
T.c:l
GAzi üNivERsiTEsi

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No :

İstem Tarihi :

Bölüm Adı :

Döküm Tarİhİ 1 0110412021 10:10:0O

Malzeme kodu
S-013438

Malzeme Adı 
.-

VASKÜLER KAPATMA SlSTEMl, s.er (aıFüıtM)

Sut Kodu: GR12B8 'l^ vl, l Llvll' U-vT 
'

Sipariş Kodu: S-013438
DEVlcE cLosuRE VASCULAR 6F - BFTEKN|KŞARTNAMESI ] .'
1, Vasküler kaPatma sistemi ana femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponsiyon yapılan bölgenin güvenli birşekildek-apatılmasıiçinkullanı|abilmelidir.J|.''_'..i2, Sistem uYgulaması laboratuvarda tamamlanıp, hastanın kasık basma veya kum torbası kullanılarak saatlerceyatması ortadan kaldırılmalıdır. Hasta daha kısa sürede taburcu edileı:ek gerexşiz yeie yatak işgali önlenebilmelidir.3, Hasta konforu s.ağlanırken aynl zamanda da laboratuar üretkenliğıve pörsonelin verimliliği artırılabilmelidir"4. Hastada kullanılan sheath?e göre sistemin 6F ve BF seçenekieİloı"İal,Jİ. 

-
5, Teklif edilen urünün her bir ebidının UBB kodu ona/ıı oımaııdır.6, Sistemin iÇeriğinde steril guide wire, sheath, dilatör ve İçİnoe arteri sandviç şeklinde kapatan olajen, çapa vesuture barındıran aparatı bulunmalıdır7, SandviÇ sisteminde bulunan arterin iç duvarına sabit|enen çapa pGA maddesinden yapılmış olup arterin dışduvarına sabitlenecek olan kolajene dexon-S suture ile b;ğ;;;,ş 6ıüaııoır,B, Artere yerleŞtirilen sistem lateks veya metal içerm5melidi'r, Hr'Jt'rlr''gore 30 ile 90 gün içinde absorbeedilebiImelidir.

9^ Sistem iÇindeki guide wire 6F iÇin 0,035 inç, B french için 0,038 inç kalınlığında olmalıdır.10" Sistem üzerinde arter |okalizasyonunu goimeyisagıayacaİ< u; rrİlrnrn ;;;;;" kolaylık sağlayacak delikler,görsel ve sesli markerlar o|malıdır. J -'-

11, Sheat'in distal kısmında kanamayı önleyen hemostatik valf bulunmalıdır.12, Kolajen sistemin üzerinde hazır bülunmjlıdır. Dışarıoan koİaİehu.;"=1İİ'"trek gerekmemelidir.13, Sistemde bu|unan kolajen, ısıdan etkilendiğiiçin pakeİİn uzerinde kolajenin durumunu belirten ısı indikatörü vesteril tarihi bulunmalıdır

1! Ü_rün Yetkilisi, sistemi ku|lanacak olan uzmanı en az 5 uygulamada asiste etmelidir.15.Malzemesterilveorijinalambalajındateslimedilme|idİi.,"-_
19 Ambalajlar üzerinde sterilizasyon yöntemiile son kullanma tarihibelirtilmiş olmalıdır.17, Teslim edilen her bir malzeme tesiimat tarihi itibarı iıe 
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