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l. İlaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağlı kritik bacak iskemileri,

diyabetik ayak sendromlarının kalıcı ve başanlı tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış

olmalıdır.

2. Balon periferik arterler, arteriovenöz diyaliz fistülleri, obstruktif stenotik lezyonlar, SFA,

popliteal, dizaltı arter duvarlarının korunması ve mekanik anj ioplasti sonrası, hızlı iyileşmeyi

sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amaclna uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır.

3. Balon üzerine 3 pg /mm' anti-restenotik paclitaxel ilaç molekülleri yüklenmiş olmalıdır.

4. Ürünün etkinlik ve güvenilirliği randomize kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış oimalıdır.

5. Balon yüzeyi, yüklenmiş olan paclitaxe|in hedef arter duvarına optimal transferini ve balonun

yerleştirme manipülasyonunda ilacın kan akımı iIe yıkanmasını engelieyerek tam korumalı bir

şekilde taşınmasını, shel]olic ve aleuritic acid bazlı kaplama (shellac) ile sağlamalıdır.

6. Balon üzerine yüklenmiş ilaç 30-60 saniye arasında hedefdamar duvarına transfer edilebilmeli

ve ilaç duvarında 28 güne kadar devam eden anti-restenotik etkisini sürdürmelidir.

7. Balon geniş ku|lanım amaçları için 0.0l8 inch uyumlu over the wire (OTW) özelliğe sahip

olmalıdır.

8. Balon l4 atm (nominal 6 atm) basınca dayanıklı polyamide ve semi-compliant olmalıdır. Her

iki uçta radyoopak işaretler bulunmalı, balon içe doğru kanatlar şeklinde katlanmış olmalıdır.

9. Sürtünmenin azaltılması için distal uç hidrofilik materyalle kaplı olmalı, dista| uç akordeon

efekti oluşumunu engelleyecek yapıda olmalıdır.

l 0. Ba]on profili, her türlü lezyondan geçebilecek ince bir yapıda o|malı 0.0l 8 uyumlu olanlar 4F

introducer içinden geçebi]melidir.

ll. Balon kateter çapları 2,2.5,3,3.5, 4 mm, balon uzunlukları 40, 80, l00, l20, l50, 200,250

mm, kateter uzunlukları l20, l 50 cm olmalıdır.

Genel HükümIer

l. Steril ürünler tekli paketlerde olmalı, ürün üzerinde orijinal etiket bulunmalı, etiket üzerinde

lot numarası, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi bulunmalıdır,

2. Raf ömrü 24 (yirmidört) ay olmalıdır.

3. Balon kateter, CE kalite belgesine sahip olmalıdır.

4. Balon kateterin yetkili distribitörü veya yetkilendirdiği firma tarafından ürünün ulusal bilgi

ban uı,ı,ıaraları iIe kaydı yapı lmış olmalıdır. 
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BALON KATETER, ANJiOPLASTi, oTw, iLAÇ SALlNIMLl,0.035" TEKNiK ŞARTNAMESi

l. İlaç salgılayan balon, arter lezyonlarının tedavisinde ve buna bağh kritik bacak iskemileri,

diyabetik ayak sendromlarının kalıcı ve başarılı tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış

olmalıdır.

2. Balon periferik arterler, arteriovenöz diyaliz fistülleri, obstruktif stenotik lezyonlar, SFA,

popliteal, dizaltı arter duvarlarının korunması ve mekanik anjioplasti sonrası, hızlı iyileşmeyi

sağlamak ve restenoz riskini azaltmak amacına uygun ilaç yüklenmiş olmalıdır.

3. Balon üzerine 3 pg /mm' anti-restenotik paclitaxel ilaç molekülleri yüklenmiş olmalıdır.

4. Ürünün etkinlik ve güvenilirliği randomize kontrollü çalışmalarla kanıtlanmış oImalıdır.

5. Balon yüzeyi, yük|enmiş olan paclitaxelin hedef arter duvarına optimal transferini ve balonun

yerleştirme manipülasyonunda ilacın kan akımı ile yıkanmasını engelleyerek tam korumalı bir

şekilde taşınmasını, shellolic ve aleuritic acid bazlı kaplama (shellac) ile sağlama|ıdır.

6. Balon üzerine yüklenmiş i|aç 30-60 saniye arasında hedef damar duvarına transfer edilebilmeli

ve ilaç duvarında 28 güne kadar devam eden anti-restenotik etkisini sürdürmelidir.

