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1 KATETER M
NÖROVASKÜLER ÖRGÜLÜ

021 iNcH

ADET

ADETLER KLAVUZ TEL2 1

200 cM
3Dco3 1 ADETE

4 2
MiKRoKÜREci STANDART
EM PARçAcIK, ADET

5 KATETER, ANJ
HiDRoFİüK / TAMAMı
HiDRoFiüK YUM

2 ADET

Genel
Toplam(KDV

Ha

Adres: Ara§lrma ve Uygulama Haslaİesi osmanbey Kampüsü ŞANLIURFA
lnibal telefon : Tel.: 0 (4l4r 344 4165 Faks:0(4l4)]444l69

1



tl id rotilik (iuidcıı,ire Kısı Ragular

l) Tel 0.03 5" kalınlığındadıı
2) l c,l nitinol ıı,ıalzı,n,ıcdcı ı ıl,ı ı i nı ı şl ıı,.

.3) Tcl bolıınt,ı Plıotoliıık hiılırılj]il l,iıp]iıı]]ı ı]]c\cttLıiıı l}ıi kıılılıııııı sıııc.ıııı.lç ıeI ıiizeıı ilç
hidı,tıtllik kalılııııı ırıısııı,.|ı gıçlii l,ıir lıığ ktırtı]ııııirıııi

4) Tclin ıı",gıılır 18" bor tıııca iııcç,l.,ıı ] \. slil'l-( 5" l)o\ un,.ı ın.cl!,n ) ı,ıInıık üzt,ı,c ]
r ıııııı.ışak lık Scçcncğı ı]lc\ctılüü.ıı,,

5) l cliı aırgled 1açılı) r c stııighı (diiz) o]aıak 2 liırklı ııç şckli ııevctıttıir.
6) 'felin l50cnı. l80cn,ı [ızrtı,ılüük scç(,ırcklL,Ii vaIdı[,

?) Ilcgıılar vııııııışıklıia sal,ıip ıellerin:
a) l50enı ı.ıztıııluğııııti;ı ıtç,ılı r e tIi]z

b) l|tOcııı rıztııılıığııııdıı ıçılı rc tliiz
1,1) l Itr ı.-I pıkcıinin içiııilc toı,k tjltllc ill)aiitll ll-tc\.Llltill
9) 'I c] torliiöz danıırlarclıki Icz\ ııııliıı,t]ır ıistiiı gcçış 1.ol;ı1 lıgı ,,ağlııııklatiıı,.
l0)TeIin daııar içcrisintle biiktilnıc. 1-ıcıloııs1,on rc discksivtını sebep tılıııa riski ınininrıııııı

in.liı,jlnıiştir.
l ! ) U/Lın siiıcn hidrotllik i)zeIliğı ilc ıekrır girişlerde koiıl lık sağIır.

l2) Poliıner kaplanrası iizcı,iııdckı ufltıIılıllış raılr oo1,ıık ııııddcsi ilc tlt-ırtlskolıı lılıınlı iı:(t]l-ı

g(iıiinnıc kalitı.,sint, sahipıir.
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1) Kateter , naylon ma|zemeden ima| edilmiştir ve çelik ağ ör9ü sistemıne

sahiptir.
2) Kateterin distal şaftı hirofi|ik katlamadır.
3) Kateter , 4 F ve 5 F çap ö|çülerine sahip olanı 1200 PSJ basınca

dayanıklıdır.
4) Kateterler, mükemmel torque değerlerine sahiptir.

5) Kateterler, 1 / 1 manipulasyona sahıp
6! rateterlerin uzunluğu kullanım yelerine göre 65,80,100 ve 125 cmlik

uzunluk seçeneklerine sahiptir.
7) Kateterlerde açl seçenekleri, Multipurpose, Cobra 1Ve C2, Simmons l

ve 2, Headhunter (H1), Berenstein (BERN), Veıtebral, straight açllarl

mevcut olmalıdır.
B) Kateter|erin basınç değerleri , Guidewire uyumlulukları ve kaç French

oldukları kateterin başlığlnda yazmaktadır.

9) kateterlerin akım oranları Flush kateterler için uzunluklanna göre en az

4 F 65cm için 22 ML/S (mililitre/saniye) 5F 65cm için 30 ML/S , 4 F 80

cm için 20 Mı_/s, 5F B0 cm için 27 ML/S, 4F 100 cm için 17 ML/S, 5F

100 tm için 24 ML/S, 4 F |25 cm için 16 ML/S , 5F 125 Cm için 23

ML/S'dir.
10) Kateterler , CE onaylıdır.
ılj kateterler , tekli steril ambalajlannda olup üzerlerinde son ku|lanma

tarihi yazmaktadır.

