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Harran Üniversitesi Araştlrma ve Uygulama Hastanesi

TEKLiF FORMU
:

Konu

İşin Adı

ANJIYoĞRAFİ -

:

Teklif Mektubu

Alım No

|

00473

İstem No

16

KAIEM T|BBİ SARF MALZEME ALIMI

: 3l003

YAKLAŞIK MALIYET

son Teklif Tarihi: I0.06.20l9

s.No

Mal / Hizmet Adl

1

RADIAL TIP

2
3

4

5

nG

DIYAGNOSTIK KATETER

ADET

sAĞ GUiDİNG KATETER 6F JR_4

750

ADET

SOL GUIDING KATETER

750

ADET

KILAVUZ KATETER .078 F/ 100 JL -4 (GUiDİNG KATETER)

750

ADET

1500

ADET

500

ADET

1250

ADET

500

ADET

750

ADET

15

ADET

10

ADET

125

ADET

75

ADET

30

ADET

50

ADET

50

ADET

1

PTCA KILAVUZ TEL, 0,0t4, 150-190 cM HiDRoFİLİK
(Hydrocoat Hidronlik Kaplamall K|lavuz Tel)
NONKOMPUAN KORONER SALON

B

KORONER TOTAL OKUZYON BALONU

9

KATETER,

AÇILAN, MoNoRAiL
KATETER, YABANCI CISIM YAKAIAMA, BASKET

ı1

12

VASKÜLER KAPATMA sisTEMi, 10F VE ÜzERİ
VASKÜLER KAPATMA

13

I4
15

16

BALoN,ANJİYoP[AsTi,014,,MoNoRAiL,DÜŞÜK

PROFILU( KORONER TOTAL OKUZYON BALONU)
STENı VASKÜLER, GREFT KAPu, PTFE,Li, BALoNLA

l0

i

Birim
Fiyat

Birimi

2000

PTCA KILAVUZ TEL,0,014" 150-190 HİDRoFİLiK

6

Miktarı

sİsTtMi, 5-9F

STENT, VASKÜIİR, KARoTis, KENDİLİĞİNDEN AçILAN,
cEÜK / NİİNoL / DisTAL İNcEtfN MoNoRAlL
EtlBoÜ KoR[JYUcl.J sİsrEM, GEçİcİ, FİLTRELİ /

t,loNoRAIL / MoNoRAİLE cEVRiL_EBİLEN
KATETER BALON ANJloPLASTI 0,14 MoNoRAIL

Toplam
Fiyat

Genel

Toplam(KDV
Hariç):

tTaıımlayıcı firma bilgisi olmalt

v9

teklifile birIikte sGK sorgulama sisteminin çıkttsl teklifile birlikte verilmelidir.

Adres: Araşttİma ve Uygulam. Hasıanesi o§manb€y

Kampüsr ŞANLIURFA

Dogrudan Temin Mail : doerudanteminaharran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinaIma63@hot!oa!!.ça!0

: 0 (4l4) 344 41 78
(4l4) 3,ı4 41 65-58ı0

Doğrudan Temin İletişirn

ihalc iletişim

:

0

Tanlmlaylcl

Firma ve UBB

_ı.)

Sut Kodu KR1060

l2-

3456789l0l11213-

1415-

Trınsradial koroner anjiografi kateteri teknik şartnamesi.

Kateter şekli "Tiger" şeklinde özel olarak transradial angiografi işlemleri için
dizayn edilmiş olmalrdır.
Kateter şekli ve özel dizaynı sayesinde, işlem esnasrnda kateter değişikliğine gerek
kalmaksızın, tek ( 1 adet ) kateter ile Sol ve Sağ koroner damarları göriintiilemeye
uygun olmalıdır.
Kateter'in iç tüpü işlem esnasında kink yapmaması için, yeterince sertlik sağlayan
madde ile §ylon 12 ) ilretilmiş olmahdır.
Kateterin dış tüpü yeterince esneklik sağlayan nylon elastomerden imal edilmiş
olmalıdır.
Kateter uç kısımlan travma riskini aza|tmak için poliüretan materyalden imal
edilmiş olmalıdır.
Kateter birebir tork, itilebilme ve şeklini koruma özellikleri için, uç kısımları hariç,
çift ( İkili ) çelik tel ile sarılmış olmalıdır.
Çift örgü teknolojisi ile kateterin uç kısmı örülmeli ve kaygan bir madde ile
kaplanmış olmahdır.
Kateterler l .000 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
Kateter size'ı 6 French olmalıdrr. Kateterlerin uç şekilleri arasında TIG 3,5 , TIG
4.0 - TIG 4.5 ve TIG 5.0 çeşitleıi bulunmalı ve klinik ihtiyaçlan doğrultusunda
istenilen ölçüler ve adetler teslim edilebilmelidir.
İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen iiriinü olmalıdıı
Uluslaıarası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
Kullanım sırasında iiretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak. tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
İhaleden önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm
tarafından kullanım süresinde değerlendirilece\ kullanılan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı

bıraIırlacaktır.

