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KALp xepaĞı rexı*ıix şanrııarvıesi

1) Kapak FDA onaylı olmalıdır.
2) Kapak mekanik bir kapak olmalıdır.
3) Kapak bileaaflet olmalıdır.
4) Kapağın açılma açısı 850t 5' olmalıdır.
5) Kapağın seyir açısı 57" t 3"olmalıdır.

6) Kapağın halkası ve leafletleri pyrolitic karbondan yapılmış olmalıdır.
7) Kapağın leafletleri housing bölümü içinde dönebilme "rotatable"

özel|iğine sahip olmalıdır.
8) Kapağın dikiş halkası double velour polysterden yapılmış olmalı ve

üzeri herhangi başka bir madde ile kaplı olmamalıdır.

9) Kapak, leafletleri annulusün üstüne doğru çeken "upstream pivot axis"
tasarımına sahip olmalıdır. Bu tasarım özelliği ile leafletler hem mekanik
hem de hidrolik her kardiyak döngüde yıkanmalı ve pıhtı oluşma riskini
minumuma indirmelidir.

10) Aşınmayı minimuma indiren ve kapağın ömrünü uzatan "mated sphere"
tasarımına sahip olmalıd ır.

11) Leafletler kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmalıdır.
12) Aort pozisyonunda kapağın pivot guardlarından, subannular engelleri

leafletlerden uzaklaştı rmak amacıyla ya rarlan ı lab i lmelid ir.

13) Kapağın hem halkası hem de leafletleri MRL- compatible ve radyopak
olmalıdır; sinefluoroskopi sırasında x-ray ışını altında leaflet hareketleri
görülebilmelidir.
Dikiş halkası üzerinde 3 tane dikiş işareti bulunmalıdır.
Kapağın kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak tutucu ve
yumuşak yapıda bir döndürücü buIunmalıdır.
Kapak ölçüsü alabilmek için "flexib|e" bir ölçek seti bulunmalıdır.
Kapak Aort için 19'dan 31'e kadar 2'şer olarak artan ölçülere sahip
olmalıdır. (19,21,23,25,27,29,31 )

18) Kapak protezi düşük profili olmalı, ,implant yüksekliği 21 numaralı
kapakta 6, 1 mm'den'fazla olmamalıd ır.

19) Yukarıdaki isteklerden ölçülemeyen özellikler kapak hakkında ayrıntılı
bilgi içeren orjinal kataloglar i|e teyit edilecektir. Ayrıca teknik şartname
maddelerine uygun olduğunu gösterir tek tek cevaplandırı|mış uygunluk
belgesi verilecektir.
Kalp kapakçıkları steril ambalajında olacaktır.

idari şartnamede belirtilecektir.
maddesi gereğince doğrudan teminYv

Kalp kapakçıklarının size ve miktarı

14)
15)

16)
17)

20)
21)
22) Bu alım

usulüne
kanunun 22-F

yapılcaktır.



ıvıirnıı_ KALp xıpıĞı rrrııix şenrııııvıesi

1) Kapak FDA onaylı olmalıdır.

2) Kapak bileaflet olmalıdır.

3) Kapak mekanik bir kapak olmalıdır.

4) Kapağın açılma açısı 850 olmalıdır.

5) Kapağın "Travel Arc" 55-600 olmalıdır.

6) Kapağın halkası ve leafletleri pyrolitic karbondan yapılmlŞ olmalıdır.

7) kapağın dikiş halkası double velour polysterden yapılmış olmalıdlr,' 
istÖni1-oiğinde İrre Cuff ve Expanded Cuff modelleri de bulunmalıdır.

8) Kapağın leafletleri housing bölümü içinde dönebilme "rotatable" özelliğine sahiP

olmalıdır.