#ffiffi§}
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YotoJIK KuLLANIN1 ANlACLl HIDROFILIK MlKRO KıLAVUZ TEL TEKNlK SARTNAlvlE51

!) Mikro kilavuz tel, nororadyolojik girisimlerde, mikro kateterin İntrakraniel lezyonlara

u|asürilmasi icın ozel o|arak uretilmis olmalidir.

a Mikrokilavuz tel uc kismi, damara zarar vermemesi icin asiri yumusak ve atravmatik yapida

olmalidir.

ı ıkro kilavuz tel, lezyona ulasmayi kolaytastirmak amaciyla paslanmaz celikten amal edilmis

olmalidir.

{) Mikro kilavuz telin distal kismi tortuoz damar|arda hareket kabiliyetini arttarmak amaciyla

hidrofilik kapli olmalidir.

ı Mikro kilavuz telin her turlu mikro kateter kombinasyonuyla uyumlu calisabilmesi icin 0,010"

inch Ve 0,014" inch cap secenekleri bulunmalidir,

6) Mikro kılavuz tel, uzun|ugu 200 cm olmalidir,

Z) Mikro kilavuz tel, fda ve ce onayına sahip olmalidir,

ğ ı*ııtro kilavuz tel, steril ve tekli ambalaj icinde, ambaıaj uzerinde steril sekli ve son kullanma

tarihi belirtilmis sekilde teslim edilmelidk,
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BOYUN MODELLEME VEYA MEKAN|K IROMBUS TOP lHAzı GoNDERlM M lKROKATETE RI

1,

2l

3)

Esl

MlKROKATETERBoYUNMoDELLEMEVEYATRoMBUsrOPLAMAclHAZINlGoNDERMEKlCıN
KuLLANlLACAKTlR.
MlKRoKATETERcELlKTELoRGuLUoLMALlDlR,BoYLEcEKATLANMAVEYAOVALLEsMEYE
KARsl oAYANlKLl oLMAL|DlR.
MlKRoKATETER|N Dlsl. KAN lLE TEMAs EDlNcE KAYGANLAsARAK DAMAR lclNDE DAHA

KoLAY HAREKET ETME5|Nl SAGLAYAN HlDRoFltlK oZELLıKTE oLMALlDlR,

MlKRoKATETER|N lcl, 5URTuNMEYl AZALTACAK sEKlLDE PTFE KAPL| oLMAL|olR,

MlKRoKATETER o.018lNcH GulDEwlRE lLE UYUMtU oLMAL|DlR,

lMlKRoKATETERlN lc cAPl o.o21lNcH, Dls cAPl PRoKsiMALDE 2,7F DlsTAtDE 2,4F,

KULI-ANlLABltlR BoYU 1ıo-153cM VE lc cAPl o.o27lNcH, Dl5 cAPl PRoKs|MAL VE D|STALDE

2.8F,KULLANlLAB|LlRBoYU110.145cMoLACAKsEKlLDElKlFARKIıoLcusuBULUNMAL|DlR.
MıKRoKATETER sTERlL TEKLl, oRJlNAL AMBAUINDA oLMALlDlR,

M|KRoKATETERAMBALA,IUZERINDEsoNKULLANMATAR|HıVEsTERlLlzAsYoN5EKL|
BEtlRTlLMl5 oLMALlDlR.
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1) Koil, intrakraniyel aneVrizmaIarin cndovaskuler embollZasyonu icin ozel olarak uretı]mis

olmaladir.
2) koil, ayrica arteriyovenoz malformasyonlar ve arteriyovenoz fistuller icinde kullanim

endikasyonuna sahip oImalidir,

3) Koil, islemi hizlandirmak amaciyla cızel olarak ureti]n]i5 kopariCi ay8itiyla mekanik olarık

aninda ayrilmaIidir.
4) Koilin tum anevrizma tiplerjni ıedaVi edebıln,ıtlsi i,:n 3 boYut Ve hL,likai so,i)nekleri

olmalidir,
5) Koilin 3 boyut olculeri, tun] ancVrizma boyutlarlni karsilayabilmek amaciyla 2x2,2x4,