16-

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR v aGR kodu) teklif
esnasında belirtilmeti ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan
malzemeler teklif dışı bırakılacaktır.

17- İhate

sonucunda ürün tcmini t0 iş gününü geçmemelidir.
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Sağ Koroner

Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnam€si

Kateterler 5F,6F,7F ve 8F çaplarında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

8F lik çap için en az 0,088 inch, 7F lik çap için en az 0.078 inch, 6 F lik çap için en az
0.068 inch iç çapa sahip olmalıdır.

Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır.

Kateterlerin ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve
atravmatik yapıda olmalıdır.

5-

Kateterlerin en sık kulIanılan JR4, JR4,5 JR5,

ARl

ve AR2 ve AR3 çeşitleri bulunmalıdır.

BunIar içerisinde özellikle JR 4.0 tercih edilecek olup, diğer seçeneklerin miktarları bölüm
tarafından belirlenecektir_

6-

Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kırılma rezistansı yükseltilmiş, itilebilirliği
arttırılmış olmalıdır.

78-

Kateterler yan delikli (side hole) ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radyo opak olmalıdır.

Kateterin

iç

yüzeyi sürtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu

madde

belirtilmelidir.

9-

İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

l0-

Kateterin torku

l/l olmalıdır.

1l- Kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guidewire ile düzeltildikten

sonra eski haline

dönmelidir.
12- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır
13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE -

l4- Malzeme steril

FDA ) sahip olmalıdır.

ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l5- Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog tarafından

bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

l6- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
l7- İhaletien önce l adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm tarafından
kutlanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilıneyecek ve
uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı

bırakılacıktır.

l8- Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasrndı
belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı
bıralulacaktır.

c§

19- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.

9

§
İ
,,lil.üi
aıd

5

,D

t133

=P

l

ı:l

§

ğ

,\

Sut Kodu

l-

KRll42-

234-

Sol Koroner Arter için 6F Guiding Kıteter Teknik Şartnamesi

Kateter 6F çaplarında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.
6 F lik çap için en az 0.068 inch iç çapa sahip olmalıdır.

Kateterlerin uzunluğu en az l00 cm olmalıdır,

Kateterlerin ucu koroner damarlara zarar vermeyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve
atravmatik yapıda olmalıdır.

5-

Kateterlerin en sık kullanılan JL 3.5, JL4, JL 4.5 JLs, EBU 3.0, 3.5, EBU3.75 EBU 4,

AL|, ALz ve AL 3 çeşitleri bulunmalıdır. Özetlikle EBU

kateter için altematif olarak

üretilmiş farklı isimlerdeki guiding kateterler kabul edilmeyecektir.

6-

Çelik örgü ile desteklenmiş olmalı, böylelikle kırılma rezistansı yükseltilmiş, itilebilirliği
arttırılmış olmalıdır.

7-

Kateterler yan delikli (side hole) ve deliksiz seçenekleri olmalı ve radoopak olmalıdır.

8-

Kateterin

iç

ynzeyi sürtilnmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu

madde

belirtilmelidir.

9-

İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdır.

ı0_ Kateterin torku l /l olmalldır.

ll-

Kateterin hafıza özelliği (memory) olmalı, guidewire ile düzeltildikten sonra eski haline
dönmelidir.

l2- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın

en son üretilen ürünü olmalıdır

13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE -

FDA ) sahip olma|ıdır.

l4- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15- Kullanım sırasında ilretim hatast olduğu saptanan malzemeler,

iki kardiyolog

tarafından

bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

l6- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
17- İhateden önce I adet numune bölüme testim eıtilecek, ihale sonrası bölüm tarafından

kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek ve
uygun olmayan malzeme değerlendirme d§ı bırakıIacaktır.

l8- Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veva GR kodu) teklif esnasında
belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumıu oımayan ınalzemeler tek|İf dış|
bırakrlacıktır.
l9- İhate sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KR1l42- 7F Sol Koroner Arter için Guiding Kateter Teknik Şartnamesi

1-

Kateter 7F çaplarında ve istenilen uç şekillerinde olmalıdır.

234-

7F

lik çap için en az

0.0'78 inch iç çapa sahip

olmalıdır.

Kateterlerin uzunluğu en az 100 cm olmalıdır.
Kateterlerin ucu koroner damarlara zarar veıTneyecek şekilde soft tip (yumuşak) ve
atravmatik yapıda olmalıdır.

5- Kateterlerin

en sık kullanılan

JL

3.5, JL4,

JL 4.5 JL5, EBU 3.0, 3.5, EBU

3.75

EBU 4. AL l. AL2 ve AL 3 çeşitleri bulunma|ıdır. Özellikle EBU kateter için
altematif olarak üretilmiş farklı isimlerdeki guiding kateterler kabul
edilmeyecektir.

