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Teklifveren istek|iIer yukarıdaki tüm maddeleri şaİtslz kabul etmiş saytlacaktır.

Son TeklifTarihi: 06.03.2018 SAAT t2:00

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklifile birlihe SGK sorgulama sisteminin çlktısl teklifile birlikte veriImelidir
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Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

s.No Mal / Hizmet Adl Miktan Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 KALP PILI WIR 10 ADET

7 KALP PİÜ, DDD&
VENTRiKÜtfR PAclNG
AZALIO ÖZELÜKLİ
ALGoRiTMAsl OLAN

60 ADET

3 BiVENTRiKÜLER IcD SIVI
TAKiBi YAPA8iLEN

30 ADET

4 lcD, BI-VENTRIKuL
,UYGuNsUz ŞoK AzALTIct
özELüKü/ERKEN TANI
YAPABiLEN

30 ADET

5 ATRIYAL LEAD ( AKTIF-PASIF)
(ELEKTRoD, ATRIAL (AKTIF-
PAstF FıxAsYoN)

1 00 ADET

6 VEN,IRIKÜLER tfAD ( AKTİF _

PAstF)
60 ADET

7 ICD ŞOK ELEKTRODU 60 ADET

8 KORONER SINUS EIEKTRODU
PAsİF

60

9 SOL KALP ERİŞİM XATEIERİ 60

10 KATETER,
EtEKTRoFizYoLoJİ,
DiAGNosrİK FixED CURVE

30 ADET

11 , KATETER,ABLASYoN
, MULTİCURVE

20 ADEl

12 KATETE&KORONERSIN US
STEERABLE DİAGNo5TİK 10
PoL

20

Genel
Toplam(KDV

HariÇ);

Adres: Araştıİms ve Uygulama Hastanesi osmanbey Kamp0sü ŞANLIURFA
inibaı telefon: Tel.:0 (4l4)344 4165 Faks :0(414)34441 69
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ADET
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Genel hükümler

l_ Tekliflerin değerlendirilmesi malzeme başına teklif edilen fiyatlar üzerinden o|uşan toplam

fıyat dikkate ahnacak ve kısmi teklifler değerlendiırne dışı bırakılacaktır,

2_ ihalede teklif veren firmalar arasından fiyat uygunluğu ve teknik şartnamede belirtilen

özelliklerin karşılanması göz önüne alınarak kullanılacak malzemeIerin bütünlüğünün

sağlanması ve hastalar ile ilgili işlemlerin sağlıklı uygulanabilmesi amacıyla için tüm

malzemeler tek firmadan temin edilecektir.

3- Teklif verilmesi şartlann tamamını kabul edildiğini gösterir Ve taahhüt altına girildiğini

gösterir ve hiçbir surette teklifler geri çekilemez.

4_ işlemler esnasında ihalede belirtilen tüm malzemeler kateter laboratuvarında

bulundurulabilmeli ve açil duruınlarda gerekl i tüm malzemeler ku ilinmelidir.
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SLIT Kodu:KRl0l9- Kalp Pili WIR Teknik Şartnamesi

l. Pacemaker WIR, VVI ve VOO modlanna programlanmalıdır.

2. Ağırlığı 30 gramdan fazla olmamahdır.

3. Alt hrz (Basic Rate) 50 - 150 / dk arasına progıamlanmalıdır.

4. Hysteresis özelliği olmalıdır.

5. Ventrikii]er seııse ve pace polariteleri ayn ayn veya beraber unipolar, bipolar olarak

programlarımalıdır.

6. Pil kontrolleri srasında güvenli denemeler yapılmasına olanak veren geçici

progıamlama özelliği bulunmahdır.

7. Hastanın kendi R dalgalan non-invazif olarak programlayıcı üzerinden

ölçülebilinmelidir.

8. Kontrol bilgileri hem kağıt hem USB bellek hem de bilgisayar disketi üzerine

kaydedilebilinmelidir.

9. Cihaz giin içinde otomatik olarak eşik testi yaparak değer yi.ikselmesi ya da düşmesi

durumuna kaşı güvenli sınırlarda tutınayı sağlamalıdır.

10. Hasta bilgileri, takılan lead, endikasyon, implante edilen cihaz ve doktor bilgileri

cihaza kaydedilebilinmelidir.

ll. Pacemaker pace ve seııse olaylan, otomatik mod değişikliği, ektopik vuru, ventrikü|er

interval varyasyonu, hız değişikliği trendini otomatik olarak kaydedebilinmeli ve

Bunlan görsel ve sayısal olarak programlayıcı aracılığıyla sunabilmelidir.

