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Sağlık Araştlrma Ve Uygulama_Merkezimiz için asağıda cins ,miktar ve özel|ikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına
!liy"ç duyulmuştur. proforma faturanın aşağıdaki şirtıara gö; Jüzenıenerek, belirtilen tarih ve saate kadar satın AlmaBürosuna gönderilmesini rica ederim.

1- Tek|iflerin yazılı olması,
2- lhale dökülmanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
3-Teklif verilen malzemelerin teslim süieleri, barkodİurar".,,r"İİ"l"r, ,e ambalaj şekillerinin yazılması,
4-TL(Türk Lirası) olarak fiyat verilip ,birim fiyatlarının rakamla ve yaaylayazılması ' '
5-Uzerinde kazıntı,silinti, düzeltme buIunmaması,
6-Ad,soYad veYa ticaret unvanıyazılmak suretiyle yetkilikişilerce imzalanmış olması,
I-]"l ![ verilmeyecekse FAKS mesajının uır açiııama iıe g6noeriımisi 

,8-Teklif verilen malzemelerin, idaienin kesin siparişin-e muteaı<ip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesizorunludur.Teslim Süresi ve Opsiyon Süresi bildirilmey6n teklif|er ka6ul edilmeyecektir.

Önemli 9-Teklif edilen her kalemin UBB kodu teklifte yer alacaktır.
!laa |o.!9rC_ llaÇ ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bank'asna glrÜaB),ve/veya ürün Takip Sistemi (üTS),ye kayıtlı ve bukaYıt teklif tarihi itibariYle geÇerli olmalıdır. Aİma çıkılan hÖr kalem'/kaıemıer için ayrı lyiı TlTUBB, oai ur§'oe SağlıkBakanlığı tarafından onaYlı o|duğunun gösterilmÖsi ve tedarikçi rirma vJ ojvi İİ,n,,İunda olma şartı aranacaktır.T],TYPF/!TŞ Ye kaYıtlı, firma, bayİ konurıİunda olmayanuJğİgıİİ Bakanlığı tarafındna onaylı olmayan kalem/kalemlereait teklif değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 1o-Teklif edilen,her.kalem iÇh ayrı ayrı.teklif tarihi itibariyle teklif vermeJe y:etki!i ithalatçı, tedarikçi veya bayio|duklarını göSterir , Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinde 'aıınm,ş, Ana Bayi'aİıği rormuhu teklif 'zarrı' içınoesunacaklardır"
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Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.
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E-POSTA :hastanesatinalma@gazi.edu.tr
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iHrivaç ıisrBsi

1 S-01 600 1 IcD, WlR (3/H)

10 ADET
2 S-01 6003 lcD, WlR, sıvı v

15 ADET
J S-0,16004 şvA UZELLlKLl (3/H)

60 ADET
4 S-01 6005 lcD, WlR, MR UYUMLU (3/H)

J ADET
5 S-01 6006

5 ADET
b S-0 1 6007 (Ji{ Uli{lşLl (3/H)

J ADET
7 S-01 6008 AZAL l lÇ| OZELL|KLl ALGOR|TMASl OLAN (3/H) A ADET
ö S-016009 lvv, vUUI\, vEı\ l nl^ULEİ{ rAulNU AZAL l lÇl OZELL|KLl ALGOR|TMASl oLAN, Slvl YÜKÜVEYA sgLUNUM TAKlBl YAPABlLEN (3/H) 5 ADET
o s-016010 lvu, UUU".' VtrN lK|KULtl-( PAC|NG AZALTlcl oZELLlKLl ALGOR|TMASl OLAN, UYGUNsUzŞoK AzALTlcl (3/!l) 30 ADET

10 S-016011 ( )
5 ADET

11 S-016012 ŞOLUNUM TAKIBl YAPABlLEN (3/H)
10 ADET

12 s-016013 şuK AZAL l lCl oZELL|KL| (3/H)
30 ADET

13 s-016013 şUK AZAL l lçl OZELL|KLl (3/H) 2^ ADET
14 S-016015 (J/İ)

