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1 TRANSKATETER AORTİK
KAPAK BALoN D(PANDABIİ
(BALoN SHEAT, TAŞI cI
sIsTEll BIRuKTE) sET

KR2021 1 ADET

2
j VASKüL€R KAPATMA
] sisrEMi,s_gF

KR2031 1
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TRA^*SKATETER AoRTiK K4PAK BAL0^" EXPANDABLE SEl,

1. Kapak %100 5ığır (Bovine) perikard dokudan yapılmış olmalıdır.
2. Kapak Lazer Kesim Cobalt Krom alaşımlı stent içerisine yerleştirilmiş olmalıdır.
3. kapak ve Akse'uarları birkithalınde aynı kutuda bulunmalıdır. kit içerisinde; kapak, delivery

sistemi, introducer sheath, Valvuloplasti balon kateteri, dilatör kit, krimper Ve 2 adet dereceiı
indeflatör olmahdlr.

4. Kapak Balon expandable olmalıdır.
5. Kapak ölçüleri 23-26 ve 29mm olmalıdır.
6. Kapak sistemi, hasta seçimine bağlı o|arak açık kalp cerrahisine ihtiyaç olmakslzın

transfemoral veya transapikal yöntemler ile yerleştirilebilir olmalıdır.
7. kapak yerleştirme sistemi , atravmatik distal bir uca sahip olmaıldlr. Gönderim sistemi kapak

üzerine yüklü halde iken Aortik Ark dönüşünde yaratacağı travmayı minimize etmek için
kontrollü açılanma sağlayan deflectable tip yapısına sahip olmalıdır.

8. sistem cE Ve FDA belgesine sahip olmalıdır.
9. sistem, 23 mm kapak ölçüsü için 16F Expandable introducer ile çalüşabilmelidir.

sUT : KR2O2ı

-i;
,1\



SUTURLU FEMoRAL ARTER KAPATMA sisTEMi 5_8F TEKN|K şARTNAMEsl

1. Kapatma sistemi 5 ila 8 F sheath kullanllarak yap|lan femoral arteİ girişli işlemlerin
sonrasında damarın dikiş aİlarak kapatlIması için dizayn edilmiş olmalıdIr.

2. Sistem kendi içinde hazlr düğümü ile damarı dikişle kapatılabilmeli Ve hastanln
kanaması durdurulabilmelidir,

3. Sistem iki nitinol iğne ile dikiş atılabilecek öze|likte olmalıdır.

4. Sistemde kullanı|an iplik non-absorbable polypropylene, monofilament yapıda olmalıdır.

5. Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve paketlerin üzerinde
uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarasl, lot numarası, son kul|anma
tarihi Ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.
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