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MEMBRANE BLUE DUAL ILM-ERM BOYA O/5 ML SYRINGE / '

Tek kullanrmlrk olmaltdr.
Steril tek ambalaj, 5 ml enjektOr iginde olmaltdr.
Teklif edilen iiriin en azoh97 s31ffi 6larrrna sahip olmaltdr. Daha a$af,rdaki oranlara sahip tirtin kabul

edilmeyecektir.
Herhangi bir hazrhfa ihtryag duyulmadan (sulandrmadan, hava ve srvr deste[ine ihtiyaq duyulmadan)

kullanilmaltdr.
Enjektdrtin ucunda giivenlik mekanizrnasr ve plastikten iiretihnig giivenlik tapasr olmahdr.

iLM, ERM ve PVR membrane boyamak iqin tiretilmiq oknahdn.

igerigi;0,5 ml enjekt6rde Trypanblue+BBGFPEG qeklinde olmaltdr.

ILM BLUE BOYA 0,5 ML S SYRINGE :

Tek kullanmhk oknahdr.
Steril tek ambalaj, 5 ml enjektdr iqinde olmaltdr.
Teklif edilen iiriin en azYo97 safLk oranrna sahip oknahdr. Daha aqaf,rdaki oranlara sahip tiriin kabul

edilrneyecektir.Herhangi bir hazrhf,a ihtiyag duyuknadan (sulandrmadan, hava ve srvr deste[ine

ihtiyag duyulmadan) kullamknaltdn.
Enjektortin ucunda giivenlik mekanizrnasr ve plastikten tiretiknig giivenlik tapast olmaltdr.
iLVt boyamak igin iiretilmig otnahdr.iqeri[i; 0.5m1enjektdrde BBGIPEG qeklinde olmahdr.
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RET|NA ItM VE RET|NA iLM-ERM DUAL BoYA iciN GEREKCE

Pars Plana Vitrektomi ameliyatr ilimizde sadece hastanemizde yaprlabilmektedir. Bu

sarf malzemeleri retina ytizeyini boyamakta, vitrektomi ameliyatt esnasrnda zaman zaman

kullanrlmasr elzem olan bir sarf malzemesidir.

Bu ameliyat igin gerekli olan cihaz bir sene cince alrnmrg, kullanrma gecen sene

baSlanmr$trr. Ancak sarf malzemeleri sadece firmanrn verdiii malzemelerle srnrrh sayrdaki

vaka igin kullanrlabilmi$ onlar da ayniyat stoklannda gt ri.ilmemektedir. Cegitli nedenlerden
dolayr bu ameliyata yaklagrk 8 ay ara verilmiS, gerekli sarf malzemeleri ancak Nisan 2017 de

temin edilebilmistir, dolayrstyla bu malzeme igin "son bir ytlda kullanrlan malzeme saylsr" son

bir yrh de[il son iki ayr kapsamaktadrr.

Vitrektomi ameliyatrna yeni baganrldrlrndan dolayr tarafrmrza refere edilen hastalann

sayrlarr her gegen gUn artmakta oldulundan bu malzemeler in tinUmozdeki aylarda

kullanrmlafl gegen aylardan daha fazla olmasr ong6ri.ilmektedir.

Bilgilerinize

Yrd. Dog. Dr. Fatih Adrbelli
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