7. Ba]on geniş kullanım amaçları için 0.035 inch uyumlu over the wire (OTW) özelliğe sahip

olmalıdır.

8. Balon l4 atm (nominal 6 atm) basınca dayanıklı po|yamide ve semi-compliant olmalıdır. Her

iki uçta radyoopak işaretler bulunmalı, balon içe doğru kanatlar şeklinde katlanmış olınalıdır.

9. Sürtünmenin azaltılması için distal uç hidrofilik materyalle kaplı olmalı, distal uç akordeon

efekti oluşumunu engelleyecek yapıda olmalıdır.

l0. Balon profili, her tiirlü lezyondan geçebilecek ince bir yapıda olmalı 0.035 uyumlu olanlar 6F

introducer içinden geçebiImelidir.

ll. Balon kateter çapları 4, 5,6,7,8 mm, balon uzunlukları 20, 40,60,80, l00, l20, l50, 200

mm, kateter uzunlukları 80, l35 cm olmalıdır.

Genel Hükümler

o steril ürünler tek|i paketlerde olmalı, ürün üzerinde orijinal etiket bulunmalı, etiket üzerinde

lot numarası, sterilizasyon şekli, son kullanma tarihi bulunmalıdır.

o Raf ömrü 24 (yirmidört) ay olmalıdır.

. Balon kateter, CE kalite belgesine sahip olmalıdır.

. Balon kateterin yetkili distribitörü veya yetkilendirdiği firma tarafından ürünün ulusal bilgi

bankasına orijinaI barkod numaraları ile kaydı yapıImış olmalıdır.
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DESTEK KATETERi

l. Stenotik lezyonlardan intralüminal olarak kılavuz tel geçirilmesi amacıyla kullanılır.

2. Gerçek lümenden ilerleyen Total okluzyon cihazına uyumlu olmalıdır, cihaza destek sağlamak
amaçlı da kullanılabilmelidir.

3. Sheath introducer uygunluğu 5F olmalıdır.

4. Uç yapısı düz veya açılı olarak seçilebiImelidir.

5. Kateterin gövdesi ekstra destekli örgülü yapıda olmahdır.

6. Kateterin distal 40(+/- 2) cm'lik kısmı hidrofilik kaplamalı olmalıdır.

7. Mikrokateter uzunluğu 82cm ve l32 cm olmalıdır.

8. Kateterin proximal dış çapı 5F, distal dış çapı 4.5F olmalıdır.
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oTw PERİFERiK BALON ÜRÜN ÖZELLiKLERI

l. Balon yüksek basınçla dilatasyon gerektirebilecek kalsifik damarlarda kullanılması için özel

imal ediImiş olmalıdır.

2. Balon 0.035" kılavuz tel uyumlu olmahdır.

3. Balon Duralin malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

4. Balon patlama basıncı balonun çapına göre l8atm olmalıdır.

5. Balon , owerthewireyapıya sahip olmalı ve ince ve tortüöz damarlardan geçebilecek yapıya

sahip olmalıdır.

6. Balonun 30cm lik uç kısmı kayganlaştırmayı kolaylaştıracak MDX kaplı olmalıdır.

7. Balon kullanım yerine göre 80 ve l35 cm kateter uzunluklarına sahip olmalıdır.

8. Balon üzerinde floroskopi altında görünürlüğü sağlamak amacıyla proximalinde ve distalinde

olmak suretiyIe iki adet radyopak marker bulunmalıdır.

9. Balon defalarca şişirilip indirildiğinde eski haline dönebilmesi için, ısı altında katmalı şekilde

katlanmış olmalıdır.

l0. Kateterinin ucu atravmatik olabilmesi amacıyla yuvarlatılmış olmalıdır.

l l. Balon,3x(2,4,6,8,10,|2)2)mm, 4x(2,4,6,8,10,12,22)mm , 5x(Z},a,6,8,|0,|2,22'1

6x(2,3,4,6,8,10,12,22),7x(2,3,4,6,8,10),8x(2,3,4,6,8,10),9x(2,3,4,6,8,10)

l0x(2,3,4,6,8, t 0), l2x(2,3,4,6)mm mm çap ve uzunluk seçeneklerine sahip olmalıdır.

l2. Balonlar tekli steril ambalajında ve en az biryıl miadIı olma|ıdır.
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KENDiNDEN AÇlLIR sÜPER ESNEK STENT TEKNiK ÖZELLiKLERi

l. Stent tek tüp Nitinol malzemeden lazer kesim olma|ıdır.

