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KıLAVuz TEL, 032,{ı38", HlDRoriıix, 260aOOcM

Etı 0i-c - KRı072

l. Standan Hidıofilik Kılavuz Tel'in çekirdeğinde. super esnek özeI Nikel-Titanyum
' 

;ı"ş;;ilyrpılmış (Nitinol) radıbpat soııa uır meıal içermelidir. Nitinol core

İf,"r* 
"l'lİ.İlr"l'İn" 

gelJikçe incelereh daha esnek ve yumuşk yapıda ile

sonlanmalıdır.
2.standanHidİofilikKılavızTel.inNitinolCore.unİizefiuıuslaraİasıstandartölçüleıde" 

;ty"lrjİ, ;yg,rrl;ğ, kaıutlanmış Ozel polilretan elastomer malzeıne ile kaplanmış

olmalıdır.
3. standart Hidtofilik Kılavuz Tel'in polüratan ylızeı| ey:lPdıonak tung$en malzeme- 

ı, ı,"pır*rş olmalıdıı. noyiece niavuz tel,in gönıniırlülüğu arttınlmış olmalıdır.

4. Standaıt Hidıofilil< rlavuz İeİ;in en dışı Hidıofilikpolimer malzcme ile kaplanmış- 
İÖ;k";gİli uİvol"jll. .,",laıla rcması geçildiğinde, biyolojik ortamda_9n zoı

g*,İİĞra* U,l.-.l,"ıl;kla;;;İilec€t qıpnlSq "!,"'ıdrr, 
Bu malzerrıe poliıretdı

İİaÜm" le birbirinden aynlmayacık şElae nplanm,ş olmalıdır,

S. §uJ"l HiO-filik Kılavuz Tcl in ucu kesinlikle arıavmatik olmalıdır,

6. sıandaıt Hidronlik rıavuz iJi,in poıimer xiarofilik kaplaması ile kaıeter, kılavuz ıel

tizerinden ilerletildiğinde çok ko|ay kaymasıru sa.ğlamaııoır,

7. Standan Hidrofiıik r,ıu"_'i.i;ı,n,sffi esnek ııi-tınoı 9ore 
sayesinde bükülmelerden

etkilenmemeli ıekrar eski ş"tıınia,iı,a", Bu özeltiği ile lfuıawz teı kuvvetıi

hafzaya sahip olmalıdır.
8. Standart Hidrofılik Kılaıuz Tel damaı içinde l :l tork kontrolü sağlamalıdır,

9. Standaİl Hidrofılik Kılavuz Tel' in 0.035-0.03 8 inç kalınlığında ve l5Gl 80 cm

uzunluğunda diiz ya da açıIı uç altemaıi fleri olmalıdır

l0. Standart Hidro filik kılavuz Tel teker teker ambalaj lanmış steril paketlerde olmalı ve

paket üzerinde uluslar arası standarüara uygun Cüde ıvire in ölçüleri, kod nıım,ırı§ı,

ıot numara$ ve son kullanma tarihi belirtilmelidiı,

l l. Sundart Hidrofi lik ltlavuz Tel'in hem FDA hem de CE belgeleri olmalıdır.
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KATETER, BALoN, PER|FERıK, ANJıYoPLASTı, o35" oTw
KRı092-GRı006 _ LLü4,L\

t. 0,035" Balon kateteri vasküler ve non,vasküler darhklann tedavisi için

kullanılabilmelidir.
Z. OPİS; Saon kateteri 0.035' çapındaki kılavuz tcl ile uyumlu olmalıdır,
j. o,oıs,, sıon kateterinin ,ç p.hıı brtuous damaİ ve dar lezyonlardan geçiş rahaçığ

iİln uperea ve atraıımatic tipte dizayn edilmiş olmalıdıı,. 
.

