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Anjiyogarfi Örtü Seti

l. Setler, non-woven olarak adlandınlan dokunmamış kıımaştan iiretilmiş olup anjiyografi

esnasında kullanıma uygun ve tek kullanımlık steril olma özellikleri taşımalıdır.

2. Hasta üst örtiisiinde üst katı işlem srıasnda oluşacak kan, alkol velveya bu özellikteki

sıvılann tamamının örtii tarafindan absorbe edilmesini sağlayan çok emici medikal non-

woven yani bu sıvılann alta geçmesini engelleyen bakteri bariyerli 30 mikron medikal

polietilenden oluşan iki katlı materyalden mamul olmalıdır.

3. Örtil iiretiminde kullanılan malzemeler arkasmr ve giyenin içini göstermeyecek tipte

olmalıdır. Yan şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez.

4. Hasta örtiisü 150 X 300 cm boyutlannda olmalıdır, Örtü üzerinde hastanın kasık

bölgesine gelecek şekilde iki adet 10 cm çaplı deliği bulunmalı, bu deliklerin üzerinde

cenahi film bulunmalı, cerrahi filmin tam ortası 6 cm açık olmalıdır. Örttintin hasta

iizerine serilişini gösteren yön etiketleri ve cerrahi filmlerin açılma yönlerini gösterecek

yön etiketleri bulunmahdır.

5. Ana örtü geıektiğinde steril olmayan bir kişinin rüatça serebilmesine olanak

sağlayacak şekilde katlanmış olmalıdır.

6. Tiim örtü içeriği alet masa örtüsiine bohçalamalıdır.

7. Set bir yiizü medikal kdğıt, üğer yüzü medikal filmden oluşarı ambalajlarda

verilmelidir.

8. Ambalaj iizerinde sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu gösterir indikatörler

bulunmalıdır. Paket iizerinde malzeme adı, iiretim num.ırası, sterilizasyon tarihi-seri

numari§ı, son kullarum tarihi ay ve yıl olarak belirtilmelidir. Firma adı, telefon ve faks

numarası ve gerekli uyanlar yazılmış olmahdr.

9. Set etilenoksit veya gama yöntemi ile steril edilmelidir.

10. Ürtin uluslararası kalite belgelerinden en az (CE - FDA ) birine süip olmalıdır.

11. Yurt içinde imal edilen örtü setleri CE markalı, imal edilen ilrtinlerin üretildiği firmalar

ISO 13485 kalite güvence sistemi çerçevesinde belgeli olmalıdır. Bu belgeler ihale

sırasmda noteı tasdikli olarak komisyona veıilecektir.

12. Yurt dışnda imal edilen ithal örtii setleri CE maıkalı, imal edilen ürünler üretildiği

firmalar İSo 13485 kalite güvence sistemi çerçevesinde belgeli olma]ıdır. İthaıatçı

firmaların T.C. Sağhk Bakanhğı iüal izni bulunmalıdır

13. Setin içerisindeki malzemeler aşağı

2 adet i5OX200 cm masa örtüsü

da belirtildiği gi

._\)

\



l adet l50X300 cm Hasta örttisü

l adet 500 ml yıkama kabı

l adet boyama siingeri

3 adet tam korumalı ultrasonik dlkişli önlük

2 adet kalın en az 40x60 cm boyutlannda kompres bulunmalı ve anjioplasti işlem

esnasında oluşan kanamayı absorbe edebilmelidir, (çok emici çabuk deforme olmayarı

özellikte olmalıdır)

5 adet 7,5x7,5 gaz|ı bez.

l adet Fluoroskopi kılıfı l00 cm çaplı

l4.Kullanımsırasındaiiretimhatasıolduğuveyaihaleöncesiverilenömeknumuneden

farkholduğuveşartııamedekitekniközelliklereuymadığısaptananmalzemeler

hastanede iki kardiyolog taıafindan bil tutanak tufulup firmaya sözlü bildirilecek ve

firma tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir,

15. İhaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek. ihale sonrası bölüm taraflndan

kullanım si.iresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun

olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

16. İhaleden önce numune teslim etmeyen tekliller ihıle dşr brralalacakhr

l7. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçnemelidir,
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Sut Kodu KR1l45_ Y Konnektör, KRjl0ll_Yönlendirici (Tork6r) ve KR2068_ Tel

