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sTENT TEIo{iK özErı-ixrpni

l. Stent tek tüp Nitinol malzemeden lazer kesim olmalıdır.
2. Stent 5,6,7,8mm çaplarda 5F Introducer , 6F Guiding Kateter, 9,10mm

çaplarda 6F introducer 7F Guiding Kateter uyumlu olmalıdır.
3. Stent , 00l4" Kılavuz tel uyumlu olmalıdır.
4. Stent , Karotis vakalan için endike o|malıdu.

5. Stent maximum % 8 kısalma değerine sahip olmalıdır.
6. Stentin dış çapı , 5 - 8 mm çaplar için maximum 5F, 9 - lOmm çaplar için

maximum 6 F olmalıdır.

7. Stentin, kullanrlacak bölgeye göre 135 cm kateter uzun-luğu olmalıdır.
8. stentin, uç kısımlarında damarda kayma riskini ortadan kaldıracak lmm lik

fazla açılım özelliği bulunmalıdır.

9, stent gönderim sistemi, stentin açıiım sırasında doğabilecek kuvvetlerden
dolayı ileri kaçmasınr engellemek amacıyla özel sarmal tel sistemine sahip
olmalıdır.

l0. Stentler,5x(20,30,40)6x(20,30,40)mm,7x(20,30,40)mm,8x(20,30,40)mm,9x(2

0,30,40)mm, 1 0x(20,30,40)mm çap ve uzunluk ölçülerine süip olmalıdır.
ll, stentler, steril tekli ambalajda olmah ve i,izerinde steril indikatörü olmalıdır.
12, kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

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

l3. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler iha|e dışı bırakrlacaktır
14, İhaleden önce l adet numune böliime teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendiritecek, kullanılan malzeme geri iade
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

15. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmeme|idir.
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@ SUT KODU: GRll88-Distal Koruma Filtresi

l. sistem karotis arter prosedürIeri için özel üreti|miş olmalı ve monorai| olmaIıdır.
2. Gönderim sistemi, en azl80 cm uzunluğunda olmalıdır.
3. Sistem 0.0l4" (inch) tel üzerinde olmalıdır.
4. Sistemin filtre kısmının 5-7 mm çap seçenekleri mevcut olmalıdır.
5. Filtrelemeyi yapan kısımdaki poliüretan membran üzerinde filtreleme yapıp aynı

anda kan akımının sağlanması için maximum 50-300 mikron çapında delikler
bulunmalıdır.

6, Filtrenin floroskopi alıında görünülürlüğünün sağlanması için nitino| kafes sistemi
üzerinde 4 adet , fi|tre kısmının dista|inde ve proximalinde ise 2 adet radyopak
marker bulunmaIıdır.

7. Sistemin geçiş profiIi minimum 3.2 F(french) olmalıdır.
8. Filtrede mutlaka 0,0 I4 telinin ayrı o|arak lezyonu geçmesine izin vermelidir.
9, Te| ile filtre beraber hareket eden ve lezyonu sadece tel ile geçmeye müsaade

etmeyen filtreler değerlendirme dışı bırakıIacaktır.
l0. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihate dışı bırakılacaktır

11. İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kulianım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade

edilmeyecek, uygun olmayan ma|zeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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GRl009-0.0l4" MoNoRAiL PERİFERiK BALON TEKNİK Öztrı,İxı,rnİ
1. Balon Duralin materyalden imal edilmiş olmalıdır.
2. Balon şişirme basıncı minumum l0 atm. patlama basmcı maximum 12 atm

olmalıdır.
3. Balon ince damarlardan geçişi sağlamak amacıyla maximum 3.3F katater