6- Çelik örgü ile

desteklenmiş olmah, böylelikle kınlma rezistansı yükseltilmiş,

itilebilirliği arttııllmış olmalıdır.

7- Kateterler yan delikli (side hole) ve deliksiz seçenekleri olmah ve

radoopak

olmalıdır.

8- Kateterin iç yüzeyi

sürtünmeyi azaltıcı madde ile kaplı olmalıdır ve bu madde

belirtilmelidir,

9-

İç lümen genişliği 0.038 guidewire ile uyumlu olmalıdıı.

l0- Kateterin torku 1/1 olmalıdır.
11- Kateterin

hafıza öze||iği (memory) olmalı, guidewiıe ile düzeltildikten sonra eski

haline dönmelidir.
12- İhaleye sunulan malzeme ifuetici fırmanın en son üretilen ürünü
13- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (

CE - FDA

olmalıdr

) sahip

olmalıdır.

l4- Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15-

iki

kardiyolog

ve fiıma

tarafindan

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemelel,
tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l6- İhaleden önce numune teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacakir
17-

İhaleden önce

l

adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı
bırakılacaktrr.
18-

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya
esnasrnda belirtitmeli

ve UBB kodu ile SUT kodu

malzemeler teklif dışı bırakrlacakt

GR kodri.
uyuml
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Sut Kodu KRl084/1086 0,014 inch Soft Guidewire Teknik Şartnamesi

l-

Guide wire 0.014 inch kalınlığında 180 cm uzunluğunda ve koroner anjiyoplasti
işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

2- Farklı lezyonlarda kullanımı kolaylaştırmak için yumuşak, standart, tipi bulunmalı,
uç kısmı düz ve j şeklinde olmalıdır. Bu seçeneklerden her birinden hangi
oranlarda tercih edileceği teslimat öncesi bildirilecektir.

3-

Distal ucu kolayca şekil verilip ve bu şekli uzun sure mııhafaza edebilmesi için
şekil alma çubukçuğu ihtiva etmelidir.

4- Distal kısmı kayganlığı aıttlracak, lezyonlarda atravmatik geçişi

sağlayacak

materyalle kaplanmış olmalıdır.

5- Kılavuz Tel'in görünebilen (x-Ray altında) uzunluğu 3 cm olmah,

lezyon

görüntüsünü kapatmamahdır.

6- Tel uç ağırlığı 0,7 veya 0,8 olmalı ve kullanım kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.
7- KıIavuz Tel özellikle stent implantasyonlaında, stent taşlma sistemini destekleyici
yapıda ve mükemmel düzeyde fleksibil (esnek) yapıda olmalıdır.

89-

İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen iiriinü olmalıdır

Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

10- Malzeme steril ve
11-

orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

teklifler ihale dışı bırakılacakhr

12- İhaleden önce numune teslim etmeyen
13-

İhateden önce I adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanrlan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı
bırakrlacaktır.
14-

«R

veva GR kodu) teklif

ile SUT

kodu uyumlu olnıayan

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT
esnasrnda bclirtilmeli

ve uBB

kodu

malzemeler teklif dışı bıralulacaktır.
15- İhale

sonucunda ürün temini l0 iş günün ü geçmemelidir.
§ €-

üı0

tıuıto11
lü

0ipJ i§c

ll0

iAi(All'ı
,liu

9

Iol

sut xoau KRr088 0,014 inch Hidrofilik Guidewire Teknik Şartnamesi

1- Koroner Arter girişimlerinde kullanıma

uygun olmalıdır.

2- 0,014'(inç) kalınlığındave en az l80 cm uzunluğunda olmalıdır.
3- Miikemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, 1umuşak kısım kaplaması

"torque"

özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.

4- Distal segment (1umuşak kısım) sürtünmeyi engelleyici hidrofılik kaplamaya
(polimerli) sahip olmalı, bu kaplama biyolojik ulumlu olmalı, kılaıuz tel
proksimal segmenti ise PTFE kaplı olmalıdır.

5- Kıvrımlı tortuyoz ve kalsifik lezyonlarda diseksiyona neden olmadan

geçme

özelliği oldukça yüksek olmalıdır.

6- Uç ağırlığı 0.8- 1.5 gf arasında olmalıür.
7- KıIavuz telin göriinebilen (X-Ray altında) uzunluğı

en faz|a 3 cm olmalı, lezyon

görüntüsünü kapatmamalıdır.

