
T.c.
Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 0024l
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: KALP DAMAR CERRAHi SERViSİ - 22 / F YILLIK MALZEME ALIMı
Fiş Kodu :

Fiyal KDV Haıiç olarak veritmelidir. Malzemelerin Marka§ veya Özelliği mutlaka bğliıtilmelidir.
UBB sorgulamasına gö.e ğn düşİık 3 teklifbaz allnacaktır. sGK Ödenir/Ödenmez teklifte belinil§cektir.
sUT kodu belirtiımcyen tek!iflcr değerlendirme dışı blrakılacaktr. Pakete dahil olup olmadlğl tek|ifte bçlirtilecellir.
sUT fiyatınl 8şaı ıcklifler değcrlendirme dışı bırakllacalıır. Ödemeler muayene kabul sonİasü 1-3 Ay arasındadf.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yiiklenici hiçbir hak ta|ebinde

bulunmayacaktr.
Teklifveren isıekliler },ukandaki tüm maddeleri şaltstz kabul etmiş sayllacaktlr.

son T€klif Tarihı: 26.03.2018 SAAT l7:00

*Tanlmlaylct firma bilgisi olmalı ve teklifile birlikte sGk so.gulama sisteminiı çıkttsl teklifile billiktç verilmelidir

idare No : 63 760.3 8.32.00.0 l .330
idare Adı : Hanan Üniversitesi Araştırma v€ Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgi|eı yukarıda bildirilmiştir

s.No Mal / Hizmet Adl sut Birimi
Kodu
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Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 TORASiK ENDOVASKÜLER
AORTİK STENTGREFT
(TEVAR) uYGUIAMASI
MALZEME SETI CruM
PARÇALAR OAHİL)

KV4001 20 ADET

2 AORİK STENT GREFT
BALON KATETERİ

KV1198 30 ADET

3 INTRADUSER SERT,
AORTIK STEN GREFT IÇIN

KV1200 40 ADET

4 ENDOVAsKÜLER AORİK
STENTGREFT (EVAR)
UYGULAM§I t,lALzEME
sffi crÜM PARçqLAR
DAHİL)

KV4000 1 0 ADET

5 NAViCROSS DESTEK
KATETER, 4 FR.135 oq
STRAIGHT

KV1 218 ADET

6 YöNLENDiRiLEBiLEN
UZUN SHETH

KR 1050 30 ADET

7 KILAVuz TEl- 032"_038,,
SÜPER SERT, Ro UÇLU,
260-300cM

KV1305 40 ADET

8 STENT VAsKütfR GREFT
KAPU İLAÇ BAĞU VEYA
KAPLAMAu
KENDİLiĞİNDEN AçILAN
NiTİNoL oRTA 13,5 x 80
MM

GR2038 10 ADET

9 10 ADET

Toplam(KDV
Hariç)
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SUT KODU:KV4001

TORASiK EN DOVASKÜ LER AORTi K STENTG REFT (TEVAR) UYG U LAMASl

MALZEME sETi (TÜM PARÇALAR DAHiL)

1. Stentgreft kendiliğinden açı|abili(self expandable) olmalıdır-
2. Stentgreftin stent kısmı nitinol, greft kısmı polyesterden imal edilmiş olmaldır.
3. Stentgreftin boyu 'l30mm*'1Omm, 170mm*lOmm, 230mm*lOmm

seçeneklerinde olmalıd ır.

4. Stentgreftin çapı 24mm ile 44mm arasında olma|ıdır.
5. Stentgreft özel asimetrik nitinol tel konfigürasyonu sayesinde zorlu anatomilerde

ve gerektiğinde arkus aortayı dönebilecek yapıda olmalı, kink yapmamalıdır.
6. Taşıyıcı sistemin profili 24mm ile 28mm çap aralığında 20Fr, 30mm ile 36mm çap

aralığında 22Fr ve 40mm, 44mm çaplarında 24Fr olmalıdır.
7. Taşıyıcı sistem kateter uzunluğu en az 950mm olmalıdır.
8. Taşıyıcı sistemin uç kısmı atravmatik tasarlma sahip olmalıdır.
9. Taşıyıcı sistemin stentgrefti taşıyan kısmı, içinde spiral destek bulunan, kink