2. Stentin distalinde 5, proksimalinde ise 4 adet floroskopi altında görünürlüğü saglaması

açısından mikromarker'lar bulunmalıdır. Ayrıca gönderim sistemi

proksimal yerleştirme marker'ı bulunmalıdır.

3. Stent en çok 6F Introducer, 8F GuidingKateter uyumlu olmalıdır.

4. Stent , 0035" Kılavuz tel uyumlu olmalıdır.

5. Stentin, kullanılacak bölgeye göre 80 cm ve l20 cm kateter uzunluğu olmalıdır.

6. Sient SFA ve ProximalPopIiteal arter darlıklarında kullanılabilmelidir.

7. Stentin , helikalstrut bantları sayesinde yüksek radyal güç elde edilebilirken yatay esnek

köprüler sayesinde de eklem bölgelerinde kırılmaya karşı dayanıkIı olmalıdır.

8. Stent gönderim sistemi stentin açılım sırasında doğabilecek kuvvetlerden dolayı ileri

kaçmasını engellemek amacıyIa özel sarmal tel sistemine sahip olmalıdır.

9. Stentler,5x(30,40,60,80,100,120,150,200)mm,6x(30,40,60,80,100,l20,150,200)mm,7x(30,40,

60,80, l 00,1 20, l 50,20O)mm,8x(30,40,60,80, l 00, l 20, l 50,200)mm

l0. Stentler, steril tekli ambalajda olmalı ve üzerinde steril indikatörü olmalıdır.

ı kabul görmüş kalite standartlarına sahip olmalıdır.(CE)

üzerinde de 1 adet

l I. stenıler uluslar aras
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0.035" SiSTEM PERİFERiK STENT TEKNiK ÖZELLiKLERi

l . Stent , balon expandable , her türlü periferik işlemde kullanılmak :'J,zere öze| olarak imal

edilmiş olmalıdır.

2. Stent,3l6L paslanmaz çelikten tek tiip |azer kesimden imal olmalı , kapalı hücre yapıslna

sahip olmalıdır,

3. Stent , kateter uzunluğu iliac ve renal girişimler için 80 cm , subc|avien ve transradial girişim

için ise l35 cm olmalıdır.

4. Stent, minimum 5 F maximum 7 F Sheathıntroducer uyumlu olmalıdır.

5. Stent,minimum 6 F maximum9F guidingkateterden geçebilmelidir.

6. Stent üzerinde "N" şekilli esnek segmentler , stentintortüöz yapıdan rahatça dönebilmesi

amacıyla oImalıdır.

7. Stent,0.035" kılavuz tel uyumlu olmalıdır.

8. Stentin,5mmx(28,39,59,79)mm,6mmx(27,38,59,79)mm7mmx(26,36,57,78)mm,8mmx(26,36,

56,76)mm9mmx( 17,22,25,35,53,75)mmlOmmx(16,22,24,32,53,73)mm çap ve uzunluk

seçenekleri mevcut olmalıdır.

9. Stent , maximum 8 atm nominal basınçta kendi çapına ulaşmalıdır.

l0. Stent , yüksek radyal güce sahip olmalıdır.

l l . Stent , steril tekli paketlerde , son kullanma tarihi yazıh ve içinde kullanım kılavuzu ile birlikte

teslim edilmelidir.

l2. Stent uluslar arası kabul görmüş kalite ve kullanım standartlarına ( CE , FDA ) sahip

olmalıdır.

:.1



TEMPO AQUA DİAGNOSTiK KATETER TEKNİK ÖZELLİKLERi

l. Kateter, naylon malzemeden imal edilmiştir ve çelik ağ örgü sistemine sahiptir.

2. Kateterin distal şaftı hirofilik katlamadır.

3. Kateter,4 F ve 5 F çap ölçülerine sahip olanı l200 PSI basınca dayanıklıdır.

4. Kateterler, mükemmel torque değerlerine sahiptir.

5. Kateterler, l / l manipulasyona sahip

6. Kateterlerin uzunluğu kullanım yelerine göre 65,80,100 ve l25 cmlik uzunluk seçeneklerine

sahiptir.