12, Pil hastaya takılüktan sonra belli aralıklarla otomatik olarak lead empedansını

ölçebilmeli ve lead empedansı belli değerlerin dışına çıkarsa sorunlu leadi otomatik

olarak unipolara çevirebilmelidir.

13. Teklif edilen malzeme Sağl* Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bi|gi

Bankasına (TİTIJBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından Onaylıdır" ifadesi

olmalıdır. Ambalajı iizerinde, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son

kullanım tarihi, lot numaıası bulunmalıdır.

14. Pacemaker implantasyon işlemleri esnasrnda batarya için hazırlanan cep işlemlerinde

kanama olmasr durumunda rnüdüale için tek kullanıınlık koterler firma tarafından

temin edilecektir.

15. Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kişinin) yeterli don ip oldukları,

sertifi ka ile belgelendiri \t
a\
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16.Teknikdestekiçinmüraacatlarmobiltelefon,faxveyaelektronikpostaile
yapılabilinmeli ve bu nedenle gtıniiı 24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile

mail adresi verilmelidir.

17. Teknik destek için yukanda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan mi,iracaat

resmisayllırvebuiletişimitakibenengeç12saatsoffayetkiliveyeterlibireleman

hastanede hazır bulunmalıdır.

18. Pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki giin olacak olup, bu günler klinik

tarafında firmaya bildirilecektir. Firma adına teknik destek veren görevli kişi, haftanın

bu iki giinünde mesai saatleri oları, 08:30 ile 16:30 arasında hastanede hazır bulunmah

ve kliniğin pacemaker ile ilgili işlemleri tamamlandıktan sonra hastaneden

aynlacaktır.

19. Pacemaker implantasyonu yapılmış olan hastalann kontrolleri firma tarafından

randevu verilerek klinik tarafından belirtilen giinlerde pacemakeı implantasyon

işlemelerine engel olmayacak şekilde geıek duyulması durumunda klinikten sorumlu

bir öğretim üyesi eşliğinde yapılacaktır.

20.Pacemakerteminedenfirma,implantasyon,rutinkontrolveacildurumlarda

çağrıldığında en geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis

sağlamak üzere yetişmiş eleman göndermelidir,

21. Pacemaker temin eden firma sözleşme tarihinden soırra en geç 1 ay içinde kliniğe 1

adet progamlayıcr temin edecektir. Bu programlayıcı nemlerde de geri iade

edi

trd
$ A

o\0 llo
..\\

}



2) sUT KoDU KR1016- KALP PiLi, DDDR, VENTRiKÜLER PACING
AZALTICIŞARTNAMESİ

l. Pacemaker AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<:>DDD, DDDR, DDD, DDIR, DDI, DVIR,
DVI, DooR, Doo, VDD, VDIR, VDI, VVIR, VVI, VVT, VooR, Voo, AAIR, AAI, ADIR.
ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO modlanna programlanabilir.

2. Cihazbu modlar sayesinde gereksiz uyarıları azaltmalıdır.

3. Alt hız ( Lower Rate ) 50 - l20 ppm arasına programlanabilir.

4. Hysteresis 40, 50, 60. Offdeğerlerine programlanabilir.

5. Paced AV ve Sensed AV değerleri ayrı ayrı 30 _ 350 ms arasında programlanabilir.

6. AV delay değerlerini kalp hızına göre otomatik olarak ayarlayabilen Rate Adaptive AV
özelliği olmalıdır.

7. Üst izleme hızı ( Upper Tracking Rate ) 80 - l80 ppm arasında programlanabilir.