yapmayan hidrofilik yapıda olmalıdır. Bu sayede sadece kanama kontrolü

amacıyla introducer kullanımı gerektirmelidir.
10. Stent greftin proksimal ucunda '1Smm uzunluğunda kapsız stent bulunmalı, bu

sayede kısa boyunlu hastalarda kullanılabilmelidir. Bu konfigürasyondaki stent
greftlerin distal ve proksimal uçlar için konik (tapered) şeklinde olan seçenekleri
de bulunmalıdır.

1'1. Stent greftin proksimal kısmındaki 'tip capture' mekanizması sayesinde stentgrefti
istenildiği zaman mekanizmasından ayrılabilmeli, istenildiği hallerde tekrardan
pozisyonland ırma yap ılabilmelid ir.

12.Kolay ve doğru yerleştirme yapılabilmesi için stentgreft üzerinde üç bölgede
radyopak işaretler bulunmalıdır.

13. Bu işaretler platin iridyumdan yapılmış olmalıdır.
14.Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip

o|malı, 3 kademeli acilim sistemi sayesinde hekime kontrol rahatlığı sağlamalıdır.
,l5, İletim sistemi, kullanıcının stentgrefti her adımda 4mm açılacak şekilde veya

sürekli-hızlı şekilde açmasını sağlamalı ve bu geçişleri seri olarak
gerçekleştirebilmelidir
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KV1198 - GR1180 AoRTiK BALON, STENTGREFT İÇiN STANDART

1. Torasik ve abdominal endovaskuler uygulamalar için uygun olrnahdır.

2. Poliiiıetandanyapılmışolmahdır.

3. Teklif edilen balon 46 mm'ye kadar büyüyebilmelidir.

4. Teklifedilen balon l2f introducer shath ile çalışabilmelidir.

5. Teklif edilen malzeme CE belgelerine süip olmalıdır.

6. Tekli steril ambalajında teslim edilmelidir.
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Kv1200 - GR1182 iNTRoDUsER sET, AoRTİK STENT GREF,I İÇİN

1. Torasik ve abdominal aorta endovaskuler stent gıaft uygulamalan için uygun

olmalıdır.

2. Hemostatik valfi dşan kan vermeyecek yapıda olmahdıı.

3. işlem sırasında sheaü İ.izerinden birden fazla katater ve guide wire ile aynı anda

çalışmaya imkan vermelidir.

4. Hidrofılik yapıda olmalıdır.

5. Değişik çap seçenekleri olmalıdır.

6. Teklif edilen malzeme CE belgelerine sahip olmalıdır,

7. Tekli steril ambalajında teslim edilmelidir.
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SUT KODU: KV4000 TÜM MALZEMELER DAHiL

l) ENDOVASKÜı-En aoRrİ« STENT GREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETI
(TüM PARÇALAR DAHİL ) KV4000 ,e DAHiL - l adet

2 ) Stent-greft Dilatasyon Balonu - 1 adet - KV1198,
3) lntroducer Sheath(Aortik Stent Greft icin) - 2 adet - KV1200

ABDoMiNAL sTENTGREFT SET| TEKNiK ŞARTNA^^ELERi

l )o)Abdominol slent-grell Ano Gövde Teknik Şorİnomesi

1. Greft stent se|f-expandable olmalıdır.

2. Stent materyali nitinol, greft materyali ise polyesterden yapılmış olmalıdır.

3. Taşıyıcı sistem 20F ve 22F kalınlıklarında olmalıdır.

4. Taşıyıcı sistem ucu atravmatik tasarıma sahip o|malıdır.

5. Taşıyıcı sistemin stentgrefti taşıyan kısmı hidrofilik kaplı olmalı bu sayede ek olarak

introducer kullanımına gerek kalmadan femoral arterlere girişim yapı labilmelidir.