9) kapak, leafletleri annulusün üstüne doğru çeken "upstream pivot axis" tasarımına' 
sahip olmalıdır. Bu tasarım özelliği ile leafletler hem mekanik hem de hidrolik her

kardiyak döngüde yıkanmalı ve pıhtı oluşma riskini minimuma indirmelidir.

1o) Kapağın menteşesi aşınmayı minimuma indiren ve kapağın ömrünü uzatan
"mated sphere" tasarımına sahip olmalıdır.

1 1) Leafletler kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmalıdır,

12) Kalp kapak protezi duşük profilli olmalıdır.

13) Mitral pozisyonunda leafletlerden döndürülerek tüm engellerden
uzaklaştı rı|abilmelidir.

14) Kapağın hem halkası hem de leafletleri MRl-compatible ve radyopak olma|ıdır;' 
sineflÜoroskopi sırasında x-ray ışını altında leaflet hareketleri görülebilmelidir.

15) Dikiş ha|kası üzerinde 4 tane dikiş işareti bulunmalıdır.

16) Kapağın kolaylıkla döndürülebilmesi için kapak üzerinde kapak tutucu Ve

yumuşak yapıda bir döndürücü bulunmalıdır.

17) Kapağın ölçüsü alabilmek için "flexib|e" bir ölçek seti bulunmalıdlr.

18) Kapak Mitral için 19'dan 33'e kadar 2'şer olarak artan ölçülere sahip olmalıdır.
(19,21,23,25,27,29, 3 1, 33)

19) yukarıdaki isteklerden ölçülemeyen özellikler kapak hakkında yarıntı|ı bilgi iÇeren

orijinal kataloglar ile teyid edilecektir. Ayrıca teknİk şartname maddelerİne uYgun

olduğunu gösİerir tek tek cevaplandırılmış uygunluk belgesi verilecektir.

20) Kalp kapakçığı steril amba|ajında olacaktır,

21) Kalp kapakçıklarının size ve miktarları idari şartnamede belirtilecektir.

22) Bu alım kamu ihale kanu nun 22-F maddesi gereğince doğrudan temin usulüne

uygun göre yap

isiz
H;_,si,ıınsi
ı;;:ı]:]si
.,',.::']'ji31

Fıci.
T.,;. ,?.,-j.-r,

Dip.llc: , _ı"_,



Kapaklı konduit

1) Graft preclotting'i ortadan kaldırmak, yerleştirmeyi ve dikişi kolaylaştırmak ve
hjemorajik komplikasyonları önlemek için Collagen lmpegrated yapıda olmalıdır.

2) Dikiş halkası douöle - velour polyesterden yapılmış olmalıdır,

3) Graft mekanik, bileaflet kapağa sahip olmalıdır,

4) Kapaklı graftin açılma açısı 85', "TravelArc"ı 55-60 olmalıdır.

5) Kapağın halkası ve leafletleri pyrolitic karbondan yapılmış olmalıdır.

6) Kapak, leafletleri annulusün üstüne doğru çeken "upstream pivot axis" tasarımına
sahip olmalıdır. Bu tasarım özelliği ile leafletler hem mekanik hem de hidrolik
olarak her kardiyak döngüde yıkanmalı ve pıhtı oluşma riskini minimuma
indirmelidir.

7) Aşınmayı minimuma indiren ve kapağın ömrünü uzatan "mated sphere"
tasarımına sahip olmalıdır.

8) Leafletler kelebek şeklindeki menteşe içerisine oturmalıdır.

9) Kalp kapak protezi düşük profilli olmalıdır. (3.4 mm)

10) Graftin kapağı MRl-compatible ve radyopak olmalıdır; sinefluoroskopi sırasında
x-ray ışını altında leaflet hareketleri görülebilmelidir.

11) Graft kan akımında turbulance meydana getirmemelidir.

12) Değişik aortik annulüs anatomi|erine uyum sağlayarak kolay dikilebilmelidir.

13) Graft yerleştirildikten sonra çıkarılabilen kapak tutacağı bulunmalıdır.