+. 0,0ljj S.loo kateteri 3-12 mm çap seçeneUeri bulunmalıdn, 3-8 mm çaplı balonlar

İİln ZO-ZOO .rn uzuntuk ve 9,12 mm balonlar için 20 - 80 mm uzunluk

seçeneklerine sahip olmalıdır.
s. o,oıi" Balon kateierinin lezyon gir§ (tip entry) profıli 0,040" o|malıdır.

i. o,oıs" nı* kateterinin ,neuın c-o.putitılitesi 7mm x 200 mm çapa kadaı en çok 5- 
Pİ l Omıı x 80 mm çapa kadaı 

"o 
çok 6 Fı 12 mm çaplı balonlar için en çok 7 Fr

olmalıdır.
z. o,iiij- sıon kaıeteri lDerinde distal ve pıoksimatini gösteren iki adeı radioopak

maıker bulunmal ıdır.
t. 0,0lS;'galon kaıeıerinin maximum rated burst basıncı 6 mm'ye kıdar ç11ı 9lT- 

balonlaıda maximum 24 ATlv! 7-8 mm çağlı balonlaıda maximum 20 ATlvl, 9 mm

çupii uıoıura".aximum l8 iTv ,. l-G12 mın çaplı balonlaıda maximum 14 ATM

olmalıdu.
9. 0,035" Balon kateteri 40 cm, 80 cm ve l35 cm şaft uzunluğu seçenekleri sunmalıdu.

l0. Malzemeler lekli sleril paketlerde olmalı ve paketleri n üzerinde uluslararası

standaıdtara uygun ölçüleri, kod ve lot numaralaıı ile son kullanma

belirıilmelidir.
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KATETER, BALoN, PERİFERİK, ANJİYoPLAST|, İLAç
SALıNıML|,035" oTw

GRjı002-

r. ilaç salgılayan balon. arter lezyonlannın tedaüslnde ve buna bağlı kitik bacak iskemil€ri,

dlyab€tik ayak sendromhnnın kalıo ve başni tedavlle,lnd€ kullanılmak üzere

tasaılanmç olmaldır.

2.Balonperİferikarterleıarterlovenöıdiyalİıfistülleri,obstruktıfstenotlİleuyonlar.sFA
popıiteal, dizaltl arter dwarlannın korunması ve mekanik anjbplasti sonrasl, htıh

iyilermeyi sağlamak ve restenoz riskinı aıaıtmak amaclna uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır,

3.Balonüzerine3!8/mmıanti.restenotikpaclitareıilaçmolekülleriyükhnmişolmalıdır.
4. Üriinün etkinlik ve giivenilirlği randomiıe kont,olıü çalışmalarla kanıt|anm§ oımahdır,

5. Balon yüzeyi, yüklenmiş olan paclitaxelin hedef arter duvanna optimal transfe,ini ve

baıonun yerleştirm€ manipiılasyonunda ilacın kan abmı ile yıkanmasnı engelleyerek tam

korumah bir ş€kilde taşınma5ını, ,hellolic ve aleuritic acid bazl kaPlama (shellac) ile

sağlamahdır.

6. Balon aızerine yükıenmiş ilaç 3G60 saniye araslnda hedef damar dwanna transfe,

edilebilmeli ve ilaç dwanııda 28 ğiıne kadar da,am eden antı,restenotik etkisıni

sürdürmelidir.

7. Balon geniş kullanım amaçlan için o,o35 inch uyumlu over the wire (oTw} özelıEe §ahip

olmahdlr.

8. 8alon 14 atm (nominal 6 atm) bas|nca dayanıİlı polyamide ve semitompliant olmahdlİ,

Her iki uçta rady@pat işaretle, bulunmalı, balon içe doğru kanat|ar şeklinde katlanmış

olmalldlr.

9. sürtünmenin aıaltllma$ için distaI uç hidrofilik materyalle kaplı olmah, distal uÇ akordeon

efekti oluşumunu en8elleyecek yaplda olmalıdır,

10.8alonpİofilı,hertürlilezyondan8eçebilecekincebirYapıdaolmah0.035uyumluolanlar
6F lntroducer içinden gepbilmelidir-

11. Balon kateter çapıan 4, 5, 6, 7, 8 mm, balon uzunıukıa n zo, N, @,ü, ı0o, 120, 15o mm,

katete. uzunluklarl 80, 135 cm olmaııdlr,

Genel Hükümler
1.stefilürünlertek|iPaketle'deolmah,ürünğze'indeoriiinaletlketbulunmalı,eüket

aızerinde lot numarasl, §te,ilizasyon şekli, son kullanma tarihi bulunmalıdır,

2. Raf ömriı 24 (Yirmidört) ay olmaldlr,

3. Baıon kateter, cE kalite bel8eslne sahip olmahdlr,

4, Balon kateterin yetkili distİıbitörü veya Yetkilendirdiği fırma

bılgi bankaslna orijinal barkod numaralan lle kaydı yapılmış olma

ürünün uıusal
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