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_Fiyalar KDV Hariç ola.ak verilmelidir. Malzemelerin Markası v€.ya Özelliği mutlaka beli.tilmelidir.
-UbB sorguıamasına göre en düşük 3 teklifbaz alınacakıır. SGK Ödenir/Ödenmez ıeklifte belinilecektir.
_sUT kod-u beıinilmeyen teklifler değerlendirme dlşı bırakılacaktt.. Paketc dahil olup olmadığı teklifte belirtilecekıir.

-SUT fiyarlnı aşan teilifler değerlenJirme dışı bırakılacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arastndadır.

_scx İarafinoan UBB,den kaynaklanaJı kesintil€r duruınunda yükleniciye öd€me yapılmayacak v§ yüklenici hiÇbir hak talebinde

bulunmayaca}İtr.
-SGK Ödenir/Ödenmez
-Paketc dahildir/dahil değildir
-Tanımlalrcı Firma bilgi;i o|mah ve teklifbiIlikte sGK sorgulamam sisteminin çıktısı ıeklifile biİlilİe verilmeıidir.

-Teklif formunda belinilmiş olan sUT KodIan ve UBB Firma Tanımlayıcı No eşleşmclidir,

-Teklifveren istekliler yukaIldaki tüm maddeleri şaltslz kabul etmiş saylacaklr.

-İdare No : 63760.38.32.00.0l .330
-İdare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

-Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler 1ukanda bildirilmiştir,

Son Teklif Tarihi:

*Tontmlaytcl firma bilgisi olma|ı ve teklifil€ birliktc sGK sorgutama sisleminin çlkıısı teklifilc birlikte verilmelidir

s.No Miktarl Birimi Birim Toplam
Fıyat

Tanımlayıcı Fırma ve UBB

1 ı,4EKAıix KAl-p KApıĞı MrrRAL 1 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

Adrcs] Araşıırma ve Uy-gulama Hasıanesi Osmanbey Kampos0

Doğrudan Temin Mail : dogrudantemin]a]harran.edu.tr
ihaıe Mail AdreŞi : satinaıına63?hotmail.com

lnibat t€lefon : Tel.: 0 (4|4\ 3U 44 44 Faks ;0(4l4)3444000§ANLIURFA

Mal / Hizmet Adl

Doğrudan Temin İletişim : 0 (4l4) 344 41 78

inale ileıişim : 0 (4l4) 344 4t 65-58ı0



MEKANiK BİLEAfLET MiTRAL ROTATABLE
KALp KApAĞI üRüN özıı-ı,iĞi

l. Kalp kapÇı FDA onaylıdır.

2. Kalp kapağı mekanik ve bileaflet yapıda bir kapaktır.

3. Kalp kapağnın yapnklan kapak halkası içinde dönebilme ''roıaahte" önlllğine süiptiı

4. Kalp kapağının açılma açısr E5"'dir.

5. Kalp kapğının seyir açısı S5{P'dir.

6. Kalp kapağının halkası ve yapraklan piroIitik kırbondan yapılmıştır.

7. KalP kaPğının dikiş lıalkası double velour polyesıerden yapılmış ve üzeri heıhangi başka bir malzeme ile
kaplı değildir.

8. KalP kaPağı, yapraklannı annülüsün üstiiüıre doğru çken "yükseltilmiş menteşe ekseni" tasanmına süiptir.
Bu tasanm özelliği ile yapraklar hem mekanik hem de hidrolik olarak her kardiyak döngüde yıkaıabiliİ ve
kiylece pıhtı oluşma riskini en aza indirebilmektedir.

9. Kalp kapağının yapraklan kelebek şeklindeki menteşe içerisine ofurmaktadır

10. Kalp kapağının menteşesi aşrnmayr en aza indiren ve kapağın ömrünü uzatan 'dizleınlİ menteşe''
tasarımına sahiptir.

11. KalP kaPağının hem halkası hem de yapraklan MRI taıı yöntemiyle ulrumlu ve radyopak özelliktedir;
sinefluoroskopi srrasında x-ray ışını altınü yaprakçıklann hareketleri görülebilmektedir.

12. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş igraleri mitral kapakta 4
adet olarak bulunmaktadır.

13. Kalp kapağının kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak futucu ve 1umuşak yapıda bir
döndüriicü bulunmaktadrr

la. Kalp kapağnın her ölçüsü için şekillendirilebilinir tunıcu ve ölçme seti bulunmaktadır.

15. Kalp kapağı mitral için 19 mm'den başlayarak 37 mm'yekadaı 2'şer olarak artan ölçülere süiptiı
(l9, 2l, 23, 25, 27, 29, 3 l, 33, 35, 37 mm)

16. Kalp kapak protezi düşük profilli yapıdadır. (3.4 mm)
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