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\,AsD oKLUDER ALETİTAşIMA sİsTEMİ (KR1179)
,|, satın alınacak AsD oklüderine uygun ve işlem sıraslnda herhangi bir yardımcımalzeme gerektirmeyecek komp|e Oir sİs-tem ;İr;j;;;r.

2, kullanılacak oklüder caplna göre değişik ölçüleri o|malıdır. uygu|ama slraslnda f'irmayetkilisi tam bir set ile çı", -".na.,üi' 
n"J, irır.rcak ve yapı|an ölçüme uygunölçüdeki oklüderi temin ederek lşlemin yİpılmasİnJlLn.l, sağlayacaktır.

3, Hassas bir kapama islemi için 4mm,5mm,6mm,7,5mm,9mm10,5mm,.ı2mm,13,smm,
1Smm,16,5mm,,l8mm ve.so.nrasında 39mm;ye kadar 3,er mm aralıklarla artan cihazsizeları ve 40mm'lik cihaz bulunmaktadır.

4, 4mm-10,5mm arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapl 7Fr, 12mm-l8mmarasındaki cihazlar için kullanılacak t"tt", i"pi ğir, zı-z+mi olu,sınorru'Jin.rı.. içinkullanılacak kateter çapı 11Fr, 27aoii.;;;il cihazlar için kul|anılacak kateterçag 12Fr olmaktadır.

5. istenildiği taktirde Multifenestre defektlerde kullanılmak .uzere 17l17mm, 24l24mm,28,5128,smm,33/33mm, 4oı4omm di.i;;pı.;;;;'üniro^ ASD cihazı temin ediıebiıir.
6, Ambalajlar üzerinde steri|izasyon 

. 
tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş

iiililiiii. 
Teslim edilen her bir'malzem" i".iırri'irrir,i itibariyle en az 1yıl miyadlı

lril'.?;5iff:'aleti 
ile kapatma işleminde ku|lanılan diğer malzeme|er i|e bir|ikte uyumlu

8, ASD okluder tasıma sistemi içerisinde yer alan loader hemostatik valfli olmalı veböylelik|e aynı zamjnda inkoduceİ olaraİİrjÜn,İJİr"liolr.

9. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.
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t!/, AsD oKLuDER ALETiTAş|MA sisTEMi içiıı xıı-evuz TEL (KRl196)

1, Transkateteİ yaklaŞlm yÖntemi ile kapatılacak kardiyovasküİer defektlerde kullanılan
oklüder aletlerhin taŞıma sistemini taşımak ve destek vermek için kullanılacaı< İıİvuz teıextra süper-stiff ve fixed core özellikte teflon kaplı ve özel muhjfar"r, ıİıno"oır"l,a,r.

2. Dış yüzeyi kayganlaştıncı (hidrofilik) maddeyle kaplanmış'6F olma|ıdır.

3. Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 
.1.5 mm olmalıdır.

4. Distal ucun 5 cm lik kısmı flopy uçlu olmalıdır.

5. Çapı 0.035" ve uzunluğu 260 olmalıdır.

6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarih belirtilmiş
olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ale en az oıı. v,ı .ıroıı '

olmalıdır.
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, ASD FLEX OCCLUDER ALETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
sUT KoDU (KR1l7s)

sekundum tip AsD'nin transkateter yaklaşım yollu ile kapatılması için nitinolden imal
edilmiş self expandable çift disk şekainde olmjlıdır.

iki disk kapat|lacak kapahlacak AsD'nin ölçüsüne uygun aynl malzemeden mamül birparça ile birleştirilmiş o|malıdır.

y:'^1l !1T!! dlıüklüğü sayesinde hız|ı endotalizasyona Ve manipülasyon
ranatlıgIna ızın vermelidir,

2

6

7. Hassas birJ<apama işlemi için 4mm, Smm, 6mm, 7,Smm, 9mm, .l0,5mm, 
12mm,'l3,Smm, 1smm, 16,5mm, 18mm ve sonrasında ssmm;ye kadar 3'er mm aralıklarlaartan cihaz sizeları ve 40mm'lik cihaz bulunmalıdır.

8. 4mm-10,5mm arslndaki cihazlar açin kullanılacak kateter çapl 7Fr, 12mm-l8mmarasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapl 9Fr,21-i4mm arasındaki cihazlarıçin kullanılacak kateter çapı 11Fr,27-aon- ir..,nd"tı cihazlar için i;r;"il;;;'
kateter çapl '12Fr olmalıdır.