Yükleyici Teknik Şartnamesi

l.AmbalajiçerisindeladetYkonnektör,ladetYönlendirici(forkör)veladet
ucu kiitıt ve piırtızsilz 0.018" kalınlığında minimum 10 cm. uzunluğunda "insertion

Toll" (Tel yükleyici) bulunmahdır.

2_ perkutan girişimlerde kullanılacak y konnektör kan akrmını engelleyici silikon

valf sistemine sahip olmalıdır.

3- İç lilmen çapı 0,1 l0 inç olamlıdır.

4-Yiiınitesi45dereceaçılıolmalıvemanipülasyonukolaylaştırmalıdır.
5- Y konnektör enaz40 cm uzatma bağlantısını içermelidir,

6-Ykonnektör.Distalucuilekataterebağlanan.diğerucununiçerisindenguidewire
ve balon geçmesine izin verecek şekilde genişletilebilecek veya gereğinde

sıkrştırabilmeli.
7_ y konnektor, üçüncü yolla angiokit veya konnektöre bağlanan y şeklinde,

plastiktenyapılmış,yüksekbasıncadayanıklıveiçerisindenbalonvestentlerin
geçebileceği çapta olmalı.

8_ y konnektör kullanılırken otomatik olarak itme_çekme hareketlerinden birini

uygulayarak kan akımı krsa sürede durdurulabilmelidir,

9- Y konnektör sistemi kapatıldığında kan sızdırmamalıdır,

10_ Yönlendirici (Torkör) 0.009_0.018 arasrnda, guidewirelan destekleyebilen over

the wire yapıda olmalıdır.
11_ Yönlendirici (Torkör), guidewirelerin şekillendirilmesi ve yönlendirilebi|mesi

amaclna uygun olmalı ve bire bir tork sağlayabilmeli ve sıkıştırıldıktan sonra tel

üzerinde kaymamalıdır
12_ Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE _ FDA ) sahip olmalıdır.

13_ Ürünler orijinal ve Steril ambalajında teslim edilecek olup ambalajlar izerinde

sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

14_ kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyologtarafindarıbirtutanaktutulupfirmayasözlübildirilecekvefirma
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektk,

15_ İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bıralalacaktır

16_ ihaleden önce 1 adet numune bölilme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım siiresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır,

17- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir,
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Sut Kodu KRl142_ 7F Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

l- Kateter 7F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır,

2- 7 F lik çap için en az 0.078 inch iç çapa sahip olmahdır,

3- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

4- Kateterlerin ucu koroner damarlara zarıır venneyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmahdır.

5- Kateterlerin en s* kullanrlan IL3.5,IL4,JL4,5 IL5, EBU 3,5, EBU 3,75 EBU 4,

AL:., AL2, AL3, çeşitleri bulunmalıdır. Özellikle EBU katater için altematif

olarak iiretilmiş farklı isimlerdeki guidingler kabul edilmeyecektir

6-Çelikörgüiledesteklenmişolmah,böyleliklel«nlmarezistanslyükseltilmiş.

itilebilirliği arttınlmış olmalıdır.

7_ kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmalıdır.

