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l. Ka|p kapağı FDA onaylıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapaktır.

3. Kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde dön ebi|me ''foıaıabte'' özelliğine sahiptir.

4. Kalp kapağnın açılma açısı 8So'dir.

5. Kalp kapağınrn seyir açısı 55-600'dir.

6. Kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmıştır.

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

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.

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 süiptir.
(19, 21, 23, 25, 27, 29, 3 1 mm)

16. Ka|p kapak protezi düşük profilli yapıdadır. (3.4 mm)
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MEKANiK BİLEAFLET AORTİK ROTATABLE
KALP KAPAĞI ÜRÜN özpı,ı,İĞi

9. Kalp kapağının yaprakları kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmaktadır.

12. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri aort kapakta 3

adet olarak bulunmakladır.



MEKANİK BİLEAFLET MiTRAL ROTATABLE
KALp KApAĞI üRüN öznr,ıiĞi

l. Kalp kapağı FDA onaylıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapaktır.

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 ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmıştır.

7. Kalp kapağmın dikiş halkası double velour polyesıerden yapılmış ve üzeri herhangi başka bir malzeme ile
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. Kalp kapağının yaprakları kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmaktadır.

10. Kalp kapağının 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.

14. Kalp kapağının her ölçüsü için şekillendirilebilinir tutucu ve ölçme seti bulunmaktadır.

15. Kalp kapağı mitral için l9 mm'den başlayarak 3 7 mm'ye kadar 2'şer olarak artaı ö|çülere sahiptir
(l9, 2l, 23, 25, 27, 29, 3 l, 33, 35, 37 mm)

16. Kalp kapak protezi düşük profilli yapıdadır. (3.4 mm)
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13. Kalp kapağının kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak yapıda bir
döndürücü bulunmaktadır.


