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Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734

sayılı Kamu İhale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz

Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 27.10.201.7 saat: l2:00'a kadar

ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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l -Fiyatlara KDV dahil değildir.
2-Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır.
3-Fiyatlar Birim Fiyat üzerinden verilecektir.
4-Teknik Şartnameler ekte sunulmuştur.
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Adres Fatih Mahallesi l0003 Sok No: lYeni foki MERKEZ/ED iRNE
İtgili Kişi : Ayşe Eldem Dahili:

.saglik.gov.tr/edime-devlet-hastanesi/
Telefon: 28421455l0 F aks,. 2842|2324l
E-Posta: edirnedhsatinalma@gmail.com web: http://edime.khb
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Aort ve Mitral Mekanik Kalp Kapağı Teknik Şartnamesi

1. Kalp kapağı mekanik bileaflet yapıda düşük profilli o|malıdır.
2. Kalp kapağının yaprakları kapak halkası içinde 360" dönebilmelidir.
3. Kalp kapağının halkası ve yaprakları pirolitik karbondan yapılmış olmalıdır.
4. Yaprakların tutunduğu eksende trombüs oluşumuna ve türbülansa sebep verecek

kavite olmamalıdır.
5. Kalp kapağı intra-anular yapıda olmalıdır.
5. Kalp kapağının hem halkası hem de yaprakları MRl tanı yöntemiyle uyumlu ve

radyoopak olma|ıdır, sinefluoroskopi sırasında x-ray ış|nı altında yaprakçıkların
hareketleri görülebilmelidIr.

7. Kalp kapağının dikiş halkası kolay dikilebilmesi ve en fazla esnekliği sağlayabilmesi için

çift katlı kadifemsi polyesterden yapılmış olmalıdır, üzeri herhangi başka bir malzeme
ile kaplı olmamalıdır.

8. Dikiş halkası üzerinde kalp kapağının kolay yerleştirilmesine imkan veren dikiş
işaretleri (Aort kapakta 3 adet, mitral kapakta 4 adet) olmalıdır.

9. Kalp kapağının kolayca döndürülmesi için kapak üzerinde kapak tutucu ve yumuşak
yapıda bir döndürücü bulunmalıdır.

10. Kalp kapağının her ölçüsü !çinde şekillend irilebilir tutucu ve ölçme seti bulunmalıdır.
11. Kalp kapağı aort için 19,21,23,25,27,29,31 mm ve mitral için t9,2I,23,25,27,29,

31, 33, 35 mm ölçülerine sahip olmalıdır.
12. Kalp kapağının yaprakları 85"ye kadar açılabilmelidir.
13. Kalp kapağının yaprakları tam kapalı ve tam açık pozisyon arasında en az 60" seyir

açısına sah ip olmalıdır.
14. Ürünün teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miyadı olmalıdır. Kullanılmayan

ürünler en az 6 (altı) ay önceden haber verilmesi halinde daha uzun miadlı ürünlerle
değiştirilebilmelidir.

15. İstekliler, ürünlerin TC ilaç ve tıbbi cihaz ulusal bilgi bankası (TİTU8B)'dan

onaylandığını belirtir belgeyi ihale dosyasında teklifi i|e birlikte sunmalıdır.
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