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SUT KODU:KR1178, ASD OCCLUDER DEVICE TEKNIK $ARTNAMESi

l. ASD'nin trans kateter yaklagrm ydntemi ile kapatrlmasr igin %55 nikel, o/o45 titanyum
metallerinin bilegiminden oluqan nitinolden imal edilmig ve self expandable qeklinde
agrlrr olmahdrr.

2. ASD okltider cihazr nikel erezyonuna ve alerjik bir nikel reaksiyonuna sebebiyet
vermemesi igin nano fusion teknifi ile bio uyumlu bir metal oian platinium ile
kaplanmrg olmahdrr.

3' Her bir diskin arastnda trombojeniteyi arttrrmak ve shunt'u engellemek igin poly
propylene bir mash olmahdrr.
Cihaz floppy ve kiigtik rim lere yerlegtirilebilmesi ve rahatga tutunabilmesi igin hafif
olmah ve sol atrium diskinin 45 derecelik bir agr ile sa[ atrium diskinin tizerinde klips
etkisi yaratmahdrr.
Kullanrmr kolay ve kapatma hrzr yiiksek olmahdrr.
Cihaz MRI uyumlu olmahdrr.
Cihaz brrakrlmadan cince pozisyonlandrrma ve ya de[igim amacl ile tekrar geri
ahnabilir olmahdrr.

8' Uygulama esnasmda sadece taqtma sistemi yardrmr ile kapatrlacak bolgeye kolaylkla
gonderilebilmeli ve herhangi bir yardrmcr tiriine gerek duymamahdrr.9' 40 mm'ye kadar ASD'lerin kapatrlmasr igin uygrin cilgiileri olmahdrr. 8 mm ile 40 mm
arasr 6lgiilerin 2'gerli cilgriler qeklinde gaplarr artmahdrr.

10' Uyum problemi yasanmamasr igin okliider cihazrrun tagrma ve sizing balon sistemleri
de aynr iiretici firmanrn tiretimi olmahdrr.

11' Ambalajlar i.izerinde sterilizasyon tarihi ve yontemi ile son kullanma tarihi belirtilmiq
olmahdrr.

12. Cihann TITUBB kaydr olmahdrr.
13. cihaz uluslararasr cE kalite belgesine sahip olmahdrr.
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SUT KODU:KR1179, ASD OCCLUDER DELIVERY SiSTEMI TEKNIK
$ARTNAMESi

1. Satm almacak Okliider clhaznauygun olarak imal edilmiq aynr tiretici firmarun tininii
olmahdrr.

2. Yardrmcr malzeme gerektirmeyecek komple bir sistem olmahdrr.
3. Kullanrlacak okltider gapma g6re de[iqik cilgiileri olmahdrr.
4. Malzeme steril olarak kendi ambalajrnrn igerisinde teslim edilecektir.5' Cihann ballanacalr 106 cm'lik ta$rma kablosu vidalama sistemi ile gahgmal diger

ucundaki plastik aparal sayesinde rahatgagevqetilip serbest brrakrlabilmelidir.6' Tagrma sheath'inin uzunlufiu agrldrfrnda 15 c^, dilatrini 82 cm, agrsr 45 derece ve
loader'r 15 cm olmahdrr.

7' Sheath gap seqenekleri uygun cihazagcire 6F,7F,8F,9F, lOF, 12F ve 14F arasrndan
segilebilmelidir ve renk kodlan ile birbirlerinden rahathkla ayrrqtrrrlabilmelidir.
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suT KODU:KR1197, SIZING BALON TEKNiK $ARTNAMESI

L Balon silindirik yaprda olmahdrr.
2. Balon kateteri 75 cm uzunlu[unda olmahdrr.
3. Kateter tizerinde 2,5 mm,5 mm ve 10 mm arahkh 3 adet kalibrasyon markel olmaldu.
4. Pediatrik iglemler igin24 mm ve yetigkin iglemler igin34 mm gaplarrnda iki size segenefii

olmahdrr.
5. 24mm gaprndaki iirtiniin balon uzunlupu 60 mm, 34

uzunlu$u 70 mm olmahdrr.
6. Renk kodlamalarr ile iki balon kateteri birbirinden

mm gaplndaki iirtiniin balon

kolayca aynqtrrrlabilmelidir.
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