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HAREğlıi
Sıra No: 00583
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: 16

Fiş Kodu

KALEM TıBBİ SARF MALZEME ALIMı KARDiYoLoJi

:

YAKLAŞIK MALiYET

Son Teklif Tarihi: 08.08.20l8

s.No

Maı / Hizmet Adl

M I kta rl

1

KLAVUZ TEL 0,32 / 0,38 HiDRoFiLİK 260-300 cM

2

4

KLAVUZ TEL 0,32/0,38
R SERT TEFLON KAPu 260300 cM
PTCA KILA VUZ TE L, 0,0 1 4 1 5 0- 1 90 cM ARAsİ (G UIDE
WiRE 0 1 soFT J
PTCA KILAVUZ TEL/ 0,014- 150-190
DRoFI K

5

KATETER BALON ANJ

6

KATETER, BALoN,A

7

3

0,14

L

125

ADET

45

ADET

500

ADET

350

ADET

300

ADET

350

ADET

İNDEFLATÖR - DEFLATÖR

600

ADET

8

GEÇİCİ PACEMAKER TEU

15

ADET

9

EMBoÜ KoRuYucU sİsTEM, GEÇIci, FILTREu /

30

ADET

70

ADET

40

ADET

N,l

L,
,014,,MoN
PRoFiLü KORONER TOTAL OKÜZYON BALON

K

1,2

ı4oNoRAiL / MoNoRAİLE CEVRILEBİ LEN
KILAVUZ TEL, AN]İoPLASTİ, o,014-0,o18.,
REKANAÜZASYoN AMAÇLI (FEiLDER XT)
KILAVUZ TEL, ANJIoPLAsTt, 0,014. o,018,,
REKANAUZASYON AMAçu
mcA KILAVUZ TEL, 0,014, 150-190 cM cTo (MİMCLE 12)

70

ADET

13

PTCA MİKRO KATETER VIDALI TİP

40

ADET

14

TROMBUS ASPIRASYON KATETERI

10

ADET

15

KATETER ,ANJİYoGRAFİ,ÖRGÜLÜ , YuMuşAK UçLU (038
F6 100 sI!1-2)
KATETE& ANJİYoGRAFİ, ÖRGÜLÜ, HİDRoFiuK, uzuN
(>105 CM.XSLIP_CATH BEAcoN TIP KATETER)

30

ADET

30

ADET

10
11

16

:

Birim
Fiyat

Birimi

Genel

Toplam(KDV

Haric):

Toplam
Fiyat

,
:
:

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGK sorgulama sisteminin
çıktlsü teklif ile birlikte verilmelidir

idare No

: 63 760.3 8.32.00.0 l .33 0

İdare Adı : Harran Üniversitesi Alaştlrma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir.

Adfes: Araştürma ve U}gulama Hastanesi osmarıbey Kampüsü ŞANI-IURFA
idibat lelefbn :Tel,: 0 (4\4)344 4165 Faks :0(4l4)3444l 69

Tanlmlaylcı
Fİrma ve
uBB

,ıKA

',

5ul Ktıdu KIll072- Kılar,ıız 'I'cl. 032''-0-18'', llidrofilik,
.l.eknili
260-JOOcnı
Şartnamesi

l,

Sliff Exchange l{idıılilik Kı]avuz Tel'in çekirdeğinde super esnek
özel Nikel'liıan-r,um
a|aşımııdan 1,apılmış §ilinol) ııdiopık solid bir metal içermelidir.
Nitinol core kılavuz tei'in disıal'ine geldikçe incelerek,
daha esnek ve yumuşak
1,apıda ile

sonlaıııııl:dır.

2, Sıiff

Exchange Hidrofilik Kıtavız TeI'in Nilino] Cııre'rıı üzeri
ıı.luslararası Stiff
ölçülerde, t,ıiı,olo.!ik ul gunluğıı kanıtlanmış özel polüretaı
elastomer malzeme ile
kaplanınış o] ıııaIıı,j ı ı.

3,

Stiff Eıclıangc l]idrol'ilik Kılaruz 'fel'in pulüratan vüzel,i
extra radl opak lungsıcn
ıııı]zeıı,ıe ile kap}ııırıış ojnıılıclır. Bö],iece kılaı,uz
ıel'in giiriiıürlültiğii fiııılmış
tılıııalıdır.

+. Süill L-xcl,ııngc lJiılıolliik Kıla,uz T'el'in en dışı Hidrtıtilik poliııeı
malzenıe ılc
kııplııııııış tı[up. su ve kan gibi biyo|ojik sıı.:laıla temasa geçildiğinde,
biyolojik

oı.ı&ıda en zor geçişierden bile rahaıİkla geçebilecek kayganlıkta
olnalıdır. Bu
malzeıı-ıe poItır,etan nıalzeıııe ile birbiriııden aynlnravacak
şekil<le kapJannıış
oImalıdır.

5.
6.

Stifl Exchange Hidıı.ılilik Kıtavuz Tel'in ucu losinlik]e atravmatik
olına!ıdı:,
Stit'| Exclıange Hi.lroilik Kı]a,uz Tel'in polimer L{iıirofilik kıplaııası
ile

kateıer.

Kılar uz ıe] tizeıiııden ilerleıiIdiğinde çok kola1. karıııasını sağlamalıdıı.

7. Sıili lırci,ıııge ]lidıolj]i].

]iılar uz ']'cl'iıı Süpe.

bükii]nıelcrıJcıı etkilcnııınıcli ıckrar eski

esıck \iri:ro] coı,e sa-ıesiııJt,
şekliıi ılııaiıdır. Bu özelliği ile kılaruz ıe]

lıuıve tli hatizııl,a saiıip tı!ııalıdır.

8. SıitI Exchııgc l-:lidroilik Kılaı uz 1'ei daııar içinde l lork kontıolü sağlamalıdır.
9. sıiff Exe lııu,ıge Hidrotjlik Kılavuz Tel'in 0.035-0.038 inç kalıılığında ı e 260-300
1 :

cıı ıızıınlıığunda.

düz ya da açılı

ıç alternılil)eri olmalıdır.

l0. StilT Exclıange }-liılrolilik Kı laı.ı-ız Tel teker teker anıbalajiaımış steril paketlerde
olmalı ,e pakeı üzeriıde ulııslar arası sıiffları ıyguı cuide wire in ölçüleri, kod
ıınlara_ıı. lot ı,ıımarısı ve son ku]lanma taıihi belirtilmelidir.
l1. Stifi Fxchııg., Hjdıtıfilik Kı laı,uz -I'ı,l'in FDA veya CF heIgele ri o]ıııalıı.lır,
l2, ['riinlcı,cıı ıı. ] ( iki] _vıl nıiat]ı ıes]ııı eıiilecekti:
l3. Kııi]aninı sırısıııclıı tireıi;,ıı l-ııılası o]ıluğu saptaılan

ııı ai

kırdi;,rılııg laıal:ıdan lıiı. tulaııtü ıutulup {irnıa,va söz]
tarafındaıı üıreısiz yeııisi ilc değiştiri lecekıiı. 1,',, l",l]ltif

n,ıcler hastanedt"

i

bildiriiecek ve flıııa

-,

tP,

suı «oa" KRI077- Klavuz

tet, 0,032"-0,038»

süpeı sert

te,,ıı kaplı, teknik

şartnamesi
J' SuPer Slilf Kılavuz Tel'leı ]lem vascular
irenı nonvascular uygılamaiar için
icJeal olmalıtlır.
2.. Sı:peı Stil}'KıJar,uz Tel
teilon kaplanıa o]malıdır.

