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8F PoRT KATETER TEKNiK ÖzELLiKLERi

1. Kateter uzun süreli vaskuler infüzyon amaçlı tasarlanmış olmalı CT ve MR uyumlu
olmalıd ır.

2. Kateter uzun süreli vaskuler infüzyon amaçlı tasarlanmış olmalıdır.

3. Kateter iç rezervuarı titanyum dış rezervuarı ise Polyoxmethylene ile kaplanmış olmalıdır.
Kaplama yuvarlatılmış köşelere sahip olmalı bio ve hemo uyumluluğu yüksek olmalıdır.

4. Rezervuar septumu silikon yapıda olmalı ve çapı 12,1mm olmalıdır. Özel giriş iğneleri ile
en az 2000 giriş çıkış yapılabilmelidir.

5. Rezervuar yüksekliği kolay hissedilebilmesi için 12,2mm, taban çapı 30.08x22.6mm,
ağırlığı 7,69 olmalı ve üzerinde 3 adet sabitleme deliği bulunmalıdır. Rezervuar iç hacmi
0.59ml olmalıdır. Eliptik üçgen tasarımı sayesınde yeri rahat şekilde bulunabilmelidir.

6. Kateter Ve rezervuar ay.| ay.| olmall kateter sabitleme kilidi kolay kitlenebilir özellikte
olmalıd ır.

9. Kateter uygulama seti seldinger yöntem|i olmalldır. Kateter yerleştirme işleminde ihtiyaç
duyulacak tüm malzeme ile aynı ambalaj içinde bulunmalıdır. Ambalaj içeriği aşağıda
belirtiImiştir.

o 'l adet Titanium üzeri poM kaplamalı port kateter rczeNuarı
. 1 adet 8F poliüretan kateter.
. 2 adet XRO konneksiyon halkası
. 'l adet düz huber iğne
. 1 adet kateter intraducer
. 1 adet J uçlu 0.035 inch 60cm klavuz telli sheat intraducer
ı 't adet 18G 70mm giriş iğnesi
ı 1 adet tünelleme inğesi

10. Kateterin UBB kaydı olmalıdır

1'1 .Amba|ajlar üzerinde Sterilizasyon tarihi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim
edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az bir yıl milatlı olmalıdır.

Dı Öğıetn llpl lÇhnıa iOl.U

'".,W,ffi*"'

7. Kateter basınca dayanıklı olmalı minimum 325pic basınçta ya da 22,4bar basınçta
çalışabilmelidir. Bu ozelliği sayesinde gerek CT gerekse basınçlı madde gönderilmek
istendiğinde uyum sağlamalıdır.

8. Kateter çapı 8F (2,65mm), iç çapı 1.7mm, uzunluğu 60cm, iç hacmi ml/1Ocm de 0,24ml
olmalıdır. Kateter üzerinde cm işaretleri olmalı bu sayede damara kaç cm giriş yapıldığı
belirlenebilmelidir.



5F PoRT KATETER TEKNiK ÖZELLıKLER|

1. kateter uzun süreli vaskuler infüzyon amaç|ı tasarlanmış olmalı cT ve MR uyumlu
olmalıd ır.

2. Kateter iÇ rezervuarı titanyum dış rezervuarı ise Polyoxmethylene ile kaplanmış olmalıdır.
kaplama yuvarlatılmış köşelere sahip olmalı bio ve hemo uyumluluğu yüksek olmalıdır.

3. Rezervuar septumu silikon yapıda olmalı ve çapı 7.Bmm olmalıdır. Özel giriş iğneleri ile
en az 2000 giriş çıkış yapılabilmelidir.

4. Rezervuar yüksekliği kolay hıssedılebilmesi için 8.7mm, taban çapı 22xl7mm, ağırlığı
2.9g olmalı ve üzerinde 3 adet sabitleme deliği bulunmalıdır. Rez'ervuar iç hacmi 0.2ml
olmalıdır. Eliptik üçgen tasarımı sayesinde yeri rahat şekilde bulunabiımeıidir.

5. Kateter ve rezervuar ayfl ay-| olmall kaleter sabitleme kilidi kolay kitlenebilir özellikte
olmalıdır.

6. Ka.teter basınca dayanıkJı olmalı minimum 325pic bas|nçt a ya da 22,4bar basınçta
çalışabilmelidir. Bu özel|iği sayesinde gerek cT gerekse'baıınçlı madde gönderilmek
istendiğinde uyum sağlamalıdır

7. Kateter çapı 5F (1,65mm), iç çapı 0.65mm, uzunluğu 60cm, iç hacmi 0.4ml olmalıdır.
kateter üzerinde cm işaretleri olmalı bu sayede damara kaç cm giriş yapıldığı
belidenebilmelidir.

