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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellik|eri yazı|ı malzemelerin a|ımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 03.10.2017 saat: 11:00'a kadar

ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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Fiyatlara KDV dahil değildir.
Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
Fiyatlar Götüril Bedel üzerinden verilecektir.
Teknik Şartname ekte sunulmuştur.
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Hariç TeklifSatın Alınacak Malın
Miktan Birimi flyat TtrtarS.No Mahnİşin Cinsi Açıklama

l Adetl UYGUNSUZ ŞOK AZALTICI VR-
ICD (KRl003)

l Adet2
ENDOCARDİAL AKTİF
DEFİBRİLASYON ELEKTRODU
(KR1022)

KDV Hariç Genel Toplam



1. Cihaz en fazla 33 ccve77gr dan küçük olmalıdır.

2, Cihazın hastaya temas halinde olan materyaller Titanyum, poliüretan, silicon ve titanium dioksit
bio uyumluluk açısında olmalıdır.

3. Cihaz bataryası hibrit yapıda CFx lityum/gümüş vanadyum oksit olmalıdır.
4. Cihaz Medical Bantta kablosuz erişime sahip olmalıdır. \

5. Sağ ventrikül konnektör yapısı DF-4, Sağ atriyum lS-1 şeklinde olmalıdır.
6. Cihaz 1.5 VE 3 Tesla tam vücud MRl görüntülemeye uygun olmalıdır.
7. Cihaz Wl %lOOpacing modunda ve yılda 2 max enerji şarjı durumunda en az 9.6yıl ömür

beklentisine sahip olmalı. Cihaz Wl modunda%O pacingve yılda2 max enerji şarjı durumunda 11
yıl ömür beklentisine sahip o|malı.

8. Cihaz maksimum depolanan enerjisi enaz42 iletilen enerjisi36J olmalıdır.
9. İletilen şok vektörü RV coilden Can+SVC coil veya tersi olarak programlanabilir olmalıdır.
10. Cihaz aktif can olarak programlanabilir. SVC coil veya Can ayrı ayrı olarak kapatılabilir olmalıdır.
11. Cihaz programlayıcı üzerinden manual olarak ventrikülü defibrile edebilir olmalıdır.
12, Cihaz programlayıcı üzerinden manualolarak atrium veya ventrikule cardiyoversiyon

uygulayabilir olmalıdır.
13. Cihaz kullanım sırasında maksimum şarj süresi 8.4 sn, değişim zamanında ise en fazla 12.5 sn

o|malıdır,

74. Cihaz Ventriküler Fibrilasyon VF tanıyabilir. Gerektiğinde 6 adete kadar programlanan şok
verebilir olmalı. - ııi .iı ji i

15. Cihaz hızlı ventrikuler taşikardileri FVT tanıyabilir olmalı. Gerektiğinde Burst, Ramp, Ramp+ ve
kardiyoversiyon olmak üzere 6 adete kadar terapi verebilir olmalı.

16. Cihaz ventrikuler taşikardileri W tanıyabilir olmalı. Gerektiğinde Burst, Ramp, Ramp+ ve
kardiyoversiyon olmak üzere 6 adete kadar terapi verebilir olmalı.

77. Cihaz VF zone içerisine giren hızlı taşikardileri sonlandırmak için şarj öncesinde veya şarj
sürecinde programlanan değerlerde ATP uygulayarak gereksiz şokları azaltmaya yardımcı olma
özelliğine sahip olmalı. Bu özellik ATPler başarılı olduğu taktirde Şarj Öncesi şekilde otomatik
olarak değişecek ve batarya ömrüne katkı sağlayacaktır. ATPlerin başarısız olması durumunda ise
yeniden şarj sürecinde o|arak değişip şok iletim süresini kısaltabilecek şekilde programlanabilir
olmalıdır.

18. Tüm ATP ler için çıkış voltajı ve pulse genişliği pace parametrelerinden fark|ı 
' l ı i

progra mlanabilmelidi r.