8- Kılavuz tel yüksek düzeyde kontrol ediiebilir yapıda olmalıdır
9- İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen iirünü olmalıdlr
l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine
11- Malzeme steril ve
12-

(

CE - FDA

)

süip olmalıdır.

orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

iki

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler,
tarafindan

kardiyolog

bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

tarafindan

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

teklifler ihale dışı bırakılacaktıı

13- İhaleden önce numune teslim etmeyen

14-İhaleden önce

l

adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışı
bırakrlacaktır.
15-

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veYa
esnasında belirtilmeli

GR kodu)

ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu

teklif

olmayan

matzemeler teklif dışı tıırakrlacaktır.
16-

İhalc sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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?) Sut Kodu KRl124- PTCA, Balon Non-Komplian (NC) Balon Teknik Şartnamesi
1- Baion non-kompliyan olmalıdır.

2- Balon profili düşük olmalı ve lezyon giriş profili max 0,017" olmalrdr.
3- Balonda balonun başında ve sonunda olacak şekilde iki marker bulunmahdır.
4- Balon geçiş çapının düşük olabilmesi için kapah iken yapraklar (fold) şeklinde
kendi üzerine kapanmış olmalı şişirilip indirildiği zaman bu yapıyı tekar
kazanabilmelidir.

5- Lezyon geçişini kolaylaştırmak için özel kaplama ile kaplanmış olmalıdır.Bu
kaplama balonun bütün yiizeyinde olmamalı sadece geçiş yaparken (kapalıyken)
damar cidari ile temas eden yüzeylerde olmah şişirildiğinde açığa çıkan balon
kısımlarında kaplama olmamalıdır. Bu şekilde şişirilmiş balonun kayması ve kenar
diseksiyonlan oluşumu minimuma indirilmiş olmalıdır.

6-

2.5mm,2.7 5mm,3.0mm,3.25mm,3.5Omm,3.75mm,4.0mm,4.5Omm,5.00mm

çaplarında olmalıdır.

7- 8-30 mm arasındaki farklı uzunluk seçenekleri olmalıdır.
8- Proximal shaft en faz|a2.2F ve distal shaft en faz|a 2.'J F olmalıdır.
9- Nominal Basıncı ve rated burst basıncı aralığı dar olmamalı. Nominal

basıncı

minimum 10+2 Atm, Iated Brust'u maksimum l8+2 Atm olmalıdır.
l0- İhaleye srınulan malzeme iifetici firmanın en son üretilen iiriinü olmalıdır
l1- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA ) sahip olmalıdır.
12- Ma|zeme steril ve
13-

orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler,
tarafindan

iki

bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma

kardiyolog
tarafindan

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
14- İhaleden önce numune teslim etmeyen
15-

İhaleden önce

l

teklifler ihale dışı bırakılacaktır

adet numune bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafindan kullınım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri

iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme

dışı

bırakrlacaktır.
16-

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR v
esnasında

a GR kodu) teklif
belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyum luo lmayan §

malzemeler teklif dışı bıralulacaktır.
17-

İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRl095- Anjioplasti, Balon Kateter Teknik Şartnamesi

1. Balon

kateter Monoroi(Rapid exchange) sistem, semi-compliant, her

iki ucunda

radyoopak işareti ve katlanma sayısı 2,25 mm balon için en az 3 olmalıdır ve 2,25
mm sizeler için S tip katlamalı yapıda olmalıdır.

2.
3.

Balon materyali POLİAMİD den imal edilmiş olmalıdır.

Sürtünmenin azalması için Distal uç ve Distal şaft'rn en az 30 cm'lik kısmı
hidrofilik kaplı (M Coat

4.
5.

)

olmalıdır. Proximal şaft silikon kaplı olmahd[

Deflasyonda eski ö|çüsüne inebilmelidir.

Balon kateterlerin 1,25 ve 1,5 mn ölçüleri tek markerlı, diğer ölçüleri çift ve üç
markerlı olmalıdır

6.

Kareterin boyu 145 cm olmalı, proximal şaft kalınlığı en çok 2 F, Distal şaft
kalınhğı en çok 2.4 F olmalıdır.

7. Felexible

corrugated şaft dizaynına

süip olmalı, yiiksek itiş,

geçiş ve çapraz

lezvon itilebilirliği çok yüksek olmalıdır.

8.
9.

Kateterin proxmal'i destek veıici olmalı, ancak kırılma özelliği bulunmamalıdır.
Kateterin içinden 0.014" guide wire kolayca geçebilmelidir.

10. Balon geçiş profili
11.

0-0l6 İnch veya 0,40 mm den düşük olmalıdır.

Balon 6 atmosferde nominal ölçüye varmah, rated burst pressure asgari

14

atmosfer olmalıdır.
12. İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü
13. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine

(CE - FDA

) sahip

olmalıdr
olmalıdır.

14. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafindan
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

16. İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen
17.

İhaleden önce

l

teklifleı ihale dışı bırakılacaktır

adet numune veya katalog bölüme teslim edilecek, ihale

sonrasr bölüm tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanrlan
malzeme geri iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme
dışr bıralulacaktır.
18.