30 ADET
15 S-01 601 6 (J/n,)

E ADET
16 S_0,160,17 AZAL llcl OzELLlKLl ALGORlTMAsl OLAN (3/H)

KALP PlLl, WlR (3/H-l)
30 ADET

17 s-0 1 6020
20 ADET

18 S-0,16021 KALP PlLl, WlR, MR uyuvı_u (sıl)
5 ADET

19 S-01 6022 (J/HJ
5 ADET

20 S-016,159 nUNNEK luR GlRlşLl (3/H)
10 ADET

21 J01 -01 E963 F<UuU YERLEŞlMl lÇlN KATETER
30 ADET

22 S-01 6023 ELEKTRoD, ıcD şoK Erexrnoouly$
5 ADET

23 S-01 6023 ş(J^ KUuU (3/H)
3 | norr

24 s-0,16023 9U^ (J/H)
15 ADET

at S-0,16023 9vA (J/H)
5 ADET

zo S_016023 (J/H)
10 ADET

27 S-016023 (J/H.)
30 ADET

28 S-0 1 6023 (J/H) ( ADET
29 S-0,16023 (J/E) ,10 ADET
JU s-01 6023 ELEKTRoD, ıcD şoK eı-exrnoou 1ııı-ıj 6 ADET
31 s-01 6023 şUK ODU (3/H)

60 ADET
32 S-01 6023 şU^ RUuU (3/H)

10 ADET
s..016024 ştJ^ l(UuU, MH UYUMLU (3/H) ADET

JZ+ S-01 6025 ELEKTRoD, ATRlAL 1nxrır_ensırFixesVo@ ADET
35 S-01 6025 (A Şlt- 1-|XASYON) (3/H)

30 ADET
36 s-0 1 6025 lXAŞYON) (3/H)

30 ADET
,5l S-01 6027 ELEKTRoD,AKT|F, LüMENSlZ ö@

30 ADET
38 s-0,16028 ELEKTROD, nrnını_

A ADET
39 s-01 6029 (AK l lF-PASlF) (3/H)

20 ADET
40 S-016031 ( Şll-), MR UYUMLU (3/H)

A ADET
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41 s-0 1 6023 ELEKTROD, lcD ŞoK ELEk-RbDU (3/H)
30 ADET

42 S-0 1 6023 ELEKTRoD, lCD şoK ELEKTRODLJ (3/1.1)

JU ADET
43 s-01 6025 l^AŞYuN) (3/H)

10 ADET
44 S-0 1 6025

^ l 
^ln 

L \A^ l lr-rAşll- Fl^AŞYUN) (3/H)

ELEKTRoD

Fl trkTp^n^TDffi

A ADET
45 s-0 1 6025

30 ADET
46 S-01 6025 UNj (J/H) ADET
47 S-01 6025 uN) (J/H)

l FKTRnn ATpl
4 ADET

48 S-016025 \^l\l lı -r^ol. rlMğIL/l\, (J/1-1)

ELEKTRoD
ADET

49 S-01 6025
q ADET

50 S-01 6029 (AK l lF-PAŞlF) (3/H)
30 ADET

5,1 s-0,16029
) \3lH)

30 ADET
52 S-01 6029 (AK ,AŞlI-) (3/H)

E ADET
S-01603,ı (AK l IF-PASIF), MR UYUMLU (3/H)

5 ADET
54 S-0 1 6025 Nj (J/H)

30 ADET
55 S-01 6025 l^AŞYQN) (3/H)

30 ADET
56 S-0,16035 (J/H)

5 ADET
57 s-0 1 6035 (J/H) ,10 ADET
58 s-01 6035 (J/H)

A ADET
59 s-0 1 6027 trKLEşlM lçlN KATETER (3/H)

5 ADET
60 S-01 6027 trşlM lçlN KATETER (3/H) ,10 ADET
61 s-01 6027 şlZ, uZGuH YtRLEŞlM lÇ|N KATETER (3/H) E ADET
62 S-01 6035 ,AŞlF (3/H)