8. Kateter uygulama seti seldinger yöntemli olmalıdır. Kateter yerleştirme işleminde ihtiyaç
duyulacak tüm malzeme ile aynı amba|aj içinde bulunmaııoır. Rnioaıaj içeriği aşağıdı
beIirtilmiştir.

ı 1 adet Titanium üzeri POM kaplamalı Port kateter rezeryuarıı 1 adet 5F poliüretan 325psı basınca dayanıklı kateter.o 2 adet XRO konneksiyon ha|kası
o 1 adet düz huber iğne 22G
o 'l adet kateter intraducer 5F
. 't adet J uçlu 0.01B inch 40cm klavuz telliı 1 adet 12cm sheat intraducer
ı ,1 adet 2OG 4,5cm giriş iğnesi
o 1 adet tünelleme inğesi
. 1 adet şlrlnga. 1 adet damar kaldırma aparatı

9. Kateterin UBB kaydı olmalıdır.

10.Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim
edilen her bir malzeme teslımat tarihi itibarı ile en az bir yıl milatlı olmaııdır.
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PEDiATRiK UzuN süRELi HEMoDiYA[iz KATEIER TEKNix şanrıııeıııesi

ı. isrgıeııı ırxıtiK özEttiKIER
1. Hemodiyaliz için uzun süreli damar yolu sağlamak için internaljugularvene uygulanabilir

olmalıdır.
2. kateter tek parçadan oluşmaIl hiç bir aparatl daha sonra katetere monte edilmemelidir.
3. Diyaliz Katetera düz Ve göVdeden küVrlmll (U şeklinde) 8F X 15 cm olmallDlR
4. Kateterde yan delik|i ve yan deliğl olmayan formlar mevcut olmalldır.
5. Kateterin iki lümeni birbirinden ayrılabilir olmalıdır. Kateter, bu özelliği ile hastanın

anatomisine göre ayrılabilmelidir.
6. Kateterinuçlarnın ayrılabi|ir olması özelliği ile resirkülasyon Ve tlkanma oranl en aza indirilmiş

olmalıdır.
7, Kateter üzerinde cilt altı sabit]emeyi sağlamak ve enfeksiyonlara karşı bariyer oluşturması

amacı ile bir adet düşük profilli cuff bulunmal|dır. Dü§ük profillicuff olan kateter tercih
edalecektir,

8. Kateter üzerinde döndürülebilir dikiş kanatlarl olmalı ve bu özelliği ile güVenli dış fiksasyon
sağlanmalıdır

9. Kateter üzerinde arter yolu için klrmlzı Ven yolu için mavi renkli birer klemp bulunmalıdır.
10. Kateterin uzatmalar| üzerinde priming hacim işaretleri bulunmalıdır.
11. Kateterin yapı|dığı malzeme Triniflex olmalıdır.
12. Kateter alkolVe ayot tabanll dezenfektanlarla kullanıldığında zedelenmemelidir.
13. Kateterin oluştuğu kit şeffaf ambalaj|a kaplı olmalldlr.
].4. Kateter kata ü2erinde kateter uygulaması ve kullanımı hakkında bilgi Veren prospektüs

bulunmalıdır.
2. sPtiT CATH DiYAtız XATETER KiTi içiNDE

splitcath Diyaliz kateter seti tek bir ambalaj içerisinde kullanlma sunulmuş olup aşağıdaki
malzemelerden oluşmalıdır

1. 1 adet 8F çift lümenli uçları yırtllabillr düşuk profilli cuffı olan kateter olmahd|r.
2. 1Adet gıriş iğnesi olmalıdır
3. 2 adet damar dilatörü olmalıdır
4. En az 1 adet markerl. J uçlu guidewire olmahdır
5. 2 adet enjeksiyon kapağı olmalıdır
6. 1adet tunellingtool (trokar) olmalıdır.
7. 1Adet kilitleme mekanizması olan valfli peelawaysheath olmalıdır. Bu özelliği ile hava

embolisive kan sızıntısı riskini minimalize etmeIidir.
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3. AMBAIA, VE sTERitizAsYoN
1. steril , şeffaf ve orijinal ambalajında olmalıdır
2. son kullanma tarihleri kit üzerinde belirtilmelidir.
3. sterilizasyon süresi ambar teslim tarihinden itabaren en az 3 (üç) yıl miyadlı olmalıdır.
4. Numuneler denenecek olup, uygun olup olmadlğlna bakı|arak karar verilecektir.
5. 2 adet numune Verilecektir,