Malzemenin ürün takip sistemindeki sUT (KR veva
esnasında belirtilmeli

ve uBB

ile SUT

kodu

malzemeler teklif dışı bırakılacaktrr.
19. İhate

GR kodu)

kodu uyumlu u
ao
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Sut Kodu KRl098- Rekanalizasyon Balonu Kateteri Teknik Şartnamesi

1- Monorail (RX) yapısında ve 0.014" inç kalınlığında kılaıuz tellerle uJumlu
olmalıdır.

2- Proksimal

şaft kalınlığı maksimum 1.9F, distal segment kalınlığı ise maksimum

2.4F olmalıdır

3- Kullanılabilir kateter uzunluğu minimum l40cm olmaür,
4- Lezyon giriş profili maksimum 0.0l6" inç; lezyon geçiş profıli

maksimum 0.021

''

inç olmadır.

56-

Balon çapı l .0, I.25, 1.5, 2.0 ve 2.5 mm içerisinden seçilebilmelidir.

Balon uzunluktan 5,10, 15 ve 20mm içerisinden seçilebilmelidir. Balon iizerinde
tanımlayıcı işaret olmalıdır,

7-

89-

Balon ucu (lezyon giriş noktası) uzırnluğu maksimum 1.5mm olmalrdır,
Balon nominal basıncı 6 BAR patlama basıncı ise 14 BAR olmalıdır.
İhaleye sunulan malzeme iiretici firmanın en son üretilen ürünü olmahdır

l0- Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (CE - FDA

) sahip

olmahdır.

ll-

Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir"

12-

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek

ve firma

tarafindan

ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
13- İhaleden önce numunelkatatog teslim etmeyen

14-İhaleden önce

l

teklifler ihale dışı bırakılacaktır

adet numune veya katalog bölüme teslim edilecek, ihale

sonrası bölüm tarafından kullanrm süresinde değerlendirilecek, kullanrlan
malzeme geri iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme
dışr bırakrlacaktır.

ürün takip sistemindeki SUT (KR veva GR kodu) teklif
esnasında belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan

l5- Malzemenin

malzemeler teklif dışı bırakılacaktır.
l6- İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
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Kodu:KRl l95/l l65-Koroner Greft Stent Teknik Şartnamesi

l.

Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve nikel içeriği çok düşük olmalıdır.

2.
3.

İstenilen çaplarda (2,5-4.0 mm) ve uzunluklarda (9mm-26mm) olmalıdır.

İhaleyi a|acak firma kendi stent kataloğunda olan her boy ve çapta stenti temin edebilmeli ve
istediğinde k|iniğin elinde mevcut olan stent ile istenilen boy ve çapta stenti değiştirmeIidir.

4.
5.
6.

Koroner greft stent PTFE kaplı olmalı ve Fleksibilitesi yüksek olmalıdır.
Stentin geçiş profiIi düşük olmalı ve burst pressure l4 atm altında olmamalıdır

stentin balondan kaymasını engellemek için, stent balonun üzerinden kaymayacak şekilde
gömülmüş olma|ıdır.

7.
8.
9.

Stent 6F guiding kateter ile kullanılabilir olmalıdır.

Açıldığında radial strenght'i yiiksel olmalıdır.
İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen ürünü olmalıdır

l0. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

ll.

Malzeme steril ve orijinal ambalajında tes|im edilmelidir.

12.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog tarafından bir
tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

l3. İhal9den önce numune/katalog teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
ı4. İhaleden önce

ı

adet numune veya kata|og bölüme teslim edilecek, ihale sonrası bölüm

tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kuIlanılan malzeme geri iade edilmeyecek
ve uygun olmıyan malzeme değerlendirme dışı bırakılacaktır.
15.

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında belirtilmeli
ve

UBB kodu ilc SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı bırakılacaktır.

l6. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmeınelidir.
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SUT Kodu: KR2030_ GRl29l1/293 Periferik Snare Seti Teknik Şartnamesi

1.
2.

Snare koroner dışı Periferik arterlerde uygulanmak için üretilmiş olmalıdır.

Diagnostik ve girişimsel işlemlerde, Periferik arterlerde içerisinde kalan yabancı
cisimleri çıkarmak, zor pozisyonlarda kateter veya guidewire ucu yakalayarak işlemi
kolaylaştırmak için uç şekli yonca (3 farklı yönde açılandırılmış teller) şeklinde imal
edilııriş olmalıdır.

3.
4.
5.

Snare çapı kullanıcı isteğine göre seçilebilmelidir.
Snare açıldığı zaman, frontal ve lateral yakalama özelliğin€

sahip olmalıdır.

İşlemin yapılacağı bölgeye kolay ulaşıın için kendi kateteri dışında herhangi bir başka
kateter içinde de kuIlanılabiIir olmalıdır.

6.

Snare, introducerin distal ucunda pozisyonlandırılması kolaylığı için markerIar
buluırınalıdır.