8. Sensör üst hızı (Upper Sensör Rate) 80_ l80 arasında ayarlanabilir.
9. Çok yüksek Atrial hızları izlememek için auto, varied veya l50- 500 ms arasında

programlanabilen Post Ventrikuler Atria| Refrakter Period özelliği olmalıdır.
l0. Ventrikuler Paceden sonra T dalgalarını görmemesi için l50- 500 ms arasında

programlanabilen Ventrikuler Refrakter Period özelliği olmalıdır.
l|. 20-44 ms arasında programIanabilen Ventrikuler Blanking Period özelliği olmalıdır.
12. Kardiyak Outputu garantiye almak için, Atrial bir olaydan sonra bir Ventrikuler olay çıkması

durumunda Ventrikülü Pace eden Ventricular Safety Pacing özelliği olmalıdır.
13. Pacemaker tarafından başlatılabilecek bir Taşikardiyi ( Pacemaker Mediated Tachycardia)

önlemek için PMT Intervention özelliği olmaIıdır.
14. Diagnostic Parametreler sayesinde kontroller arasındaki Taşikardiler, Kalp Hızları, Lead

Empedansları vb. parametreler pacemakerin hafızasında depolanır.
l5. Strength Duration Curve Threshold Test sayesinde kritik hastaların eşik değer|eri, güvenlik

sınırları ve en uzun ömrü sağlayacak en güvenli voltaj değeri saptanır.

16. Auto Amplitude ve Auto Pulse Width Threshold testleri yapılabilir.
17. Hastanın kendi R ve P dalgaları non-invasive olarak programmer üzerinden ölçülebilir.
18. Kontrol bilgileri hem k6ğıt hem de bilgisayar disketi üzerine kaydedilebilir.
19. Mode Switch özelliği sayesinde oluşabilecek atrial aritmilerde otomatik olarak pilin çalışma

modu değişir.

20, Hasta bilgileri, takıIan lead, endikasyon, implante edilen cihaz, doktor bilgileri ve notları
cihaza kaydedilebilir.

21. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına
(TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından Onay lıdır" ifadesi olmalıdır. Ambal ajı

lizasyon tarihi, üretim ve kkıi,

İ.
§o

{anım tarihi. lot numarasıüzerinde.

\o



22. Pacemaker implantasyon işlemleri esnasında batarya için hazırlanan cep işlemlerinde kanama

olması durumunda müdahale için tek kullanımlık koterler firma tarafından temin edilecektir.

23. Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kişinin) yeterli donanıma sahip oldukları, sertifika

ile belgelendirilmelidir.
24. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ile yapılabilinmeli ve

bu nedenle günün24 saati ulaşılabilir telefon ve fax numarası ile a mail adresi verilmelidir,

25. Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapılan müracaat resmi

sayılır ve bu iletişimi takiben en geç l2 saat sonra yetkili ve yeterli bir eleman hastanede hazır

bulunmalıdır.

26. Pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki gün olacak olup, bu günler klinik tarafinda

firma.ı-a bildirilecektir. Firma adına teknik destek veren görevli kişi. haftanın bu iki gününde

mesai saatleri o|an. 08:30 ile l6:30 arasında hastanede hazır bulunmalı ve kliniğin pacemaker

ile ilgili işlemleri tamamlandıktan sonra hastaneden ayrılacaktır,

27, Pacemaker implantasyonu yapılmış olan hastaların kontrolleri firma tarafından randevu

verilerek klinik tarafından belirtilen günlerde pacemaker implantasyon işlemelerine engel

olmayacak şekilde gerek duyulması durumunda klinikten sorumlu bir öğretim üyesi eşliğinde

yapılacaktır.

28. Pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumlarda çağrıldığında en

geç l2 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servis sağ|amak üzere yetişmiş eleman

göndermelidir.

29. Pacemaker temin eden firma sözleşme tarihinden sonra en ay içinde kliniğe l adet

emlerde de geri iadeprogramlayıcı temi edecektir. Bu program|ayıcı

edilnı RDl
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3) SUT Kodu-KRlOIl Sıvı Vt
impıante r.İİ; ;İ,;:İ: fJJ,Tü.L1l*'.,'"u'o' Yapabiıen Biventriküıer

l.
2.

3.

Cihazın delivered enerjisi en az 3lJoule olmalıdır.Cihaz VF, FVT, VT, svrn,ısr, AFlb/Afı;;;;,';inus Tachycardia ve Mode Switch
:nyT#r;;}, :ffi ;; "." 

o.,,lu,,n, luy,İ.,,İ nuİ',u.,,ou,utabilmeıidir.

v."t.iküı;; i;;;;..;;il rTiH#?:, #.'i,.,fşffi: Taşikardiyi i;;i;,.
lonksiyonları buıunmalıdır. 

vv llÇl ulllnl sonıandırmak iÇin ayrı ayrı terapi
cihaz Hızlı ventriküler Tasiktize.esunsr,R;ö;il::.j',,.ıTffi 

l:"İTiT.:;}ii;j;1|,H];il","*Cihazın uygulayacağı şokun nolaritesi değiştirilebilir olma|ıdır.Cihaz Atrial Fibrilasy6nu/A;1

.,,.",:[Hh***:HilT[ffi] #:ru,,:'ffi Ji:,l";ffi:l,:;*i"i,.,] ;],iJiT

4.

