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2.

ASD FLEX OCCLUDER ALET| TEKNlK ŞARTNAMESl
SUT KoDU (KR1178|

Sekundum tip ASD'nin transkateter yaklaşım yollu ile kapatılması için nitinolden imal edilmiş self
expandable çift disk şeklinde olmalıdır.

ll<i OisX kapatılacak kapatılacak ASD'nin ölçüsüne uygun aynı ma|zemeden mamül bir parça ile
birleştirilmiş olmalıdı r.

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

4. Teklif edilen asd cihazının flex yapıda olup cihaz bırakılmadan önce 50 derecelik açılar i|e her yöne
hareket edebilir olmalıdır,

5. Aortik rim'in olmaması cihaz implantasyonu için kontra indike olmamalıdır.

6. Metal hacminin düşüklüğü sayesinde hızlı endota|izasyona ve manipülasyon rahatlığına izin vermelidir.

7 . Hassas bir kapama işlemi için 4mm, Smm, 6mm, 7,5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 1Smm,
16,5mm, '18mm ve sonrasında 39mm'ye kadar 3'er mm aralıklarla artan cihaz sizeları ve 4Omm'lik
cihaz bulunmalıdır.

8. 4mm-10,5mm arsındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 7Fr, 12mm-l8mm arasındaki cihazlar
için kullanılacak kateter çapı 9Fr, 21-24mm araşındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 1 1Fr,
27-40mm arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı '12Fr olmalıdır.

9. Hem pediatrik hemde adult hastaların defektlerinin kapatılması için uygun ölçülere sahip olmalıdır.
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İO. Brllooning riski düşük olmalıdır.

1,1. oklüder bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.

12. lstenilen okluder ölçüleri kullanıcı bölümün isteğine göre yapılacaktır. uygulama sırasında firma
- 

yetı<ııisi tam bir §et ile işlem eşnaşında hazır bu'İunacar vb yapılan ölÇüme uY9un ölÇüdeki okluder ile

beğişim işleminin yapılmasına o|anak sağlayacaktır,

13. Teklif edilen malzemeler CE belgesine sahip olmalıdır,

14. Ma|zeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

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

16 Teslim edilen ürünler teslim tarihi itibarı ile en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

17. çihazın sol atriumda kalacak olan diskinin üzerinde herhangi bir bağlantı noktası bulunmamalıdır.

18. Geliştirimiş yeni örgü teknolojisi sayesinde sol atriumda kalacak olan diskteki metal Yükü sağ atriumda

kalacak olan diskte-ki metal yukunden çok daha az olmalı bu sayede daha hızlı endoteİizasYon

gerçekleştirebilmelidir.

19. lstenildiğitaktirde Multifenestre defektlerde kullanılmak üzere 17l17mm,24l24mm,28.5l28.5mm,
33/33mm, 4Ol4Omm disk çaplarında Uniform ASD cihazı temin edilebilmelidir.

2Q. Cihazı kateter içinden iterek defektin olduğu bölgeye taşıyacak olan pusher tel sağ atriumdaki diske

kilitlenebilir bir fbrseps ile bağlanmalı , ve cihaz pusher tel üzerinde ekseninin her noktasında

Soderecelik horizanİal hareket kabiliyetine sahip olmalı bu sayede her yaPıdaki sePtuma güvenle

oturup daha rahat pozisyonlandırılarak ekokardiyografik kontrollerde güven sağlamalıdır.

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

ait olmalıdır,

22. yüksek esnekliğe sahip olmalıdır. Bu sayede sol atria| duvardan destek alınarak YaPılan manevralarda

güven teşkil etmelidir,

23. Uluslar arası saygınlığı kabul edilmiş literatürde yeterli sayıda yayına sahip olmalıdır. Bu YaYına sahiP

olan malzemenin yayın dökümleri ibraz edilmelidir.
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AsD oKLUDER ALETİ TAş|MA sisreıvıi (KR1179)

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

2. Kullanılacak oklüder çapına göre değişik ölçüleri olmalıdır, Uygulama sırasında firma yetkilisi tam bir set ile
işlem esnasında hazır buIunacak ve yapılan ölçüme uygun ölçüdeki oklüderi temin ederek işlemin
yapılmasına olanak sağlayacaktır.

3. Hassas bir kapama işlemi için 4mm,5mm,6mm,7,Smm,9mm10,5mm,l2mm,13,5mm, 1Smm,'16,5mm,l8mm
ve sonrasında 39mm'ye kadar 3'er mm aralıklarla artan cihaz sizeları ve 4Omm'lik cihaz bulunmaktadır.

4. 4mm-10,5mm arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 7Fr , 12mm-l8mm arasındaki cihazlar için
kullanılacak kateter çapı 9Fr, 21-24mm arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 11Fr, 27,40mm
arasındaki cihazlar için kullanılacak kateter çapı 12Fr olmaktadır.

5" lstenildiği taktirde Multifenestre defektlerde kullanılmak uzere 17l17mm, 24l24mm, 28.5/28.5mm,
33/33mm, 40/40ınm disk çaplarında Uniform ASD cihazı temin edilebilir.

6. 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.

7. ASD okluder aleti i|e kapatma işleminde kullanılan diğer malzemeler ile birlikte uyumlu kullanılmalıdır.

8. ASD okluder taşıma sistemi içerisinde yer alan loader hemostatik valfli olmalı ve böylelikle aynı zamanda
introducer olarak kullanılabilmelidir.
Malzeme orijinal ve steril ambalajında tes|im edilmelidir.

9. Malzeme orijinal ve steril ambalajında teslim edilmelidir.
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AsD OKLUDER ALETİ TAşıMA sisreıvıi içiıı xıı_nvuz TEL (KR1196)

1. Transkateter Yaklaşım yöntemi i|e kapatılacak kardiyovasküler defektlerde kullanılan oklüder
aletlerinin taŞıma sistemini taşımak ve destek vermek için kullanılacak klavuz tel extra süper-stiff ve
fixed core özellikte teflon kaplı ve özel muhafazası içinde olmalıdır.

2. Dış yüzeyi kayganlaştırıcı (hidrofi|ik) 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 olmalıdır.

6. Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

7. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarih belidilmiş olmalıdır.
Teslim edi|en her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en azbir yıl miadlı olnıalıdır.
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