19. Cihaz W için programlanan her bir ATP'den başarısız olanlarını kapatacak Smart Mode'a sahip
olma|ıdır.

20. Cihazda W için monitor zone tanımlanabilme|idir.
27. cihaz wavelet algoritması ile mevcut sinus ritmindeki QRs morfolojisinden oluşan bir şablon

vasıtasıYla artimi sırasındaki ritmin SW veya VT ayrımını yapar. şablon ile aritmi sırasındaki
ritmin karŞılaŞtırılması programlanabilen bir eşleme-benzerlik yüzdesine göre yapabilmeli. Bu
Şablonun oluŞturulması manuel veya otomatik olarak sağlanabilir olmalıdır.

22. Wavelet algoritmalası tanımlanan bir limitle gerektiğinde VF zone içerisinde çalışabilir ol
Bu sayede hızlı geçişlere sahip swlerde uygunsuz şokların önüne geçilebilir

dır



23. Cihaz Stability algoritması ile VT olarak tanımlanan ritmin düzenli aralıklara sahip olduğunu
kontrol ederek AF 'dan kaynaklanan uygunsuz şokların önüne geçebilir olmalıdır.

24. Cihaz Onset algoritması ile aritminin ani veya hızlanan bir başlangıcı olduğunu kontrol ederek

SW/VT ayırımı yapabilir, bu özellik Açık/Kapalı veya monitor olarak programlanabilir olmalıdır.
25. Cihaz programlanan High Rate Time Out özelliği sayesinde programlanan süre sonunda SW

kriterlerinden herhangi biri nedeniyle durdurulan terapilerln iletilmesine olanak tanır. Bu özelIik

tüm zonelar, sadece VF ve kapalı olarak programlanabilir olmalıdır.
26, Cihaz RV lead Noise algoritmasısayesinde bir uzak alan EGM'i ile RV lead sense kanalındaki

EGM'l karşılaştırarak gürültü sinyallerinden kaynaklanan uygunsuz şokların önüne geçebilmeli.

Bu özellik Açık/Kapalı veya Açık + Zaman gecikmeli olarak programlanabilir olmalıdır.
27, Cihaz özel T Wave algoritması ile T dalgasından kaynaklı episodları tanır ve uygunsuz şok

verilmesini engelleyebiIir olmalı.

28. Confirmation+ (Doğrulama)özelliğiVF kendiliğinden durmuşsa veya ATP During/Before Charging
(Şarj Sırasında veya öncesinde ATP) tarafından sonlandırılmışsa cihaz,şarj etme işleminin son

bulmasının ardından tedaviyi iptal edebilmeli. Bu özellik Açık ve Kapalı olarak programlanabilir

olmalı.

29. Cihaz Ventikul için otomatik sensitivity algoritmasına sahip olmalı.

30. Cihaz;VVlR; Wl; VOO; OVO pacing modlarına programlanabilir olmalı,

31. Cihaz alt hızı 30-150 bpm olarak programlanabi|meli,

32. Ventriküler pace ve sense sonrası ventriküler blanking programlanabilir olmalı.
33. Pace amplitude 0.5- 8V arasında pulse genişliği ise 0.03- 1.5 ms olarak programlanabi|ir olmalı.
34, Sağ Ventrikul için pace ve sense polariteleri birbirinden bağımsızBipolar veya Tip-Coil olarak

programlanabilir olmalı.

35. Cihaz otomatik eşik ölçme yapabilmeli. Ölçtllen eşik değerine bağlı olarak pace genliği ve pulse
genişliğini ayarlayabilir. Programlanabilen güvenlik marjı ve inilebilecek en düşük voltaj değeri
programlanabilir olmalı.

36. Cihaz hız cevap sensörü sayesinde günlük aktivite|ere uyacak şekilde kalp hızını ayarlayabilir.
Sensör üst hızı 80-175 bpm olarak programlanabilmeli.

37 . Cihaz hız cevap sensörü 2 ayrı bölge özelliğine sahip olmalı. Bu sayede günlük ortalama aktivite
hızına erişmesi ve devam eden yüksek hız gerektiren aktiviteler için 2 fark|ı sensor cevabı
programlanabilmeli.