6. Ana gövdenin proksimal çapı 24-34 mm arasında olmalıdır.

7. Distalde ipsilateral bacak çapı 12-22 mm arasında deşişmeli, klsa bacağln çapı sabit

14mm olmalıdır.

8- Ana gövdenin toplam boyu '1 30mm olmalıdır.

9. kısa bacak boyu ise 8omm ve 100mm uzunluk seçeneklerinden her ikisine de sahip

olmalı, kontralateral bacak için örtÜşme (overlap) olacak 30 mm uzunluk buna dahil

olmalıd ır.

10. Taşıma sistemi üzerinde kısa bacağın konumunu gösteren işaret bulunmalıdır.

11. Ana gövde üzerinde
bulunmalıd ır.

yerleştirmeyi kolaylaştırmak için radyopak işaretler

ll Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olmalı, 3

kademeli(p, D ve N) acilim sistemi sayesinde hekime kontrol rahatllğl sağlamalıdır.

iletim sistemi, kullanıcının stentgrefti her adımda 4mm açılacak şekilde veya sÜrekli_

hızlıŞekildeaçmasınlsağlamalıvebugeçişleriseriolarakgerçekleştirebilmelidir.

l)b) Abdominol Sleni-gıelt Konırololerol Bocok Teknik Soılnomesi

1. Greft stent ana gövde ile uyumlu olmalidir,

2. Stent nitinol, greft materyali ise polyesterden yapılmış olmalıdır

ıcı sistem 16F ve 18F kalınlıklarında olmalıdır
A\
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4. Taşıyıcı sistem ucu atravmatik tasarıma sahip olmalıdır,

5. Taşlyıcı sistemin stentgrefti taşlyan kısmı hidrofilik kaplı olma|ı bu sayede ek olarak

introducer kullanımına gerek kalmadan femoral arterlere girişim yapı labilmelidir,

6. Distal çapı 12,24mm arasında değişmelidir.

7. Proksimal çapı sabit 16mm olmalıdır.

B. Kolleteral bacak boyu örtüşme bölgesi (overlappİng zone) hariç 50mm, 70mm, 90mm

veya 'l05mm boylarında olmalıdir.

9. Greft stent self-expandable (kendiliğinde açılabilir) olmalıdır,

,tO.Anagövdeyeyerleşiminikolaylaştırmakamaclylaproksimalvedistalkısmında

radyoopak işaretler bulunmalıdır.

11. Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olmalı, 3

kademeli(p, D ve N) acilim sistemi sayesinde hekime kontrol rahatlığı sağlamalıdır.

12. iletim sistemi, kullanıcının stentgrefti her adımda 4mm açılacak Şekilde veYa sürekli-

hızlı şekilde açmaslnl sağlamalı ve bu geçişleri seri olarak gerçekleştirebilmelidir.

2) Stenl Greft Diloiosyon Bolonu leknik Şorlnomesi

1. Abdominal ve Torasik aort anevrizmalarında, stentgreft yerleŞtirmede destek

sağlayıcı yapıda olmalıdır.

2. Balon kompliant yapıya sahip olmalıdır,

3. Tam yerleştirme amacıyla üzerinde radyoopak işaretler bulunmalıdır,

4.Balonhızlışekildeşişmeliveaynıhızlainecekşekildedizaynasahipolmalıdır.

5. 0.035" kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır,

6. Uyumlu olduğu minimum sheath çapı 12F(4mm) olmalıdır,

7. Balon şiştiğinde çapı 1Omm ile 50mm arasında değişmelidir,

3) lntıoducer Sheorh(Aorrik stent Grefl lcin) leknik Şoıtnomesi

1. Endovasküler kateter ve stent greft sistemlerinin damarlara giriŞine kolaYlık

sağlamalıd ır.