(oRoNER 30 ADET
63 S-0,16035

30 ADET

Opsiyon :

Teslimat :

Ek:
ır rr rı,. ihs is.gazi. cdu,1r

Şartname Ekli Dosyada Sunulmaktadır

iSMAiL GüI-DEN
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T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk Uyguıama Ve Araşt|rma Merkezi

TEKNiK ŞARTNAME LisTEsi

Şok poliliresi dcğturilğbilir olnatldır.
cihe yenriktl.r bşikildiyi. .up.ayentıkclcr uşikrdi]erden ayın cdecek en 32 bir diskrinrinslonai."rimalra s*ip olmnIdr.

SlYİl,T'*"'ı:,:pizodlünlECNl ünrakrdiyakEKG)olanıika!demeözclliğiolİra]ldır,
6J\oeoılenDuepIlodldü..met(r.hJnel bL]unmall !(eP7odldb6!rüjJoilme]iuir
cihu VF indiİt]emsini..shock on 1-' veya diJckt aİım jtc §ağlayabilnrelidir
Cihaz gereğinde nükerer şokle vercbi]me lidir. Prorylaabilecek mükerc. şok sa}ış en u 5otma]ıdlr.

lstem No : 10699

istem Taİihi i a7]12l2o2a

Bölüm Adl : An]iyo Hemodünami Laboratuva. stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı
s_016001 lco, wlR (3/H)

Döküm Tarihi ia9l12l2a20 15.22:a0
D- Pi1 kont.ol cibqz| (p.ogramlaylcD özellikItri:
l. HastakonEojlerindekTı]anılm p.ogranılayıclekrrndaaynümdaEKG,inritktrdi}akelekğogrmlğve

pi]in kontrol esnöııda.lii davruımnı §ense, pace) eö$eren lvlğker chünel iz]enebi]melidir.
2. Cihuıı mevcuı alrlm (modu, pace ve ıens paeneteleril belirlğncbiln].lid;:. L\M <}ik deüellen !e .e1l io-Jsı\or,J] ölçüleoi]nel.Jir
4 Gödlen lüM ge.eği yeni alrlffiale yapllabilnelidir,
5. HaSbkoDro]bde.cihemson kontrolden beriümPace,Senseorolnıvejenenıörun kaloömd

ölçulebilneIidiİ.
6 uye eşjği ıesli ftrklı yöntemle.Ie yapılabilirecak bu yönümLerin içerisirde -otomatü olilak voltajveyau!m 8enişLiği @hıln6i.yönıemi muı]aİabuluımalldtr.
7 Kontrol bilgileri hen kağı. hem de bilgisaye disketi Ye,'Veya cD uzerüe ka!dedilebitmelidr8. llau bIlglleıi. bllld ,ead. end]kd}or. jmpleıe ed.len J hr !e dolüol Olltlle,l ci]lr

kaydedilebilne]idtr.
9. En.e son konEo]den bu yea olff VT,VF olaytamın ve bulara veri]en ledavi]€ıin elekEo8mlilla

bi.likle ka}ılu gödIebilİrelidir,

I0. cihu mikroju] duzeyiıde ve hsta brafındm hissedilm€vecek boyufta Şok Vemek vsl6lvla şokempcdilsı ölçün0 yapabihe]idt.

ı ,r-.ı5-ıc

ICD, VVIR

A-FLibcl ÖzelliHed:

t cihun kıplmast titmyM olmalı, cjhğın kaplmaİ.'active cm.'özelliğı bşmalüdİ
2. tlacmi40 cc'yi, ağtriügı 95 grl aşmmalüdı,
3 cihrkalnllğına]6İn@ l5mmolnra]rdtr
4. Cüu içiİ koillsuz en e ] §ene gtrmti veriIneIi. bu süre içe.isiİde ikenen cfrazlmn k4llıksız

degiŞdri]cc€ği d§rjbdrör ve üetici İma @f*da a,vn ayrı taahhüı cdilrne]idir. Bu J scncl* süecü@ bilta),a yerleştirildiği gün b§la}acakttr.
5, Rnf öm.ü ledh ttrhinden ilibilen en & l \il oha]ıdlr

