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Sut kodu:KRll03-§ol Koroner Arter içiı Diagnostik Kıteter Teknik Şartnamesi

l- Kateter 6 F kalınlıklarda olmalı, aynı introducer kalınhk_lan ile kullanıldlğınü
Tork ve pushabilite özelliğini korumalıdır.

2- Uç şekli JL 3.5, JL 4.0, lL 4.5, JL 5.0, AL |, AL 2,AL3 seçenekleri olmalıdır
3- İç liimen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

4- Kateter l/l tork özellikıe olmalıdır.

5- Kateter duvan ince olmah ve 1200 PSI basmca dayanrklı olmalıdır.
6- kateter gövdesi kınlma direnci güçlü, wire-braided özellikte ve çelik tel örgü ile

desteklenmiş olmalıdır.

7- kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atravmatik olmalı ve vücut ısısında tip
hafizasını korumalıdır.

8- kateterin proksimal ucu plastik hub olmalı burada kateterin çapı kaluıtığı ve tip
kodlaması bulunmal ıdır.

9_ İtilebilirliği, döndiiriilebilirliği ve radyoopasitesi yüsek olmahdr.
l0_ 6 F lik çap için en az 0.047 inch'lik iç çapa süip olmalıdır.
l l- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

12- İhaleye sunulan katater iiretici firmaıın en son tiretilen i.ırünü olmalıdr
13- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
14- kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

15- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdn.
16- Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi betirtilmiş ol-ınalıdır.

17- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrtacakhr

l8- İhaıeden önce 2 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sorırası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri i

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır

l9- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRll03- Sağ Koroner Arter için Diagnostik Kateter Teknik Şartnamesi

l- Kateter 5-6 F kalınlıklarda olmalı, aynı introducer kalın_lıklan ile kullanrldığında Tork
ve pushabilite özelliğini korumalıdır. Uç şekillerinden JR 3.5, JR4, JR4.5, JR5, ARl,
AR2. ve AR3 seçenekleri olmalı

2- İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdıı.

3- Kateter 1/t tork özellikte olmalıdır.

4- Kateter duvan ince olmalı ve 1200 PSI basınca dayanıklı olmahdır.

5- kateter gövdesi kınlma direnci güçlü, wire-braided özellikte ve çelik tel örgü ile
desteklenmiş olmahdır.

6- kateterin ucu soft tip (yumuşak) tip ve atrıvmatik olmalı ve vücut ısrsında tip
hafzasını koruma|rdır.

7- kateterin proksimal ucu plastik hub olmalı burada kateterin çapı kalıntığı ve tip
kodIamasr bulunmalıdır.

8- İtilebilirliği, dilndilrülebilirliği ve radyoopasitesi ü,iiksek olmalıdır.

9- 5 F lik çap için en az0.043 inch, 6 F lik çap için en az 0.047 iç çapa sahip olmahdır.
l0- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

l1- ihaleye sunulan katater üretici firmanın en son iiretilen ürünü olmalıdır
l2- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

13- kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve fırma tarafindan ücretsiz
yenisi ile değiştirilecektir.

14- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

15- Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajtar iizerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi betirtilmiş olmalıdır.

l6- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacakhr
l7- ihaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek. ihale sonrası bölüm tarafından

kullanın süresinde değerlendirilecek. kullanılan nıalzeme geri iade edilmey
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l8- İhaIe sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmeınelidir.
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Sut Kodu KRl061- İntroduser, Anjiografik (Femoral) Teknik Şartnamesi

q

t0.

ll.

Introducer sistemi sideport'lu, stopcock'lu ve hemostatik valfli olmalıdır.

Çapları 6, 7, 8, F olmalıdır ve istenilen çapa göre iirün temin edilebilmedir. '.Size''
olarak özellikle 7F kullanılacak olup üğer .'size'' miktarlan böltim tarafinda
belirlenecektir.

Dilatatör ve bir ucu J şeklinde diğer ucu diiz, her iki ucu da fleksible 0.038'', ve 45
cm uzunluğunda guidewire içermelidir.

Kılıf en az l1cm uzunluğunda olmalıdır.

Hemostatik valf, kateter ve guidewire girişlerini kolaylaştırmalı ve sistem geri
kaçaklan önlemlidir.

DilatOr krlıf içinde kilitlenebilir olmalıdır.

