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SUT Kodu: KR 104- ICD $ok Elektrodu Teknik $artnamesi

1. Elektrod Quadripolar, Aktif Fixasyon (helix) ve pasifsegenefi olmahdrr.

2. Elekffodun farkh uzunluk segenekleri olmahdir

3. Elektrod Qift Coil'li olmahdir

,1. Elektrodun konnekt6r materyali MP35N coil yaprya sahip olmahdrr.

5. Elektrodm insulator yiizeyi Slikon yaprda olmahdr.

6. Elektrodun drg ytizeyi Pollurethane kapl olmahdrr.

7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar geklinde olmahdrr.

8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgrlamahdrr.

9. Elektrodun g<ivde ve tip gapr en fazla 8.6 Fr (2.8 mm) olmahdir.

10. Verilen lead kadar malzemeye ulumlu introducer verilmelidir.

11. Teklif edilen malzeme TITUB kaydl bulunur ve saghk bakanlgmca onayh olmahdrr.

12. Ventrikiiler lead igin batarya ile beraber teklif ahnacaktrr. Ventrikiiler lead, batarya

igin fiyat veren firmalar igerisinde uygun gciriilen teklif sonucu ihaleyi kazanan

fi rmadan temin edilecektir.



sur Kodu KRl000- \ryIR ICD TEIO{iK $ARTNAMESi

l Cihaz WIR, VVI ve VOO pacing modlanna programlanmahdrr.

2. Cihazrn delivered enerjisi enaz35 J olmahdrr.

3. Cihaz Ventrikiiler Fibrilasyonu (VF), Hrzh Ventrikiiler Taqikardiyi (FVT) ve

ventrikiiler Tagikardiyi (vT) tammah ve her birini sonlandrrmak igin ayn ayn tedavi

fonksiyonlarr bulunmahdrr.

4. Clhaz HrzL Ventrikiiler Tagikardiyi (FVT) ve ventrikiiler Taqikardiyi (VT) Snlemek

iizere BURST, Ramp, ve CV tedavilerine ba[rmstz olarak programlanmahdrr.

5. Cihaz supraventrikiiler taqikardileri ayr( edebilmek igin morfolojik kryaslamadan

farkh stabilite kriterlerine sahip olmaldtr.
6, Clhaz supraventrikiiler tagikardileri ayrrt edebilmek igin morfolojik kryaslamadan

farkh onset kriterlerine sahip olmaltdtr.

7. ICD antitagikardik pacing programlamaya olanak tantmahdrr.

8. Cihaz otomatik olarak R-Wave <ilgmelidir.

9. $ok sonrasr pace parametreleri. bradikardi pace parametrelerinden farkr olarak

programlanmahdrr.

10. Cihazrn iizerine; hastamn kigisel bilgileri, hikdyesi, implantasyon bilgileri, hastane ve

doktor bilgileri, cihaz ve elektrotlann bilgileri kayrt ediimelidir.

11. Teklif edilen malzeme Salhk Bakanhgr T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Bankasrna (TITUBB) kayrth ve "Safhk Bakanlfir Tarafindan Onayhdrr" ifadesi

olmahdrr. Ambalajr i.izerinde, sterilizasyon gekli, sterilizasyon tarihi, iiretim ve son

kullanrm tarihi, Iot numarasr bulunmahdrr.

12. Pacemaker implantasyon iqlemleri esnasrnda batarya igin hazrrlanan cep iglemlerinde

kanama olmasr durumunda miidahale igin tek kullanrmhk koterler firma tarafrndan

temin edilecektir.

13. Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kiqini,n) yeterli donamma sahip olduklan,

sertifi ka ile belgelendirilmelidir.

14. Teknik destek igin mtiraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile

yaprlabilinmeli ve bu nedenle giiniin 24 saati ulaqrlabilir telefon ve fax numarast ile a

mail adresi verilmel idir.

15. Teknik destek igin yukanda belirtilen yollardan herhangi birine yaprlan miiracaat

resmi sayrhr ve bu iletigimi takiben en geg 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman

hastanede hazrr bulunmahdrr.

16. Pacemaker implantasyon giinleri haftada en az iki gtn olacak olup, bu giinler klinik

tarafinda firmaya bildirilecektir. Firma adrna teknik destek veren gdrevli ki;i, haftamn

bu iki giiniinde mesai saatleri o1an, 08:30 ile 16:30 arastnda hastanede haztr bulunmah

ve klinifin pacemaker ile ilgili iglemleri tamamlandrktan sorua hastaneden

aynlacaktrr.
olan hastalann kontrolleri firma tarafindan

belinilen giinlerde pacemaker implantasyon
17. Pacemaker implantasyonu yaprlmlg

randevu verilerek klinik tarafindan

i5lemelerine engel olmayacak gekilde

bir <ilretim tiyesi eglifiinde

gerek duyulmasr durumunda kliniktea sorumlu

,,ar"l;



18. Pacemaker temin eden fiIma. implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda

gafinldrlrnda en geg 12 saat iginde hastanede bulunmak kaydryla tekdk servis

sa[lamak iizere yetigmig eleman gcindermelidir.

19. Pacemaker temin eden firma s6zlegme tarihinden sonra en geq 1 ay iqinde klinige I

adet programlayrcr temin edecektir. Bu programlayrcr somaki d<inemlerde de geri iade

edilmeyecektir.