1 4) Prec|otting gerektirmemelidir.

15) 21 mm'den 33 mm'ye kadar ikişer olarak artan ölçülere sahip olmalıdır.
(21,23,25,27,29,31,33)

16) Graftin uzunluğu tüm modeller için 10 cm olmalı ve bu uzunluk expanded graft
için 14.5 cm olmalıdır.

17) Pıhtı oluşum riskini azaltmak için akım yüzeyi, kan ile uyumlu olmalıdır.
18) Graftin kumaşı doku ile kısa sürede bütünleşmeyi mümkün kılmalıdır.

19) Kapağın her ölçüsü için şekillendirilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
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MITRAL ANNUL9pLASTİ nİN cİ rpxNİx şa.nrNı.ıvır sİ

1 . Böbrek şeklindeki ring normal mitral orifise uygun olmalı ve 26-36 arasında mevcut 6

size olmalıdır.
2. Mitral arrnulusun kalıcı remodellingi için uygun olmalıdır.
3. Annuloplasti ringi rijit-standart/soft-physo yapıda olmalıdır.
4, Annuloplasti ringi titanyum metal alaşımdan üret ilmiş olmalıdır.
5. Dikiş halkası, içte silikon tabaka dışta polyester örgü kumaş olmak üzere İkİ tabakadan

yapılmış olmalıdır.
6. Cift ambalaj korumalı, şeffaf kutu içerisinde, steril ve non-pirojenik olarak temin

edilecektir.

TRIKUSPID ANNULOPLASTİ nİXÇİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.oval şeklindeki ring normal triktispid orifise uygun olmalı ve mevcut 6 size olmalıdır.
2.Triküspid aruıulusun kalıcı remodellingi için uygun olmalıdır.
3 .Arırıuloplasti ringi rij it yapıda olmalıdır.
4.Annuloplasti ringi titanyum metal alaşımdan üretilmiş olmalıdır,
5.Dikiş halkası, içte silikon tabaka dışta polyester örgü kumaş olmak üzere İkİ tabakadan

yapılmış olmalıdır.
6.Çift ambalaj korumalı, şeffaf kutu içerisinde, steril ve non-pirojenik olarak temin

edilecektir.



AORT-MİTRAL BİYOPROTEZ KALP KAPAĞI
TEKNiK ŞARTNAMESİ

o kapak düşünç basınçlı fiksasyonu ile doğal esneği muhafaza etmelidir

Kapakta ihtiyaç duyulduğunda daha geniş bir sütür yüzeyi oluşturmak amacıyla
genişletilmiş bir dikiş halkasına sahip olmalıdır.

Kapak esnek ELGILOY stenti sayesinde dayanıklılığı artırmak amacıyla dokunun luritik
noktalarrndaki yüklenme şokunu azaltmalıdır.

Kapak ileri teknolojik tasarımı doğal dokularla optimum hemodinamik yaratmalıdır.

Asimetrik açıklık tasarımı hemodinamiği iyileştirmek için domuz kapakçığının kas
tabakasını uygun şekilde yeşleştirilmiş olmalıdır.

Kalp kapağı düşük basınçlı membrandan(porcine) mamül ve stentli olacaktır.

Kapaklar ısıya karşı korunabilen ambalajlarda olmalı ve kullanıcıya kolaylık
sağIayabilecek özellikte imal edilmiş olmalıdır.

Kapak dokusuna z^rar vermeyecek plastik bir koruyucuya holder takılarak
ambalajından alınıp implant edildikten sonra holder kapaktan kolayca ayrıIabilmesi
tercih sebebidir.

. Kapaklar low profile olacaktır.

Uzun süreli kullanım sonuçları iyi olacaktır.

Doku, glutaraldehide solusyon banyosuna konularak,novel Neutralogic Fixation
prosedürüne uygun olarak fix edilmelidir.