Sıii! Kılıl'uz I'el'ler 0,0]5-0.038" kaiınlığında
ve 260-300 cnı
i;,,,]|ill
.i. Diiz

uzunluğuıda

uçlı ı]mıtıdıı.

-i,'f rcuııbiis olıışıımuna kaışı dirençl i olnıa]ıdır.

6, l(la,rız ıel göı,desi kıvımlı daııaıiarda
kateler v* baioııı rahat
§ıyabilııesi için
güçlendirilmiş supıı.ore yapı§lıda
olmaldır.

7.

Malzeme sıeril ı,e or|inal aınbalıjındı
leslim edilnıelidir,

8. l]]usiaıarası

kalile belgelerinden e:ı

9' Aııbalajlar üzerinde
i

ız

birine ( CE

sıerilizasliı'ı yöııeııi ıarihi

- FDA

ve son

) sahip

olmalıdır.

kullaırıa tarihi bildiıilmetidiı.

0. Ürünleı en az 2 (.iki)
1ıl nriaıla tesiim edilecektir

]l'

Kiıl]anını sırasınrla ürcıinı hatısı ol<Juğu
sapıaııan nra]zeıığier hastaneilc ili kardiıoJog
ıı;-tiludııı biı ıııaıılr luıulrıp İrııar,ı sozlıi
lıiıdirileceı ve 1lı.ııa taratlndan iicııısiz yeıisi
ilc
ılcğiştiriiecck ı iı.
]2, İhalcdeı ölıçe

ıumuıt

lj'

tesıinı etme-r,en tektifler i}ıle :!ışı

bırılu|ıcıkİıı

İhaleııeı öıce l adet numune bölüme
ışslim edilecek. ihale soııası bölüm ıarallndiın
kulianiıı süıcşinde değerlendiı,ilıcek. kullanılaı
ına]zenıe geri iade ediIme-,,,ecek. ı.ı).ıun

olına1annıalzenıedığer|endirnıedışılıııakılıeıkıı,..-'.
]-{.

Ihaic sı_;ıucunüttr

ilrüı leııiıi l0

iş güniinü

,

geçnıtııclidir,

(
.

;,.,.l,tpii

ııtfi tqnol

.. ,j!!.]{tra

ıislnğü

,ittp"o,,

\'."l

t,L

}

Sul l(tıılu KRl08{- 0,01.1 inch Soit Ouideırire 'l'eknik
Şırınamesi

|- Cuider,irı

0.01,1

iııclı kıIınlığııda l80

ve koroırer aıji1.oplasıi

cı-ıı uzunluğundı

işieıı|eriııde kulianııııa ıi,guı olmalı<iır.

2- Faıklı

lezyonlarda kullaı:ıımı kolaylaştımıai, için yunıuşk uç kısmı diiz ve j

şeklinde olmalıdır. Bu seçeıeklerden her birinden hangi oraıtarda tercih edileceği
ıeslimaı önc.,si biIdiriiccckıir.

3-

t)isıa] ucu lıola.,-ca şekil ,erilip ve bu şekli uzun süre muhaüza edebilnıesi için
şekil alııa çıbukçuğu ihıiva eıneiidir.

J- Disıal kıs:ıı kal,gaııiıiı
ıı,ıal.erı,at le kapl

a*ırağak, lezy,oırlarda atıa,rıeıik geçişi sağlayacak

anıııış oln.ıalıdıı.

5- Kılavuz Tel'in giiniıebilen (x-Ray altında)

uzunluğu en az

J cnı

olma]ı, lez,cin

görüıtüsünü kıpaııamaiıdır.

6- kıla,uz Tşl

özellik]c sıenı iııpiaııasyonlarındı, stent taşma sisıemiıi destekleyici

1,apıda ve n,ılikenıınel düzel,ıie 11eksibil teşnek) yapıda olmaiıdır.

7- Malzemeler sleril orijinal aınbalajında olmalıdır.
8- İhaleye sınulan ınalzeme ürelici firmanıı en soı iiıetilen üriinü olıııaiıdır
9- MalzEme sıeril vı- ıırijinal anıbalajında tesiiıı edilnıelidiı.
10- 1,1ıslararası

kaliıe belgelerinden eı az birine (

11-|jrünleı cıı az

l

(iki)

rıl

CE, FDA

) sahip

olmalıdıı.

miatla sıeril ve oıijinal ambalajıııda ıeslim edilmeliılir.

AnıbalajIar üzerinde steriIizasyon tarihi ı,e yönıemi

iie son kullanma

tarihi

beli*ilrniş olnıalıılır.
l2- ku]la,ı-ıınr sıriısıııda iireıinr hata§ı olduğrı sapıaııan malzenıeleı hasıanedc iki
kardi1,o1og ıaraliırdaıı l-ıir nııanak tuııiup liııııaı,a söziil bildirilecek ve ljnııa
1aralindaı iicreısiz 1cıisi ile değişıirilecektiı.

l3- ihaletJen önce ıumuıe t€sıim eİğı€yeı

l{- İhaleden öııce

l ıdct

telrlitler ihaıe dışı

tıırıkılacıkİlr

nurn.:nc t ölilıı,ıe tçslin,ı edilecek. ihalc soı,ııası bölüuı

larafındaıı kııl]anını siirı,siııde değeılendirilecek. kıllaııılan malzeı,ıe geri iade
cdilnıevecek. ııı guı olıı,ıaveıı nralzeııe değerlendiınıe dışı bııakılacakiır

l5- lhıle sonıcuntla üriin temini l0 iş güniinü gcçıneiffelidir.
,

lıNi,lYfİÜ
, ,,;*nriltalrl€ş

.,l:ilıiİ

.ı..-ı,

!