2. Hidrofilik kaplaması sayesinde güvenli girişe olanak sağlamalıdır,

3. 30cm uzunluğunda ve 2OF,22F ue 24F iç çaplarında olmalıdır,

4. 20cm uzunluğundaki modelleri bulunmalı ve bu modellerin 16F, 18F ve 20F iç çaplarl

olmalldlr.
5.SürekliolarakhemostatikayarlanabilirliğiileOFi|e24Farasındakapatma
sağlayabilmelidir.
6. Azami tıkanma direnci ve esneklik için sarmal bo

7. Sistem tek elle kullanılabilecek yapıda olmalıdır,
ru dizaynına sahip olmalıdır
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Kv7278 PERİFERAL DESTEK KATETERi

. Periferal destek kateteri 65, 90, 135 ve 150cm uzunluklara sahip
olmalıdır.

ı Periferal destek kateteri 4F introducer ile uyumlu olmalıdır.
ı Periferal guiding kateter 0,035 inch guidewire ile uyumlu

olmalıdır.
ı Periferal destek kateteri düz ve 30 derece açılı uç şekiilerine sahip

olmalıdır.
o Periferal destek kateteri polyester elastomer+tun9ten+pi9ment'

den mamul örgü yapısında olmalı fakat distalde 25mm' si örgü
olmamalıdır.

ı Periferal destek kateteri iç çapı distalde 0.92mm proximalde
1.05mm, kateterin dış çapı da distalde 0.95mm ve proximalde
1.39mm olmalıdır.

ı Periferal destek kateteri ilk 400mm'si hidrofilik kaplı olmalıdır.
o Periferal destek kateteri distal kısmında görünürlüğü arttırmak ve

stent pozisyonlandırabilmek için 3 marker' a sahip olmalı ve bu
markerların ilki 1.mm, ikincisi 40.mm ve üçüncüsü de 60.mm'de
yer almalıdır.

o Periferal destek kateteri düşük penetrasyon direnci ve kolay girişi
için telden katetere tapered yapıda bir geçiş olmalıdır ve bu
tapered geçiş 12 mm uzunlukta olmalıdır,

ı Periferal destek kateteri, tübüler yapıda olmalı ve bu yapıdan
dolayı kink yapmamalı ve esnek olmalıdır.

ı Periferal destek kateteri, yapısından dolayı güçlü bir back up
desteğine sahip olmalıdır.

ı Periferal destek kateteri, tekli paketler ha|inde olup, son kullanma
tarihi kutunun üzerinde belirtilmelidir.
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KR1oso-yöNLENDlRiLEBiLEN uzuN sHEATH TEKNlK özEı-ı-irı_en

1- Sistem 0.035"-0.038" guide wire ile kullanıma uygun olmalıdır,

2- Sistem 5-6-7-8-9 ve 10 french boyutlarında olmalıdır,

3_ Sistemin 55_70 Ve 90 cm olmak üzere farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.

4-Sistemradyoopakotmalı,ayrıcaproksimalinderadyoopakmarkerbulunmalıdır.

5_ sisteme entegre edilmiş hemostatik walve ve buna bağlı 3 yollu stopcocklu

olmalıdır.

6_ sisteme entegre edilmiş mekanizma ile sheath damar içerisinde iken proksimali

yönlendirilebilmeli , 0-160 derece arası açı verilebilmelidir,

7_ Uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarlnln en az birine sahip olmalıdır,(|So,

FDA,cE)

8- Tekli ,steril orjinal ambalajında teslim edilmelidir,
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L KVI3O4-KVI3O6 Back Up Meier Kılavul Tel

1. Back-up Meier Krlawz Tel paslanmaz çelik, PTFE kaplama şafta süip olmalıdu.
2. Back-up Meier Kılavuz Tel ucuna do$u incelmeli, bu sayede çok esnek ve şekil

verilebilir bir uca sahip olmalıdır.
3. Back-up Meier Kılavuz Tellerin uç alanlan, iç krsmı paslanmaz çelik olacak şekilde

radyopak altın kaplama tungsten spring coil wound ile kaplanmış olmahdır,
4. Back-up Meier Kılavuz Tellerin kullanılabilir uzunluklan l85 ve 300 cm, olmalıdır.
5. Back-up Meier Kılaıuz Teller disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında

sunulmalıdır.
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Kl2027 - GR2038 Self Expandable Heparin Bağlı (Bonding)

Periferik Stent Greft PTFE KapIı Teknik Şartnamesi 0.035"

'l. Stent Greftin iç yüzeyi ultra thin ePTFE, dış yüzeyi nitinol kaplı olmalıdır.

