde lot numarasl, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi bulunmalıdır,

2. Raf ömrü 24 (yirmidört) ay olmalldır,

3. Balon kateter, cE kalite belgesine sahip olmaıld,r,

4. Balon kateterin yetkili dBtribitöIü veya yetkilend irdiği firma tara ürünün ulusal

bilgi bankasına ori!inal barkod numaraları ile kaydı yap|lmış o lma
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