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Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmanb€y Kaİnpüsü ŞANLtURFA
Irtibat telefon: Tel.:0 (4l4) 344 4165 Faks :0 (4l4) 344 4l 69

Tanlmlayrcl Firma Ye

ulB

SUT KODU: KRllls SET, INTRODUCER PERİFFERİK
öncüı,ü, rıi»noririK TEKNİK şARTNAMESİ

1

45-64cm,

set, bir adet kayganlaştıncı kaplanmış krlavuz kateter ve bu kateterle ulumlu

dilalörden oluşmalıdır.

2.

Krhf kalınlığı en fazla 6.5F (2.8mm), iç liimen genişliği ise en az 0.090'' inç

3.
4.

Kılıf uzunluğu 45-65 cm olmalıdır.
Dilatör, ucu inceltilmiş ve krlf uyurnu miikemmel (piiriizsilz) bir yapıda olmahdıı.

5.

Kılıf uç şekli dliz, açılı

6.

Kontıalateral yaklaşıma uygun olmalı ve kink olmamalıdır.

(2.29mm) olmalıdır.

(45 derece) olmah; aynca

RDC altematifi

de sunulmalıdır.
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SUT KODU: GRl066 SET, INTRODUCER PERİFFERiK
öncürü, rrionoririK TEKNiK şARTNAMESİ

l.

45-64cm,,

set, bir adet kayganlaştıncı kaplanmış krlaıuz kateter ve bu kateterle uyumlu

dilatörden oluşmalıdır.

2.

Kılıf kalırılığı en fazla 6.5F

3.
4.

Kılıf uzunluğu

5.

Kılıf uç şekli diiz, açılı

6.

Kontralateral yaklaşıma uygun olmah ve kink olmamalıdır.

(2.29mm) olmahdır.

(2.8mm),

iç

liimen geniş|iği ise en az 0.090'' inç

90 cm olmalıdır.

Dilatör, ucu inceltilmiş ve krlıf ulumu miikemmel (piiriizsiiz) bir yapıda olmalıdır.
(45 derece) olmah; aynca

RDC altematifi

de sunulmahdr.
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KıLAVuz TEL, o32"_o38", HıDRoFıLıK, 260-300cM
KR1068

1.

Hidrofilik Kılavuz Tel,in çekirdeğinde super esnek özel Nikel_Titanlum
alaşımından yapılmış §itinol) radiopak solid bir metal içermelidir. Nitinol core
Kılavuz tel'in distal'ine geldikçe incelerek, düa esnek ve yumuşak yapıda ile
Standart

sonlanmalıdır.
2. standart Hidrofilik Kılavuz Tel'in Nitinol Core'un üzeri uluslararası standart ölÇülerde
biyolojik uygunluğu kanıtlanmış özel polüretan elastomer malzeme ile kaplanmış
olmahdır.
3. standart Hidrofilik kılavuz Tel,in polüratan yüzeyi extra radyopak tungsten malzeme
ile kaplanmış olmalıdır. Böylece krlaruz tel,in göriinürlülüğü arttınlmış olmahdrr.
4. Standart Hidiofilik Krlavuz Tel,in en dışı Hidrofilik potimer malzeme ile kaplanmış
olup, su ve kan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik ortamda en zor
geçişlerden bileiahatlikla geçebilecek kayganlıkta olmalıdır. Bu malzeme polüretan
rnulr.." ile birbirinden aynlmayacak şekilde kaplanmış olmalıdır,
5. standart Hidrofilik I(ılavuz Tel'in ucu kesinlikle atravmatik olmahdır,
6. Standan Hidrofilik Kılavuz Tel'in polimer Hidrofilik kaplamasl ile kateter, Kılawz tel
üzerinden ilerletildiğinde çok kolay kaymasını sağlamahdır,
7. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel'in Süper esnek Nitinol core sayesinde bükülmelerden
etkilenmemeli tekar eski şeklini almalıdır. Bu özelliği ile l<llavuz tel kuwetli
hafızay a sahip olmalıdır.
8. Standart Hidiofilik Kılavuz Tel damar içinde 1 : l tork kontrolü sağlamalıdır.
9. Standart Hidıofılik Kılavrız Tel,in 0.035_0.038 inç kalınhğlnda ve 150_180 cm
uzunluğunda düz ya da açıh uç altematifleri olmalıdır,
paketleıde olmalı ve
10. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel teker teker ambalajlanmış steril
numarası,
paket üzerinde uluslar arası standartlara uygun Guide wire in ölçüleri, kod
iot numalası ve son kullanma tarihi belirtilmelidir,
l1. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel,in hem FDA hem de CE belgeleri olmahdır.

.§,^\
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KILAVUZ TEL, o32"-o38", HıDRoriıix, 260_300cM
KRl072

l.StandartHidrofilikKılavuzTel'inçekirdeğindesuperesneközelNikel-Titanyum
'
bl, metal içermelidir, Nilinol core
vapılmış §itinol) radiopak ,olia
jistal,ine
"l.İ,r.ra*
geldikçe incelerek. daha esnek ve yumuşak yapıda ile
rılavuz tel,in

2.
-

"3.

sonlanmalıdır.
uluslararası standart ölçülerde
standart Hidrofilik kılavuz Tel,in Nitinol core,un üzeri
kaplanmış
;y;uduğu kanıtlanmış özel polüretan elastomer malzeme ile
olmalıdır.
extra radyopak tungsten malzenıe
standart Hidrofilik kılawz Tel,in polüratan yüzeyi
olmalıdır.
olmalıdır. noyı... kilavuz tel,in görünürlülüğü arttırılmış

İ;l"İk

tü;pil;ş

4.StandartHidrofilikKılavuzTel.inendışıHidrofilikpolimermalzemeilekaplanmış
ortamda en zor

tan gibi biyolojik sıvılarla temasa geçildiğinde, biyolojik
poliiretan
"İrp,
g.çebilecek kayganlıkta olmalıdır. Bu malzeme
*"E*."". tıı"iunutıiı.ıuay*nlmayacak
şekilde kaplanmış olmalıdır,
İar"..
-St"nau.t ile birbirinden
olmalıdır,
Hidrofilik Kılav,z T"l'io u"u kesinlikle atravmatik
S.
Kılavuz tel
|oıme. uidrofilik kaplaması ile kateter.
6.
-' Standart Hidrofilik KııaııJ i"i,in
tlr.ri"a"n ilerletildiğinde çok kolay kaymasını saglamalıdır,
sayesinde bükülmelerden
7. Standart Hidrofilik «,ıurr', İ.ı;ı"İtıper esnek Nİtinol core
ile Kılavuz tel kuvvetli
etkilenmemeli tekrar eski şklini almalıdır, Bu özelliği
hafızay a süip olmal ıdır.
kontrolü sağlamalıdır,
8. Standart Hidrofilik Kılavuz Tel damar ıç inde l:l tork
ve l50-1 80 cm
kalınlığında
0.038 inç
9 Standart Hidrofilik Kılavuz Tel'in 0,035uzunluğ unda düz ya da açılı uç altematifl eri olmalıdır
ve
ambalaj lanmış steril paketlerde olmah
l0. Standart Hidrofilik I(ılavuz Tel teker teker
gun Guide wire in ölçül eri- kod numarası,
pak et i\zerinde uluslar arası standartlara uy
idir.
lot numaIas ı ve son kullanma tarihi belirtilmel
de CE belgeleri olmalıdır.
hem
FDA
hem
l1. Standart Hi<irofilik Kılavuz Tel'in

*

Kl

LAVuz TEL, ANJıoPLASTı, 01 4_o1 8", REKANALizesyo ıı
AMAçLı
KRl083

1.Kılavuztel,scitaniumisimliçoközelbiralaşımdaniiretilmiştiı,busayedediğer
t"lin ucunun birden çok kere
malzemelere gOre daha- İyi tork verir

"

2.

l.

