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MALZEME ALIMI

:

Fiyalar KDV Hariç olarak verilmelidir. Malzemelerin Markası veya Özelliği mutlaka belirtilmelidir.
UBB sorgulamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacaktır, SGK Ödenir/Ödenmez teklifte belinilecektir,
SUT kodu belirtilmeyen teklillcr değerlendirme dışı blrakılaçaktır. Pakete dahil olup olmadığı teklilie beliltilecektir,
SUT fiyatını aşan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonıası ]-3 Ay arasındadır.
sGK Taraindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yap:Imayacak vc yükleniçi hiçbir hak talebinde
bulunmayacaktıı.

Teklifveren istekliler vukarıdaki tüm maddeleri şartsız kabu| etmiş sayılacaktır.

son Teklif Tarihi: l0.07.20l8

s.No
1

Mal / Hizmet

Adl j sut : ıqiktarı

N,lEKANİK KALP KAPAĞI

AoRT
2

EKAN
MITRAL
N.l

KALP KAP

I

, Kodu

:

Birimi

1]

ADET

1

ADET

Bi r I m
Fi t

Toplam
F
t

Tanlmlaylcl Firma ve
UBB

:

Genel

Toplam(KDV
HariÇ):

*Tanımlayıcı tlrma bilgisi olmalt vt teklifile birlikte sGK sorgulama sistcminin
çıktrsl teklif ile birlikte veİilmelidir

idare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda biIdirilmiştit.

Adres: Ara§lırma ve Uygulama Ilastanesi osmanbey Kaİıpüsü ŞANLIlJRF,{
irtibat lelefon : Tel.: 0 (41 4) 344 4| 65 Faks : 0 (4I4) 344 41 69

MEKANiK BİLEAFLET AORTİK ROTATABLE
KALP KAPAĞI ÜRÜN özpı,ı,İĞi

l.

Ka|p kapağı FDA onaylıdır.

2.

Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapaktır.

3.

Kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde

4.

Kalp kapağnın açılma açısı 8So'dir.

5.

Kalp kapağınrn seyir açısı 55-600'dir.

6.

Kalp kapağının halkası

7.

KalP kaPağının dikiş ha|kası double velouı polyesterden yapılmış ve üzeri herhangi başka bir malzeme ile

8.

Kalp kapağı, yapraklarını annülüsün üstüne doğru çeken 'Yükseltilmiş menteşe ekseni" tasarımına sahiptir.
Bu tasaıım özelliği ile yapraklar hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkanabilir ve

ve yaprakları

dön ebi|me

''foıaıabte'' özelliğine sahiptir.

pirolitik karbondan yapılmıştır.

kaplı değildir.

böylece pıhtı oluşma riskini en aza indirebilmektedir.

9.

Kalp kapağının yaprakları kelebek şeklindeki

menteşe içerisine oturmaktadır.

l0. Kalp kapağının menteşesi aşınmayı en aza indiren ve kapağın ömrünü uzatan "dizleıııli menleşe''
tasarımına sahiptir.

11.

Kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRI tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak özelliktedir;
sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmektedir.

12.

Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri aort kapakta

3

adet olarak bulunmakladır.

13.

Kalp kapağının kolaylıkla

döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir

döndürücü bulunmaktadlr.

14. Kalp kapağınm her ölçüsü için şekillendiriIebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmaktadır.
15.

Kalp kapağı aort için

19 mm'den başlayarak 31 mm'ye kadar 2'şer olarak artan ölçülere

(19, 21, 23, 25, 27, 29,

31

mm)

16. Ka|p kapak protezi düşük profilli yapıdadır. (3.4 mm)
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MEKANİK BİLEAFLET MiTRAL ROTATABLE
KALp KApAĞI üRüN öznr,ıiĞi

l.

Kalp kapağı FDA onaylıdır.

2.

Kalp kapağı mekanik

3.

Kalp kapağmın yaprakları kapak halkası içinde dönebilme 'rotaıable" öze||iğine sahiptir.

4.

Kalp kapağnm açılma açısı 85o'dir.

5.

Kalp kapağının seyir açısı 55-60o'dir.

6.

Kalp kapağının halkası

7.

Kalp kapağmın dikiş halkası double velour polyesıerden yapılmış ve üzeri herhangi başka bir malzeme ile

ve bileaflet yapıda bir kapaktır.

ve yaprakları

pirolitik karbondan yapılmıştır.

kaplı değildir.

8.

Kalp kapağı, yapraklarını annülüsün üstüne doğru çeken "yükseltilmiş menteşe ekseni" tasarımına sahiptir.
Bu tasaıım özelliği ile yapraklar hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkanabilir ve
böylece pıhtı oluşma riskini en aza indirebilmektedir.

9.
10.

Kalp kapağının yaprakları kelebek şeklindeki

Kalp kapağının

menteşe içerisine oturmaktadır.

menteşesi aşınmayı en aza indiren ve kapağın ömrünü

uzatan düzlemli menleşe"

tasarımına sahiptir.
11.

Kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRl tanı yöntemiyle uyumlu ve radyopak özelliktedir;
sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında yaprakçıkların hareketleri görülebilmektedir.

12. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri mitral kapakta 4
adet olarak bulunmaktadır.

13.

Kalp kapağının kolaylıkla

döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir

döndürücü bulunmaktadır.
14.

Kalp kapağının

15.

Kalp kapağı mitral için l9 mm'den başlayarak
(l9, 2l, 23, 25, 27, 29, 3 l, 33, 35, 37 mm)

her ölçüsü için şekillendirilebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmaktadır.
3

7 mm'ye kadar 2'şer olarak

16. Kalp kapak protezi düşük profilli yapıdadır. (3.4 mm)
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artaı ö|çülere sahiptir

