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MEKANiK BiLEAFLET Mirnaı, noraıınır
x.ıı-p xepıĞı ünüN öznıı-iĞi

l. Kalp kapağ FDA onaylı olmalıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapak olmalıdır.

3. Kalp kapağının yapraklan kapak halkası içinde dönebilme "rolalable" Oznll1ğine sahiP olmalıdır.

4. Kalp kapağının açılma açısı E5" olmalıdır.

5. Kalp kapağının seyir açısı 5i6OP' olmahdn.

6. Kalp kapağının halkası ve yapraklan pirolitik karbondın yapılmış olmalıdır,

7. Kalp kapağnın dikiş halkası double velour polyderden yapılmrş olmalı ve üzeri herhangi baŞka bir

malzeme ile kaplı olmamalıdır

s. Kalp kapağı, yapraklannı annülüsün üstüne doğru çeken "yükseltilmiş menteşe ekseni" tasanmına sahiptir.

n, Üsa".lreıılgi ile yapraklar hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkanabilir ve

böylece pıht oluşma riskini en aza indirebilmelidir

9. Kalp kapağının yapraklan kelebek şeklindeki mentşe içerisine ofurmalıdır

l0. Kalp kapağının menteşesi aşııırnayı en aza indiıçn ve kapağm ömıilünü uzatan udüdeıflll menleŞe"

tasanmına sahip olmalrdır.

11. Kalp kapğnın hem ha]kası hem de yapraklan MRl t n! yöntemiyle ulumlu ve radyoPak özelliktedir;

sinehuoroskopi sırasında x_ray şını altında yaprakçıklann harekstleri görülebilmelidir.

12. Dikiş halkası üzerinde kalp kapğının kolay yerlştirilmesine imkan veren dikiş işaretleri mitral kapa]-ta 4

adet olarak bulunmalıdır.

ı3. Kalp kapğının kotayhkla döndiirülebilmesi için kıpak iıızerinde kapak tutucu ve yumuŞak yapıda bir

döndürücü bulunmalıdır

14. kalp kapağının her ölçüsü için şekillendirilebilinir fuü.ıcu ve ölçme seti bulunmalıdır

15. Kalp kapağı mitral için 19 mm'den baştayank 37 mm'ye kadar 2'şer olarak aıtan ö§ilere süiptir.
(l9, Z|, 23, 25, 27, 29, 3|, 33, 35. 37 mm)

l6. Kalp kapak protezi di§ük profilli yapıda olınalıdır. (3.4 mm)



MEKANiK BiLEAFLET AORTiK ROTATABLE
KALp KApAĞI üRüN öznı,ıiĞi

l. Kalp kapağı FDA onayh olrnalıdıı.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapak yapısında olmalıdır,

3. kalp kapağının yapraklan kapak balkası içinde dönebilme ,roıdable" ozelliğine sahip olmaldır.

4. Kalp kapağının açılma açısı en fazla 8So'olmalıdır.

5. Kalp kapağının seyir açısı en fazla 55{P' olmahür.

6. Kalp kapağının halkası ve yapraklan pirolitik kırbondın olmalıdır,

7. Kalp kapağının <tikiş halkası double velour polyeslerden 1apılmış olınah ve üzeri herhangi b§ka bir

malzeme ile kaplı olmamalrdır.

8. Kalp kapağı, yapraklannı annülüsiin tıstiine doğru çeken "yii,kseltilmiş ınenteşe ekseni" tasarımına sÜip,

n, İa"a".-oreııiği ile yapraklar hem mekanik heın de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkanabilir ve

bylece pıhtı oluşma riskini en aza indirebilmelidir.

9. Kalp kapağının yapnklan kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturma|rdır,

10. Kalp kapağının meııteşesi aşınınayı en aza indircn ve kapğm ömriıınü uzatan "drde,,ılı ,,onıqe"
tasanrnına sahip olmalıdır.

11. Kalp kapağının hem halkası hem de yapraklan MRI taİu yöntemiyle ulıımlu _ve 
radyopak özellikte;

sinjluorosliopi sırasıııda x_ray ışmı altrnda yaprakçıklarııı hareketleri görülebilmelidir.

12. Dikiş halkası üzerinde kalp kapğnln kolay yerleEiritmesine imkan veren dikiş işaretleri aort kapakta 3

adet olarak bulunmaklıdır.

13. kalp kapağının kolaylılü döndürülebilmesi için kapak iıaerinde kapak fufucu ve yumuşak yapıda biı
döndürücü bulunınalıdf .

14. I<alp kapağının her ölçüsü içiı şekillendirilebilinir tuhıcu ve ölçıne seti bulunmalıdır

15. kalp kapağı aort için l9 mm,den başlayarak 3l mm,ye tadar 2,şr olarak artan olçülere sahiptı

(|g,' 2l,'B: 25, 27', 29, 3L..). ı,ast"va özgü hangi;i kullanlacaksa düşuş yapılacak o yüden bütiin sğri

bulundurulmalıdır,

16. Kalp kapak protszi düşük profilli yapıda olmalı^ (en fazla 3,4 mm)