4.
5.

verir,
şekillendirilebilmesine izin
İ(ılavuz telin proximal ve distal çapı ,014 inch tir,
r,luru telin İ g2 cm ve 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuttur, seçenekleri ve de telin
I(llaluz telin her iki uzunıuk seçeneği için düz ve açılı uçlu
olmalrdır,
distal ucunda kısa ve uzun tapered çekirdek seçenekleri
uç sertliğini arttıran Yütlemeler
Kılavuz telin distal ,ç to.-,İau telİn itilebilirligini ve
uzunluğu 11 cm ve yükleme 3
bulunmalıdr. uzun tapereJ moJelde tapeıed tsım
cm ve yükleme 6 gram
kısa tapeied modelde tapeied kısım uzunluğu 8

;;-;ili,"

olmalıdır.
polimer rnalzeme ile kaphür,
tel, ICE@ isimli çok kaygan bir Hidrofilik
verilebilir, ayrıca şekil
telin ucunun 2 .ojnli.ıii"toıu.tıne birçok Leıeler şekil
tutma özellikleri de miikemmel diizeydedir,
görülecek şekilde radYooPak
8. Krlaıuz telin distali fır";;rk;pi;İİ; net bir şekilde
özelliktedir.
ambalaj iizerinde sterilizasyon ve son
s. i<,i;;; i.ı, steril ve orij inal ambalajındadır,
belirtilmiştir,
(
kullanma tarihi, üretim parti seri LOT ) numarası
üretilmiştir. bu sayedc d,iğer
alaşımdan
;r.i bir
10. Kılavuz tel. Scitanium ;i.ıi-;;k
'-to,k
kere

6. Kılavuz
7. Kılavuz

malzemelere

gtl..

Oat,u"'

i|i

u",i, ve telin ucunun birden çok

verir,
şekiltendirilebilmesine izin
ve distal çapı ,0l4 inch tir,
1 1. İilaıuz telin proximal
ii. rri""u. t"ıi. 182 ". ,. 300 cm uzunluk seçenekleri mevcuttrrr.
için düz ve. açılı uçlu seÇenekleri ve de telin
13. Kılavuz telin her lı.i uruı,rı. s"çeneği
seçenekleri olmahdır,
distal ucunda kısa ve rızun tapered çekirdek
itilebilirİigini ve uç sertliğini artlıran Yüklemeler
14. Kılavuz tetin distal uç t,.--,İJu t.ıİn
kısım uzunluğu 11 cm ve yükleme 3
bulunmalıür. Urrn tup""J modelde tapered
uzunluğu 8 cm ve yükleme 6 gram
gram olmalı, kr.u tup",J ,odelde tapered kısım
olmalıdır.
bir Hidrofılik potimer ınalzeme. ile,kaplıdır,
15. Kılavuz tel, ICE@ isimli çok kaygan
birçok kereler şekil verilebilir, aYnca Şekil
16. Krlaıuz telin ucunun 2 #,i,"ıtİ."boı*iine
tutma özellikleri de mükemmel düzeydedir,
bir şekilde görülecek şekilde radyoopak
17. Kllavuz telin distali fl_"_'.c

;iJnet

özelliktedir.
ambal
l8. Kılavuz tel, steril ı,e orij inal ambalaj ındadır.
be
kullanma tarihi. iiretim partı seri ( LOT ) numarası

zasyon ve

-t .'-,

sor1

KATETER, oKLüzyoN, TEKRAR LüMENE einiıvı,
GERçEK ı_üıvıeı.ı orru ceçiş
l

.

2.
3.
4.
5.
6.

KR1121

Destek kateteri periferik vasküler işlemlerde kılaluz tellerin ve diğer girişimsel
alellerin yerleşimini kolaylaştırmak ve destek vermek amacıyla kullanılabilmeli,
kılaıuz te1 değişimıerine imkan vermeli, kontrast ve salin göndermek amacıyla bir
kanal oluşturmalıdır.
kateter
Destek kateteri tek lümenli şaft tasanmına ve over_the_wire sisteme sahip bir
olmahdır.
Destek kateterinin 0.014", 0.018,, ya da 0.035" kılavuz teller iie uyumlu seçenekli
ölçüleri olmalıdır.
0.037"
Kateterin lezyon giriş profilleri 14 için: 0.0i8", 18 için: 0.022" ve 35 için:
olmahdır.
Kateter 65,90, 135 ve 150cm şaft uzunluklanna süip olmalıdır,
içinde yer
Distal şaft boyunca 3 adet ıadyopak marker eşit aralıklar ile vasküler sistem
belirlemeye yardrmcı olmalıdır.

z.Bumarkerlannaralanndakimesafe14vel8içinl5mm,35içinise50mmolmahdır.
8. Distal marker kateterin distal ucundan yaklaşık 2mm mesafede olmah ve vaka
sırasında pozisyon belirlemeye yardrmcı olmalıdır,

kolaylık sağlamak iizere hidrofilik
Şaftm distal ab cm,lik klsmı ğiriş ve çıkışlarda
kaplamalı olmalıdır.
ve darlıklardan geÇiŞı
10. Kateterin ucu proksimalden distale doğru, tel üzerinden lezyon
kolaylaştırmak amacıyla, incelerek gelmelidir,
ve pürüzsüz bir kılavuz
1ı. inceierek gelen bu uç, mor renkte olmalı ve yüksek göriiırıürtük
ıel geçişi
r _t_ girişı
,:_:_.
ız. «at-eteın pioksimal ucunda tel girişi ve sıvı enjeksiyonu için dişi lüerJock
olmahdır.
ıı. itiıeuiıirılgi arttırmak için kateter şaftı bolunca kalınlık ve sertlik değişken olmalıdır,
görülebilmelidir,
t4. Kateterinlaftı ve hub kısmı şeffaf olmah böylece kan kolayca
sunulmalrdır,
l S. «u*'"r, dİsposable ve kullanıma hazır steril ambalajında

9.

sağlamalıdır.

§

^\

§ş

KATETER, KILAvuz, pERiFERiK öncüı-ü
GRl0l9
l.MachlGuidingKateter,miikemmelcurvetutuşuvebackupdesteğisağlayabilmesi

2.
3.
4.

için Polymer teknolojisi ile iiretilmiş olmalıdır,
üachl iiuiding Kateier, kink resistance ve torque kontrol sağlayabilmesi için yuvarlak
double-braid tasanmında olmalıdır.
0.070",
Machl Guiding Katetef,6,7 ve 8F ölçülerinde olmalıdır. 6F kateterin iç çapl
olmalıdır.
7F kateterin iç-çapı 0.08l" Ve 8F kateterin iç çapı 0.091" ölçülerinde
RE-L, Cl,
Mach1 Guiding Kateter, ttim ölçüler için HS, RDC, RDC 1, RE-S, RE-SS,
BATES2,
C2, MPl, MP2-, ST, cRosSoVER 1, cRoSSovER2, LIMA, BATESl,
BATES3, ve BATES4, uç şekillerine sahip olmalıdır,

5.MachlGuidingKateter,tümmodelleriçin55cmuzuluğasahipolmalıdır.Ayrıca,
MPl. MP2, .ır. ğT uç şekilleri için 90cm altematifi de bulunmalıdır,
6.MachlGuidingKateler9Ocmuzunluğunda40dereceuçşeklinedesahipolmalıdır.
z. ırı^"trı Guidinğ Kateter.in iç yüzeyi PTFE astaİ olmalı; bu sayede pürüzsüz ve kaygan

8.

bir yiizey elde edilmelidir.
ıvıactıı Ğuiding kateter, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında
sunulmalıdır.

ı'
o'§

KATETER, BALoN, PERıFERıK, ANJıYoPLASTı, o35" oTw
KRl092-GRl006
1.0.035,,Balonkateterivaskülervenon.vaskülerdarlıklanntedavisiiçin
kullanılabilmelidir.

0.035" Balon kateteri 0.035" çapındaki kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır,
geÇiŞ rahatŞığı
0,035,, Balon kateterini, uç pİoİrli to.tuous damar ve dar lezyonlardan
için tapered ve atraumatic tipte dizayn edilmiş o_Imalıdır,
+. o,oıs,; Balon kateteri 3_12 mm çap ieçenekleri bulunmalıdır. 3_8 mm çaplı balon]ar
içi" ZO-ZOO mm uzunluk ve 9-12 mm balonlar için 20 - 80 mm uzunluk
seçeneklerine sahip olmahdır.
S. 0,0: S- Balon kateİerinin lezyon giriş (tip entry) profili 0,040" olmalıdır,
6. 0,035,,Balon kateterinin sheaü compatibilitesi 7mm x 200 mm çapa kadar en çok 5
7 Fr
Fr; lOmm x 80 mm çapa kadar
çok 6 Fr; 12 mm çaph balonlar için en çok

2.
3.

7.
8.

olmalıdr.

",

0,035. Balon kateteri iizerinde distal ve proksimalini gösteren iki adet radioopak
marker bulunmalıdır.
olan
0,035- Balon kateterinin maximum rated burst basıncı 6 mm,ye kadar çap
20 ATM, 9 mm
balon]arda maximum 24 ATM, 7-8 mm çağlı balonlarda maximum

çaplıbalonlardamaximuml8ATMveıO-ı2mmçaplıbalonlaıdamaximum14ATM

olmalıdır.
9. 0.035" Bal on kateteri 40 cm, 80 cm ve 135 cm şaft uzunluğu seçenekleri sunmalıdır,
paketlerin üzerinde uluslararası
l 0. Malzemeler tekli steril pak etlerde olmalı ı,e
standardlara uygun ölçüleri , kod ve lot numaraları ile son kull
belirtilnrelidir.