38. W/VF için uygulanan şoklarsonrasında hastanın ritmini baskılayacak şekilde programlanabilen
süre için programlanan bir hızda farklı pace parametreleri programlanabilmeli. Bu özellik
Açık/Kapalı olarak programlanabilmeli. Şok sonrası pace için çıkış genliği ve pulse genişliği atrium
ve ventrikul için ayrı ayrı programlanabilir olmalı.

39, Cihaz programlanabilen uyku başlangıç ve uyanma saatleri arasında daha düşük bir alt hız
değerine programla nabilmeli.

40. Ventriküler Güvenlik Pacing'i algılanan
saptar ve ventriküle pacing uygulayara
programlanabilir olmalı.

non-fizyolojik ventriküler olayları izleyerek lk

i

k yanıt verebi|meli. Bu özellik Açık ve Ka olarak
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4L Cihaz PVC onrasında oluşacak pause süresini gidermeye yönelik Ventiküler Hız stabilizasyonu
sağlayan bir algoritmaya sahip olmalı. Açık/Kapalı ve maximum hız ve stabilizasyon değerleri
programlanabilmeli.

42. Uzaktan takip sistemi ile birlikte kullanılabilir olmalı. Uzaktan erişilen veri bir klinik kontrolü
sırasında elde edilen verinin tamamını kapsamalı.

43. Programlanan eşik değerinin aşılması durumunda hasta sesli alarm ile uyarılmalı.
44. Bi episode için programlanan değerden daha faz|a şok alması durumunda hasta sesli alarm ile

uyarılmalı.

45. Bir episode için tüm terapiler tamamlanması durumunda hasta sesli alarm ile uyarılmalı.
45. Hastanın RV leadinde bir bütünlük şüphesi oluşmasıyla hasta sesli alarm ile uyarılmalı.
47. Hastanın RV leadinde parazit oluşması durumunda hasta sesli alarm ile uyarılmalı.
48. Hastanın tüm leadleri için programlanabilir alt ve üst empedans sınırlarının aşılması durumunda

hasta seslialarm ile uyarılmalı.

49. Cihaz değişim zamanı uyarısı (RRT) vermesi durumunda hasta sesli alarm ile uyarılmalı.
50. Cihaz maximum enerjişarjına ulaşamaması durumunda hasta sesli alarm ile uyarılmalı.
51. VF tanıma, 3 ve daha fazla terapi VF ve FVT için kapalı durumda ise hasta sesli alarm ile uyarılır.

Bu alarm yalnızca yüksek acil tonla hastayı uyarılmalı.
52. Tüm alarmlar cihaz üzerinden 2 farklı tonla hastaya programlanan saatte uyarılmalı.
53. Alarmlar uzaktan takip sistemini otomatik olarak harekete geçirecek şekilde programlanabilir. Bu

durumda oluşan alarm durumu ilgili hekime SMS ve Eposta yolu ile uyarılmalı.
54. Hastanın cihaz alarmları ve uzaktan takip sistemi alarmları birbir|erinden bağımsız olarak Açık ve

Kapalı olarak programlanabilir olmalı.

55. Cihaz 14 aylık süre için tek bir rapor içerisinde 1 ve daha çok şok uygulanan günleri, tedavi edilen
!f[lVF episodlarının olduğu günleri, bu episodlardaki ortalama Ventriküler hızları, NSW
episodları, günlük Ventriküler pacing yüzdelerini, gündüz ve gece için ventriküler hızları, kalp hızı
değişkenliğini ve günlük hasta aktif zamanını trend olarak tek bir raporda verebilme|i.

56. Flashback özelliği ile cihaz interrogation, son VT ve VF episoduna ait taşikardi tanımlahmio5İ
öncesine ait 2000 V-V aralıkları bir ekranda takip edilebilir olmalı.

57. Her episod için W aralıkları, taşikardi tanımlanması ve uygulanan terapileri takip için plot ekranı
olmalı.

58. Depolanan ventrikuler episode EGM kapasitesi 2 kanal için toplam 32 dk.en az o|ma|ı. EGM kaydı
sürekliformda olmalı.

59. Tüm Episodlar hakkında detaylı metin bilgisi bulunmalı.
60. Cihaz ayrıca tedavi edilmeyen ve taşikardi tanımlanması yapılmamış NSW episodlarıda kayıt

edebilmeli.

