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1 ADETKV3159ı KAFES TROMBOUZ SISTEMİ

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştırma ve Uygülama Hastanesi osmaııbey Kampüsü ŞANLIURFA
Doğudan Temin Mail : dogrudantemin@haİ.an.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63@hotmail.com

lnibattelgfon: Tel.:0 (4l4r344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00

Doğrudan Temin iletişirn : 0 (4l4) 344 41 78

lhale iletişim : 0 (4l4) 344 41 65-5810

T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ye Uygulama Hastanesi

Tanlmlaylcı Firma ve
UBB



SUT:KV3159

UBB:8681410061380

koruyucu Tromboliz sistemi Sartn esi |NCA

1. Koruyucu Tromboliz sistemi pulmoner emboli koruması için kendini

merkezleyen IVC filtre sistemine sahip olmahdır.

2. Filtre sistemi 7o100 geri alınabilir özellikte olmalıdır.

3. Filtre sistemi Nitinol olmalıdır ve radyopak işaretleyicisi bulunmalıdır.

4. Filtre sistemi 30 mm çapta ve 50 mm uzunlukta olmalıdır.

5. Filtre sisteminin dizaynı embolizasyon riskini en aza indirgeyecek ve

kaval teması minimize edicek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

6. Katater flltreleme işlemini yaparken aynt zamanda tromboliz işleminide

yapabilmelidir.

7. Sistem sheath'i 8F ve Pebax Coil desteğiyle bükiilmeye karşı

güçlendirilmiş olmalıdır.

8. Sistem sheath'i hidrofilik kaplamah olmalıdır ve minimum 50 cm

kullanım alanı olmalıdır.

9. Sistem ilaç, kontrast madde gönderimi ve diğer gerekli işlemler için

infüzyon lümenli santral venöz katateri içerisinde bulundurmalı ve

katater sistemle entegre olmalıdır.

10. Distribütor firmanın teknik ekip kadrosunda Tıp Doktoru ve Biyomedikal

Mühendisi bulunmalıdır.

11. ihaleye girecek firmalar distribütör firma tarafindan yetkilendirilmiş olmahdır.

nunu y-ettl belgesiyte göstermelidir ve bu belge ihale dökümanlannda

sunulmalıdır.
12. İhaleye girecek firmalar ihaleden 2 gün önce ilgili klinikten uygunluk

almahdır.

13. llgili şartname maddelerine birebir

değerlendirmeye alınmayacaktır.
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