
Fiyalaİ KDV HaIiç olarak verilmelidiı. Malzemeıerin MaIkasl veya Özelliği murlaka be|irtilmelidir.

Uİ]B sorgulamasına gorc €n düşük 3 tğklifbaz a|ınacakır_ SGK Ödenirödenmez tepine belinilecçktir.

SUT kod; belirtilmeien teklifle; değerlendirme dışt blrak,tacaktır. Pakete dahil olup olmadtğl teklifte bclinilecektir.

sUT fiyannı aşan teilifler dcğerlendirme dışt bırakılaçaktir. Ödemeler muayene kabul sonrası 1_3 Al,aıasındadır.

SGK Tanfından UBB,den kğnaklanan kcsinıiler durumunda yiikleniciye ödeme 1,apllmayacak ve yüklenici hiçbi. haİ talebinde

bulunmayacaktı..
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SUTURLU FEMORAL ARTER KAPATMA SİSTEMi 5{F TEKNlK ŞARTNAMESİ

1. kapatma sistemi 5 ila 8 F sheath kullanılarak yapılan femoral arter girişli işlemlerin
sonrasında damarın dikiş atılarak kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.

2. sistem kendi içinde hazır düğümü ile damarl dikişle kapatllabilmeli ve hastanln
kanaması durdurulabilmelidir.

3. Sistem iki nitinol iğne ile dikiş ahlabilecek özellikte olmalıdır.

4. sistemde kullanılan iplik non-absorbable polypropylene, monofilament yapıda olmalıdır.
5. Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde

uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarasl, lot numarası, son kullanma
tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.
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StlT KODU: KR2022 - TRA,\-SKATETER AORT KAPAK SELF-EXPANDABLE SET

- TRAN ATE AoRT APAK LF_ExP NDAB

o Stent materyali nitinol, kapak materyali kalp zarından üreti|miş oimaIıdır.. Stent kendiliğinden genişleyebilir (setf-expandable) olmalıdır.o l 8mm'den 30mm'Ye kadar değişen annulus çapları bulunan hastaları tedavi edebilecek şekilde:23mm,26mm,29mm ve 34mm kapak ölçülerine sahip olmalıdır.o Kapağın 
_leaflet 

yaplsı Supra_annular( Native kapak seviyesinin üzerinde) calışacak şekildedizayn edilmiş olrnalıdır.
o kapak çok riskli,yüksek riskli ve orta riskli hasta grubu için cE onayına süip olmalıdır.. Kapaklar l4Fr ve l6F eşiti si§tem ile çalışmalıdır.o Kapaklar tamamen toplanabiliı ve geri çekilebilir özelliğe sahip olmalıdr., Tedarikçi firma ürün portftiyündeki en son jenerasyon kapak setini vermeyi taahhüt etmelidir.o kapağırı yapısı üç lifletli bir konfigurasyonda sütiirlenmeiiyle imal edilmiş olmalıdır.o Paketinde, d§ ortam ile istenmeyen irtibata neden olacak ve steriliteyi boİacak delik ve/veya

yırtık bulunmamalıdır.
ı Paket üzerinde slerilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.o Tedarikçi firma ürün tesliminden sonra gerektiği taktirde teslim edilmiş malzemeyi değişik

ölçülerdeki malzemelerle en kısa siirede (3 gün içerisinde) değiştirmeyi taahııt etmeıiaır. " 'ı Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarının en az biıine sahip olınalıdır (ISo. FDA,CE ).

Transkateter Aort kapak self-Expandable ile birlikte taşlma sistemi, yükleme 5istemi , baıon
ve introducer sheath bedelsiz olarak verilecektir.
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