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İstem No ; 10838

İstem Tarihi i 3oıl2ı2o2o

Bölüm Adı ; Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihİ ; 3011212020 10:54:00

MaIzeme Kodu
S-016193

Malzeme Adı
PFo occLUDER DEL|VERY SlSTEMl (3/H-l)

PFo OKLUDER ALET| TAŞlMA SlSTEMl (KR1182)

1. Satın alınacak PFO Oklüderine uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek
komple bir sistem olmalıdır.

2. Kullanılacak oklüder çapına göre 7Fr, 9Fr, 1,1Fr ölçüleri o|malıdır. Uygulama sırasında firma yetkilisi tam bir
set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin
yapı|masına olanak sağlayacaktır.

3. Kateterin iç yüzeyi micro-braiding teknolojisi ile çelik tellerler güçlendirilmiş olmalı, bu sayede işlem
sırasında "kink" oluşumu engellenmeli ve daha iyi bir yönlendirilebilirliği olmalıdır.

4. Kateterin iç yüzeyi sürlünmeyi azaltıcı teflon ile kaplanmış olmalıdır.

5. Taşıma sisteminin içerisinde yer alan loader saydam olmalı böylelikle cihazın yüklenmesi sırasında
içerisindeki hava kontrolü daha kolay yapılabilmeli ve arkasına set içerisinden çıkma hemostatik valf
takılabilmelidir.

6. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.

7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.Teslim edilen
her bir malzeme teslimat tarihi itibariyle en az 1 yl miyadlı olmalıdır.

8. ASD okluder aleti ile kapatma işleminde kullanılan diğer malzemeler ile birlikte uyumlu kullanılmalıdır,
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Malzeme Adı
PFo occLUDER DEV|cE (3/H-l)

Döküm Tarihİ 1 3Ql12l2020 10;54:00

Malzeme kodu
S-01 61 92

PFo FLEX occLUDER ALETİ TEKNİK şARTNAMEsi (KR1181)

1. Transkateter yaklaşım yollu ile kapatılması için nit|nolden imal edilmiş self expandable Çift disk Şeklinde
olma|ıdır.

2. lki disk kapatılacak PFO 'nun ölçüsüne uygun aynı malzemeden mamül bir parça ile birleştirilmiş olmalıdır.

3^ Trombojeniteyi hızlandırarak kapanma kabiliyetini arttırmak için bütün aletin içi polyseter fiber (dacron
mesh) ile doldurulmuş olmalıdır.

4. Teklif edilen Pfo cihazının flex yapıda olup cihaz bırakılmadan önce 50 derecelik açılar ile heryöne hareket
edebilir olmalıdır,

5. Metal hacminin düşükluğü sayesinde hızlı endotalizasyona ve manipülasyon rahatlığına izin vermelidir,

6. llem pediatrik hemde adutt hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olmalıdır,

7 Döı1 farklı size seçeneği olmalıdır. (16/18, 23125, 27l30,31/35)

8. Ballooning riski düşük olmalıdır,

9. Oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidİr.

1O. lstenilen okluder ölçüleri kullanıcı bölümün isteğine göre yapılacaktır. Uygulama sırasında firma yetkilisi
tam bir set ile işlem esnasında hazır bulunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki okluder ile değişim
işleminin yapılmasına olanak sağlayacaktır.

1,1. Teklif edilen malzemeler CE belgesine sahip o|malıdır.

12. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

13. Ambalaj üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanım tarihi olmalıdır.

14. Teslim edilen ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yl miadlı olmalıdır.

15. Cihazın sol atriumda kalacak olan diskinin üzerinde herhangi bir bağlantı noktası lıulunmamalıdır.
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._reliştirimiş yeni örgü teknolojisi sayesinde sol atriumda kalacak olan dısKıeKl melal yuKu sag atllulllucı
,.alacak olan oisl<tel<i metal yükünden çok daha az olmalı bu sayede daha hızlı endotelizasYon
gerçekleştirebilmelidir.

17. Cihazı kateter içinden iterek defektin olduğu bölgeye taşıyacak olan pusher tel sağ atriumdaki diske

ki|itlenebilir bir forseps ile bağlanmalı , ve cihaz pusher tel üzerinde ekseninin her noktasında SOderecelik

horizantal hareket kabiliyetine sahip olmalı bu sayede her yapıdaki septuma güvenle oturuP daha rahat

pozisyonlandırılarak ekokardiyografik kontrollerde güven sağlamalıdır.

18. Tam uyum için kullanılacak taşıma sistemi,sizing balon,guide wire teklif edilen asd'nin üretici firmasına ait

olmalıdır.

19. yüksekesnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sol atrial duvardan destek alınarakyapılan manevralarda
güven teşkil etmelidir.

20. Uluslar arası saygınlığı kabul edilmiş literatürde yeterli sayıda yayına sahip olmalıdır.'Bu yaYına sahiP olan

ınalzemenin yayın dökümleri ibraz edilmelidir.
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Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LISTESl

İstem No ; 10838

İstem Tarihi : 3otl2t2o2o

Bölüm Adı ; Anjiyo Hemodinami Laboratuvarı Stoğu

Döküm Tarihİ 13011212020 12:19:00

Malzeme kodu
S-01620B

Malzeme Adı
GUlDE-WIRE (3/H)

AsD oKLUDER ALETİ TAşlMA sİsreruıi içİrt xıı-ıVUz TEL (KR1196)

'1. Transkateter yaklaşım yöntemi ile kapatılacak kardiyovasküler defektlerde kullanılan oklüder
aletlerinin taşıma sistemini taşımak ve destek vermek için kullanılacak klavuz te| extra süper-stiff ve
fixed core özellikte teflon kaplı ve özel muhafazası içinde olmalıdır,

2. Dış yüzeyi kayganlaştırıcı (hidrofilik) maddeyle kaplanmış'6F olmalıdır.

3. Ucu modifiye-J olmalı, J çapı 1.5 mm olmalıdır.

4. Distal ucun 5 cm lik kısmı flopy uçlu olmalıdır.

5. Çapı 0.035" ve uzunluğu 260 olma|ıdır.

6. Ma|zemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarih belirtilmiş olmalıdır,
Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en azbir yıl miad|ı olmalıdır.
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