7. Katerler , Selektif Multipurpose, Selektif Serebral ve Selectif Visseral olmak üzere 3 sınıfa

ayrılır.

8. Multipurpose kateterlerde açı seçenekleri, Yetişkin. Visseral açı seçenekleri, Cobra Cl ve C2.

Serebral kateterlerde SIMl, SlM2,Headhunter (Hl), Berenstein (BERN) ve Vertebral açıları

mevcuttur.

9. Kateterlerin basınç değerleri , Guidewire ulıımlulukları ve kaç French oldukları kateterin

başlığında yazmaktadır.

10. Kateterlerin akım oranları Flush kateterler için uzunluklarına göre en az 4 F 65cm için 22

ML/S (mililitre/saniye) 5F 65cm için 30 ML/S,4 F 80 cm için 20 ML/S,5F 80 cm için 27

ML/S,4F l00 cm için l7 ML/S, 5F l00 Cm için 24 ML/S,4 F l25 cm için 16 ML/S,5F 125

Cm igin 23 ML/S 'dir.

1 1 . Kateterler , FDA ve CE onaylıdır.

l2. Kateterler , tekIi steril ambalajlarında olup üzerlerinde son kullanma tarihi yazmaktadır.
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LONGSH EATH INTRODUCER TEKNIK ŞARTNAMESI

1. Kateteri damara yerleştirmek için kullanılan bir sistem olmalıdır.

2. Kateterin hem iç yüzeyi hem de dış yüzeyi kayganlığı arttırıcl SLX kaplama maddesi ile

kaplanmış olmalıdır.

3. Sistemde geriye kan akımını engelleyen 6 kanatlı spiral hemostatik valf bulunmalıdır.

4. Valf kısmı çıkarılabilir olmalıdır.

5. Sistem kıvrılmaya ve kırılmaya dirençli olmahdır.

6. Sistem içinden 0.038 inch guidewire geçebilmelidir.

7. Kanül uzunluğu 35,45,55,90cm seçeneklerinde olmahdır. Sistemin dilatatörü, renk

kodlu olmalıdır, luer konnektörü olmalıdır ve French numarası yazılmalıdır.

8. Sistemin 2Zcm uzunlukta, entegre üçlü musluğu olan, şeffal fleksible yan uzatması

bulunmalıdır.

9. Sistem üç yollu musluk içermelidir.

10. Sistem kıvrılmaya ve kırılmaya dirençli olmah, dilatör-sheath geçişi yumuşak ve

kademesiz olmalıdır.

11. sistem 5,6,7,B,9 French boyutlarında, orijinal steril ambalajda verilmelidir.
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VASKÜLER DAMAR KAPATMA CiHAZI

l. Vasküler kapatma sistemi femoral arterlere yapılan girişim sonrasında ponksiyon
yapılan bölgenin güvenli bir şekilde kapatılarak hemostaz sağlanmasına uygundur.

2. Sistem 5,6 ve 7F introdüser ile kullanıma uygundur.

3. Sistem hastaya girişim yapılan l1-l2cm'lik standart introdüser ile kullanılabilir.
Cihazın kullanımı öncesinde introdüser değişimi gerekmemektedir, cihaz mevcut
introdüser ile çalışabilmektedir.

4. Sistemin içeriğinde ateşleme düğmesi, gösterge penceresi, introdüser adaptörü,

gösterge teli ve geri kanama borucuğu bulunmaktadır.

5. Kullanıcını tıkacı doğru yerde bıraktığından emin olması için sistemin ucundaki küçiik
delik ile arka kanama borucuğunun ve gösterge tel ile gösterge penceresinin bağlantısı
vardır,

6. Damar kapatma cihazında bulunan tıkaç vücutta eriyen poliglikolik asit (PGA)
materyeliden yapılmıştır.

7, Tıkaç 60 ila 90 gün arasında vücutta tamamen eriyerek su ve karbondioksite dönüşür.

8. Tıkaç hayvansal materyel içermez.

9. Damar kapatma cihazı, tıkacı damar lümeninin dışında, ekstravasküler alana bırakacak

şekilde tasarlanmıştır.

10. Tıkaç sistemin üzerinde hazır bulunmaktadır. Cihaz steril paketinden çıktıktan sonra
dışandan müdahale gerekmeden kullanıma hazırdır.
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