6.

7. Erken atımlar sonucundt
atım sonraslnda ,n,"_",,'_İ'li:l 

uzun-kısa-uzun intervallerini engellemek için ekstra
ventriküıer h,r .oru,r..r"J], HlTİlı 

olarak arttırarak aritmi tetikıe"nm;,;İ ;;;Ö;
8. Cihaz Supra Ventriküler

edebilmek lçin vr staaiı;llŞikardileri 
(SVT), Ventriküler Taşikardilerden (VT) ayln

9. Cihazr*;;; ;;.;ffi:i'jjrfft,lffii'#:"sahipoımaııoır 
. l / qllll

. ^ 
PoJaritesi Bipolar olarak prog*.ı""uaıır"ıia;:""'"- Yaracak Şekilde RV sensing

l0. Cihaz ayarlanan zamand),
Burst, Ramp ve a; 

oi|i 
".:" süren Atriyal Taşikardileri (AT) önlemek üzere

programianabilmelidir. tedavilerine üç aırl terapide b";,..;; 
-';;;;

" :,Lfl,J|,İJJ,,'ft];:ll Polaritesi LVring-Rvcoiı, Lvtip-Rvcoiı veya Lvtip-Lvring
12. Ventriküler pacing RV. RV-LV, LV-RV ve LV o|arak seçilebilmelidir.
" ;;1i ffi;:İİH.',ffİold 

değerini .,r;.;'ili}trı 
ç,ı.,u voıtajını otomatik

'-;Jlffffrr:5O ms arasında ayarlanabilen Paced AV ve Sensed AV parametreleri
l5. Cihazın AV aralığı hastanın hızına bağlı olarak otomatik ayarlanabilmelidir.l6.

ms arasında ayarianabilmelidit.

cihazın post ventricular Atrial Refractory Period özelliği olmalı ve Auto, l50-500
17. pacemaker kardi yak resenkranizasyonu sağlamak amacıyla Av intervalde senseedilen ventri küler aktivi teye karşılık biventrikül er pace yapabilmelidir18. Cihazın Mode Switch pacing özelliği oIma|ıdır.l9. Cihazın P lliği olmalıdır.

20. ti
Yrd .D0(

t

nse özelli olmalıdır.
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2l, cihazın üzerine; hastanın kişisel.bilgileri, hikAyesi, implantasyon bilgiieri. hastane vedoktor bilgileri, cihaz ve elektrotlarıİ Ullgll*l l."y,İ 
"İiİ"Uilmelidir.22,Teklif edilen malzeme Sağlık Bakan,ğ, 

'.i.'ii"'r, Tıbbi Cihaz Ulusal BilgiB,ankas.ına (TİTUBB) kayıtlı ve."sagııi aa<ani,!, ru*nnaun onaylıdır,, ifadesiolmalıdır, Amba|ajl üzerinde, sterilizas-yon şı.ıi, .,?.iıir".yon tarihi, üretim ve sonkullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
23, pacemaker implantasyon lııem]li esnasında batarya için hazırlanan cep işlemlerindekanama olması durumunda müdahale için tet ı<uiıanımlık koterler firma taraflndantemin edilecektir.
24, Teknik destek verecek elemanlar (en az 2 kişinin) yeterli donanıma sahip oldukları,sertifi ka ile belgelendirilmelidir.
25, Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya elektronik posta ileYaPılabilinmeIi ve bu nedenle günün 24 ,*tı ,ıajujıi, te,efon ve fax numarası ile amail adresi veriImelidir.
26, Teknik destek için yukarıda belirtilen yollardan herhangi birine yapıIan müracaatresmi saYllır ve bu iletişimi takiben en g.ç ız .*,,""." yetkili ve yeterli bir elemanhastanede hazır bulunmalıdır.
27, pacemaker implantasyon günleri haftada en az iki gün olacak olup, bu günler k|iniktarafında firmaya bildirilecektir. Firma 

"d,* 
t.k;ik;;;"'o r"..n görevli kişi. haftanınbu iki gününde mesai saatleri olan, 08:30 iü" ü;,3; arasında hastanede hazırbulunmalı ve kliniğin pacemaker i|e ilgili işlemlerl tururıuno,ı.tun sonra hastanedenayrılacaktır.