o

ıdıtıı9ı

ıo lğt6^\

q}

Suı ktıdu: KRlOtiıa-

HiDRoİriİ-ıı

ş^lt,t\.,\\ıİsi

l.
2.
,],
'|'

Özııı,ıi«rı

P.|.KA

KlLAvUz Tn,İ .rlKNiK

girişiııllıııı:ıde kı]lıııma ul gun ı_ılmılıdlr.
0.0 l 't" iıç ) kalııiığıntlıl \ c cİ az l
ll0 cııı uzunluğunda olmalıtİır.
\liikeııınıel "tofque" iiueliiğiıı lıaiz olnıa]ı,
).nmuşak kısım kaplaması ''torque''
özelliğini engellemel.ecek yapıda (bağlantısız)
olnıalıiiır.
K(]liıl,](.r Arter
{

Disıal s'gücnt {)'üıışaı lısın,ı) sürttiırnıevi
engı."lleyici jıidıoiilit kıçlıırır

ı

ıpolin,ıtrliısahip olıııalı. bu kaplaıııa bi,olojik
ııvıınıiu oiınalı. kıla.ı.uz ıe] proksimal
sL"gnenli İse Pl'|'E kaplı i.ılııalıdır.

5, kırrııılı
6.

ıorıu,oz ve kılsifi]ı lezyonlaıda diseksiyona neden
olmadan geçme özelliği
oldukça 1.i.iksek olııalıdır.
Kı]:ılıız ıcliı ciir.tiııclı j lt ıl lX-lia} ıllln<la) Ltztlnltıiıı
cı 1hz]a ] clll (}]l11illl. je/\1,Il

ıi

7.
8,
9,
l{',

t

l.

]riirl

ı

LiJiiı ı] liıl:ıiı1:.lı

ı:ı.ı ı lı J l ı.

Kı]aı uz ıcl r-iiksek dt'ızel tlc kı.ınırol eelilebilir r.apııJa
olııılıdır.

l'ekliiveriien ııılzenıeııin t]Bl} koılu, SJT tıoıiu
ile eşteşmek zoıııttıdır. Aksi
durumda teklildeğerlendirme dışı kalacakıır.
ilıı]cdcn
ııumune teslinı tımıl,en teklil'ler ihıle ılışı bırakılıcı
lı.ı ı r
'jııçe

iha]etjcn ilııce

l ıdıt ııuıııune böliiııe ieslinı edilectk. il.ııle

sonrasr

bölüıı

taralııdan kulIaıııın süresinJe değerlendirileıek,
kullaıılan malzeme geri iacle
edilmeyecek, ul,gun oimıyaı ııalzeme değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
İhale sonucunda ürüıı temini l0 iş gününü geçmemcliılir.

'

.J
,İliJNnüyüDü

"H

ı., "."üiji:u,-,

(-

,
{

b

§ıİ Kodu: Kııl}95-A§JiorLAsTi l]Al,oN KATETER TEKNiK ŞARTNAMESi
sisteııı, semicompliant, .her iki^ ucunda
xcl,ıange)
-nım
balo.n için en az 3 olmalıdır ı,e 2,25 mnı
.Jl,uput işıııli ve kaliaıma sayısı 2,25
Altİnjaki sizelar için S lip katlaınalı yapıda olmalıdır,.
?. Balon maıeıyali POLİA\4ID den imal edilmiş olmalıdıı, _
en az_30 em'lik kısmı hidrofilik
Sürıünmenin azalması içiı Disuil uç ve Disıal şaft'ın
olmalıdıı,
İuplİ V Coaı } olmalıtlıı. Proximal şaft silikon kaplı

Baltıı kateıır Moıoroil(llapid

e

ı
i)eflıslrında esk; ölçtisüne iıebilıışlidiı,
],]_i--l n]]ıı iiıiisı cül ilz ]
İlrlunlnr. l,,,,1 olaıak 10--10 ııııı ırısı cn az 9 r,e çep olarak
l'arkl ı bol,ııı içerııel idiı.
6 Balonkaıeıerlıı.ln1.25.1.jıınıÖlçüleriteknıaıkerlı.diğerölçüleriçiftr.eüçmarkerlı
tılnıalıdır.
(oİ*ri,ı |ılıl lı 1,15 cııı ıılmılı. prıxi:ıal şaft kalınlığı en çolı 2 i, Disıal şaft kalınlıgı
en çok 2..l l- olmalıdır.
r,e çıprız lczlon
S
rlı1-1u]. corrugaıed şati dizalıııııa sahip olmalı. 1,üksek itiş.geçiş
itilchilirliği çok ! iiksek 0lııalıdı!,
9. (";;, p;"in.ıai.i clesrek reıici oln_ıalı. ancak kırılıııa öz_elliği lıııluıııanıalıdlr.
ltl. İateı"rln içiııdeı 0.014" guıde wıre kolayca geçebilmelidir,
vıyı 0,,l0 mm düşük.olmalıdır,
İ İ. a;lo, geçiş prolili 0.0l6 İıı},ı
raıed burst pressure asgari 14 atmosfe:
12. Balon 6 atmost'erde no.ninuİ- Olçly, vaınalı,

1

olma!ıdır.
olmalıdıı, Sterilizas1,on bitinı
i3. Balon kateıeıleı steril paketler halinde ambalajlanmış
siıresi eıı az bir r ı1 o}mı|ıdır,

1.1.1slcııccckbir]oııiarınçıpı,elıoylaılt,lalrırsoıııılıelirlenccektir.Dıh:ısiııı.ı
l-ıastangn]izccistcnenijlçiılelde,eadeıtetlrnıaıaıal].lndaııdeğiştinııcyıpılacağı

ııııhhüı edilnielidir.
\{alzenıı:ler CP ıınai,lı ıılnıaiıdır,
nıalzenıeler haslanede iki kardiyolog
l6. Kııllanını sııasında ilr.ti* İrnİrr, ollrığu saptanan
re ııııi,ıa 1ıtrııılııJ,ııı ijeıeı-,:
[,ıir turaııak ıutulııp iirıııvıı sözlii b]lilirilgcek

l

i.

tOraiıııdan
1

eı,ıisi ile

ileğiştiıilecekıiı,

ite eşleşmek zorundıdır, Aksi
l7.-l'ektii vcıilen ma]zeınenin LlB§ kodu, SUT ktı<iu
tiurumıla

ıı!lif

değeılcntlirme dışı

kalıcıklır,

lckliiler
l8. İlaledeı önçe fiunıune tesllnr etmeyen

iiıle

dışı

bırakı|ıııktır

19.ilıaledeıröncclıdetnumüııeböliııı.teslinedilecek.il.ıalesıırrasıbölüıılarafindııı
nıalzeme geıi iıde edilnıeyecekkullınırı siiresinı"le cie ğcılendiıile,.^ek. kullanı]aı
u1

gtııı

20. İhıte

olıııy:ııı

ıırıılzeı-ııe Jeğeılcndimıe dışı bırirkılacaktır,

soıucuıılır ürün ıeırıiıri l0 iş gününü geçmtmelidir,

I
,

l

l,,

ı

b , 'u'

Ktıtlu Kltl lj9fj- Rclr,anaiizısr,ırn llırloıru Kıtelcri Tcknik Şırlnınıcsi

l

\1onoıaii (RX) yapıslnda ıt 0.01.1" inç kalınlığıııda kılavuz ıel]eı}e uyumlrıolmalıdır.