şaftına sahip olmalıdır.
4. Balon 4F Introducer, 6F kılavuz kateter uyumlu olmalıdır.
5, Balon üzerinde proximal ve distalde olmak üzere radyopak iki adet marker

bulunmalıdır.
6. Balon.defhlarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi için, ısı altında

katmalı şekiIde katIanmüş olmalıdır.
7. Balon. şaftı l42 cm lik uzunlukta olmalıdır.
8. Balon 0.0l4" veya daha az kalınlıkta kılavuz tel ile kullanılmalıdır.9. Kateterinin ucu atravmatik oIabilmesi amacıyIa 1uvarlatılmış olmahdır.
l0. Balon 3x(l5.20.30)mm , 4x1l5,20,3d,40jmm , 4.5x(20,30)mm

5x(l5,20,30,40)mm, 5.5x(20,3O)mm, 6x(i5,20,30,40),'o.j*rjo,ıol,
7x( 15,20,30,40)ıırm çap ve uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

l t. Balonlar CE ve FDA onaylanna sahip olmalıdır.
12. Balonlar tekli steril ambala.jında ve en az bi yı|miadlı olmalıdır.
13, kullanım sırasında üetim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki

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

14. İhaleden önce numırne teslim etmeyen tek|ifler ihale dışı bırak acaktır
15, ihaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

taratlndaıı kullanım süresinde değerlendirilecek. kullanılan nıalzenre geri iade
edilnıeyecek. ııyguıı olnrayaıı nralzeme değerlendirnıe dışı bırakılacaktır.

16. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemetidir.
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@ Sut Kodu: GRl001-Nörovasküler Diagnostik katater
1. kateterler paslanmaz çelik bir örgü tamamen hidroIilik yapısına sahip olmalı, bu

sayede 1'e l tork özelliği sağlamalıdır

2. Kataterler 5-6 F seçenekleri olmalıdır

3. Selektif kateterler; Wein. Hl. H3. Mani, St, HlH. H3H, JBl, JB2, JB3. CK, Sinıl,
Sim2, Sim3, Sim4. HNl. HN2, HN3, HN4, tIN5, Bam, Bem, Gen, Cl, C2, C3, Mik,
Van, Shk 0.8. Shk 1.0, Rcı, RC2, Chgb, Chgc, Chg2.5, Train, Hk 1.0, Contra2, RDC
ve Duck uç şekillerine sahip olmalıdır.

4. Diagnostik kateterler, 0..035 ve 0.038 inç çaplarında sunulmalıdır.
5. Diagnostik kateterler, disposable ve kullanıma hazır steril amba|ajında sunulmalıdır.
6. Malzeme UBB Kodunun SUT kodu olan KV 1248 kodu ilen uyumlu otması

gerekmektedir.

7. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı b.rak|lacaktır

8, ihaleden önce 1 adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından
kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade ediImeyecek, uygun
olmayan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.

9. İhale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KVl306- Klavuz teI, 0,032''-0,038" Ro uçlu, teknik şartnamesi

l, SuPer StiffKılavuz Tel'ler hem vascular hem nonvascular uygulamaiar için ideal olmalıdır.

2. Super StiffKılavuz Tel teflon kaplama olmalıdır.

3. Super Stiff Kılavuz Tel'ler 0.035-0,038" kalınlığında ve 260-300 cm uzunluğunda
olmahdır.

4, Malzeme UBB Kodunun SUT kodu olan KV l306kodu ilen uyumlu olması
gerekmektedir.

5. Tıombüs oluşumuna karşı dirençli olmalıdır.

6. klavuz tel gövdesi kıvrımlı damarlarda kateter ve balonun rahat taşıyabilmesi için
güçlendirilmiş supracore yapısında olmaldır.

7. Malzeme steril ve o{inal ambalajında teslim edilmelidir.

8. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmahdır.

9. Ambalajlar iizerinde sterilizasyon yöntemi tarihi ve son kullanma tarihi bildirilmelidir.

l0. Ürünler en az 2 (iki) yıl miatla teslim edilecektir

l1. kullanım sırasında i,iretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki kardiyotog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

I2. İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırıt<ılacaktır

l3, İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından
kullanım süresinde değerlendirilecek. kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun
olmavan malzeme değerlendirme dışı bırakrlacaktır.

l4. Ihale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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