28. Pacemaker implantasyonu yapılmı ş olan hastaların kontrolleri firma tarafı ndanrandevu verilerek klinik tarafindan belirtilen günlerde pacemaker implantasyonişlemelerine engel olmayacak şekilde gerek duyul ması durumunda klinikten sorumlubir öğretim üyesi eşliğinde yapılacaktır.
,o pacemaker temin eden firma, implantasyon, rutin kontrol ve acil durumIardaçağrıldığında en geç 12 saat içinde hastanede bulunmak kaydıyla teknik servissağlamak üzere yetişmiş eleman göndermelidir.
30. Pacemaker temi n eden firma sözleşme tarihinden sonra en geç l ay içinde k|iniğe ladet programlayıcı temin edecekti r. Bu programI ı sonraki dönemierde de geri

Tı.ffiffiFE:,. /-
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L) SUT Kodu:KRl0l2- UYgunsuz Şok Azaltıcı Özellikli Biventriküler ICD Defibrilatör şartnamesi
1.
2.
3.
4.
5.

6

ICD DDD(R), DD(R), VDD(R) modlanna programlanabilmelidir.
A_lt Hızı 50 - l50 arasında programlanabilmelidir.
Maksimum takip h.ızı 50 - l80 arasında programlanabilmelidir.
Ventrikiiler Pacing RV only, LV only veya Birertrittıı". oıa.at programlanabilmelidir.Sol ventriküle pacingi garanti uütrna alroak içi" ,.roittll"
biventriküIer trige. İ?.'ıııglo,.a,a,.. r sense durumunda da trigger yapabilen

Sol ventrikül pace Ve sense 
-konfigi.irasyonu 

LVTip-RV, LVring-RV, LVTip-LVRing olarak,

H:;Lİtrll-#in 
J'VRing-LVTiP oı*j p,og,r.lrl"rıİ."ı,at. istenirse ı_v .*r" öie 

"ı-"ı.
15.9 ^ 

5.00 ms aIasında programianabilen Ventriküler refrakter periyodu olmalıdır.AV Delay sense ve pace olarak ayn ayn p-grurıu;;;;;eli, birbirinden bağımsız olarak 30 -350 ms arasında ayarlanabilmeiidir.

;j:r"#:lT'İ #.*l,:']ffi:;HT- aktiviteleri algılayabilmek için otomatik kazanç

;JlT"'J,l$J,:pedans 
ve intrinsic dalga ölçümlerini yapabilmeli ve bunları grafiksel olarak

Cihazda isleğe bağIı iki adeı tEikardi, bir adet fibrilasvtbolgesidiagı;stik;;;-rrbilmelidir. -ınbölgesiaYarlanabilmeliyavaşVT
cihaz ventriküler Taşikardileri 

_ 

Atria| taşikarditerden, svT ve sinus taşikardisinden ayırtedebilmek için onset ve stabilite algoritma*"" *İrlplİ*"r,a".

."r':,h,IJJf:',}j1}.*' Burst ve R,-;;;';,;gramıanabiıen antitaşikardik pachg

7,

8,

9.

10.

11.

12,

l3.

14.
.ı5.

16.
17,
18.
19.

Yrd .0oc.Dr

Cihazrn maksimum şok enet'isi en az 35J olmalıdır.
Şok elektrod polaritesi Initial
shock vektoru o"c,rr ri,i.*l';:"';,:;;ffi r#fJl:.-'lanabilmelidir.
cihaz kapasitör şarjı sırasında ve batarya ömrü bittiğnoe sesıi uyarı verebilınelidir.Cihaz algoritması ile AV optimizasyonunu o,o-u,iı.-oi-uı. önerebilmelidir.Cihazın üzerine; hastanın kşisel bilgileri, htka)";t, ;;;rtasyon bilgileri, hastane ve doktorbilgileri, cihaz ve elektrotlaıın bitgilerİ kayıt edil.Ulrr.liİir.
Teklif editen malzeme Saglıi Bakanlıgı , 

". 
l"o 

- 

,. İ rbbi Cihaz U,usal Bilgi Bankasına(TITUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanl,ğ r*ur,oa,o o*r',o,.'' ifaoesi olmalıiır. Lou'uj,
ffiJ#:ijİ""zasyon 

şekli, sterilizasyon tarihi, üretim ve son kullanım tarihi, lot numarasl

20.