2

Prolsimal şaii kalınlığı nıaksiırrum 1.9F. distal segmeı1 kalınlığı
n,ıaksimum 2..1F

ise

olııalıdır.

lubiliı kiıleteı uzıınluğu ı,ıriırin,ırıın

3

Kı-ıl]anı

1

Lezyoı giriş prolili

]

,10cnı

n-ıaksimunı 0.016"

olıııalıclır.

inç; lezyon geçiş prı.ıiili

maksimum 0.02l " iııç ıı]nıalıdır.
5.

Balon çapı 1.0 ve 1.25 mıı içerisinden seçilebilmelidir.

6.

Balon uzrınluk]arı 5,10. 1j re 2()ınnr içeı,isiıdeı seçilebilııelidiı.

,l

Baloı-ı iizerinde(sadece ıırüasıırıla)

.

laııınıiaı,ıcı işarel olıı,ıalıdır.

ıi,

Balıı:,ı uctı (iez1 on giriş nokıesı ) ı.ızı-ıııluğu ınıksinıum l .5mnıolnıalıdır,

9.

Baioıı nonıinal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR o]nıalıdır,

10.

Ba]on kateıer CE ona1,)ı oln,ıalıdır.

1l.

]]ılon kıteıer steıil orijiııal ın,ıbalajında üretin,ı r,e ıiik.,tim talihlerinin kal,ıılı

12,

ç:kartılabilir etiketlere sahip ori.iinal aııbalajlarıl latesIim edilnıelidir,
.Leklif
ı,erilen :nalzemenin UBB kodı, SUT kottu ile eşleşmek zorundıdır. Aksi

i,ıidtığı_i

durumda teklif değeriendirme dışı kalacaktır.

l3.

Kııllaırını sı:asıırda ilretiırı hatası olduğı,ı sapıınaı-ı malzeıırelcı hasıanede ikı

kaıılil'ıılogtıraİndanbiıtuıaııakıutuluptirınal'asözliibilJiıilecekreİrıııır
taıatjndan ilcreısiz 1enisi iie değişıirilecektir.

öıce nuıııune tesliın etmeyen tek]ifler ihale dışı bırakılacaktır,

l1.

İlraleden

l5.

ıhale,icn iincc 1 a«lct nuıııune böltime teslinı edilccek,

soırrası hölüm

geı,i iaJe
ııı.ai,ıırtlııı kı_ıl]ıııııı siiı.csinde clcğeı,leııdiıilccck. kulLaııl]iıı-ı ı,ıralzelrıc
edılnıe1,,ecek. ı,ııgun oln,ıal,ıı-ı

16.

ihıie

ıııalzeıre değerleııdirııe dışı bırakılacakıır,

İhıle sonucunda ürün teınini l0 iş gününü geçmemetidir,
::-

ş*

.J

ı/

q

lndeflııör (lııllıtion Dcvice)'|'eknik Şırtnamesi
l

l23-

Gönilebilir şettafenjektör haznesi, basınç skalası ve pistoııu olnralı,
Dn az20 cc sıvı alabilnıeli ve 30 alm basınç skalalr ııanometreye sahip
olnıalıdır.
Ergonamik dizayna sahip sol veya sağ elie ıahatlıkla manipüle edilebilmedir.

:l- Hızlı şişirme kolay ve hızlı kilitleme

ya da

kiliti çözmeye yiiksek basınçlarda dahi

hıziı basınç azaltmaya elverişii olmalıdır.

5- cihızıı kiiiılenme nıckanizııası

yandan çekilme şeklinde değil proıinıal

1,üzde sola çevrilerek açilması ve önyüzde saaı

,e öı

l2 hizasına getirilerek kilitlenecek

şekiIde diza1.,ır edilmiş olmahdır.

6- cihazın şişme

kaııizıı-ıasrırın pistonunun ıahaılıkla saaı yönünde
çevıilerek
dizayn edilmiş olmalıdir.

7-

Basıırca dal,anıklı uzaıına kablosu ,e steril pakeıe
üç|ü musIuğu

89-

me

aı

az 30 atm baslı.]cıı daı,anıklı

bulumıatıJır.

Sıeril orijinai aınbalajında ve son kullanım sijresi en az2 yıl olmalıdır.
İhalele sşnulan kalater iiretici firmanın en soı iiıetilen ürünü olmalıdır

l0- Nlalzeme steril ve orijinal ambalajında tesliıı ediimeliclir.
l

i- Li]uslırarası kalite belgelerinden en az birine ( C[ - FDA

12-

) sa}ıip

olnıılıılır.

kullanını sırasıııda üıe,tiıı halası olduğu saptaıan malzemeler hastanede iki
kardiyoiog taraiından bir tutanak tutulup fiımaya sözlü biidiıilecek ve firma
taıafından iicrelsiz 1.enisi ile değişıiıilecektir.

öılce 1 ,rdet numune böliiııe tes]inı edilecek. ilıa]e sonrası böliiıı
taraiırdaı krı]lanını süresinde değe;,lendirilecek, kuliaııılan nralzeıı,ıe geri iadc

13- thaleden

cdi]:ıe_,"ecek. ııı,guır tıln,ıar ııır n-ıalzeııe değtrlendirme dışı bırakılacaktıı.

l.t- İhaleden a]üce nunluııe teslim etmeven tekli{ter ihıle dışı bıraitılacaktrr

l5- İhnlc sonucunda ürün teııiıri l0 iş güıünü geçmemetidir.

/

'"'',|İ:,Wfu

/

E\

Sut Kodı KRi029- Ceçiei l)ıceııakcr §iektıodu Tenik Şartıamesi

l.

Katetcr geçici kalp §tinıülas!,önu amaçlı, elekııod kateıe. olmalıdır

2.

Topiaı,ı kateıer l ]5 cnı. kullııılabilir uzunluk

1

10

cnı ve

ıyrıc, lıaioıIu

seçenekleri

ı:ılnıalıdır,

3.
4.

Kııeıer 5 r cl,a 6 |reıch çalııııda olııalıdıı.
Kaıeıer üzoıiıdeki eleiırod aıılığı lü mıı olmalıdır.