{

KATETER, BALoN, PERİFERIK, ANJİYoPLASTİ, İLAç
SALıNıMLI, 014" oTW GR2005
1.

kritik bacak iskemileri,
ilaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı
üzere tasarlanmış
diyabetik ayak sendromlarının kalıcı ve başarılı tedavilerinde kullanılmak
olmalıdır.

2.Balonperiferikarterler,arteriovenözdiyalizfistülleri,obstruktİfstenotiklezyonlar,sFA,

3.

sonrası, hızlı iyileşmeyi
popliteal, dizaltl arter duvarlarının korunması ve mekanik anjioplasti
yüklenmiş olmalıdır,
sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amacına uygun ilaç
anti-restenotik paclİtaxel ilaç molekülleri yüklenmiş olmalldır,
Baıon üzerine 3 gg

/mm2

4.ürününetkinlikvegÜvenilirliğirandomizekontrollüça|lşmalarlakanıtlanmışolmalldır.
5.Balonyüzeyİ,yüklenmişolanpaclitaxelinhedefarterduvarlnaoptimaltransferinİvebalonun

6.
7.

8.
9.

tam korumah bir
yerleştirme manipülasyonunda ilacın kan akımı ile yıkanmasını engelleyerek
acid bazlı kaplama (shellac} ile sağlama|ıdır,
şekilde taşınmasını, shellolic ve aleuritic
30-50 saniye arasında hedef damar duvarlna transfer

Balon üzerine yüklenmiş i|aç
eden anti-restenotik etkisini
edilebilmeli ve ilaç duvarlnda 28 güne kadar devam
sürdürmelidir.

over the wire (OTW) özelliğe sahip
Balon geniş kullanım amaçları için 0,014 inch uyum|u
olmalıdır.

polyamide ve semi-compllant olmalıdır, Her
Balon 14 atm (nominal 6 atm) basınca dayanıklı

ikiuçtaradyoopakişaretlerbulunmalı,baloniçedoğrukanatlarşeklindekatlanmlşolmahdlr.
kaplı olmalı, distal uÇ akordeon
sürtünmenin azaltılması için distal uç hidrofilik materyalle

efekti oluşumunu engelIeyecek yapıda olmahdır,
yapıda olmalı O'O14 uyumlu olanlar 4F
10. Balon profili, her türlü lezyondan geçebilecek ince bir
introducer içinden geçebilmelidir,
uzunlukları 40,80, !2o, 150 mm, kateter
11. Balon kateter çaplarl 2,2,5, 3,3,5, 4 mm, balon
uzunlukları 12O, 150 cm olmalıdır,

Genel Hükümler
1.sterilürünlerteklipaketlerdeolmalı,ürünüzerindeorijinaletiketbulunmah,etıketüzerinde
lot numarası, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi bulunmalıdır,

z
3

4

Raf ömrü 24 (yirmidört) ay olmalıdır,

Balon kateter, cE kalite be|gesine sahip olmalıdır,

firma ta raf
Balon kateterin yetkili distribitörü veya yetkilendirdiği
yapılmış o|malıdır,
bankasına orijinal barkod numaraları ile kaydı

u u sa

ndan

§o*
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için tasarlanmış
arterlerde perkütan transluminal anjiyoplasti (PTA) işlemi
fistüllerinde, femoral
olmalı; iliak, bobrek, sFa, popliteal, dizaltı, arteriovenöz diya|iz
ve iliofemoral obstrfütif lezyonlarda kullarulabilmelidir,
2. Balon Kateteri, over_üe_wire sisteme süip ve semi_compliant olmalı. her iki ucunda
radyopak işeret bulunmalıdır.
3. Balon Kateteri paklitaksel ilaç yilklü olmahdır,
4. Balon Kateteri, Citrate Estei "ı,ripıy* ve paklitaksel ilaçtan oluşan özel kaplama
ve hedeflenen doku
teknolojisi sayesinde ilaç kaplama bİtünltiğtlntı optimize etmeli
ilaç
ilaç dtızeyine sadece 2 mikrogrami mmı doz ilaç ileterek ulaşmalıdır. Doku
Jtıİ.yi ill. Z günde 6 ng/mg'ın, İl. Gtlnd" ise 1,9 ng/mg'ın altına düşmemelidir,
sırasında
5. Balon Kateteri Transpax kaplaması sayesinde yerleştirme ve şişirme
tedavisi
ilaç
ve tutarlı
minimum oranda distal ilaç kuybrna imkan vererek öngörülebilir
sağlamalıdır.
lezyonun
o. i.?".p* teknotojisi minimum ilaç kaybına imkan verdiği için her durumda
%50,den fazla stenoz
|." diıuturyonu ğerekmemeli sadice i.ryonrn proksimalinde
Öldugunda pre dilatasyon gerekmelidir,
sağlamak amacıyla
z. yine"minimum oranaa ilağ kaybını sağlamak ve kullanım kolayhğı
ve balonu
balonu introducer,a y".ı"ştır.e ve i,[erletme esnasında ilaç kaplamasını
olmaldır.
korumak amacıyla Balon liateteri bir ytikleme apaıatl ile donatılmış
8. Balon Kateteri 80,90, 135 ve l50cm şaft uzunluklanna sahip olmahdır,
9. Balon Kateteri, 2,2.5,3,3.5,4, 5, 6,,t ve8 mm çap ve çaplara göre değişen 30_150
mm aralığında uzunluk altematiflerine sahip olmalıdır,
Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır,
10. Balon Kaieteri hem .014" kılavuz tel hem di .0l8"
ve kateter birleşme
l1. Balon Kateteri'nin tip uzunluğu 6,5mm'den kısa olmalı, balon
izi olmamalıdır.,
noktası Trak Tip ıasei teknotoJisi ile i,i,retilmiş olmalı ve bağlantı

1. Periferik

-

ıtiylelikleKılalııztelinüzerindekolayııklaitilebilmeliveendarlezyonlardanbileen
az siirtiinme ile geçebilmelidir.

cm
çıkışını göstermesi için 80 ve,90
balonlarda 50, ve 60, cm'lerde , 1 35 ve l50 cm şaft uzunluğuna
ş"lİ .r."l.erna sahip-90.
ve l0o.cm,lerde ikişer adet çıkış marker,ı bulunmalıdır._
,ut ip tuıojaİau ise
6 ATM olmalıdır. RBP ise 7mm,e
13, Balon Kateteri,nin tiim öLçüler için nominaf basıncl
kadar olan balonlar için 14 ATM, 8mm için 12 ATM_olmalıdır,
olan tüm ölçüleri (3,5 mm dahil) 4F inüoducer
i4.
- Balon Kateterinin 3.5 mm çapa+_skadar
ya aa o F introducer sheath ile uyumlu olmalıdır.
,n"urn ıı., üstii tiim ölçüler ise
steril ambalajında sunulmalıdır,
15. Balon Kaİeteri. disposable ve kullanıma hazrr

'-

12. Balon Kateterin uç kısmrnın Guiding Kateter'den

(PTA) işlemi için tasarlanmış
l6. Periferik arterlerde perkütan transluminal anjiyoplasti
olmalı; iliak, böbrek, SFA, popliteal, dizaltı, arteriovenöz diyal
ve ilioİemoral obstrüktif lezyonlarda kullanılabilmelidir,
ucunda
semi-complian t
17. Balon Kateteri, Over-the-wire sisteme sahip ve
radyopak işeret bulunmahdır.