2. StenlGreft heparin bağlı olmahdır

3. Heparin ePTFE kaph stent{refte uc- uca kovalent bağla bağh olmalıdır.

4. stent_Greftteki heparinin 3 ay boyunca salgılanması özelliği ürunün kullanım

kllavuzunda açıkça belirtilmelidir. kısa dönem (3 ay) bioaktif heparin akivitesi

oluşturacak şekilde, heparin stentgreftdeki epTFE içine zerk edilmek üzere bağ|l

olmalıdır (bonding) ve ilk kullanlmda ve kısa dönemde (1 ay), heparin akivitesi

kan akışı ile yıkanarak yok olmamahdır.

5. Stent greft üzerinde hiç bir şekilde sütür kullanllmamış olmalıdır,

6. stent greft açıldığında seçilen uzunluk değerini birebir sağlamalı, hiçbir şekilde

malzemede kısalma olmamahdır.

7. stent greft flexible ve düşük profile sahip olmalıdır

8. Sistem kendiliğinden açılabilir (self expandable) olmalıdır,

9.stent€reft,poplitealarter,SFA'hastalıklıvedüzensizarterduvarlarınl
kaplayabilecek esneklikte olmahdır.

10. Stent greft smm , 6mm , 7mm , 8mm , 9mm , 'l0 mm , 'llmm ve 13mm çap|arı

için 10 cm uzunluklarında olmalıdır.
,l1.Stent-Greft0.035inch26ocmveya3OOcmklavuztel(guidewire)üzerinden

çalışacaktlr.

12. Teklif edilen malzemenin sFA de uzun dönem çallşma sonuçları olmalıdlr, SFA

delyıllık3yıllıkve5yıllıkprimeraçlkkalma(patensi)oranlarıteklifilebirlikte
belirtilecekVebununlailgilidestekleyiciklinikçallşmalarteklifilebirlikte
sunulacakır.

13. Uluslararası kabul görmüş kalite standartlarlnln en az birine sahip olmalldlr; (lSo,

FDA,CE) buna ait belge ihale komisyonuna sunulmalıdır, ürün veya amba|aj

üzerinde işaretinin olması gerekmektedir,
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kv12llo Tek llmekli Makro snare yakalama sistemi Teknik Şartnamesi

1. yakalama sistemi, bir kateter ve tek ilmekli bir kementten(snare} oluşma|ıdır. kement şaftı

üzerindebulunanbirtutamaksayesindekonumlandırmakolayyapılabilmelidir.

2. Malzemenin endovasküler ve non-Vaskuler kullanlm için uygun seçenekleri bulunmalıdır,

3. Titanyum nitrit kaph tungsten ilmek, kırılmaya dayanıklı, yüksek biyolojik uyumluluğa sahip,

mükemmel radyo,opak özellikte olmalıdır,

4.EsnekNitinolşaftsayesindebükülmeyedirençve1:1torsiyonkontrolüeldeedilebilmelidir.

5. Şaft ile ilmek arasında doksan derecelik açı olmah, bu sayede yabanc| malzeme yakalanması

ve kontrolü kolay olmalıdır.

6.Kateterinucundaradyo-opakbirbantolmah,böyleliklesistemfloroskopialtındakolay
izlenebilmelidir.

7. Snare şaft uzunluğu 120cm olmahdlr, Şaftl 12ocm olan yakalama sisteminin, 10ocm

uzunluğunda kendi kateteri olmahdlr,

ı. ilmeği 10mm olan yakalama kateter çapl 4Fı'ten, ilmeği 15mm, 2omm ve 30mm olan

yakalama kateter çap| ise 5F/ten büyük olmamalıdır,

9. Tüm malzemeler, kateter ve kement, tel ile tek bir paket içinde, steril olarak teslim

edilmelidir. Steril malzeme en az bir yıllık miatlı olmalıdır,

10. Malzemenin FDAve cE onayl, uBB kayd| bulunmalıdır,
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