5. Kaleleıin
6. Kııcıeıiı

kalp içinde uyuıı_*-ı i}cten uç kısıırı pısliınmız çelikten iireti}ııiş ıılııal;dır.

g(iı,dısi 1leksiLı}. ııravmatik ı,e lronibiis ıiskiıi azalıaıı pol1,üreıan

ııalzgmedeı üreıilnıiş oInralıdır.

7.
8.

Kateter gövdesi yüksek tork özelliğine

süip clmaiıdır.

Kateteıin gövıiesi raha1 ve kolıy ye:leştirmeye uygun }urıuşak ve rad1,opak
n,ıılzgmeden ilretilm iş olmalıdır.

9.

}]lekırodlar düşük eşik değe:lcriııc ve yüksek iletkenliğe olaııak sağlayaıi koaksiyel

iletken ıarzıııdıı üretilmiş olnıalıdır. Kateteı geçici kalp slimülasyonu amaçlı, elektıod
kaıeter olnıalıdır
10. Kullanı lnııdık taıı z-aııan pacenrıkeı, bağlaııtı uçlarını koruyan izo!asvtın l,ıışlıkları

bu]ı"ıı-ıııalıdır.

ll.

\lerkezi iIeıken (katod) nı1,loır bir izolas,von içiıde 3 çelik tel sargı şeklinde olnıalıdıı.

12,

Dış iletke n

13,

Kullııııın sırasında

1a!ıOt.)

çelik

!e

l saıgıdaıı

oluşıılıdır.

üreİim haıası olduğu sapaanan malzemeleı hastaıede iki kardiyoiog

taraİndan bir tutanak tuiıılup fiımaya sözlü bildirilecek ve firma taıafiıdaı ücretsiz
1,enisi ile değişlirilecekıir.

leslim ctnrcyen teklifteı ihıle dışı bıralulacıktıı
15. lhaleden öncı l ıdet nümun€ bölüme teslim edilecek, İhale sonıası tıiiliim taıafından
kullaı.ıını süresinde cleğerıendirilecek, kullaıılaı malzçme geri iade eölmeyecek,
ı.ıl,gr:n olmay-an ıııalzeıııg değerlendimıe dışı bııakılacaktıı.
t
l6. İhılc soııucınıla ürün temini t0 iş gününü geçmemeliılir.
1{. İlralec]en örıce nuırıune

:

,

9\

SUT KODU: GRl18s_Disral Ktırun:a Filtresi

l,

sistem ka.otis arter prosediirleri

içiı

özel üretilııiş

olııalı

ve monoraiı tıtnıalldır.

2. Göıdeıinı sislemi, en az l 8ö cm uzunlığunda olmalıdır.
3. Sisıem 0.01,1'' (inch) ıel üzerinde olmalıdır.
4. Sisıemin fi]tre kısmının 5-7 mm çap seçonekleri mçvcut
olmalıdır.
5. Filtrelemeyi yapın kıs:mdoki poliüretan mombr:ıı üzeıinde
anda

kaı akımının

sağlıınınası

içiı ınaxiııunı

buluııııılıdıı.

filıreleme yaptp a}ııı

50-300 nıikroı çapında ıjelikler

6, [iltreıin

f'loroskopi ?ltüüıda görtinü iaiılüğünün
s.ğlanması için niıinol kalbs sisremi
üzerindc ,1 adeı , filtre k:snıının distaiinde
ve proximalinde ise 2 adet radyopak

marker bulıırmalıdır.

7. Sisıemin geçiş prolili nininıum 3.2 F(frınch) olmalıdır.
8. [iltrede mutlaka 0,0l4 telinin ayrı olarak lez1,-,r_ını geçmesine
9, 'le] ile filtrç beraber haıekeı e<len ve |ezyonu sadeçe
eımeven

izin r,,ermelidiı.

tel ile geçıneye ııüsaade

fi

ItreIer değeılendirme dışı iıııakılacaktır.

t0. İhaleden önçe numüne ıestim etmeyen
tclıiifteı i}ııle

ıl,ihaleden öıçe

l

dşı bıralıılıcaiıtır

adet ıümune böıünıe tesijm etlilecek. iha]e soırası
böiüiı

taıaltndan ku]lanın,ı siircsinde cieğerlendirilecek.

kulianılıı ma]zeme geri

iade

edilııevecck. uyqın o]nıevan malzeıne değerlendirme
dışı bırakı|acaktır.
l2. İhale sonucında ürüı tcmini i0 iş günüııü geçmemelidir,

:,

:"ıriırı/nw

',,.ffii:,*,

;;i

L@)

Sut Kodu KRıO8J- Kılavuz
Tel. Anjioplısti, 0,0t,1_0,0t8,,,

şannımesi (Yumuşak Ve iıcelen ı,iı,i
n"ı-i"iiı^ry""

Rekııılizasyon Amaçlı Tekıik

rlıl'J,Tr"ıı

@otimerli)

t,

(ıonik }aın Tıtıalı
koıoııer Arfer girişimierindı mjkro
lıııallardan geçiş i;!ı özel olıral
üreıiln.ıiş olııalıdır.

?.

0.0l4"{iıch.lkalınlığında :unulnıal:dıı.

3,

Mükemmel '':orque" özelliğiııc
haiz oimalı.
çngc Ileııcı.ece|
!apıda ( [.;ığlaı ılıs:z)

vııııışaİ kısım kıplaınası

,,ıorque,'

olnıal:ıtır,

{.

Dista] scgment

ö2eiliğiıj

umuşak liısııüı.i süı.tiinineyi engelleyici
kaptamay,a (H_vdrophilic) sahip
olııalı, lıpiama bilııiojik ul,uınlı
olnıalı. proksimal segm€nt PTFE
kaplı olmalıdır.
(}

5,

Kılaruz ıel uç diıenci staıdan ııç
için 0.8 gi veya 1.5glözellikte
de olmılıdır,

6,

I)ıstı: segııeıı (yıınııışak kısıin;
özel otıırak el bir lııyganlaşıııc:
nıadde iie kaplanmış olmalı
ıe koroner Aııer içerisiıde.ahaı l,ıırığıeı
edebilınelidiı; kılavuz te] ıcıı incelen
uç yaplsln
sıhip olmılı: stanüiırı kıiavuz için
0.009'' (inç) kalıılığında oimalıdır.