Balon Kateteri paklitaksel ilaç yüklü olmalıdır.
19. Balon Kateteri, Citrate Ester eksipiyan ve paklitaksel ilaçtan oluşan özel kaplama
teknolojisi sayesinde ilaç kaplama bütünlüğiinü optimize etmeli ve hedeflenen doku
ilaç dtızeyine sadece 2 mikrogram/ mm2 doz ilaç ileterek ulaşmalıdır. Doku ilaç
diizeyi ilk 7 giinde 6 nglmg,ın. 2l. Gtinde ise 1.9 nğmg,ın altına düşmemelidir.
20. Balon KateĞri Transpar kaplaması sayesinde yerleştirme ve şişirme sırasında
minimum oranda distal ilaç kaybına imkan vererek öngörülebilir ve tutarlı ilaç tedavisi
sağlamalıdır.
2t, Tr-anspax teknolojisi minimum ilaç kaybına imkan verdiği için her durumda lezyonun
pre dilatasyonu ğerekmemeli sadece lezyonun proksimalinde %50,den fazla stenoz
olduğunda pre dilatasyon gerekmelidir.
zz. yine"minimum oranda ilağ kaybını sağlamak ve kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla
balonu introducer,a yerljştirme ve ilerletme esn.§ında ilaç kaplamasını ve balonu
korumak amacıyla Balon kateteri bir yiikleme aparatı ile donatılmlş olmaldır.
23. Balon Kateteri 80,90, l35 ve 150cm şaft uzunluklarına sahip olmalıdır,
30-150
24. Balon Kateteri, 2,2.5,3, 3.5,4, 5,6, 7 ve 8 mm çap ve çaplara göre değişen
mm aralığında uzunluk alternatiflerine süip olmalıdır,
25. Balon Kaieteri hem .014" kılavuz tel hem de .018" Kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
26. Balon Kateteri'nin tip uzunluğu 6.5mm'den kısa olmalı, balon Ve kateter birıeşme
noktası Trak Tip laser teknolojisi ile üretilmiş olmalı ve bağlantı izi olmamalıdu..
Böylelikle Kılavuz telin üzerinde kolaylıkla itilebilmeli ve en dar lez_vonlardan bile en
az sürti,inme ile geçebilmelidir.
80 r,e.90 cm
27. Balon Kateterin uç kısmrnln Guiding Kateter,den çıkışını göstermesi için
ve
l50
cm
cm,lerde , l35
şaft uzunluğuna
şaft uzunluğuna sahip balonlarda 50. ve 60.
,uhip baıon'iurda ise D0. ve 100.cm,lerde ikişer adet çıkış marker,ı bulunmalıdır._
7mm,e
28. Balon Kateteri,nin tiim ölçüler için nominal basmcı 6 ATM olmalıdır. RBP ise
kadar olan balonlar için 14 ATM, 8mm için 12 ATM olmalıdır,
introducer
29. Balon Kateterinin 3.5 mm çapa kadar olan tiim ölçüleri (3,5 mm düil) 4F
olmalıdır
sheath ile, üstü tüm ölçüler ise 4-5 ya da 6 F i nlroducer sheath ile uyumlu
sunulmahdır.
ında
30. Balon Kateteri, disposable ve kullanıma hazır steril ambalaj
18.
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1.

buna bağlı kritik bacak iskemileri,
İlaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve

diyabetikayaksendromlarınınkalıcıvebaşarılıtedavilerindekullanılmaküzere
ta5arlanmış olmahdır.

2.Balonperiferikarterler,arteriovenözdiyalizfistülleri,obstruktifstenotiklezyonlar,sFA,
sonrası, hızlı
popliteal, dizalt| arter duvarlarınln korunması Ve mekanik anjioplasti

3.

uygun ilaç yüklenmiş olmalldır,
iyileşmeyi sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amaclna
molekülleri yüklenmiş olmalıdır,
Balon üzerine 3 pg /mm2 anti-restenotik paclitaxel ilaç

4.ÜrününetkinlikVegüvenilirliğirandomizekontrollüçahşmalarlakanıtlanmışolmalıdır.
ve
5. Balon yüzeyi, yüklenmiş olan paclitaxelin hedef arter duvarına optimal transferini

ile yıkanmasını engelleyerek tam
balonun yerleştarme manipülasyonunda ilacın kan akımı
shellolic ve aleuritic acid bazlı kaplama (shellac) iIe

6.

korumalı bir şekilde taşınmasını,
sağlamalıdır.
damar duvarına transfer
Balon üzerine yüklenmiş ilaç 30-50 saniye arasında hedef
eden anti-restenotik etkisini
edilebilmeli Ve ilaç duvannda 28 güne kadar devam

7.
8.

sürdürmelidir.
over the wire (OTW) özelliğe sahip
Balon geniş kullanım amaçlan için 0,035 inch uyumlu
olmalıdır.

polyamide ve semi-compliant olmalldlr,
Balon 14 atm (nominal 6 atm) basınca dayanıklı
içe doğru kanatlar şeklinde katlanmış
Her iki uçta radyoopak işaretler bulunmalı, balon
olmalıdır.

kaplı olmalı, distal uç akordeon
sürtünmenin azaltılması için distal uç hidrofilik materyalle
efekti oluşumunu engelleyecek yapıda olmalıdır,
bir yapıda olmalı 0,035 uyumlu olanlar
10. Balon profili, her türlü lezyondan geçebilecek ince
6F introducer içinden geçebilmelidir,
?o,40,60,80, 100, 120, 150 mm,
11. Balon kateter çaplarl 4,5,6,7,8 mm, balon uzunlukları
kateter uzunlukları 80, 135 cm olmalıdır,

9.

Genel Hükümler

1.Sterilürünlerteklipaketlerdeolmalı,ürünüzerindeorijinaletiketbulunmah,etiket

2.
3

4

tarihi bulunmalıdır
üzerinde lot numarası, sterilizasyon şekli, son kullanma
Raf ömrü 24 (yirmidört} ay olmalıdır,
Balon kateter, CE kalite belgesine sahip olmalıdır,
yetkili distribitörü veya yetkilendirdiği firma t ar

Balon kateterin
yapılmış olma
bilgi bankasına orijinal barkod numaraları ile kaydı

3İ

ürünün ulusal

/
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kritik bacak iskemileri,
12. ilaç salgı|ayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı

diyabetikayaksendromlarlnınkahcıvebaşarılıtedavilerindekullanılmaküzere
tasarlanmış olmalıdır.

13.Balonperiferikarterler,arteriovenözdiyalizfistülleri,obstruktifstenotiklezyonlar,sFA,
hızlı
popliteal, dizaltı arter duvarlarının korunması ve mekanik anjioplasti sonrası,
ilaç yüklenmİş olmalıdır,
iyileşmeyi sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amaclna uygun

14.Balonüzerine3pg/mmıanti.restenotikpaclitaxeIilaçmolekülleriyüklenmişolmalldlr.

kanıtlanmış olmalıdır.
15. Ürünün etkinlik ve güvenilirliği randomize kontrollü çallşmalarla

optimal transferini ve
16. Balon yüzeyi, yüklenmiş olan paclitaxelin hedef arter duvarına
yıkanmasını engelleyerek tam
balonun yerleştirme manipülasyonunda ilacın kan aklml ile

korumalıbirşekildetaş|nmaslnl,shellolicvealeuriticacidbazlıkaplama(shellac}ile
sağlamalıdır.

damar duvarına transfer
17. Balon üzerine yüklenmiş ilaç 30-60 saniye arasında hedef
28 güne kadar devam eden anti-restenotik etkisini
edilebilmeli ve ilaç duvarında

sürdürmelidir.
wire (OTW} özelliğe sahip
18. Balon geniş kullanım amaçları için 0,035 inch uyumlu over the
oImalıdır.

polyamide ve semi-compliant olmalıdır,
19. Balon 14 atm (nominal 6 atm) bas|nca dayanıklı
katlanmış
Her iki uçta radyoopak işaretler bulunmalı, balon içe doğru kanatlar şeklinde
olmalıdır.

kaplı olmah, distal uÇ akordeon
20. sürtünmenin azaltllmasl için distal uç hidrofilik materyalle
efekti oluşumunu engelleyecekyapıda olmalıdır,
olmalı 0,035 uyumlu olanlar
21. Balon profili, hertürlü lezyondan geçebilecek ince biryapıda
5F introducer içinden geçebilmelidir,
20, 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm,
22. Balon kateter çaplarl 4, 5, 6, 7, 8 mm, ba|on uzunluklarl
kateter uzunluklarl 80, 135 cm olmahdlr,

Genel Hükümler

5.Sterilürünlerteklipaketlerdeolmall,ürünüzerindeorijinaletiketbulunmall,etiket

6.
7.
8.

bulunmalıdır,
üzerinde lot numarasl, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi
Raf ömrü 24 (yirmidört) ay olmalıdır,
Balon kateter, cE kalite belgesine sahip olmalıdır,
Balon kateterin yetkili distribitörü Veya yetkilendirdiği firm
yapılmış ol
bi|gi bankasına orijinal barkod numaraları ile kaydı

rünün ulusal

YÜKLENMEM|ş
STENT, VASKÜLER, PER|FERiK, BALoNA
KR1159
l.stent,PTAvestandartvaskiilerstentlerinyetersizkaldlğıkasıkve.diz.bölgesigibi
kullanılmak üzere
tedavilerinde
hareketli damarlardaki oarilk veya okltizyonların
tasarlanmıs olmalıdır.
sahip
or.ı nitinol bir materyal ile çok yüksek radyal güce
," t",l,ala,u kurş asrı dirençli olmalı,_hareketli
olmalı, burkulmu, .rl,,,t,,rnu
jüil uyum ve yiiksek performans göstermeli, tübular
*r*"rtivtl, Oamarlarda