7.
8.
9.

Uzunluğu l25 cm'den kısa olmamalıdır. Çapı 4Fr veya 5Fr olarak seçilebilmeIidir.
Set içerisinde, Snare, uzun introducer ve torkırı bulunmalıdır.

Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütün ölçüIer ile işlem esnasında hazır bulunacak

ve kullaııım sırasında uygun ölçüdeki snare sistemini temin ederek

işlemin

yapılııasına olaırak sağlamalıdır
10. İhaleye suı,ıulan malzeme üretici firmaırın en son üretilen ürünü olmalıdır

ll.

Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE

l2. Malzeme steril
13.

ve orijinal ambalajında

_

FDA ) sahip olmalıdır.

tesliıı edilmelidir.

Kulianım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler,

iki

kardiyolog

tarafındaıı bir tutanak tutulup fir!ıaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz

yenisi ile değiştirilecektir.

teklifler ihale dışı bırakılacaktır

14. İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen

l5. İhaleden önce

l

adet numune yeya katalog bölüme teslim edilecek, ihaie

sonrasr bölüm tarafından kullanrm süresinde değerlendirilecek, kullanılan

malzeme geri iade ediImeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirıne
drşı brraI«lacaktır.
16. Malzemenin

ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında

belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyuınlu olmayan malzemeler teklif dışı
bıralglacaktır.
17. İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü geçmemelidir.
18. İhaleden önce 2 adet numune bölüme tesliın edilecek, ihale sonrası bölüm

kullaıım süresinde değerlendirilecek, kullaırılan maIzeme geri iade
uygun olınayan malzeme değerleııdirme dışı bı

l

lacaktır.
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Sut kodu:KR2031-KR2032 Sutürlu Femoral Arter Kapatma Sistemi - Teknik
Şartnamesi

Z\

l.

Kapatma sistemi 5 ila 8 F sheath veya büyük sheat girişilerinde 2 adet kullanılarak
yapılan büyük arter (femoral arter) girişli işlemlerin sonrasmda damarın dikiş ailarak
kapatılması için dizayn edilmiş olmalıdır.

2.

Sistem kendi içinde hazır düğümü ile damarı dikişle kapahlabilmeli ve hastanın kanaması
durdurulabilmelidir.

3.
4.
5.

Sistem iki nitinol iğne ile dikiş atılabilecek özellikte olmahdır.

6.
7.

Sistemde kullanılan iplik non-absorbable polypropylene, monofilament yapıda olmalıdır.

Malzemeler teker teker ambalajlanmış steril paketlerde olmah ve paketlerin üzerinde
uluslar arası standartlara uygun ölçüleri, kod(Ref.) numarı§ı, lot numarası, son kullanma
tarihi ve sterilizasyon tarihi belirtilmelidir.
İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

İhaledcn önce

l

adet numune veya katalog bölüme teslim edilecek, ihale sonrası

bölüm tarafından kullanım süresinde değerlendirilece\ kullanılan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzemo değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8. Malzemenin ürün takip

sistemindeki SUT (KR veya

GR kodu) teklif

esnasında

belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı
bırakılacaktır.

9.

İhale sonucunda ürün temini l0 iş gününü gcçmemelidir.
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sut Kodu KR 203l_Vasküler Kapatma Sistemi Teknik Şartnamesi

l.

2.

Vasküler Kapatma Sistemi ana femora| arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon yapılan bölgenin
güvenli bir şekilde kapatılması ve hemostaz sağlanması için kullanılabilmelidir.
Sistem uygulaması laboratuarda tamamlanıp, hastanın kasık basma veya kum torbası kullanılarak saatlerce

yatmasl ortadan kaldırılmalıdır. Hasta daha kısa sürede taburcu edilerek gereksiz yere yatak işgali
önlenebilmelidir.

3.

Hasta konforu sağlanırken aynl zamanda da laboratuar 0retkenliği ve personelin verimliliği
artırılabilmelidir-

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hastada kullanılan sheath'e göre sistemin 6 F ve 8 F seçenekleri olmalıdır.

Sistemin içeriğinde steIil guide-wire, sheath, dilatör ve içinde arteri sandyiç şek|inde kapatan ko|lajen,
çapa ve suture barındıran aparatı bulunmalıdır.

Sandviç sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabitlenen çapa arterin dış duvarına sabitlenecek olan
kollajene bağlanmış olmalıdır.
7-8F olan üründe kapatma işlemi için en az25 miligram, 6F üründe ise l4 miligram kollajen olmalıdr.

Ürünlerde kuilanı]an kollajen 2 yaşından genç, Kuzey Amerika orijinli danadan ve BSE (Deli dana)
bakımından tesi edilmiş olmalıdır.
Artere yerleştirilen sistem lateks Veya metal içermemelidir. Hastaya göre 30 ile 90 gün içinde tamamen
absorbe edilebilmelidir.

l0.

ll.