?.
8'
9'

Uluslararası kılire belgel*indeı eı
az birine

1

CE - lDA

) sahip

ıılmalıdır.

i"ri]ıleı oriIinal ı'c sterii aırıLıala|ııdı
ıcsliı,ı ediiecık olıp aırıbala_ilar izeı.ind!. jterilizasyoıı
ıııihl ve iiı.ııeı]i i]e son kı]]ııınıı taıilıi Lıulinilııiş
oinıa|ıdır.
_\

|'ckjifverıIen nralzemeıiı L,llB kodu,
SUT ko«lu ile şleşmek zorundadıı Aksi
ılırumda

ıcklif değeriğıılirme «lışı kıiıcakiır.

l0, kulIaıııı sırı.,ııda ürefin: halası olduğu
sapıanan ıııaIzenıeIer ]ıastanedc iki kırdi;tıloı

ıırıf|ıdıı

bir ıı:ıanak ıutulup

İııııyı

degişıirilecekıir.

sözlii bj|rliıilecek Ve t,imıa 1aıaflndiü] i:cı.etjiZ
1eıısi ile

l 1. İısleden önce numuııe te§ıim eıııel,en
tekıifıer ihıIe dışr

ı2"

Öıcğ

l

}ıriktağıkır

adoı numune bölüırıe teslim edilecek, ilıale sonıası
bölüm ıarafından
'ıaiedeır
kıllınııı sürı-,siıdı"- değerlendiriiecek- kullaıı]ın ııalzeır.ıg qeı.i iacie
cJilııcıecck. urgıııı
olnııl,ııı nııizenıe değeı.le ıı,.]jı-nı e d ışı bırakılacıllıı.,

l.]. İhılı

ıı.ıııııınıla iirüı ıtnıiıi lti

iş giinünü gcçnıcıııelidir.

x4

§ut Kırdu KRl08,ı- Kllaı
uz'ftl.,,lnjioplasti. 0,0lJ-0,0ı8,
Rekanalizas1.on Amaçlı Teknik
şartnıımesi- {Scrl ,g incclen [
çlıı
." Kılır uz Ttli ı
l. I:inıaı'ılcıı iıkailı]]I} \ c kı.,,ı1111".,n'
kOı.uncr
iızcl olarık ıasır]ınnırş,,lın,ılı,Jır. iırıcr diult Llarının rekıııa]izt e,Jilınesi için

ıi;ıl"iııı.li"i.#;;:li

2.
3.

0.0l'l" (inch) kalınlığında ı.e
180 cıı uzuıIuğunda o]ıııalıdr.
G(iı,de ekleııe o]ı-ııama]ı. yekpııe

'

Jj:İ:J,,iİ:1,."l?J:,:',-.:i.."''ıne .hııjz olup, 1ıuıtışak kısını kapJıması

'

olıalıdır.

1;;i;iıı;;İ İffi;;,:-:*.*u' --"
5()I]ialıln.,lü.

pı,oksinııl scg,ncnı i.e

;:

,.ıur(Iuc,,

nuküasına ulaşmaduıı

prİn pl},

"1"J,l;l.."n
6. l\ıiiı uz ıc]in X-J{ar
..*_, .ilt]ndı
,liiri;l!.,h;l;,
.,,.,ndı görıinebiliı
l
ı.e lezıon geçışı soırasında
ıı;ıe r_,;ln,.,.,l;Jiıı
rıı}ıaılıkla

ıakıp

7.

Kı]aruz ıçl ucu, 0.008-0,ı
-.--- -,('0r'' (inch) kaiintığınılı indiıgenıniş.
iııcelen uç özelliğinıle
o]nıa|ıılır,

8.

}rı|ıı uz ıel scrisi uç ı]ireııci

()-1.1

9, (lıiinier

arasında olma]ı.jır.

ııri.jinai ve sterii anibalajınrla
ıes]iııı cdilcçek olup ambalajlır
üzeıinde
steli]iZas},on ıarihi ,e yönıemi
ile son İulIaı-ıına ıarihi belinilmiş
olıı:alıclır.
l0, kııl]aııını sııasıncla ıireaiı-]r
hatasl olıı.,ğu saphnaü §alzemeler
lıastanede iki kardi,.olog
ıırafüldan bir fuııuıak tutulup
tiımaya sözlü bildirilecek ve
firma ğralından ücretsiz
ycnisi ile değiştirileccktir.
t

l,

1],

-J

cllil ,eıjleıı

[:l,ll kııdu, St.T kodu ile eşleşııek
zorun<.lıtlır.
du rumdı fektif değerlenılirnıe
dışı kalıcıktır.
ihı]ıJçı iincı, nunıunt teslim cınıtı,cı
teklifler ihale dışı bırakılııcaktır

l3, iha]edcn öııce

ıı,ıı]zeı,ı

l

adet

en

iı-ı

nuıııne

^lı.si

bö]tiıne ıeslim edi]ece!, ilıale
sonrası bölüm tarafındıı

kç]lınım süresiıde değerlcnciirilecek.
ku]]anılan ııa]zenıe geri iade erlilınevecek.
ııı guı ıılııavan n.ıa]zeııre değcılen.lirnıc
rlışı b;rıkılacakıır,

lJ. İhı]ı sıııucunda ürüı teınini l0

iş gününü geçnıenıelidir
vı7

|*

i
.L

,,{İ,

l/

Lq,

xRı088- PTCA Kılavuz Tei, 0,0t{ ısO-t90 cM

Rekııııliıasyıı

l,

Kılar.uz

Te

li)

Clo

Teknik Şırlnımesi- (Seri liçlu)

l'ımaıııen tıkanırış ıe krtınikleşn]iş koronef aı,lal clarlıklar;ıııı rekaııalize
edilııetlj

içiı iizel olarak

2,

Iasaı.lanmış olnıalıdır,

0,0]1' 1inch) kalınlığın<ia ve l80 cnı uzunluğuncia olmalı. 300 cın
uzunluğunda
değiştiıııie kılavuzı da sunulabilnıelidir.
Cövde ekleme o]ııınıalı. 1.ekpare olmalıılır.

_]

vükenınrel "ıı:ıque" özelliğine haiz olmah. yumuşalı
iizelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) oİmaiıİır.

1

kısııı

kaplaması ''torqıe''

Disıal segmenı (1.,unıuşak ktsııı) süflünmeyi eıgelleyici bir tıaplamaya
süip olııalı.
bu kaplama biyılojik açıdan uvumlu olmalİ, pİoksimal segmenı PTll kapl:
olmalıdır.
6

7.

8.

kılavız telin x-Ray alıında görüıeiilen uzuııluğu 1 1 cm olmılı.
lez.,"on geçişini ıa.kiben ııhıılıkla ıakip eılilebilmeİidir-

danıar anatomisi

Kı]aıuz tel uç dıreıci 3-12 glarasında seçenekleri olmalıdır.

kılavuz tel döndürerek yöılendirmeye ve oklüzyon geçişine uı.gıı
çekiıdek

r

apısındı o1ıııalıdıı.