,. J;;;;;;iuriıt
l.

lümen yapısına daimi korumalıdır
yapmamah ve
Sr."İİl,İ[ş'i..e esnasında hareket etmemeli, zıplama

kısalmamalıdır.
olmalıdır
4. Stent'nin kullanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve._l 30.cm altematiflerinde
5. Stent,0.035 inç Kılavuz tel üzerinden taşınabtlmelıdır,açmaya yaıayan ergonomik
6. Stent shaftının proksimal kısmında stentİ t,trnuyusayesinde kontrollü ve aşamah
tasarlanmış tutgaç "handle" olmalıdır, Bu tutgaç
olarak açılabilmelidir.
İsteğe bağlı olarak parmak
7. Seçenekli olarak iki ayn açma mekanizması olmalıdır;
açma mekanizması
İ';,ğvi. uç*u."tuni"-^, ve / veya bir kerede çekerek
"U
kullanılabilmelidir.
ve 20mm - 200mm uzunluk
8. Stent tamamen açıldığında 5mm'den 8mm'e kadarençap
az 9 uzunlü
ulr.-u,il"rl"e sahip olmalı&r, Her istenen çapta
olmalıdır,
ve uzunluklan için 6F sheaüile uyul}u
boyunca açık hücre)
gövde
hücre yup,., fi,İul'" proximal kapalı,
l0.
'" Stent. dual n.xibiıi;inde;;;ıin
,i*.a.n yüisek iadial force,a ulaşabilmedir.
."v.ri"J.
üretilmiş radiopak
'l
l. Stent'in her bir ucunda 4 e, uj"t t*tulurn malzenıeden

"

'

9 İ;;;;"p

markırlan olmalıdır.
tasarıma sahip o-lmalı; bu sayede
l2. Stent' nin kateter ucu uzun ve inceltilmiş bir
oopak özellik taşımahdı
atraumatic bir uç sağlanmalıdır. Bu uç radi
steril ambalajında sunulmah
13. Stent, dispoable v e kullanıma hazır

r"§

a§'
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2.
3.

(balonla açılan)
periferal vasküler uygulamalarda kullanılmak üzere balon-expandable
özellikte olmalıdır.
ilel 8_57. 9mm
nominal basınçta 8_37mm stent çapı düil olmak iızere 6Fintroducer
ve 10mm çap için ise için 7F introducer ile çalışmalıdır,
oluşan benzersiz Tandem yapisi sayesinde sürekli
mikro ,. .uirro
"ı"..ntlerden
istenen yere
radyal güç sağlarken, stent şaftı esneklik olmalı ve rahatlıkla

taşınabilmelidir.

+. trll*luUil.

5.
6.
7.

altematiflerinde olmalıdır,
şaft uzunluğu 75 cm ve 135cm

0.035 inç kılavuz tel iizerinden taşınabilmelidir,
stent materyali paslanmaz çelik olmalıdır,
Stent;
u. 6mm, 7mm ve 8mm çap için 17mm,37mm, ve 57mm uzunlukı
b. 9mm ve 10mm çap içln ZSmm, 37mm, ve 57mm uzunluk;

ölçülerine süip olmalıdır.
Balon ise:

c.

8.

6,7 ve 8mm için 20, 40 ve 60mm uzunluğunda,
d. 9 ve l0 mm balon çapı için ise 30,40 ve 60 mm uzunluğunda olmalıdır,
llmm'ye kadar
maksimum stent çapı O, Z ue'am; için 9mm;9 ve l0mmiçinise
çıkabilmelidir.

9. Üulon**.uted

burst basıncı 12

ATM'ye kadar çıkabilmelidir,

sunulmalıdır,
İO. OirpouUl. ve kullanıma hazır steril ambalajında

Sut kodu:KR1l64-

l.

PERiFERiK GREFT KAPLI STENT

2.

(balon expandable) olmalıdır,
Stent bir balona yiiklü olarak paketlenmiş
Stent 316 L çelik' den mamül olmahdır,

4.
5.

olmalıdır.
Sistem 7F introducer ile kullanılabilrnelidir,
5 mm de başlayıp, 6mm,7mm,8mm,9mm,l0mm,l2mm'e kadar
Stentin

3.StentüsttivestentiniçiPTFE'denmamülFilm.Castteknolojisiilegreftkaph

6.
7.

çaplan

çıkabilmelidir.
olmalıdır,
Stent boylarında ise 16-60 mm arasında seçenekleri
Ancak istenildiğiıde
Sistemin kateter uzunluğu ise 80cm olmalıdır,
seçeneği de olmalıdır,

l20 cm lik

8.Paketinde,dışortamileistenmeyenirtibatanedenolacakvesteriliteyibozacakdelik
ve/veya yırtık bulunmanalıdır,

9.Paketüzerindesterilizasyonvesonkullanmatarihibelirtilmişolmalıdır.

l0.Sonkullanmatarihiteslimattarihiitibanileenazbiryılmiadlıolmalıdlrvefirma
etmelidir,
miadı dolan ürünü yeni üriinle değiştirmeyi taahhüt

l1.Uluslararasıkabulgörmüşkalitestandartlarınlnenazbirinesahipolmalıdır;(ISo,
üriin veya ambalaj üzerinde
FDA,CE) buna ait u"ıg" ıia" komisyonuna sunulmalıdır ,
işaretinin olması gerekmektedir,
uygulama öncesi veya uygulama esnasında
12. İhaleyi kazanan tirma gerek duyulursa
malzemenin kullanımr esnasında hazır bulunabilmelidir,
(tesıimat
olmalı; steril ve son kullanma tarihleri
13. Ürünler tekli steril put"ı". halinde

tarihindeenazlyıl.iuaı')*..inaeyazılıolmalıdır.Firmamiadıdolaniiriİnüyeni
ürünle değiştirmeyi taahhüt etrnelidir,

\t

§ ş'

Sut kodu:KR1l66- SELF

EXPANDABLE PERiFERiK GREF"I KAPLI STENT

1. Stent self expandable özellikte olmalıdır
2. Stent 3l6 L çelik' den mamül olmalıdr,
3.StentüstiivestentiniçiPTFE'denmamülFilm.Castteknolojisiilegreftkaplı

4.
5.

olmalıdır.
Sistem 7F introducer ile kullanılabilmelidir,
5 mm de başlayıp, 6mm,7mm,8mm,9mm,l0mm,l2mm'e kadar
Stentin

6.

çıkabilmelidir.
olmalıdır,
Stent boylarında ise 16-60 mm arasında seçenekleri

çaplan

7.Sisteminkateteruzunluğuise8Ocmolmalıdır.Ancakistenildiğindel20cmlik
seçeneği de olmahdır.

8.Paketinde'üşortamileistenmeyenirtibatanedenolacakvesteriliteyibozacakdelik
ve/veya yırtık bulunmamalıdır,
9. Paket üzerinde sterilizasyon ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır,
bir yıl miadh olmalıdır ve firma
l0. Son kullanma tarihi tesiimat tarihi itibarı ile en az
etmelidir,
miadı dolan iiriirıü yeni iirünle değiştirmeyi taahhüt

ll.Uluslararasıkabulgörmüşkalitestandartlannnenazbirinesahipolmalıdır;(lSo.
tirün veya ambalaj iizerinde
FDA,CE) buna ait belge iiale komisyonuna sunulmalıdır ,
işaretinin olması gerekmektedir,
öncesi veya uYgulama esnasrnda
ı2. ihaleyi kazanan firma gerek dululursa uygulama
malzemenin kullanımr esnasında hazır bulunabilmelidir,
steril ve son kullanma tarihleri (teslimat
13. Ürtınler tekli steril paketler halinde olmalı;

tarihindeenazlyıl.iudı,ti.erind"yazılıolmalıdır.Firmamiadldolanürünüyeni
ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir,

3

AçILAN
STENT, VASKÜLER, KARoTİs, KENDİLiĞiNDEN

KRll6l

l

.

2.

Stent self expanding ve Monorail özellikte olmalıdır,
içio.optimal radiopacitye sahip,
Karotid Stent, stentin kusurs* ve,l"ştillebilmesi
marker bulunmalıdır,
Stentin deliveryl*,i liı,"lna, 3 adet İadiopaque

olmalıdır.

