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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 
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FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)

VASKULER KAROTIS STENT KENDILIGINDEN ACILAN CELIK

VASKULER PERIFERIK KENDILIGINDEN ACILAN  NITINOL STENT OTW

ANJIYOPLASTI BALON KATETER 0.018 MONORAIL(SUT KODU:GR1013)
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(4732) VASKULER PERIFERIK KENDILIGINDEN ACILAN  NITINOL STENT OTW
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Stent periferal uygulamalarda kullanılmak üzere self expendable (kendiliğinden açılır) özellikte olmalıdır.

Stent 0.035'' kılavuz tel üzerinden çalışabilmelidir.

Stent nitinol materyalden yapılmış olmalıdır.

Stent her iki ucunda floroskopi altında görünürlüğü sağlayan radyoopak (en az 3'er adet) marker bulunmalıdır.

Stent "over the wire" veya "monorail (rapid exchange)" özellikte olmalıdır.

Stentin kullanılacak bölgeye göre 80 (+/-5) cm ve 120 cm kateter uzunluğu olmalıdır.

Stentin tek el ile açılabilmesi ve kolay manipule edilebilmesi için özel tasarlanmış kontrollü açılımı sağlayan el
mekanizması mevcut olmalıdır.
Optimum esneklik ve dayanıklılıkta olmalıdır.

Stent çapı 6-14 mm arası seçeneklere sahip olmalıdır.

Stent uzunlukları 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 mm arası veya eşdeğeri uzunlukta seçeneklerde olmalıdır.

Stent disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

Stent uluslar arası kabul görmüş kalite standartlarına sahip olmalıdır.(FDA, CE)

GENEL ÖZELLİKLERİ

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 1 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
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FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)

ANJIYOPLASTI BALON KATETER 0.018 MONORAIL(SUT KODU:GR1013)
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Kılavuz tel, renal girişimler için özel tasarlanmış olmalı ve 0.018" çapa sahip olmalıdır.

Kılavuz telin çekirdeği paslanmaz çelik materyalden üretilmiş olmalıdır

Kılavuz telin uç kısmı platinyum koil olmalıdır.

Kılavuz telin 130 cm, 190 cm ve 300 cm uzunluğunda alternatifleri bulunmalıdır.

Kılavuz telin uç kısmı incelen yapıda olmalı ve incelen kısım silikon kaplı olmalıdır.

Kılavuz telin J ve düz uç alternatifleri olmalıdır.

Kılavuz telin short ve long taper alternatifleri olmalı; short taper yaklaşık 3 cm, long taper ise yaklaşık 5 cm uzunluğunda
olmalıdır.
Kılavuz telin 90. ve 100. cm'inde proksimal markerlar bulunmalıdır.

Kılavuz tel, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Balon Kateteri, 0.014'' kılavuz tel üzerinden işlem yapmak için kullanılmalıdır.

Balon Kateteri, maksimum 14 ATM basınca kadar kullanılabilmelidir.

Balon Kateteri, düşük sönme profiline sahip olmalı ve hızlı şişme ve sönmeye olanak sağlayacak lümen yapısına sahip
olmalıdır.
Balon Kateteri, distal tip esnekliğine sahip olmalıdır.

Balon Kateteri, katlama teknolojisiyle şaft etrafında sıkı bir şekilde sarılı olmalıdır; bu sayede bir çok kere balonu şişirip
söndürmek mümkün kılınmalıdır.

FLOPPY UCLU SERT GUIDEWIRE(JINDO)

ANJIYOPLASTI BALON KATETER 0.018 MONORAIL(SUT KODU:GR1013)
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(4661) VASKULER KAROTIS STENT KENDILIGINDEN ACILAN CELIK
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Balon Kateteri, 90-150 cm arasında şaft uzunluğu alternatiflerine sahip olmalıdır.

Balon Kateteri, maksimum 6F introducer sheat ile kullanılmalıdır.

Balon Kateteri, 1.5 -6 mm arasında çap ve 2.0-2.2 cm arasında uzunluk alternatiflerine sahip olmalıdır.

Balon Kateteri, disposable ve kullanıma hazır steril ambalajında sunulmalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

Stent self expandable sisteminde nitinolden veya elgiloydan imal edilmiş olmalıdır.

Stent tübüler örgü yapı kapalı hücre yada lazer kesim açık hücre dizaynında olmalıdır.

Stent kateteri monorail (rx) 6f sheath içerisinden 0.014" guıdewıre ile kullanılabilmelidir. Stent distalden proksimale aynı
kalınlıkta olmalı bu kalınlık 6F i geçmemelidir.
Stent üzerinde doğru konumlandırmayı sağlayabilmek için iki adet tantalyumdan yapılmış marker bulunmalıdır.

Stent sistemi carotıd işlemler için uygun olmalıdır.

Stent flexıbılıtesi yüksek olmalı, açıldığında damar duvarına tam oturup damarın şeklini almalıdır.

Teklif edilen malzemenin tapered veya cylındrıcal olarak bulunmalıdır.

Stent ölçüleri tapered özelliğinde olanlarda 6-8/7-10 mm olmalı; Düz olanlarda ise6-7-8-9-10 çaplarında olmalı düz
stent boyları 20-30-40-60mm uzulunğunda; tapered stent boyları ise 30-40mm uzunluğunda olmalıdır.
Stent sistemi tek kişi kullanımına uygun olmalı ve sistem güvenli yerleştirmeye olanak sağlamak amacıyla açılırken
zıplamayı engelleyici koruma sistemi ile katatere sabitlenmiş olmalıdır.
Stent sisteminin boyu ise 135 cm den kısa olmamalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.

VASKULER KAROTIS STENT KENDILIGINDEN ACILAN CELIKAçıklama :
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Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.  Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.