8_ kateterin iç yiizeyi siirtiinmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdr ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç liimen genişliği 0.038 güdewire ile uyumlu olmahdır,

10- Kateterin torku l/1 olmalıdır.

l l_ kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile diiaeltildikten sonra eski

haline döıunelidir.

l2- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır,

13_ ihaleye sunulan malzeme iiıetici firma n en son iiretilen iiriinü olmahdır

14- Kullanım srrasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyologtarafındanbirtutanaktutulupfirmayasözlübildirilecekvefirma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir,

15- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) süip olmalıdır,

16- Ürtııler en az2 (iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalaj lar iizerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır,

l7_ ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacaktrr

18_ İhaleden önce 1 adet numune böltime teslim edilecek, ihale sorırası bölüm

tarafından kullanım siiıresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakrlacaktır,

19- İhale sonucunda ürün temini lO Ş gnp_fuS$}Semelidir,
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Sut Kodu KR1142 Sağ Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

l- Kateter Sfve 6F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır,

2- 6 F lik çap için en az 0.068 inch iç çapa sahip olmalıdır,

3- Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

4_ kateterlerin ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve

atravmatik yapıda olmalıdır.

5_ Kateterlerin en sık kullanılan JR4, JR4,5 JR5, ARl, AR2, AR3, Multipurpose l ve

2 çeşitleri bulunmalıdır.

6_ Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kınlma rezistansı yiikseltilmiş,

itilebilirliği arttınlmış olmahdır.

7_ Kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmahdır.

8_ kateterin iç yiizeyi siirtiinmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir.

9- İç liimen genişliği 0.038 guidewire ile uüumlu olmalıdır.

l0- Kateterin torku 1/1 olmalıdır.

l1- kateterh hafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile dtizeltildikten sonra eski

haline dönmelidir.

l2- Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalıdır.

13_ ihaleye sunulan malzeme iiretici firmanın en son iiretilen i,irünü olmalıdır

14- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

ls-kullanım slrasmda üretim hatasl olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

kardiyolog tarafindan bir tutanak tutulup firmaya södü bildirilecek ve firma

tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

16- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır,

l7- Ürünler enaz2 (i|o) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar İ.izerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır,

18_ ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler üate dışı bırakılacaktır

19_ ihaleden önce 1 adet numune böliırne teslim edilecek, ihale sonrasl böliim

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullarulan malzeme geri

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bıra|ıı lacaktır

20- İhale sonucunda ürün temini 10 iş
o
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Sut Kodu KRl142_ Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

1- Kateter 6F çapında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır,

2-6Flikçapiçinenaz0.068inchiççapasahipolmalıvekateterlerinuzunluğuenaz

100 cm olmalıdır.

3- Kateterlerin ucu koroner damarl aıa zaruI vermeyecek şekilde soft tiP (YumuŞak) ve

atravmatik yapıda olmahdır.

4- Kateterlerin en sık kullanılan IL 3.5, JL4, JL 4,5 ILs, EBU 3,5, EBU 3,75 EBU 4,

AL:., AL2, AL3, çeşitleri bulunmalıdır. Özellikle EBU katater için altematif

olarak iiretilmiş farklı isimlerdeki guidingler kabul edilmeyecektir

5_ Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kınlma rezistansı yiıkseltilmiş,

itilebilirliği artünlmış olmalıdır.

6_ kateterler yan delikli (side hole)ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak

olmalıdır.

7_ kateterin iç yiizeyi siirtiirımeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir.

8_ iç liimen genişliği 0.038 guidewire ile uüumlu ve kateterin torku l/l olmalıdır.

9_ kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guide wire ile diizeltildikten sonra eski

haline dönmelidir.

10_ Malzemeler steril orijinal ambalajında olmalı ve ihaleye sunulan malzeme iiretici

firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır

ll- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir,

l2.Kullanımsırasındaüretimhatasıolduğusaptananmalzemelerhastanedeiki

kardiyologtalafindanbirtutanaktutulupfirmayasözlübildirilecekvefirma

tarafindan ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir,

13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdr,

14_ Üriınler en az2 (Iki) yıl miatla teslim edilecek ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon

tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi beliıilmiş olmalıdu,

15- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakrlacakhr

16_ ihaleden önce 1 adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafındankullanımsüresindedeğerlendirilecek,kullanılanmalzemegeriiade

edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değçrlendirme dışı bırakıl

17- İhate sonucunda ürün temini l emelidir. şr,
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