Leafletler, başka leafletlere uyabilmesi için , 0.001 inch ölçülerinde hassas olarak
kesilmiş olmalıdır.

Mitral için25-27-29-31-33 mm, aort için l9-21-23-25-27 mm size' larında olmalıdır.

paketlerin üzerinde barkod numaraları bulunmalıdır.
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3 BoyuTLu ANAToMix ıvıirnaı_ niııc

1 Ring rigid yapıda olmalıdır.

2. Ring 3 boyutlu bir görünüme sahip olmalıdır.

3. Ring leaflet ve kordal stresi hafifleterek mitral kapak onarımı tedavisinde devamlılık ve dayanıklılık temin

edebilmelidir.

4, Annü|üs basıncını azaltabilecek özellikte,saddle"eğel'şeklinde olmalıdır.

5. Ring; normal kapak annülüsüne uygun şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.Bu özel dizayn leaflet üzerindeki
stresi azaltmalı ve kapağın uzun süre sağlıklı çalışmasına yardımcı olmalıdır.

6. Ring 24 mm'den başlayıp 40 mm'ye kadar 2'şer olarak artan ölçülere sahip olmalıd ır.(24,26,28,30,32,
34, 36, 38, 40 mm.)

7. Ring bir ho|de/a monte ediImiş halde temin edilmelidir. Bu holder implantasyondan sonra kolaylıkla

çıkarılabilmelidir.

8. Ring'in, tePe leaflet stresini minimal hale getirebilmesi için annüler yüksekliğinin commissural genişliğine
oranı oh 15-25 aralığında olmalıdır.

9. Ringin üzerinde dikiş işaretleri bulunmalıdır. Bu sayede ring istenilen pozisyonda yerleştirilebilir.

10. Ringin MRl uygunluğu olma|ıdır.

11, Ringin içi titanium, dış tarafı silikon ve polyesterden oluşmuş olmalıdır.

12. Uygun boyutta ring yerleştirmek için sizer bulunmalıdır.

3 BoyutluTriküspid Ring Teknik Şartnamesi

1,. Annuloplasti ringi anülusun doğal "saddle" şeklinde rijit olmalı, içinde titanyum stent
bulunmalıdır.

2. AnnuloPlasti ringi, triküspid pozisyon için asimetrik ve 3 boyutlu olarak tasar|anmış olmalıdır.
3. Annuloplasti ringi doku ile kolay ve çabuk bütün|eşme özelliğine sahip dikiş halkası çift katlı

kadifemsi polyesterden yapılmış o|malıdır, üzeri herhangi başka bir malzeme ile kaplı
oImamalıdır.

4. Annuloplasti ringidüşük profilve ince yapıda olmalıdır. Ring profilyüksekliğien fazla 3.3mm
olmalıdır.

5. Annuloplasti ringi kalbin doğal hareketi ile uyumlu olacak, leaflet'lerin efektif şekilde açılıp
kaPanmasını sağlarken regürjitasyonu da engelleyecek, şekilde açık tasarıma sahip olmalıdır.

6. Annuloplasti ringi anülar dilatasyona sebep olmayacak septal lateral kompresyon tasarımına
sahip olmalıdır.
Annuloplasti ringinin istenilen pozisyona kolaylıkla yerleştirilmesi için dikiş halkası üzerinde 3

adet dikiş işareti bulunmalıdır.
Annulop|asti ringinin her ölçüsü için şekillendirilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
Annuloplasti ringleri 26, 28, 30, 32, 34, 36 mm ölçülerine sahip olmalıdır.
Ürünün teslim tarihinden itibaren en az2 (iki) yıl miyadı olma|ıdır. Kullanılmayan ürünler en
az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle değiştirilebilmelidir
istekliler, ürünlerin TC ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TiTUBB)'dan onaylandığını
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7,

8.

9.

10.

11.

beIirtir belgeyi ihale dosyasınd ,(e birlikte sunmalıdır.