23. Teknik destek için müraacatlar mobil telefon, fax veya ktron ik posta ile yapılabilinmeli ve bunedenle

21' Pacemakeı imPlantasYon iŞlemleri esnasında batarya için hazırlanan cep işlemlerinde kanamaolması durumunda müdahale için tek kullanml* t"i"ı* n.,,a tarafindan temin edilecektir.

" ffi:||*:İİ*.H;*- 
eıemanıa, r",, j tJİİ"i,İlJt.,ıi aon-,ru.,ı,ip oıa,ı.ıa.,, sertifika iıe
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Dal,

saati ulaşılabilir telefon ve fax n
(ı a mail adresi ı,eı.ilmeli dir
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"' *T'j,HTu*[J"'1*" belirtilen yollardan herhangi birine yapılan müracaat resmi sayılır ve
bulunmalıdır. 

;n geç 12 saat sonra yetkili ve yeterli bir .l.run-lru.,un.de hazır
25' Pacemaker implantasyon gtinleri haftada en az iki giin olacak olup, bu giinler klinik tarafındafirmaya bildirilecektir- Firma ua,ru,.ı.riı, a*;;J".", görevli kişi, haftanın bu iki günündemesai saatleri olan, 08:00 ile l7:00 u.uonau i**.d. h-r. bulunmalı ve kliniğin pacemaker ileilgili işlemleri tamamlandıktan *n u tu.,u*İİ'l|İu"*o.. i

26' pacemaker implantasyonu yapılmış oı- ı,*tuı*n tontrolleri firma tarafrndan randevu verilerekklinik tarafından belirtilen gUnl".a" r";;;;;';
şekitde gerek durır*, ou--*da klinikten .".*rl,:lTT':n 

iŞ.Iemelerine engel olmayacak
27. Pacemaker *.in .a"o-n .4 implantasyon, rutin kc' 

bır öğetim üYesi eŞliğinde yapılacaktır.

ff :r'ffi r,,i"n"i",.a"buıunmaki",;,;i;';;li::Jlllt,ff }.1:;:i-:,TT;il;
28. pacemaker temin eden

programlayıcı temin
edilmeyecektir.

firma sözleşme
edecektir. Bu

tarihinden
programlay

en geç l ay içinde kliniğe l adet
dönemlerde de geri iade
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5) sut Kodu:KRl,24- AktiflPasİf Fİksasyon Steroİd Salmımlı Atriyal Elektrod TeknikŞartnamesi

l. Lead gövdesi 5-6 fr kalınlığında olmalıdır.
2. Aktifleadin helixi extandable ve steroid salgıIamalıdır.
3. Lead izalasyonu silikon yapıda olmalıdıı.
4. 45-58 cm arasında faık-lı lead uzunluklan bulunmalıdır.
5. Kendiliğinden j ve diiz sğle çeşitleri bulunmaktadır.
6, verilen iead adedi kadar uyumlu intra ducer sheat verilmelidir.
7' Ambalajı iizerinde CE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, iiretim ve sonkullanım tarihi, lot numarası bulunmalıdu.
8, Tek]if edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal BilgiBankasına (TİTUBB) kayıtlı ve "Sağhk Bakanlığı Taıafindan onaylıdır'' ifadesibulunmalıdır.

9. Atriyal tead için batarya ile beraber teklif alınacakür. Atriyai lead, batarya .için fiyatveren firmalar ıçerisinde uygun gönilen teklif son eyi kazanan firmadan temin

\dpo(.Dl oa\



6) SUT Kodu: KR 1026-Elektrod, Ventriküler (Aktif-Pasi0

l. Lead gövdesi 5-7 fr kalınlığında olmalıdır.

2. Lead in uç alanr steıoidli platin olmahdır.

3. Aktif leadin helixi exlandable ve steroid olmalıdır.

4. Lead iza|asyonu silikon yapıda olmalıdır.

5. 45-52-58 cm arasrnda farklı lead uzunluklan olmahdır,

6. Kendiliğinden j ve diiz s§le çeşitleri bulunmalıdır.

7. İç iletkeni MP35N nikel alaşrnh olmalıdır.