Sistem içindeki guide-wire 6F için 0.035" , 8 F için 0.038" kalınlığında olmalıdır.

Sistem üzerinde arter lokalizasyonunu görmeyi sağlayacak ve kullanan uzmana kolaylık sağlayacak
delikler, görsel ve sesli markerlar olmalıdır.

l2.
l3,

Sheath in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.

KolIajen sistemin üzerinde hazır bu]unmalıdır. Dışarıdan kollajen enjekte etmek gerekmemelidil.

14. Sistemde bulunan kollajen, ısıdan etki|endiği için paketin üzerinde kollajenin durumunu belirten ısı
indikatörü ve steıil tarihi bulunmalıdır.

t5. Ürlln yetkilisi, sistemi kullanacak

olan uzmanı en az 5 uygulamada asiste etmelidir.

l6"
l7.

ihaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretiien ürünü olmalıdır

l8.
l9.

Malzeme steril ve oıüinal ambalajında teslim edilmelidir.

Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog tarafindan bir futanak tutulup
firmaya sözlü bildirilecek ve firma tafaflndan ilcretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

20. İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen teklifler ihale dışı brakılacaktır
21. İhaleden önce

l

adet numune veya katalog bölüme teslim edilecek, ihale sonrasr

bölüm tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri
iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme dışr brralolacaktrr.
22. Malzenıcnin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında
kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı blrakllacaktlr.

23. ihale sonucunda ürün temini lo

li ve UBB
aD

iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu KRrr61-0,014 Monorail Sistem kendinden

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

l0.

ll.
l2.
13.
14.

Açılır Karotis Stent Teknik Şartnamesi

Stent karotis darlıklarının tedavisinde, vasküler işlemler için uygun ve özel bir dizayna
sahip oImalıdır.
Stent süper elastik önceden programlanmış çapa kendi kendine ulaşan nitinol malzemeden
üretilmiş olmalıdır.
Stent yapısı itibari ile yüksek radyal güç ve radioopasite özelliğine sahip olmalıdır.
Stent post dilatasyona imkAn tanımalı, işlemde kullanılan balonu patlatmamalıdır.
Stent 0,0l4 kılavuz tel ile uyuınlu olmalıdır.
Stent açık hücreli olmalıdır
Standart steı,ıt uzunlukları en az 20-40 mm ve çapları 5 mm'den l0 mm'ye kadar değişik
ebatlardan oluşmal ıdır.

Stent 5, 6, 7 ve 8 mm çaplarında 5 F intraducer/6F Guiding kateter ile 9 ve l0 mm
çaplarında ise 6 F intaducer/ 7 F Guiding kateter ile uyumlu olmalıdır.
Stent ınagnetik rezonanstan etkilenmeıneli ve artefakt oluşturmamalıdır.
Stent moı,ıoroil taşıma - yükleme sistemiııin hareketi ile (dış kılıfının geriye doğru
çekilmesi) stent yerleştirilebilmelidir.
Stent monoroil taşıma-yükleme sistemiııi oluşturan katater örgülü ve fleksible bir yapıya
sahip olmalıdır.
Stent moııoroil taşıma-yükleme sisteminde biri iç, biri dış kataterde olmak üzere en az iki
adet radiopak marker bulunmalıdır.
Şali uzunluğu en az |35 cm olmalıdır.
Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.

l5. Malzeıne steril

ve orijinal ambalajında teslim edilınelidir.

l6. KuIlanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog tarafından
bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından ücretsiz yenisi ile
değiştirilecektir.

l7. İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
18.

İhaleden önce

l

adet numune veya katatog bölüme teslim edilece\ ihale

sonrası bölüm tarafindan kullanrm süresinde değerlendirilecek, kullanrlan
malzeme geri iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme değerlendirme
drşı tıırakrlacaktır.
19.

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif esnasında
belirtilmeli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan malzemeler teklif dışı
bıralalacaktır.

20. İhale sonucunıia ürün temini I0 iş gününü geçmemelidir.
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Sut Kodu (Gt{l t88-KVt203- KR20l3) Karotis Distal Koruma FiltreTeknik Şartnamesi