51. Cihaz tüm leadler için en az 80 haftalık empedans verileri yanında son 14 günlük veriyide detaylı
bir şekilde sunmalı. 

, ,: ,

62. Cihaz R dalgası için en az 80 haftalık ölçümler yanında son 14 günlük veriyide detayh bir şekilde
sunma|ı.

63. Cihaz tüm okunan verilere tek bir ekran üzerinden görme ve erişme seçeneği sunmal
64. Programlayıcı üzerinden tüm leadlerin empedansı ve şok vermeden coil empeda

ölçülebilmeli.



65. Programlayıcı üzerinden RV eşik R dalgası, kapasitör şarj ve boşalma testleri yapılabilir olmalı.
65. Programlayıcı vasıtasıyla taşikardi başlatılabilir, taşikardileri sonlandırmak için ATP, 50Hz pacing,

defibri lasyon ve ka rdiyoversiyon gerçekleşti rilebi li r olma lı.

67. Tüm test sonuçları, programlanan parametreler, cihaz tarafından toplanan veriler
programlayayıcı üzerinden kağıda bastıtınlabilmeli. İlave yazıcı ile 44 kağıda baskı yapılabilir veya

PDF dosyası olarak bir USB ye aktarılabilir olmalı.

68. Cihaza ait tüm veriler başka bir programlayıcı üzerinden yeniden takip etmek veya detaylı analiz
yapmak amacıyla kayıtedilebilir olma|ı.

69. Therapy Guide ile güncel çalışma ve klavuzlara bağlı olarak tanımlanan hasta etiyolojisi ve

bilgilerine bağlı programlama önerisi olmalı.



ENDoCAn»iaı, arrir »prinnilAsyoN ELEKTRoDU
SUT Kodu: KR1022

l. Elektrod Quadripolar , Aktif Fixasyon (helix) olmahdır.

2. Elektrodun uzunluğu 65-75-100 cm olmalıdır.

3. Elektrod Çift Coil'li olmalıdır.

4. Elektrodun iki adet Unipolar DF-l ve bir adet lS-l konektörü olmalıdır.

5. Elektrodun konnektör materyali MP35N coil olmalıdır.

6. Elektrodun insulator yizeyi Slikon olmalıdır.

7. Elektrodun dış yüzeyi Polyurethane kaplı olmalıdır.

8. Elektrodun elektrodlarınrn materyali Platinized platinium alloy olmalıdır.

9. Elektrodun RV/SVC coillerinin materyali Platinum-clad tantalum olmalıdır.

l 0. Elektrodun sensing confi gurasyonu True-Bipolar olmalıdır.

11. Elektrodun bipolar pacing ucu streoid salgılamalıdır.

l2. Steriod'in tipi Dexamethasone acetate olmalıdır.

13. Tip elektrod a|anı 5,7mm2 olmalıdır.

14. Ring alanı25,2 mm2 olmalıdır.

15. RV coil alanı 614 mm2 ve RV coil uzunluğıı 5.7 cm olmahdır.

l6. SVC coil alanı 860 mm2 ve SVC coil uzunluğu 8.0 cm olmalıdır.

17. Tip to ring aralığı 8 mm olmalıdır.

l8. Tip to RV coil aralığı 12 mm olmalıdır.

l9. Tip to SVC coil aralığı 180 mm olmalıdır.

20. Elektrodun gövde ve tip çapı 8.6 Fr (2.8 mm) olmalıdır.

2l. Elektrod guidewire'sız 9.0 Fr , guidewire ile 1 1 Fr introducer'dan geçebilmelidir.

22.E|ektrod üzerinden çekilen akımı aza\tıp cihazın ömrünü uzatması için elektrod

yüksek empedanslı olamalıdır.

23. Elektrodun tubing dizaym lümen compressionlı multilumen olmalıdır.