3.KaıotidStent,rubularmeshörgülütasalımasahipolup.örgüaçısıl40oC.olmalıdlr.
o.o ı +" Kılavuz tel üzerinden ıaşınabilir özellikte

4.

S.

Karotid Stent. monorail .ir".'içi"
olmalıdır.
önleyici koruyucu outer
[ar"İİJ §'."t, yanlış yerleşimi ya da stentin kaybolmasını
sheat'e sahip olmahdır.

6.KarotidStent,tortuousanatomyiçinderahatlıklakullanılabilecekkinkolmayan

Z.
8.

yüksek esnek yapıya sahip olmalıdır,
cm olmalıdır,
İar"İİa Sr*,,'l.ullar,luUiİlr aelivery sistemin uzunluğu..l35
özJlikte) olmalıdır. paslanmaz çelik
Karotid Stent, repositioan"tı" |-y*lı"gış,irilebili
bile
U"lu,İııulı bu sayede stentin açılüktan sonra
ttibün üzerinde siyah bir
İ"rr- l."p--"l., yer değiştirebilme özelliği bulunmahdır,
DFT (brawn Filled Tubing) kaplama

s. i."tiJ §;,

"l,",

_uie.yaıi-tio.edikal

monofi lament wiıe olmahdır
6-8-10 mm çapında olmalıdır, Damar i çı
10. Karotid Stent, tam olarak açıldığında,
7mm damarda 30-40- 50 mm
uygulamada ise: 5mm damarda 30mm; uzunluğunda,
uzunluğunda olmahdır.
uzunluğunda, 9mm damarda ve 30-40- 50 mm
11.

ambalajında sunulmalı
Karotid stent, disposable ve kullanrma hazır steril

_t\ü'

§

§

r.

EMBOLİ KORUYUCU sİsTEM, GEEÇİci,

MoNoRAiL/MoNoRAiLEçEvRiLEN İnzora

2

3

4
5

6.
7.
8.
9.

l0.

FİLTRELİ,

Emb9lik Koruyucu Filtre. 3.2F crossing profile ve 4.3
retrieval profile.a sahip
olmalıdır.
Embolik Koruyucu Filtre, l90cm uzunluğunda olmah
ve 0.0l4 inç paslanmaz çelik
Kılaıuz tele sahip olmalıdıı. Telin uç kısiıı 30mm uzuniugrrau
.uo'yoput ,p.ing
özellikte olmalıdır.
"oıı
Embolik koruyucu Filtre'nin k-ılavuz teli l : l toıquability
özelliğine sahip olmahdır.
Embgıik Kroyucu Filtre, fi|tre kısmı politiretandan tireiiiiriş,
ı .s". uzunluğunda
olmalıdır.
Embolik koruyucu Filtre, bir tarafında filtrewire diğer
tarafında delivery sheat.in
yanısıra l adet torquing mekanizması ve 2 adet peeİ-away
sheet'den oluşan
*
aksesuarlan ile birlikte komple bir set olarak .u"rl.ulrJİ..
Embolik Koruyucu Filtre'nin loop kısmı nitinol olmalı
bu sayede miikemmel
radiopacity sağlanmalıdır.
Embolik Koruyucu Filtre, 80-1 10 micron.pore geçirebilme
özelliğine sahip olmalı; bu
sayede pıhtı|arı toplarken kanın rahat geçişine janak
saglamalıaır.
Embolik Koruyucu Filtre,3.5-5.5 mmlapinadki tüm daiıarlara
uygun olacak tek bir
boya sahip olmalıdır.
Embolik Koruyucu Filtre. periferik vasküler sistemde
, Karotid arterde ve koroner
arterde stent ve anjioplasti u ygulamalarında, ve
saphenous vein graft işlemlerinde
kılawz tel ve emboli ko ruyucu sistem olarak kullanıma uygun ol
Embolik Koruyucu Fil tre, disposable ve kullanıma hazır
steril am
sunulmaIıdır

}'§^
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MoNoRAiL PERİFERİK BALON TEKNİK

1.
2.

Balon Duralin materyalden imal edilmiş olmalıdır.
Balon şişirme basıncı minumum l0 atm , patlama basıncı maximum 12 atın
olmalıdır.
3. Balon ince damarlardan geçişi sağlamak amacıyla maximum 3.3F katater
şaftına sahip olmalıdr.
4. Balon 4F Introducer , 6F kılavuz kateter ulumlu olmalıdır.
5. Balon üzerinde proximal ve distalde olmak üzere radyopak iki adet marker
bulunmalıdır.
6. Balon defalarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi için, ısı altında
katmalı şekilde katlanmış olmalıdır.
7. Balon, şaftı 142 cm lik uzunlukta olmalıdır.
8. Balon 0.014" veya daha az kalınlıkta kılavuz tel ile kullanılmahdır.
9. Kateterinin ucu atravmatik olabilmesi amacıyla yuvarlatılmış olmalıdır.
l0. Balon 3x(l5,20,30)mm
4x(15,20,30,40)mm
4.5x(20,30)mm
5x(15,20,30,40)mm
5.5x(20,30)mm
6x(15,20,30,40)
6.5x(20,30) ,
7x( l 5,20,30,40)mm çap ve uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.
ll. Balonlar CE ve FDA onaylarına sahip olmalıdır.
12. Balonlaı tekli steril ambalajında ve en az bir yıl miadlı olmalıdır.
13- kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler hastanede iki
kardiyolog tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma
tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

,

,

,

,

,

14, İhaleden önce numune teslim etmeyen

teklifler ihale dışı bırakrlacaktır
adet numune bölüme teslim edilecek. ihale sonrası bölüm

önce l
tarafından kullanrm süresinde değerlendirilec
edilmeyecek, uygun olmayan malzeme değerl
16. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü
15. İhaleden

eri iade
r.

ATAR-EKTOMİ KATETERİ / MOTORLIYLA BiRLiKTE
GRı039_KVr280

l.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Üsl ve alt ekstremite periferal arterlerde karşılaşılan lezyonlarda tekrar akımı sağlamak için dizayn
edilmiş yenilikçi bir aterektomi ve aynı zamanda trombektomi sistemi olmalıdır.
Sistem yumuşak trombus, yumuşak plak, fibroz plak, zorlu kalsifikasyonlaı, CTO gibi çok çeşitli

arteryel lezyonda kulIanılabilmelidir.
Kontrol bölmesine giren mouse'u olan tek kulIanımlık bir kateter ve çok kullanımlık bir kompakt
konsoldan oluşmalıdır.
Konsol, biri aspirasyon ve diğeri inffiryon için olan 2 peristaltik pompa, sistem kontrolörü, güç
ünitesi, fuş takımı arayüzü ve cihazın çalışma durmunu gösteren LED göstergelerden oluşan çok
kullanımlık kompakt bir ünite olmalıdır.
Konsol. çalışmakta olan kateterin ölçüsünü ve operi§yon süresini ekranında göstermelidir.
Cihaz ile birlikte çalışan kateterlerin 1.6'dan 3.4 mm'e kadar çıkan 4 farklı ölçüsü o|malıdır.
Kateterlerin diz altı kullanıma uygun olarak 1.6mm ve 1.85 mm'lik alternatifleri olmalıdır. l .6
mm'lik kateter minimum 2.5 mm damar çapında, 1.85 mm'lik kateter ise minimum 2.75 mm
damar çapında kullanıma uygun olmalıdır.
1.6 ıım ve 1.85 mm olan kateterlerin gövdeleri l45 cm uzuniuğunda olmalıdır.
l .6 mm ve l .85 mm olan kateterlerin rotasyonel hızı 6l .000-76.000 RPM aralığında olmalıdır.

l0. Kateterlerin diz üstü kullanıma uygun olarak 2.1 mm ve 2.4 mm'lik altematifleri olmalıdır. Diz
üstü için kullanılabilen bu kaıeterler genişleyen bıçak teknolojileri (XC) sayesinde aynı kateterin
iki farklı ölçüde kullanımına imkan vererek 2.1 mm'den 3.0 mm'ye ve 2.4 mm'den 3.4 mm'ye
genişleyebilmelidir.

l1. XC 2.1 mm o|an kateter minimum 3.0 mm damar çaptnda, 3.0 bıçaklar açık pozisyonda ise
minimum 4.0 mm damar çapında; XC 2.4 mm olan kateter minimum 3.5 mm damar çapında, 3.4
mm bıçaklar açık pozisyonda ise minimum 4.5 mm damar çapında kuIlanıma uygun olmalıdır.