9, Hem pediatrik hemde adult hastaların defektlerinin kapatılması iç|n uygun ölçüleresahip oImalldlr.

'l0. Ballooning riski düşük olmalıdır.

1 1. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile ged
alınabilmelidir.

12. istenilen ok|uder ölçüleri kullanıcı bölümün isteğine göre yapılacaktır. uygulama
sırasında firma yetkilisi tam bir set ile işlem esnisınJa haiıi bulunacak; 

';;;.
ölç_üme uygun ölçüdeki okluder ale değİşim işleminin yapılmasına olanak
sağlayacaktır,

13. Teklif edilen malzemeler CE belgesine sahip olmalıdır.

14. Malzeme steri| ve orijinal ambalajında tes|im edilmelidir.

15. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kull

f.

lm tarib(,olmalIdlr. -..
$l,,

3. Trombojeniteyı hızlandırarak.kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içipolyseter fiber (dacron mesh) ile doldurulmuğ olmalıdır.

4. Teklif edilen asd cihazının flex yapıda olup cihaz bırakılmadan önce 50 derecelikaçılar ile her yöne hareket edebilir o|ma|ıdır.

5. Aortik rim'in olmaması cihaz implantasyonu için kontra indike olmamalıdır,



16. Teslim edilen ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 y miadlı olmalıdır.

17, cihazın sol atriumda kalacak olan diskinin üzerinde herhangi bir bağlantl noktasl
bulunmamalıdlr.

18. Geliştirimiş yeni örgü teknolojisi sayesinde so| atriumda kalacak o|an disktekı metal
yükü sağ atriumda kalacak olan diskteki metaı yükünden çok daha az olmalı bu
sayede daha hızlı endotelizasyon gerçekleştire-bilmelidir.

19. ls_teıildiği taKirde Multifenestre defektlerde kullanılmak üzere 17l17mm,24l24mm,
28 5/28.5mm, 33/33mm, 40t4}mm disk çaplarında Uniform ASD cihazı iemin
edilebilmelidir.

20- cihazı kateter içinden iterek defektin old.uğu bölgeye taşıyacak olan pusher tel sağ
atriumdaki diske kilitlenebilir bir forseps ile bağlanmalı , ve cihaz pusher tel üzerinıe
ekseninin her noktasında soderecelik horizanül hareket kabiliyetine sahip 

"ı;;ı, 
;;

sayede.her yapıdaki septuma güvenle oturup daha rahat pozijyonlandınLrak
ekokardiyografi k kontrollerde güVen sağlamahdlr.

21 . ram uyum için kullanılacak taşıma sistemi,sizing balon,guide wire teklif edilen asd'nin
üretici firmasına ait olmalıdır.

22. yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sol atrial duvardan destek allnarak
yapllan manevralarda güven teşkil etmelidir.

23. u|uslar arası sayglnlığı kabul edilmiş literatürde yeterli sayıda yayına sahip olmalıdır.
Bu yayına sahip olan malzemenin yayın cİökümleri ibraz edilmelidir.
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*l sızıı.ıc BALoN KATETER (KR1197)

1, Transkateter yöntemi ile septal. oklüder ile kapatılacak kardiyovasküler defektlerinhassas ölçümü amacı ile dizayn edilmiş olmalıJır.'-"

2, yüksek esneme kabiliyeti olan yumuşak balon materyalinden imal edilmiş olmalıdır.

3. Kateter shsft çapı 8F ve kullanılabilir uzunluğu 80 cm olmalıdır.

4, Kullanıcı.isteğine göre balon çapı 40.0 mm olarak seçilebi|melidir ,3ommlik balonunboyu 4 cm den kısa olmamalıdır.

5. Angiografik ölçümlerde
bulunmalıdır.

referans için balon üzerinde ark|ı referans aralığl

6. Balon kılavuz tel i|e kullanılmalıdır.

7. Geçiş kabiliyetini arttırmak için ba|on ucu yapıda o|malıdır.

8, İstenilen balon ölçüleri teslimat sırasında kullanıcı bölüm tarafından be|irlenecektir

9. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.

10, Ambalajlar üzerinde steri|izasyon tarihi ve yöntemi ile. son kullanma tarihi belirti|miş

:lil:l;:ii.",", 
edilen her bir miızeme tJi,i,"i'irlini itibariyıe en az 1 yı| miyad|ı
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