9

L]luslıırırası kalite belgcleıindeı çn az birine

l {}.

üıiiıler orijiıa] ve steril
slcrilizas}-oı]

ııriIıi

ve

(

CE - rDA ) süip olnıalı<lır.

ıeslim edilecek olup aınbalajlar üerinde

anıL,ıalajında

yönıeııi ile son kullaırma tarihi belinilııiş oImalıdır.

lı.

sıı,ası:,ıdı ijretiın hatası olduğu s*pıaıran ınalzenıeler lııstancde iki
kardiyolog ıaralından biı 1utanal ıuıı.ılup 1im,ıaya sözlü biliJirilccek ve tjrını
ıııııllııdaır iicretsiz yenisi ilc değişıiriiecellir.

lz.

Teklii ı,erilen nıalzeırıenin l:BB kıdu, SUlI' kodu ile eşleşmek zoruıelıdır. Aksi

kullanıı

durumdıı tcklif değerlendirnıc dışı kalacıktır.
ı3.
I

"l.

itııle ılışı bırıkılıcaklıı

ihuıçdeıı öıce numuıe teslım etnıeven ı€kıifler

ıhaleden önce

1 ıılct numuıııj

bölüme teslim eı]ilccek. iiıale soırrası böjüıı

tarafindan krıllıırım siiresinde değerlendirılecek, ku]lanılın nıa],zenıe geri iade
cdilnıel ecek. ur guı o]mar
l5.

ıı,ü

ıııalzeıne değeriendiııııe dışı bırakılacıktır

İhale sonucuntla ürün tenıini l0 iş gününü g.ç.*ry'"li,ll..

,

-,-,.,<,:t,ANrİWRbı
-

.

.

,

]

J.ı-lü..ı2r<r

r, .bifn

0iİ

P

ıı]r.ı.. 1ğ5ı§

/,'a\

W,

Sıl Xodı KRtr3Ğ PTCA Mikro Kaıeter Vidalr Tip Teknik
Kııeterı)

1.

Şartnamesi (Rekanalizısyon IlIikro

Vaskiileı rekanalizasy,on aınacıylı kuliaıım için üretilnıiş olmalıdır.

2, Yiiisel ı.ıl

giicl!ıe sahip olmalıdır,

J.

Yillsül

{.

Cövde "braided" (ıel örgii) olıı,ıalı, spiıal düzenek (shinka şaİi) ilc esnek|ik kazandırılnıış
olmılıdıı-

§.

K3leİer (dis:al) uzalı ucıı

ğ.

Kırçıer disıılinde ıadyopak işret olmalıdır.

?.

Proksimal segmeıt plastik kapIamı ile
kaId ırnıış olınalıdır.

8.

proksimal segnlent ile koınektör araslna rolas).oı,]tı olanaklı kılan ve kırılmaya karşı direnci
r iilselteıı (jzel kur r etlcndirici eklennıiş rılınalıdıı.

9.

0.0t.l" (inç) kal]nlığünda kılaruz ıel ile ul,unıiu rılnralıdıı

ilmğ giicüığ sıhip

o|ııı!ıdıı.

iıceleı

uç

{dilııöı) yapısında olınalıdır.

|ıplıııış

olmalı ve pıhlı atma riskiıi onıdaı

l0. 0.0l6" (inç) giriş profiline salıip olnıılıdıı.
l

l.

Distai segııent (60 cnı,; hidroiilik kaplaına ile kaplanıııış olmalıdıı

l2. Prcıksimal şai 2,8F. disıaI

ıJ. Kıtcleı.

luğıı l]5
sonra bildiriIecektir

1.1.

uzrın

ıe

şaft 2,6t kalıııliğıı,ıda olnralıdıı

]50 cm ı:ıIıııiı ve lıer biriıden gerekli miklar bölünı larafııdın daha

l-]luşlırarası kaiite belgelerinden eı az biriıe ( CE

- FDA

)

sahip olmalıdır.

orijinal ve steril aııübalaj:ıda teslim eılilıcek olııp ımbalajlar üzerinde slıİlizas]"on
ıırilii ı e vön:eııj ile soı kullannıa ıarihi belinilnıiş olmrlıdır.

15" Üriin|er

l6. lcklil'ı,eıilcn ıııalzeılleıiıl UBB ktıılı, S['1'

kot!u ile cşieşıııek zoruıdırdır. Aksi

duı'ıınıılı

ıeklif değerltıdiı,nıe dış! kılıcıklır.
l?. Kııllınıı sırasıııdı iiretinl l]atasl oı.juğu saptanan nralzen]eler hastanede ikj kardiyolog
tarüfından bir tuıa]]ak trıtulup İlrnayı sözlü bildiıilecek ve t]rııa taralından ilcretsiz yenisi ile
deıiştiı ilecek!:r,

öıçe ııınrurre tesliıı .1ıılerclt tıkliflcr ilıılt dışı l,ıııakılacahtır
l9. lhıleı]tı illlce l ıdgt nuınune [,ıölünıe ıesiiıı edilec,_,k. ilıale sonıası biiIüm talallnd
i iade edilmeyece};
kıı]lanını siiresiıde değerleırdiı,ilecek. kıllaırılaı ıııalze:ıe
olı,ııa1 aır ıııılzeıne değerleıdirn,ıe d ışı [ıırakılacaklıı
;
20. İlıılc sonıtuııdı ürüı tenıini l0 iş güıün
18. İlııicilgn

lrÜ\

)l^,
^.

Sut koılu: KRt l{0- İntrakoroncr't'romlıüs Aspirasyon Kateteri

l.

Tekıik şartnamesi

Aspirasyoı katetei, koroneı veya perifeıit< aierlerde bı]uıan taze ve
1ıımuşak
emboli veya lrombusun ıspiras,v-onu içi:ı özel olarak dizayı edilmiş olnıalıdır.

2. Aspirasyon kateıeri dış çapı 5F'olınalıdır.
3. (aıeıer 6F (iç çapı 0,070'' olan) kılavuz kıteterier i]e kullaı:lmaya uygun olııılıdıı.
.l. Aspirasyon kateteri. nıaksiııum 0,065'' (inç) geçiş profiline süip olmalıdır.
5. Aspirasyon kaieıeri, nominal damar çapı 2mnı ve iizerindeki damarlarda kul]anılmaya
uvg tııı ulmalı,.lır.

6.

Aspiras),on kateleri. pakeı içcrisinde. aspirısyon kaıçıeri. 3'lii nıuslı-ık Lıağl: kısa aıı
lıığlınıı. ] adet ]0 cc lili özc] ı akuıı kilitli şırıngı \,c 70 micron gozeıckİi lilıııs.yon
kıbı içermelidir.