12.2.1 mm olan kateterin gövdesi l35 cm uzunluğunda, 2.4 mm olan katelerin gövdesi l20 cm
uzunluğunda olmalıdır.
l3. 2.1 mm olan kateterin rotasyonel hızı 59.000-?4.000 RPM,2.4 mm olan kateterin rotasyonel hızı
55.000-70.000 RPM olmalıdır.
l4. Tüm kateterler.0l4" tel ve 7 F kılıf ile kullanıma uygun olmalıdır.
l5. Sistemin kateterinin ucunda in{iizryon için ve sıvı, çıkarılan doku ve trombus aspirasyonu için
birden fazla birbirinden bağımsız distal giriş oImalıdır.

l6. Kateter lezyona önceden ilerletilmiş olan .0l4" tel üzerinden yüklenmeli ve bu tel kontrol bölmesi
üzerindeki GARD'a sabitlenebilmeli ve bu şekilde telin işlem sırasında rotasyonu ve istenmeyen
hareketleri engellenmelidir.

l7. Kullanıcı,kateterin pozisyonu tamamlandığında, tüm sistemi ve tüm özelliklerini kontrol
bölmesinde bulunan mouse üzerinden kontrol edebilmelidir.

l8. Katerler rotasyonel kesme teknolojileri sayesinde her tiirlü plağın temizlenmesine imkan vermeli
ve konsantrik lumen yaratmalıdır, ayrıca önden kesme teknolojileri sayesinde total oklüzyonlar
için etkili çözüm sunmalıdır.

l9. Cihazın kullanımı boyunca aktivasyon ve geri çekme (REX) düğmeleri basılı durumdayken,

inftizyon ve aspirasyon fonsiyonları sürekli olarak çalışmalıdır. Düğme bırakıldığında ise otomatik
olarak rotasyonel kesme durmalı ve buna parallel olarak inffizyon ve aspirasyon da durmahdır.
ya da dışarı
20. Mouse üzerinde ikinci bir düğme (
ve te|
ve
kateter
çıkarılırken bu düğmeye basıldığ n
arasındaki sürtiinmenin azalması i
güvenliği sağlamalıdır.

VEN/PULMONER ARTER FARMAKOMEKANiK TROMBOLiZ

KV3l60

Bernoulli ilkesinden faydalanarak Reolitik (hidrodinamak-farmakomekanik) trombus
çlkarma
(trombektomi) sistemidir. kateter içerisindeki yüksek hızlı serum fizyolojik jet akımı, yaıalama,

mikro fragmantasyon ve aspirasyon işlemleri için Bernoulli ilkesindeh fbydalanaük
çaıışır.
Konsol baslnçh ylkama Ve pasif aspirasyon üretmek için dizayn edilmiştir.

sistem, dokuz farkh kateter modeli ve 1.6 mm,'den 3.4 mm.'ye kadar dört farkll katater
çapı ile
çallşabilmektedir.
sistem,700 bar değerine dek

2

3.

aç

baslnç oluşturabalmektedir.

Sistem, aŞağıdaki hbbi endikasyonlar ve anatomik vasküler bölgeler için tam kateter desteği
sağlamaktadlr.
Periferik Arterler

.
.
.
.

periferik venler

A-V Diyaliz Fistülleri
Pulmoner Emboli (PE)

konsol, kompakt, yüksek ha[eket kabiliyetine sahip, barkod tanlma özelliği sayesinde her
'

4

kateter modeli için otomatik tanlma Ve yapllandlrma yapabilme özel|iğine sahiptir.

konsol, basit ve anlaşllabilir kurulum uyarllarl vermektedir. lşlem sOresince de benzer uyarl ve
yönlendirmeleri yapabilmektedir.

Konsol üzerinden çallşma suresi, infüzyon Ve aspirasyon miktarlarl gibi gerekli bilgiler sürekli

6

takip edilebilmektedir.
7

konsol içerisine pompa sisteminin yerleştirilmesi ve işıem sonunda pompa ve t|bbi atlklarln
uzaklaştlrllmasl oldukça basittir

8

Sistemin hazlr olma süresi oldukça klsadır

9.

Power Pulse uygulamada, interaktif otomatik kurulum desteği ale beraber infüzyon Ve
aspirasyon ile i19ili tüm bilgiler benzer şekilde ekran üzerinden kolay|ıkla takip edilebilmektedir.
lşIem esnasında infüzyon mlktarlnln hekim taraf|ndan ani olarak değiştiri|mesi gerektiğinde,
bunu konsolda uygulayabilmek oldukça kolaydlr. Her bir doz değişikliği için otomatik ayarlar

(<2 dakika).

mevcuttur.

10. cihaz slnıfl:
1 'l

lEc Class

1 (type

cF)

. cihaz Güç Kaynağı: 220 v, 50 Hz.

12. cihaz Boyutu: 58x38x133 cm.
,13.

cihaz Ağlrllk: 68 kg.

AngioJet Ultra Trombektomi seti

1.

Trombektomi Setinin; > 3.0 mm çaplnda A-V erişim kanallar|, alt Ve üst ekstremite periferak
arterleri, iliofemoral venler ve diğer alt ekstremite venleri ile çapl > 1,5 mm olan alt Ve üst
ekstremate periferal arterleri açan kullan llabilecek farkll kateter alternatifleri omalldlr.

2,

Trombektomi Seti bu bölgelerdeki trombusu parçalamak ve çıkarmak için Kon
kullan llmak üzere tasarlanmış olmalldlr

birlikte

loı'

3.

Trombektomi seti gerektiğinde trombolitik ajanlar|n peraferik Vasküler sisteme infüzyonu
(farmakolojik trombolizis) için Power Pulse tekniğiyle bi.likte kullanım olanağı sağlamalldlr.

4.

Trombektomi setinin ayrlca Pulmoner Emboli vakaları için; çapl > 6 cm. olan ana pulmoner
arter Ve her iki lober arterlerdeki trombusu parçalamak Ve çlkarmak için Konsolu ile birlikte

kullanllmak üzere tasarlanmlş ayrı bar kateter seçeneği olmalıdır. Bu kateter trombolitik
ilaçlann pulmoner Vasküler sisteme Verilmesi, infüzyon maktarlnln kontrolü ve düzenlenmesi
açlslndan, Power Pulse tekniğiyle bir|ikte kullanlm olanağl sağlamalıdır.

5.

Trombektomi setinin çallşma modu; kateter içerisindeki yüksek hlzh serum fizyolojik,jet akımı,

6.

Trombektomi Setinin platformu over The Wire (oTw), tel üzerinden ilerleyen yapıda olmalldlr.

7.

Trombektomi Setinin çallşabileceği manimum damar çapl 3mm olmalı, sadece diz altl için olan
modelinde minimum damar çapl 'l .5mm olmalldlr.

8.

Trombektomi Setinin çahşma uzunluğu; 50, 90,120 ya da 145 cm olarak seçilebilmelidir.

9.

Trombektomi setinin şaft çapl tüm modellerde 6F olmalı, sadece diz altl modelinde şaft çapl

yakalama, mikro fragmantasyon ve çıkarma işlemleri için Bemoulli ilkesinden faydalanarak
çahşmalldlr.

distal/proksimal için slraslyla 3Fl4F olmalldlr.

10. Trombektomi Setinin kllavuz tel uyumluluğu tüm modellerde 0,035" olmall, sadece diz altl
modelinde kılavuz tel uyumluluğu 0,014" olmalıdır.
1,1.

Trombektomi Setanin guidang kateter uyumluluğu tüm modellerde 8F olmall, sadece diz altl
modelinde guiding kateter uyumluluğu 6F olmalldlr.