8. Verilen lead adedi kadar uyumlu intraducer sheat verilmelidir,

9. Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlı$ T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi

Barıkasına (TiTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlığı Tarafından onayhdır" ifadesi

olmahdır.

10. Atriyal ve Ventriküler lead için batarya ile beraber teklif alınacaktr. Atriyal ve

ventriküler lead, batarya için fiyat veren fırmalar içerisinde uygun görülen teklif

kazanan fi rmadan temin edilecektir.
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}) sUT Kodu: KR |o22-|cD Şok Elektrodu Tekıik Şırtnamesi

l. Elektrod Quadripolar, AktifFixasyon (helix) ve pasif seçeneği olmalıdr.
2. Elektrodun farklı uzunluk seçenekleri olmalıdir
3. Elektrod Çift Coil'li olmalıdir

4. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil yapıya sahip olmalıdır.
5. Eleknodun insulator yiizeyi Slikon yapıda olmalıdır.

6. Elektrodun dış yi,izeyi Pol1uretharıe kaplı olmalıdır.

7. Elektrodun sensing configurasyonu bipolar şeklinde olmalıdır.
8. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır.

9. Elektrodun gövde ve tip çapı en fazla 8.6 Fr (2.8 mm) olmalıdir.
l0. Verilen lead kadar malzemeye uyumlu intıoducer verilmelidfu.

ll. Teklif edilen malzeme TıTUB kaydı bulunur ve sağlık bakarılığınca onayh olmalıdır.
l2, Ventriküler lead iÇin batarya ile beraber teklif alınacaktır. Ventriküler lead batarya için

fiyat veren firmalar içerisinde uygun görülen teklif tlc ihaleyi kazanan firmadan
r
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g ) sur xoou:KR1031- KORONER SİNÜS ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESi

lS-l Konıektör uüumlu olmahdır.
Aynı modelin en az 78-88 cm uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.
Lead iletkeni Mp35N olmalı, izolasyon materyali poliiiıetan ve konnekör tip ve ringiTitanium olmalıdır.
En az 6Fr introducerden geçebilmelidir.
0l4 in -0,0l8 in giude wire iizerinden geçebilmelidir.
Guide wire dışında stylet ile beraber de kullanılabilinmelidir.
sol ventrikiil lead yerleşimi sırasında cs göriintülemesinde kullanmak amacıyla
ihtiyaç halinde CS balon kateteri de sağlanabilmedir.
Ambalajı üzerinde cE işareti, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, iiretim ve sonkullanım tarihi, lot numarasr bulunmalıdır.
Teklif edilen 

. 
malzeme Sağlık Bakanhğı T.C. ilaç ve libbi Cihaz Ulusal BitgiBankasına (TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakanlıgi Tarafından onaylıdıı'' ifadesibulunmalıdır.

l0. Koroner sinüs leadi için batarya ile beraber teklif alın

l
2

J.

4.

5.

6.

7.

8

9

veren firmalar içeri uygun görülen teklif sonucu
RDl

trd,D ca,Or

. Lead, batarya için fiyat
kazanan firmadan temin
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3) SUr Kodu:KR200l- Koroner Sinüs Yerleşim Sistemi Teknik Şartnamesi

l. koroner siniise yerleşim için kullanılacak en az iki farklı eğime sahip kateter olmalıdır.
2. Yerleşim Kateterinin dış çapı 8-9F olmalıdır.
3, kateterin yerleştirilebilmesi için gerekli olan guidewire sistemin içinde bulunmalıdır.
4. Guidewire' ın uzunluğu en az 120 cm olmalıdır.
5, kateterin iç liimeni 7F kalınhğında elektrod geçebilecek şekilde olmalıdır..
6, koroner sinüse elektrod yerleştirildikten sonra kateterler uygun kolay bir yöntemle

çıkarnlabilmelidir.

7, Elektrod YerleŞtirildikten sonra kateterler geri çıkanlabilir sistem ile birlikte verilmelidir.
8. Sistemde kateterler ile uyumlu hemostatik valf bulunmalıdır.
9, Teklif edilen malzeme Sağlık Bakanlığı T.C. ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına

(TİTUBB) kayıtlı ve "Sağlık Bakarılığı Tarafindan onaylıdır'' ifadesi bulunmalıdır.
l0. koroner sinüs erişim kateteri için batarya ile beraber teklif alrnacaktrr. Erişim kateteri,

batarya için fiyat veren firmalar içerisinde uygun gö f sonucu ihaleyi kazanan
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SUT Kodu:KRl03S- Diagnostik Kateter Teknik Şartnamesi

l ) Kateterin ucunda değişik aralıklarda 4 elektrod vardır.

