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Sut Kodu KRl062- introduser, Anjiografik, Radyal
Arter Teknik Şartnamesi

l,
2.
3.

4.
5.
6,
7.
8,

kateteri radiyal damara yerleştirmek için kullanılan
bir intraducer sistemi olmalıdır.
Kanül 6f büyüklüğiinde ve uzunluğu en fazla 7 -8 cm
olmalıdır.
6 F çapındaki

kılıf, dilatör ile 2lG iğne ve 11 nolu keskin sivri uçlu bistüri
bulunmalı

aynı orijinal steril ambalajında teslim edilmelidir.

ve

Esnek ve biikiilmeye dirençli kanülü olmalıdır.

Polietilen, 2 katmanlı, elastik yapıda olmalıdır.
Sistemin geriYe kan akımını engelleyen spiral dizaynlı,
altı kesitli hemostatik valfi
bulunmalıdır_
Vana tasanmı, çoklu kateter değişimleıinin
zorluklannı dayanıklı olmahdr.

Girişim yapılırken ilaç uygulaması, kan ömeği alınması
ve basınç monitörizasyonuna
imkıin sağlayan üç musluklu 20-25 cm yarı ızaiması
olmalıdır.
9, yan rızatması, hava baloncuklannrn gözlenmesini sağlayacak
şekilde şeffafolmalıdır.
l0, Girişim sırasında sabitlemeyi sğayan, dönebilen
sütur yakası olmalıdır.
1l, Dilatör kanül geçişi, girişim esnasında
minimum doku hasan ve minimum dirence
sebep olacak şekilde esnek olmalıdır.
l2. Renkli kodlama sayesinde ölçüleri kolay ayırt
edilebilir olmalıdır.
13, Sistem 0.02l inç kalınlığında 45-70
cm uzunluğunda paslanmaz
çelikten, yumuşak ve
atravmatik mini, ucu diiz kılavuz tel ile beraber
olmalıdır.
14. Uluslararası kalite belgelerinden en
az birine ( CE - FDA süip olmalıdır.
)
15, Ürünler orijinal ve steril ambalajında
teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kuilanma
tarihi belirtilmiş olmalıdır.
-16, kullanım sırasında iiretim hatası olduğu
saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafindan bir tutarıak tutulup fırmaya sozıtı
biıdiriıecek ve firma tarafından ücretsiz
yenisi ile değiştirilecekir.
17. İhaleden önce numune teslim etmeyen
tekliiter ihale dışı bırakılacaktır
18, İhaleden önce

ı

adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası
böliim tarafindan

kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan
malzeme geri iade edilmeyecek,
uygun olmayan malzeme değerlendirme
19. İhale

üşı bırakılacaktır.

sonucunda ürün temini l0 iş gününü ge

lo

elidir.
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Sut Kodu KRl060-Radyal Diagnostik Katater Teknik Şartnamesi

1- Kateter şekli "Tigeı" şeklinde özel olarak transradial angiografı işlemleri için
dizayn edilmiş olma|ıdır.

2-

Katetoı şekli ve özel dizaynı sayesinde, işlem esnasında kateter değişikiiğine gerek
kalmaksızın, tek ( 1 adet ) kateter ile Sol ve Sağ koroner damarlan görtintiilemeye
uygun olmalıdır.

3- Kateter'in
madde ile

4-

iç tiipü işlem esnasrnda kink yapmaması için, yeterince sertlik sağlayan

§ylon

12 )

üetilmiş olmalıdır.

Kateterin dış tiipü yeterince esneklik sağlayan nylon elastomerden imal edilmiş
olmahdır.

5- Kateter uç kısımları travma riskini

azaltmak için poliüretan materyalden imal

edilmiş olmalıdır.

6-

Kateter birebir tork, itilebilme ve şeklini koruma özellikleri için, uç kısımlan hariç,

çift ( İkili ) çelik tel ile sanlmış olmalıdır.

7- Çift örgü teknolojisi ile

kateterin uç kısmı öriilmeli ve kaygan bir madde ile

kaplanmış olmalıdır.