B_Bradikardi Tedavi Özellikl€ri:

]. Cihu \T(R), oFF mod]üDa Progrmlmabilnelidir
2 A]t hız limlli en r J0-]00 ppm trallğlnı k3pssyacaİ biçimde progffilmabilT.lidir
]. Ç*§ volb]l1p!be mplifude) değed en a o.5 - 6.0 V dal]ğını kap§ayac* biçimde

progmlanbilmelidir,
a U}trüg€İiş]iği(pulsewidlh)değcile.ieneo1_].om5aralığnıkapsayacakbiçimde

proelmlmabihelidir
5. Cüğ Meinde *tivile a]gılaylcı bir sensör bulumaldır Hlz cevapllllk ymİ fakrörü ve m*Slnm

sensör hı. P.ogrmlanabiliİ ohaİdı.
6. lnğ*İdiy* elekfogrmlrn duyilLllk (sensitivite) progJamIaabilir oLİalldır.
7, Histereİs fontsiyonu olmalıdı.

c_Taşjkardi Tcda!i ÖzcllikIeri:

l. En p iki adet VT (ventikü]er Eşikğdi) zonu, en u ] adeü VF (leİtriküler fü.itasyon) zonu
progrm]mıbilrnelidil. Bu zonltrm her birme yönelik feklı tedaviler ProgffiImaiiıneli,jir. ıı u 2
fakh (mp, sa, bunt vb) AfP (antiEşüğdiİ pacing) progrmhj;Iir-olmalıdır. Şok sonrcı ç*4mpliftdü noma] bradi pacingden ftrkh progmtilabilnelilİ,

Ga. Üniversiles sağ lk Alaşi]he ve uygllama Me(6.1
Sa\4a 1 aI2

T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağIlk l,Jygulama ve Araştlrma Merİezi

TEKNiK ŞARTNAME LisTEsl

satra z9!2

l^ l.u
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk Uygulama ve Araştma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LlsTEsl

istem No : .10699

istem Tarihi : a7l%l2a2a

Bölüm Adl : An]]yo Hemodinami Laboratuvan stoğu

Döküm Tarihi ia9l12Da20 15:230a İstem No ; 10699

istem Tarihi I o7l1z2a2a

Bölüm Adl . Anlüyo Hemodrnam Laboratlvan stoğU

Döküm Tarihi : a9l12l2a2a 15 24 00

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s-016023 ELEKTROD lcD şoK ELEKTRoou (3/H)

ELEKTROD, IcD ŞoK ELEKTRODl-

1. Elekrodlar gerçek bipolo olmalıdr.
2.Eleıtod]rın göVdesi ..silicon 

rubber'' veya ''poliiire!@'' malzeme ile kaplı olmalıdır,
3.E]ekrodun ilzerinde proksimaI ve disıal ..şok coil'. bulunmalıdüf.
4.Elğkürodu konnğıİorü DF-l/Is-l vej-a lJf-4 uyumlu oİmaİıdır.
5.Elekırod steroid salglll o]ma]ıdır,
6.Teklifedilen elekoodun müka ve model numaröı açık açık be]inilme]idir.
7.Her bi. elekEod distribütör ve üretici Eaflndan en a 2 sene gemtili olmalıdır. Bu 2 sene süresince omva

çıkabi]ecek her tiirlü e]ekğod disfonksiyonu durumunda koşĞu ve 
'cretiz 

oltai ycnisi ;ı. o.glİi"]l.Gı
iirelici ve dislribütör fuaflndo ayn ayrü bahhüt edilmelidii.