2 ) Kateterin uzunluğu l l0 cm. dir.

3 ) Elektrod uzunluğu 1.3 mm dir.

4 ) Josephsoıı, flexible Josephson ve rlzun Cournand curve çeşitleri vardır.

5 ) 2l5l2, 5/515 ve l0/l0/l0 elekrod aralığı seçenekleri vardır.

6 ) Kateter materyali Pebax dır.

7) İhale üdesinde kalan
cihazı ile 24 Saat içerisinde EPS-ablasyon

gün ve saat'te anjiyo
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SUT Kodu KRl040- Multıcurve AbIasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

l ) Kateter uzunluğu l l0 cm. olmalıdır.

2 ) Uç elektıodu 4 mm, diğer üç elektrod 2 mm. olmalıdır.

3 ) Elektrod konfigiirasyonu 2/5/2 mm. oinalıdır.

4 ) Uç elek[odunda termokuplör sensörü bulunmalıdır.

5 ) Kateter simetrik curve yapabilmelidir.

6 ) Kateter kalınhğ 7 French olmalıdır.

7 ) Curve açısı 0 ile 270 o arasında ayarlanabi|melidir.

8 ) Kateter açılımı 40-60 mm. olrnalıdır.

9 ) Kateter multi curve olmalıdır.

l l Kateter Atakr II ablasyon cihazna tek kablo ile bağlanıp çalışbilmelidir.

l l) Her kateter ile uyumlu konnektör verilınelidir.

12) İhale uhdesinde kalan firma 1 Boyunca istenildiği 24 Saat içerisinde EPS-ablasyon cihazı i le birlikte ile istenilen gün ve saat'teanJlyo
1

i$

yıllık deneyimIi
buIunmahdır.
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v SUT Kodu:KRl0SS - Koroner Sinü§ Diagno§itk kateter

l, kateter elektrofizyoloji laborafuannda saptanan aritrnilerin tanısında koroner siniisiçinden elektrokardiyogramlann yazdınlması amacıyla kullanıIacaktır.
2. Kateter kalınhğı en fazla 6F (french) olmalıdır.
3. Kateter uzunluğu en az l l O cm olmalıdır.
4, kateterler dekapolaı olmalıdır ve elektrod konfigürasyon aralık seçenekleri 2-5-2mm ve 2-8-2 mm olmalıdır.

I yTr kateterin curve seçenekleri (küçük-orta-bürık) tekliflerde belirtilmelidir.
6, Subclavian, Jugular veya Femoral girişimlere ,ygrn ol*uk ü,uteter koroner sinüsegirebilecek yapıda ve mapping yapmaya elverişli olmalıdır.
7. Kateter materyali PE, PEBAX veya Poliüretan olmalıdır. Uç ve diğer halka (ring)elektrodlan platinum/iridium gibi yüksek elektriksel ıı"*"nıigi olan materyalden imaledilmiş olmalıdır. kateterin distal İısmrnın gtıvdesi (şaftı)esnek olmalı, travmayaneden olmaması için özel materyalden imal eaihiş oİ-ulrar..
8. Sol ve sağ el ile kullanıma uygun şekilde tasaılanmış ergonomik tutacakkısmındaki mekanizırıa ile kateter ucuna tek eksende ı"t iyon yaptınlarak tek yönlücurve verilebilmeli ve verilen curve sabitlenebilmelidir.
9, katetere curve verilmesi esnasında uç krsmının hareketleri akıcı olmalıdır (Dişli
çark şeklinde olmamalıdır).
l0. Kateterin kullanılacağı vakaiar için teknik eleman desteği sağlanmalı,
elektrofizyoloji modülü ile bağlantı için ara kablosu da (her 5 kateter başüna I adet)verilmeli ve verilen kablolar EO (etilenoksit ) ile sterilize edilebilir olmahdır.
l l . Kablolar ile kateterlerin bağlantı noktası olan connector kısımları. doğrudan
bağlantı (direkt connection) adı verilen tek soketten oluşmalıdır. Bu sayede kateter ilekablo tısı hızlı ve kolay bir hale getirilmiş olmalı ve bağlantının gerilme sonucu

önlemek için kabIonun smında kilit mekanizması
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