7.

Aspiras1,on kaıeteri

8.

olııai

RXl }1oııorai] sistenı ile kullanıına uyguı şekilde dizayn edilnıiş

maksiııum

Kılavuz te|ler ile ça|ışabilmelidiı.
Aspirasyon kaieteri, en az l35cm kullanılabi]ir ızunluğa sahip olnıalı ve distal
kısımciaki kılaı,uz |el lümeni kateıer desıeğiıi antımıak için en az 2lJçıı uzunlukıı
tılnıalıdır.
ve

0.01,1"

9. kaıeterin

aspiras1,on lilıneni. çekileı ırım|ııs/ eınbolinin kateter lümeıi içerisinde
sıkışnıa riskini azaltan ve kııeteıiı pıoksimalden distal kesimine kad.aı ıyıı kesit
alaı,ıına sahip olmasııı sağlayan ThrueLumen ıeknolojisiıe sıhip olmalıdır.

l0. Aspirasyon kateteri, Aspiıasyoı liimeni ağzının distalinde. kateterin zoı lezyonlardan
geçiş özelliğiıi attıraı ve Aspirasr,on sırasında lümen ağzııııı vakuı.ı soııcu danıır
cidaıı:ıı r,ıpışaıak iırtiır-ıal zııiıa yol açnra riskiııi tızajiıuı Özçl rıç rııiıısIna sultip
tılı;,ıalıdır,

ll.;\spirasyon kateteri. gerek kateter nıanüpilasyonu gerekse vakum aspiıasyonu

sıı'asında kaieıeriıı krrı]n-ıasını engelle_veıı ve kateıerin dislal k:smı da}ıll ri,jm gövdesi
bo1,,unca devıı eden çelik ıel örgilü yıpıya sahip olmalıdır-

kateteriniıı pıoksimıl bülümü. kaıeıerin ıspiras1,on güciinü mıksinıize
ğtı]lcli aııı&c1 iie 6F kılaıuz kaıeıer ile kulIanilılığı zan,ıarı kı]ar,ız ıcılin kııcıııiıı
ıınıı,ıdın hırekeıiıri sağla,r ıı-ı ve disıdaslıiıısvon lünıen şeklinin proksinıaldt
korıııımasıııa in-ıkdn ı,eren U şekilli oluğa saiıip ıılmalıılı:.

12. Aspiras1"on

13.

Aspiııısyoı kaıeıeri disıal kılavuz tel
kolaylaşlıran teflon ile kaplı olmalıdır.

]ün-ıeni. sürtiinmeyi

azaltaıai ıelin harekeıini

l4. Kullaıım sıras:nda üretim hatası olduğu saptanan malzeıııeleı }ıısianede iki kardiyoIog
tııaliııtlo,ı bir tutanak tıırulup lirmıyı ıözlii bildirilecek r,e fimru ıaıaIiıdaı,ı ücıelsiz
i enisi ile dı,ğişıirilecektir.

1i. 11ıılcdeı öı]ce nunıune tesliIıı ctnre\ en lclılit']er ilıale dışı bırakllacaktır
l6. İlııleden önee 1 adet numüııe bölllnrc tesliııı edilecek. ilrale sonraşı bölün-ı tarafı
kıı]lınııı,ı siiıesindc değerlendiıilecek. ku]lanıIan nıalzeme geri iade edilmey
ul,grın olııral,an nıalzeme değerleı<iirme dışı bııakılacaktıı.

l?. İhılc, sonucuntla iirün temini t0

iş

günüıü geçııemelitlir.

0.^

Sut Koduı GRl00l-Nörovasküler Diagnostik katater

1. kateterler paslanmaz çelik bir örgü yapısına sahip olmalı, bu sayede 1'e

1tork özelliği sağlamalıdır

2. Kataterler 5-6 F seçenekleri o Imalldlr
3. Selektif kateterler; Wein, Ht, H3, Mani, st, HlH, H3H, JBl, J82, JB3,cK, siml, sim2, sim3, sim4, HNl,

HN2, HN3, HN4, HN5, Bam, Bem, Gen, cl, c2, C3, Mik, Van, Shk 0.8, Shk 1.0, Rc1, Rc2, Chgb, Chgc,

chg2.5, Train, Hk 1.0, contra2, RDc Ve Duck uç şekillerine sahip olmalıdır.
4. Diagnostik kateterler,0..035 Ve 0.038 İnç çaplannda sunulmalıdır,
5. Diagnostik kateterler, disposable ve kullanıma hazIr steril ambalajında sunulmalıdır.
6. ihaleden önce numune teslİm etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacatır

1adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrasl bölüm taraflndan kullanım
süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme
değerlendirme dışı blrakılacaktır.8. ihale sonucunda ürün temıni 10 iş gününü geçmemelidir.
7. ihaleden önce
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SUT KODU:GRl005- HidrofiIik Diagnostik Kateter Teknik Özellikleri
l. Kateter, naylon malzemeden imal edilmiştir ve çelik ağ örgü sistemine süiptir
.

2. Kateterin distal şaftl hirofilik katlamadır.

3. Kateter,4 F Ve 5 F çap ölçülerine süip olanı 1200 Psl bas!nca dayanıklıdır.

4. Kateterler, miikemmel torque değerlerine sahiptir
.

5. Kateterleı

l/ 1manipulasyona sahip

6. Kateterlerin uzunluğu kullanrm yelerine göre 65,80,100 ve l25 cmlik uzunluk seçenek|erine
5ahiptİr.
7. Kateterlerde açı seçenekIeri, Multipurpose, cobra 1ve C2, simmons 1Ve 2, Headhunter (H l

),

Berenstein (BERN), Vertebral, straight açllan mevcui olmalıdır.
8. Kateterlerin basınç değerleri, Guidewire olduklan kateterin başlığında yazmaktadlr. ulumluluklan

ve kaç French
9. kateterlerin akım oraııları Flush kateterler için uzunluklanna göre en az 4 F 65cm için 22 ML/S

(miliIİtre/saniye) 5F 65cm için 30 ML/5

,

4 r 80 cm için 20 M L/s, 5F 80 cm için 27 ML/s,4F 100 cm için

17 ML/S, 5F 1OO Cm için ZAML1S,4 F l25 cm için 16 ML/S,5F 125 Cm için 23 ML/S.dir.

10. ihaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dış| bıralırlacakt|r ll. ihaleden önce

ladet

numune böliime teslim ediIecek, ihale sonrası böli,im tarafından kullanım siiresinde
değerlendirİlecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerlendirme
dışı bırakılacaktır.
12. ihale sonucunda ürün temini 10 iş gününü geçmemelidir.
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