12. Trombektomi Setinin kılıf uyumtuluğu tüm modellerde 6F olmalı, sadece diz altl modelinde kllıf
uyumluluğu 4F olmalıdır
13. Trombektomi Setinin marker bantlarl 15 mm olmalld|r
14. Trombektomi Setinin CE Belgesi olmalldlr

ş

EMBoLizAN,KoiL,pERiFEnix,aaNıxnı,AyRILAN

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

^

.0l8 Fiber Koillerin hem kompleks helikal hem de vortx elmas konfigüras1,on

seçenekleri olmalıdır.
Embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlamak için iizerleri sentetik
elyaftan(dacron fibered) yapılmış ti.iylerle kaplı olmalıdır.
koiller mikrokateterin dışında iken tekar pozisyonlandırma için geri çekilebilmeli ve
istenildiğinde kontrollü bir şekilde mekanik olarak ayrılmalıdır.
Aynca itıne teline ihtiyaç duymadan kendi teli sayesinde mikokatetere

yüklenilebilmelidir.
Koiller, tek'li paketler halinde sunulmalıdır.
Koiller'in ölçüleri: Kompleks helikal olanlar için 2-14mm arasında çap ve 6-30cm
arasında uzunluk seçenekleri olmalıdır. Vorş Elmas şeklinde olanlann ise 3-6mm
büytik çap (küçilk çap: 2mm) ve 2.3-8cm uzunluk seçenekleri olmalıür.
Koiller, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

EMBoLizAN,KoiL,pERiFEnix,aeNıNoa AyRILAN KR2041
l

.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

(L7Ot5

KR2o41_

- A(L",1S

lnterlock 0,035 kontrollü Fiber Koillerin cube, 2D helikal ve diamond konfigürasyon
seçenekleri olmalıdır.
Embolize edilmek istenen yerin süratli trombozunu sağlamak için tizerleri sentetik
elyaftan(dacıon fi bered) yapılmış tiiylerle kaplı olmalıdır.
koiller mikrokateterin dışında iken tekrar pozisyonlandırma için geri çekilebilmeli ve
istenildiğinde kontrollü bir şekilde mekanik olarak aynlmalıdır,
Ayrıca itme teline ihtiyaç duymadan kendi teli sayesinde mikokatetere
yüklenilebilmelidir.
Koiller, tek'li paketler halinde sunulmalıdır.
Koiller'in ölçiiıleri: Cube şekle sahip koiller için: 4mm - 20 mm arasında çap ve 6cm
40 cm uzunluk; 2D Helical olanlaı için: 3mm - l8mm arasında çap ve 4 cm - 40 cm
arasında uzunluk; Diamond (elmas) şekilli olanlar için 4mm - l2mm arasında çap ve
4,5 cm - 30 cm uzunluk seçenekleri olmalıdır.
Koiller. disposable ve kullanıma hazır sıeril ambalajında sunulmalıdı

-
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KATETER, ANJlyocRAFi,

l

.

2.
3.

Imager II Diagnostik Kataterler, Flush ve

GR1001

Seleiıif olmak iizere

2 tipte olmalıdır.

Tum Flush kateterlerin 4 ve 5F altematifleri sunulmalıdır.

Tum Selektif kateterler paslanmaz çelik bir örgü yapısına sahip olmalı, bu sayede

l'e l

4.

önGüıü, yuMuşAK uçLu

tork özelliği sağlamalıdır.

Flush kateterler, Straight, Pigtail, Contralateral ve Tenis Raketi uç şekillerine sahip
olmalıdır.

5.

Selektif kateterler; Wein,

Hl, H3, Mani,

St,

HlH, H3H, JBl. JB2, JB3, CK, Siml,

Sim2, Sim3, Sim4, HNl, HN2, HN3, HN4, HN5, Bam, Bem, Gen,

Mik, Van, Shk 0.8, Shk

1.0,

Cl, C2, C3,

RCl, RC2, Chgb, Chgc, Chg2.5, Train, Hk

1.0,

Contra2, RDC ve Duck uç şekillerine sahip olmalıdır.

6.
7.
8.

Imager II diagnostik kateterler

5'li kutularda sunulmalıdır.

Imager II diagnostik kateterler, .035 ve .038 inç çaplarında sunulmalıdır.
Imager Il diagnostik kateterler, disposable ve kullanrma hazır steril ambalajında

sunulmahdır.

*
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Hi-Flo mikro kateter koil hariç diğer embolik maddeleri göndermek için perifer
vasküler amaçlı kullanıma uygun olmalıdır.
2. Mikrokateter proksimalden distale değişmez 0 .027" iç kateter çapına (I.D) sahip
olmalıür.
3. Mikrokateter 2.8F distal dış kateter çapına (o.D) sahip olmalıdır. Dış çap proksimalde
maksimum 3 F olmalıdır.
4. Mikrokateter azami 0.02l " Kılaıuz tel ile kullanıma uygun olmalıdır.
5. 0.038" diagnostik kateter ile kullanıma uygun olmalıdır:
6. Mikrokateterin kullanım uzunluğu l30cm olmalıdır.
7. Miklokateter Nitinol olmaldır.
8. Mikrokateter ytüsek derecede yöntendirilebilir özellikte olmalıdır.
9. Mikrokateterin distal krsmı daha yuşumak ve esnek yapıda, proksimali daha sert
olmalı ve itilebilirliği yüksek olmalıdır.
10. Mikokateterin Bem ve düz uçlu seçenekleri olmalıdıı. Düz uçlu olan modelin ucu
şekillendirilebilir olmah ve paketin içinden çıkan steam şekillendirme mandren
aksesuan ile istenilen şekilde biıkülebilmelidir.
l l. Mikrokateterin dışı, damarlann içinde daha rahat hareket edebilsin diye hidrofi|ik
kaplamalı olmalıdır.
12. Mikrokateter nitinol hipotüp ve braided ( Fiber ve platinum örgülü vortec plus
dizaynı) dolgu kombinasyonu sayesinde kendi sınıfında en yüksek akını oranlarına
sahip olmalıdır. Bu sayede mikrokateter, 1200psi maksimum dinamik basınca
dayanıklı olmalı ve bu basınçta 6.3 ml/s akım oranına süip olmalıdır.
13. Mikrokateterin Hub'ı şeffaf olmalı ve içinden gönderilen malzemelerin durumunu
kolayl*la kontrol edebilme imkanı vermelidir.
14. Mikrokateter aynr steril paket içinde .0l8" ve 165 cmTransend Kılavuz Tel ile vfülü
sistem şeklinde olmalıdır.
l5. Mikrokateter sistemi, disposable ve kullanıma hazır steril ambalaj
ıdır
l
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stent, periferal vasküler uygulamalarda kullanrlmak iizere nitinol malzemeden

üretilmiş ve self-expandable (kendiliğinden açılan) özellikte olmalıdır.
Stent'nin kullanılabilr şaft uzunluğu 75 cm ve l20cm altematiflerinde olmalıdır
3. Stent, 0.035 inç Kılawz tel üzerinden taşınabilmelidir.
4. stent shaftınrn proksimal kısmında stenti tutmaya ve açmaya yaıayan ergonomik
tasarlaırmış tutgaç "handle" olmalıdır. Bu tutgaç sayesindg kontıoilü ve İşamalı olarak
açılabilmelidir.
5. Sient tamamen açıldığında 5mm'den l4mm'e kadaı çap 20-120mm uzunluk
altematiflerine sahip geniş bir yelpazeye sahip olmalıdİr.
_
6. Stent tilm çap ve uzunluklan için 6F sheath iĞ uyum_lu olmahdır.
7. stent mikro, orta ve makro olmak iizere 3 değişik boyutlu elemanlardan oluşan tandem
mimarisinde, orta kısmı açık hücreli "open-cell" ve uç kısımlan kapalı htıcreli ..closed
cell" bir yapıya sahip olmalıdır.
8. Stent'in her bir ucunda 5-7mm çaph olanlan için 4 adet, 8-14mm çaplı olanları içinse
5 adet olmak iizere tantalum malzemeden iiretilmiş markırlan olmİlİaır.
9. stent'nin kateter ucu uzun ve inceltilmiş bir tasanma sahip olrnalı; bu sayede
atraumatic bir uç sağlanmalıdır.
l0. Stent, dispoable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmahdır.
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Express sD, renal uygulamalarda kullanılmak üzere balon-expandable (balonla açılan)
özellikte olmalıdır.
2 Express SD, .0l8 İnç Kılaıuz tel üzerİnden taşınabİlmelidİr.
3 Express sD, mikro ve makro elementlerden oluşan benzersiz Tandem yapisi
sayesinde
siirekli radyal güç sağlarken, stent şaftı esneklik olmah ve rahatlıklı istenın vere
taşınabilmelidir.
4 Express sD'nin balonu monorail sistemle
çalışmalı, bu sayede tek kişinin kolayca
kullanımrna olanak vermelidir.
5 Express sD'nin balonu stentin baslangıç ve bitiş noktalanndan maksimum 0.5mm
taşmalıdır.
6 Express SD'nin stenti:
a. 4, 5 ve 7 mm çap için l5mm ve l9mm;
b. 6 mm çap için l4mm ve 1 8mm uzunluğunda olmalıdır.
7 Express SD'nin sheaü uyumluluğu 4, 5 ve 6mm için 5F; 7mm için 6F olmalıdır.
8 Express SD'nin guiding kateter uyumluluğu 4.5 ve 6mm için
6F. 7mm için 7F
olmalıdır.
9 Express SD'nin, balonunun rated burst basıncı 14 ATM'ye kadar
çıkabilmelidir.
Express SD, dispoable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalrdır

