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standart Hidrofilik I(ılawz Tel'in çekirdeğinde super esnek özel Nikel-Titanlıım alaşımından

yapılmış (Nitinol) radiopaksolid bir metal içermelidir. Nitinolcore kılaıuz İel'indisıal'ine
geldikçe incelerek, daha esnek ve yumuşak yapıda ile sonlarrmalıdır.

l. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel'in NitinolCore'un üzeri uluslararası standart ölçülerde
biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel poliiretanelastomer malzeme ile kaplanmİş
olmalıdır.

2. standart Hidrofilik kılawz Tel'in poliiratan yiizeyi extraradyopak tung§ten malzeme
ile kaplanmış olmalıdır. Böylece kılawz tel'ingöriiniiılülüğü arttırılmış olmahdır.

3. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel'in en dışı Hidrofilik polimer malzeme ile kaplanmış
olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçiidiğinde, biyolojik ortamda en zor
geçişlerden bile rahatlıkla geçebilecek kayganhkta olmalıdır. Bu malzeme poltiretan
malzeme ile birbirinden aynlmayacak şekilde kaplanmış olmalıdr.

4. standart Hidrofilik kılaıuz Tel'in ucu kesinlikle atravmatik olmahdır.
5. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel'in polimer Hidrofılik kaplaması ile kateter, Krlar,uz tel

üzerinden ilerletildiğinde çok kolay kaymasını sağlamalıdır.
6. standart Hidrofilik kılawz Tel'in süper esnek Nitinolcore sayesinde bükülmelerden

etkilenmemeli tekrar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile Kılavuz tel kuvvetli
hafnay a sahip olmalıdır.

7. Standart Hidrofılik Kılavuz Tel damar içinde l : ltork kontrolü sağlamalıdır.
8. Standart Hidrofilik Kılaıuz Tel'in 0.035-0.038 inç kalınlığında ve 150-180-260 cm

uzunluğunda diiz ya da açılı uç altematifleri olmalıdıı.
9, Standart Hidrofilik Kılavuz Tel teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmalı ve

paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun Guide wire in ölçüleri, kod numarası,
lot numarası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.

l0. Standart Hidrofilik Kılawz Tel'in hem FDA hem de CE belgeleri olmalıdır.

!ıd.Doç,Dr,
HRü.T,p

MAcl

Fa y9.Ha5t,*ffis 2

oipj€ 5 Dip.



KATETER, ANJiYoGRAFi, ÖRGÜLÜ, YUMUşAK UçLU

Imager II DiagnostikKataterler, Flush ve Selektif olmak i.izere 2 tipte olmalıdır.
Tum Flush kateterlerin 4 ve 5F altematifleri sunulmalıdır.
TumSelektifkateterler paslanmaz çelik bir örgü yapısına sahip olmalı, bu sayede
l'e l tork özelliği sağlamalıdır.
Flush kateterler, Straight, Pigtail, Contralateral ve Tenis Raketi uç şekillerine sahip
olmalıdır.
Selektifkateterler; Wein, Hl, H3, Mani, St, HlH, H3H, JBl, JB2, JB3, CK, Siml.
Sim2, Sim3, Sim4, HNl, HN2, HN3, FIN4, HNs, Bam, Bem, Gen, Cl, C2, C3,
Mik, Van, Shk0.8, Shk l .0, RC l , RC2, Chgb, Chgc, Chg2.5, Train, Hk l .0,
Contra2, RDC ve Duck uç şekillerine sahip olmalıdır.
Imager II diagnostikkateıerler 5'Ii kutulaıda sunulmalıdır.
Imager II diagnostikkateterler, .035 ve .038 inç çaplarında sunulmalıdır.
Imager II diagnostikkateterler, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında
sunulmalıdır.
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l. Back-upMeier Kılavuz Tel paslanmaz çelik, PTFE kaplama şafta sahip olmalıdır.
2. Back-upMeier Kılavuz Tel ucuna doğru incelmeli, bu sayede çok esnek ve şekil

verilebilir bir uca süip olmalıdır.
3. Back-upMeier Kılavuz Tellerin uç alanları, iç kısmı paslanmaz çelik olacak şekilde

radyopak altın kaplama tungsten springcoilwound ile kaplanmış olmalıdır.
4. Back-upMeier Kılaıuz Tellerin kullanılabilir uzunluklan l85 ve 300 cm. olmahdır.
5. Back-upMeier Kılavuz Teller disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında

sunulmalıdır.
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l. FleximaBilier Drenaj kateteri, abse ve sıvıların dıenajı amaçlı kullanılmaya uygun

olmalıdır.
2. FleximaBilier Drenaj kateterinin dış çapı 8F,l0F,l2F vel4Fçalışma uzunluğu 35 cm

olmalıdır.
3. FleximaBilieı Drenaj Kateterlerinin iDerinde pigtail kısmnda 5 adet, gövde İizerinde 7

adet olmak iizere toplam 12 adet delik bulunmalıdır.
4. FleximaBilier Drenaj kateterininproksimaldeki son deliğinden önce l adet Radiopaque

marker bulıınmalıdır; bu sayede kateter kolaylıkia yerleştirilir.
5. FleximaBilier Drenaj kateteri, biikülme, kıvnlma, dönme veya sıkıştırlma sonrasında

kırılmadan yeniden orj inal şeklini alarak, uzun süreli drenaj yapabilecek yetenekte

olmalıdır.
6. FleximaBilier Drenaj kateterinin materyali, perkütan ilerletme sıraslnda buruşmaya

karşı çok dirençli olmalıdır.
7. FleximaBilier Drenaj kateterinin uç kısmı gittikçe incelen tasanmda olmalı; bu sayede

girişi kolaylaştırmalıdır.
8. FleximaBilier Drenaj kateterinin yüzeyi Glidexhydrophilic kaplanmış olmalıdır.

9. FleximaBilier Drenaj kateterinin, normal, yumuşak ve sert olmak üzere üç sertlik

derecesi olmalıdır.
l0. FleximaBilier Drenaj kateteri, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında

sunulmalıdrr.
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l. Fleximaallpurpose drenaj setinin kateteri, 8-10F ölçülerinde olmalıdır.
2. Fleximaallpurpose drenaj setinin içindeki kateter 25 cm çalışma uzunluğuna sahip

olmalıdır.
3. Fleximaallpurpose drenaj setinin içindeki kateterinpigtail kısmında 5 adet delik

bulunmalıdır.
4. Fleximaallpurpose drenaj setinin kateterinin materyali glidex kaplı Hidrofilik ytizeye

sahip olmahdır.
5. Fleximaall purposedrenajsetininiçinde 1 adetAccustick II introducer, 6F sheath ve

locking loop kilitli system caruıula'li 4F dilator bulunmalıdır.
6. Fleximaall purposedrenajsetininkateteri locking loop kilitlisistemli pigtail

şeklindeolmalıdır.
7. Fleximaall purposedrenajsetininiçinde l adet 0.0l8 inç extra Stiff floppy

platinyumuç[uKılavuz Tel bulunmalıdır.
8. Fleximaall purposedrenajsetininiçinde 1 adet echogenic tipli metal Stiffening cannula

bulunmahdır.
9. Fleximaall purposedrenaj setininiçinde l adet J tipli 0.038 inç heavy duty Kılavuz Tel

bulunmalıdır.
l0. Fleximaall purposedrenaj setininiçinde l adetgeçirgennem vapor sheet'ibulunmalıdır.
l l. Fleximaall purposedrenaj setininiçinde l adetdrenajtorbasıiçinstopcock'lu connecting

tube bulunmalıdır.
l2. Fleximaall purposedrenaj setininiçinde l adetstylet'li 21 gauge

diagnostikiğnebulıınmalıdır.
l3. Fleximaall purposedrenajsetininiçine 1 adetesnek Stiffening cannula bulunmalıdır.
l4. Fleximaall purposedrenajsetininiçinde 1 adet 2 kablobağlantılıpercufixkatetercuff kit

sabitleme parçası bulunmalıdır.
l5. FleximaAllPurpose Drenaj setlerinin normal ve sert olmak iizere iki sertlik derecesi

olmalıdır.
l6. Fleximaallpurpose drenaj seti, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında

sunulmalıdır.
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l . AccuStick II Introducer Sistemi, nonvasculaıprosediirlerde, 0.038 inch Krlavuz Tel'ın
kolay, doğru ve non-traumatic bir şekilde yerleştirilmesini sağlayacak özellikte
olmahdır.