Dilatatör ve lolıf birlikte cilt altında ümar içine doğu ilerletilirken gerekli desteği
sağlayarak cilt alundan rahat bir şekilde geçebilmeli ve şeklini koruyabilmelidir.
lntraducer set için valf krsmı sızıntı yaratmayacak şekilde olmalıdır. Bıınun yanında
guidewire ve guiding kateterin tork özelliğini ,zaltmamalıdır.

intoducer sheath'in valf kısmı kalınlığı belli edecek renk kodlarına sahip olmalıdır.
Kılıflann uç kısmı hidrofilik kaplama olmalıdır.
sheat'in gövdesi kink yapmama özelliğine sahip olmalı ve ciltle temas tespit için

dikiş halkasına süip olmahdır.

Set 0,038 inch guideüre ile kullanılabilen 6-8 cm uzunluğunda l8 G seldinger
arteriyel iğneyi içermelidir.

Set içerisinde 1 l nolu keskin sivri uçlu bistiiri bulunmalıdır.
Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
ürtnler orijinal ve steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar üzerinde
sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtiimiş olmalıdır.
kuilanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan ma]zemeler hastanede iki
kardiyolog ta.afından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

İhaleden önce numune te§lim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
ıhaleden önce 2 adet numune böliıme teslim edilecek, ihale sonrası böl.im
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tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakı
İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut kodu: KRl t40- İntrakoroner frombüs Aspirasyon Kateteri Teknik Şartnamesi

kullanım stiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilm
uygun olnıayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

l7. Ihale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

1. Aspirasyon kateteri, koroner veya periferik arterlerde bulunan taze ve yumuşak
emboli veya trombusun aspirasyonu için özel olarak dizayn edilmiş olmalıdır.

2. Aspirasyon kateteri dış çapı 5F olmalıdır.

3. Katetel 6F (iç çapı 0,070" olan) kılavuz kateterler ile kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Aspirasyon kateteri, maksimum 0,065'' (inç) geçiş profiline sahip olmalıdır.
5. Aspirasyon kateteri, nominal damar çapı 2mm ve iizerindeki damarlarda kullanılmaya

uygun olmalıdır.

6. Aspirasyon kateteri, paket içerisinde, aspirasyon kateteri, 3'lü musluk bağlı kısa ara
bağlantı, 2 adet 30 cc lik özel vakum kilitli ştnnga ve 70 micron gözenekıı filtrasyon
kabı içermelidir.

7. Aspirasyon kateteri Rx/ Monorail sistem ile kullanıma uygun şekilde dizayn edilmiş
olmalı ve maksimum 0,014" Kılawz teller ile çahşabilmelidir..

8. Aspirasyon kateteri, en az l35cm kullanılabilir uzunluğa sahip olmalı ve distal
kısımdaki kılavuz tel liimeni kateteı desteğini arttırmak ıçın 

"n 
L 20cm uzunlukta

olmahdır.

9. kateterin aspirasyon lümeni, çekilen trombus/ embolinin kateter lümeni içerisinde
sıkışma riskini azaltan ve kateterin proksimalden distal kesimine kadar aynı kesit
alanına süip olmasmı sağlayan Thruelumen teknolojisine sahip olmalıdır.

l0. Aspirasyon kateteri, Aspirasyon liimeni ağzının distalinde, kateterin zor lezyonlardan
geçiş özelliğini arttıran ve Aspirasyon sırasında liimen ağzınıı vakum sonucu damar
cidanna yapışarak intimal zarara yol açma riskini azaltan Özel uç yapısına sahip
olmalıdır,

ll. Aspirasyon kateteri. gerek kateter manüpilasyonu gerekse vakum aspirasyonu
sırasında kateterin kırılmasını engelleyen ve kateterin distal kısmı dahil ttirn govdesi
boyunca devam eden çelik tel örgülü yapıya sahip olmalıdır.

12. Aspirasyon kateterinin proksimal bölümü, kateterin aspirasyon güciinü maksimize
etmek amacı ile, 6F kılaıuz kateter ile kullanıldığı zaman kı|ıvuz telin kateterin
yanından hareketini sağlayan ve distalaspirasyon liimen şeklinin proksimalde
korunmasına imkan veren U şekilli oluğa sahip olmalıdır.

13. Aspirasyon kateteri distal kılavuz tel liimeni, siirtiinm eyi azaltarak telin hareketini
kolaylaşhran teflon ile kaplı olmalıdr.

14. kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ucretsiı
yenisi ile değiştirilecektir.

15. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışr bırakrlacaktır
16. İhaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası böliim tarafindan
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