89-

Kateterler 1.000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.

ı 6 french olmalrdrr. Kateterlerin uç şekilleri arasrnda TIG 3.5 TIG 4.5 ve TIG 5.0 çeşitleri bulrınmalı ve klinik ihtiyaçlan

Kateter "size"

TIG 4.0

-

doğrultusunda istenilen ölçüler ve adetler teslim edilebilmelidir.
10- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (
11-

CE - FDA

)

süip olmalıdır.

Ürünler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

12-

Kullanım srrasnda üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l3- İhaleden önce numune teslim etm
14-

İhaleden önce

l

er ihale dışı brrakılacaktır

adet num une bölüme teslim

tarafindan kullanım süresinde

-ĞSendii,ilecek,

ecek, ihale sonrası böli,im
kullanılan

eri

edilmeyecek. uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılac

l5- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geç

lr.

$

l.

iade

Transradial girişim kol Bandı

l-

(

TR Band ) teknik şartnamesi

Kol bandı transradial girişim soffası kanamayr durdurmak için radial

artere basınç

uygulamak için dizayn edilmiş olmalıdır.

2-

Kol bandı olası istem dışı kanamayı kontrol edebilmek için şeffaf yapıda olmalıdır.
3- Kol bandı' nrn basınç uygulanacak yeri yeşil veya mavi renk ile belirlenmiş olmalıdır.

4- Kol bandı ile birlikte, kol

bandına basınç uygulamak için kullanrlmak iizere enjektör

aynı paketin içerisinde olmalıdır.

5- Kol

bandı, venöz dönüşü engellemek için 2 adet hava yastığı bulunacak şekilde dizayn

edilmiş olmalıdır.

6- Üriin

- FDA ) birine sahip olmahdır.
7- Ma|zeme, steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. Ambalajlar iizerinde
uluslararası kalite belgelerinden en az ( CE

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilrniş olmalıdır.

8- Kullanım

srrasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog

tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

9-

İhaleden önce numune teslim etmeyen

10- Ihaleden

önce

l

teklifler ihale dışı bırakrlacaktır

adet numune böli,ime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafindan

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek,
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

ll-İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmenıelidir.

d6

Sut Kodu KR1084_ 0,014 inch Soft Guidewire Teknik
Şartnamesi

1- Guidewire 0.014 inch kalınlığında

180 cm uzunluğunda ve koroner anjiyoplasti

işlemlerinde kullaııma uygun olmalıdır.

2- Farklı lezyonlarda kullanrmı kolaylaştırmak için yumuşak uç losmı diiz ve j
Şeklinde olmalıdır. Bu seçeneklerden her birinden hangi oranlarda tercih edileceği
teslimat öncesi bildirilecektir.

3- Distal

ucu kolayca şekil verilip ve bu şekli uzun siiıe muhafaza edebilmesi için
şekil alma çubukçuğu ihtiva etınelidir.

4- Distal kısını kayganlığı aıttıracak, lezyonlarda atravmatik geçişi

sağlayacak

materyalle kaplanmış olmalıdır.

5- Kılawz Tel'in

görünebilen (x-Ray alt,nda) uzunluğu en az 3 cm olmalı, lezyon

görüntüsünü kapatmamahür.

6- Kılawz Tel özellikle

stent implantasyonlannda, stent taştma sistemini destekleyici

yapıda ve mfüemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdn.

789-

Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.
ihaleye sunulan malzeme iiretici firmanın en son iiretilen üriinü olmalıdıı
Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE FDA süip olmalıdır.
)
l l- Ürtlnler en az 1 (iki) yıl miatla steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ambalajlar iizerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi

ile son

kullanma tarihi

betirtiImiş olmalıdır.
12-

kullanrm sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafindan bir tutanak futulup firmaya sözlü bildirilecek ve fırma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

13- İhaleden önce numune
14-

İhaleden önce

l

tesliıır etmeyen teklifler ihate dışı bıra}ılacaktır

adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sornası böliim

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı

l5- Ihale sonucunda ürün temini l0 iş günün

elidir.