2. AccuStick Il lntroducer Sistemi:
a. l adet AccuSticklntroducer (co-axial 4F dilator, RO markerlı 6F sheat);

kilitlenerek kuvvetlendirilen cannulası ile birlikte,
b. l adet 21 gaugediagnostic iğne, iç stylet'i ile birlikte,
c. l adet 0.018 inch, platinumfloppy tip, extraStiffKılaııız Tel §itinol seçeneği

bulunmalıdır),
d- l adet 0.038 inch, J tip, 145 cm, heavyduty Kılavuz Tel

içermelidir.

3. Sistemin 21 gaugediagnostik iğnesi, doku travmasını aza|tacak özellikte olmalıdır,
4. Sistemin 0.0l8 platinum tipli extraStiff Kılawz Te['ı, ilerlemeyi kolaylaşırmalı ve

göriiıebilirliği sağlamalıdır istenildiğinde takdirde Nitinol seçeneği sunulmalıdır.
5. Sistemin co-axialdilator/sheat seti ve kilitlenen canulası, stabilover-the-wire (telin

iizerinden) şekilde yerleştirmeyi sağlamahdır.
6. Sistemin 0,038 j tip heavyduty Krlaıı.ız Tel'ı, çalışma Kılavuz Tel'ı olarak mükemmel

performans göstermelidir.
7. Sistemin sheat'ının uç kısmında yer alan RO marker, doğru yerleştirme için

görünebilirliği sağlamalıdır.
8. Sistemin büyük sheat'inin ucunun iç çapı,0.0l8 inch Kılavuz Tel yerinde "güvenlik"

için kalırken, 0.038 inch çalışma Kılavuz Tel'ınrn yerleştirilmesine izin vermelidir.

9. Sistemin dilatörü iizerindeki referans işareti, sheat ve dilatöriin tam olarak aynı hizaya
getirilmesini, böylelikle doğru Kılavuz Tel yerleştirilmesini sağlamalıdır.

l0. AccuStick II Introducer Sistemi, disposable ve kullanlma hazlr steril ambalajında

sunulmalıdır.
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1. Machl GuidingKateter, mükemmel curve tutuşu ve backup desteği sağlayabilmesi için

Polymer teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.
2. Machl GuidingKateter, kinkresistance ve torque kontrol sağlayabilmesi için 1uvarlak

double-braid tasarımında olmalıdır.
3. Mach1 GuidingKateter, 6, 7 ve 8F ölçülerinde olmalıdır. 6F kateterin iç çapı 0.070",

7F kateterin iç çapı 0.08l" ve 8F kateterin iç çapı 0,091" ölçülerinde olmalıdır.
4. Machl GuidingKateter. tüm ölçüler için HS, RDC, RDC l, RE-S, RE-SS, RE-L, Cl,

C2, MPl, MP2, ST, CROSSOVER l, CROSSOVER 2, LIMA, BATESl, BATES2,
BATES3, ve BATES4, uç şekillerine sahip olmahdır.

5. Mach 1 GuidingKateter, ttim modeller için 55cm uzuluğa sahip olmalıdır. Aynca,
MPl, MP2, ve ST uç şekilleri için 90cm altematifi de bulunmahdır.

6. Machl GuidingKateter 90cm uzunluğunda 40 derece uç şekline de süip olmalıdır.

7. Machl GuidingKateter'in iç yüzeyi PTFE astar olmalı; bu sayede piirüzsiiz ve kaygan

bir yiizey elde edilmelidir.
s. ü\4acnl ĞuidingKateter, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.
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