1. Emboli Koruma Filtresi, Karotis,

işlemleri esnasında ortaya çıkabilecek debrisi
yakalamak amaciyla özel Olarak üretilmis olmahdır
2. Yapısında bulunan 0,0l4 tel ve filtre lezyon geçişsini klaylaştırmak amacıyla ayn
ayrı hareket edebilmelidir.
3. Eenıboli koruma filtresi Karotis arterlerde uygulama onayına süip olmalıdır.
4. Filtre, nitinol malzemeden imal, örgülü (mesh) yapıya sahip olmalıdır.
5. Filtrenin floroskopi altında görünürlüğünü sağlamak amacıyla distalinde l adet,
proksimalinde l adet ve filtre ağzı üzerinde filtre ağzını çevreleyen markırlan
bulunmalıdır.
6. Filtre, gönderim telinden bağımsız ileri geri ve rotasyonel harekete 2 cm ye kadar
müsaade eden esnek lazer spiral kesim sisteme sahip olmalıdır.
7. Filtre, 0.014" inch ve 0.018" inch, kullanıcının seçebileceği herhangi bir kılavuz
tel ile uyumlu olmalıdır.
8. Filtre gönderim teli 320 cm uzunluğunda olmah, isteğe bağh olafak esnek
noktasından kınlma opsiyonuyla monorail kullanım için l90 cm kısalma
seçeneğine sahip olmalıdır,
9. Filtrenin distal uc kısmında lezyondan geçişi kolaylaştırmak amacıyla 1.2 cm
uzunluğunda esnek sarmal tel bulunmalıdır.
l0. Filtre, 6f kılavuz kateter, 5f sheath uyumlu olmah 3.2f (french) geçiş profiline
sahip olmalıdır.
1l. Filtre, filtre açıklığını korumak amacıyla heparin kaplı olmahdır.
12. Filtre, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm çap seçeneklerine sahip olmalıdır.
13. Filtrenin geri çekme kateteri pratik olması için uygulama kateterinin öbur ucu
oImalıdır.
14. Filtrenin geri çekme kateteri 4.2f (french) geçiş profiline sahip olmalı, işlevsel
uzunluğu l40 cm olmalıdır.
l5. İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen üriinü olmalıdır
l6. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine ( CE - FDA ) sahip olmalıdır.
l7. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
l8. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, İki kardiyolog
tarafından bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.
19. İhaleden önce numune/katalog teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır
20, İhaleden önce

l adet numune veya katalog bölüme testim edilecek, ihale sonrası

bölüm tarafindan ku]lanım süresinde değerlendirilecek, kullanılan malzeme geri
iade cdilnıcyccck ve ul,gun olmayan malzeme değerlendirme drşı bırakıla

2l. Malzeıncnin ürün takip sistemindcki SUl'(KR veya GR kodu) teklif
esnısrnda bclirtilmcli ve UBB kodu ile SUT kodu uyumlu olmayan
malzcme lcr tcklif tlışı bırakıIıcaktır.
melidir
22. İhıle sonucundıı ürün tcmini l0 iş gününü ge
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Sut Kodu Gtll009-0.014" Monorail Periferik Balon Teknik Özellikleri

l.

Balon Duralin materyalden imal edilmiş olmalıdır.

2.

Balon şişirme basıncı minumum 10 atm, patlama basıncı maximum 12 atm
olmalıdır.

3. Balon

ince damarlardan geçişi sağlamak amacıyla maximum 3.3F katater

şaftına sahip olmalıdır.

4.
5.

Balon 4F Introducer,6F kılavuz kateter uyumlu olmahdır.

Balon üzerinde proximal ve distalde olmak üzere radyopak iki adet marker
bulunmalıdır.

6.

Balon defalarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi için, ısı altında

kalmalı şekilde katlanmış olmalıdır.

7.
8.
9.

Balon, şaftı 142 cm lik uzunlukta olmalıdır.
Balon 0.0l4" veya daha az kalınlıkta kılavuz tel ile kullanılmalıdır.
Kateterinin ucu atravmatik olabilmesi amacıyla yuvarlatılmlş olmalıdır.

l0. Balon 4.5x(20,30)mm, 5x( l5,20,30,40)mm, 5.5x(20,30)mm çap ve uzunluk
seçeneklerine sahip olmalıdır.

1l. İhaleye sunulan malzeme üretici firmanın en son üretilen i,iriinü olmalıdır
12. Uluslararası kalite belgelerinden en az birine (

CE - FDA

) sahip olmahdır.

13. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

l4. Kullanım sırasında üretim hatası olduğu saptanan malzemeler, iki kardiyolog
tarafindan bir tutanak tutulup firmaya sözlü bildirilecek ve firma tarafından
ücretsiz yenisi ile değiştirilecektir.

t5. ihaleden önce numune/kataıog teslim etmeyen teklifler ihale dışı bırakılacaktır

l adet numune veya katalog bölüme teslim edilecek, ihale
§onrası bötüm tarafından kullanım süresinde değerlendirilecek,

16. İhale<len önce

kullanılan malzeme geri iade edilmeyecek ve uygun olmayan malzeme
değerlendirme dışı bırakrlacaktır.
17.

Malzemenin ürün takip sistemindeki SUT (KR veya GR kodu) teklif
csnasrnda belirtilmeli ve UBt} kodu ilc SUT kodu uyumlu olmayan
malzcmeler teklif dışı

bırakılacaktır.

l8. İhale sonucunda ürün lemini l0 iş gününü
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