2x6,3x4,3x6, 3x8, 4x6, 4x8, 4xI0, 4x'J,2,5x8, 5x10, 5x15, 6x1O, 6x15, 6x20, 7x75,1x20,

7x30, 8x15, 8x2O, 8x30, 9x20, 9x30, 1Ox20,10x30, 12x3O, 12x4O, 14x30, 14x40, 16x40,

18x40, 2Ox5O, 22x5o, 25x50 miIimetre secenekieri oinıalidir,

6)Koilinhelikalolculeri,tum;ülCVrizmaboyutlar.lıi|\arsılayabilİnekamaciyIa.7,.:x2,2x1,
2x2, 2x3, 2x4,2x6,2x8, 3x4, 3x6, 3x8, 4x8, 4x1O, ,1x12, 5x15, 5x20, 6x20, 7x?0, ]x30,

8x20, 8x30, 9x2O, 9x3O, 1OX20, 10X30, 12x3O, 12x"}(), 14x3O, 14x40, 16x30, 16x40, 1Ex40,

2Ox40, 2Ox50 milimetre seceııekieri olmalidir,

7) Koil, yumusaklik, stabilite ve hacim alanlarinda opt'ınum dengeyi saglamak amaciyla, 1,5

- 7 mm captari icin 0,0115 inch tel kalinligina,4 - 6 mm caplari icin 0,0125 inch tel

kalinli8ina,7 - 10 mm caplari icin 0,0135 inch tel kaiinli8ina, 12 - 25 mm capiari icin

0,0145 inch tel kalinIigina sahip olnıalidir,

8)KoillerintumSeceneklcriicin'koilinmikrokatetcitl.:ıcikanilksarmaIcapiJrli].'/ılz,.na
icinde pozisyonlandirma siİri eıı iyi sckilde saglaırl,ık ;ııııaciyla csas capinc,ııı klıcuk

oImalidir,
9) Koil, minimum ic capi 0.0165" - 0,017O" ve uzeı,inde iki adet isaret bandi bulunan

ı])ikrokateter ile uyumIu olmaliğir,

tO) Koit, fda ve ce onaylarina sahip olılalidir,
rılroil!er,steriltekliambalajdaveiızerterinde5ollku||alliı-ültarihi,sterllsekliVe;ai.lama

kosulıari belirtılmis sekildc arİOalajLal]mıs olmaIid ,

ANlNDA MEKANlK otARAK AYRltABlLlR KolL

]q(ı{]K şA8TNAMls_ı
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EMBoLizAN, PARçAClr, MiKRoKÜREciK, sTANDART

1) Embolizan ajan polivil alkol (PVA) nıaddesinden yapllmlş lnikrosfer (mikroküresel tanecikler)

şeklinde olmalıdır.

2) PVA embolizan mikrokürecikleri yüksek oranda sıkıştırılabilir vc geçicı deformasyonlara izin

Verilebilir yapıda olmalıdır.

3) PVA embolizan mikrosferleri slklştIllai]ilir Ve hidrofilik ö/ellıktcki küresel şckilleri 5ayesindL', kateter

lümeninden ve daınar yolundan rahat geçnrelidir, kümelenıne y3pmamaltdır Ve en uç noklai.]r.-]

ulaşmalıdır.

4) Küresel taneciklerin büyüklükleri aynı olmalı homojen bir dağılıma sahip olmalıdır.

5) pvA embolizan mikrosfederi görülebilirlik açısından, kovalerlt bağ iıe bağlanmlş mavi zar i|..

renklendirilmiş olmalıdır-

6) PVA embolizan küreleri hayvansal kökenli olmaylp, herhangi bir immünolojik tepkı yaratmnmalıdır,

7) PVA embolizan küreleri önceden doldurulmuş şırınga kapall sisteminde olup güVenli Ve efektir

uygulama olanağı sağlamalıdlr.

8) PVA emboIizan küreleri 20ml şlrın8ada 3ml fizyolojik salin tallii]on çözeltisinde 2ııi olarak §uspanse

edilmiş olmaIldlr.

9) ŞırıngaIar değişik ölçüler içln (10o-3oo,300_50o,500-700,700 900,900 1200) için değişik relrklorde

olmalıd ır.

1o) İekli disposabIe paketlerde son kullanma tarihi kutularln ü2erinde belirtilmeIidir.

hffiffiffi#,-:ı,