8.Elekİodun ucunda "Tine" şeklinde psiffiksa.yon.ı"."n, uuıun-ulı veya eİekrod akıiffikssyon
mekanizmcına sahip olmalıdr, Fiksasyon ve defiksasyon kolayllkla yapiıabi]rn"ıi, bu işı"mleri yap-ayaytdımcı apaat eleknodla birlikte verilnelidiİ. Her fimanın aİtif veiuirlco eüeı<t.odu oım"ı,, ı.pı*a
çağırıldıkldında her 2 elekfod]a birliktc gelmeİcri gereklidir.

9.El€kğodilebir]ikteene2fekl!senlikteveenu4adel şekillendirilebilir..st_vıet',veri]melidir.İmplmt
esnsında krşülaşı]abilecek güç]ijılcr sonucu stylet]erin hsarl,*^ı sonucu dala fala styIete ihtiyaç
du]-UIması halinde isıekli ekstra stylet ihtiyaclnı karşülıkslz olank 8idereceğine dair tei}üüt verecektir

loRaf ömrü lesIim ğihinden jtibtren en ğ biİ vıl o]maııdtr
l L.Her bir elektrod i]e bir]ikte aşağlda özellilleii deta1 landırıImış en z l adet lntsoducer set verileccği, işIem

esnasında oluşabilecek bekIemedik durumltrda gerekeceği sa},ıda Infoducer Sct veriIeceği tulılrui
edilmelidir.

a. lntroducer set detavlan :

i, intntardiyak Defibıılatör şok etcktsodlmnın ye.leştirilmesi işleminde kullmılacallr.
ii.Orijinal, steril ebalajı içerisinde sunuImatıdr.
ijiset içerisind€ l adet pee]-away sheath ve dilatöd, l adel Ponİsiyon iğlesi ve 1 adet J uçıu kılavuz

tel buıunacaklr. Peel_awav sheath, kmama ve hava embo]isiıi tinlemeve !önelik olilak valf
mekmizmalı ve "side-m"l, oLnaItdır. Sheathin çapl, teslim alınacak iil elektrodr,elektrodte ile
uyumlu olacaktrr.

ivRafömrü tesIim ğrihinden itibaen en u 1 vıl olmalıdır

l
2

3

4

Malzeme Kodu Ma|zeme Adı
s_016159 lcD, wıR, QUADR]POLAR KoNNEKTÖR GlRlşLl (3/H)

ICD, wIR, QUADRiPoLAR KONNEKTÖR GiRlŞLt

A-Fkikel Öalliklcri:

Cürln kaplması dhyum olmalı, cihğın kapıaması ''active cil'' özctliği taşmalldır
Hacmi ]0 cc'} . aglrlığı a5 gr'ı aşmamalıdır
Cüğ kalinlüğ] ma.lisimum i5 mm olmalıdır
Ciha için koşulSuz €n a 3 seDe gilanli verilmeli. bu süre içerisinde ilkenen cihelmn
karşılıksız değiştiri]eceği disribütör ve itetici fima teafındm avn avrı trhhüt edilm€Iidir
Bu ] 5enelit süre cihilln hfuu}a)erleşltnldiğl gdn başlalacekli.
Rifömrü ıeslim brihindeD itib&en en u l vı] olmalıdır.
6. fuadripolar konnekıöl çirişli olmaldır.

B_Bradib.di Tedavi Özellikleri:

cihğ wI(R), oFF modlanna progrmlmabilmelidir
Alt hız limiıi en a 40- 100 PPm ralığlnı kapsayacak biçimde programlanabilmelidir
ÇIk§ voltajı (pulse mplirude) değeri en e 0.5 , 6.0 v ilaıığünı kapsayacaİ biçinde
progmlmabilmelidir.
Uyr gcnişliği (pulse widlİ) değeİle.i en e 0.4 _ ].0 ms tralüğını kapsayaca! biçimde
ProgmIanabilmelidir
CüE üzerinde ak!i!ite al$lavücı bif sensör bulunmaLıdür. HE cevap]ıllk ymİ iaktörü ve
matsimum sensör hlzı Programlanabilir olmalıdr.
intsakrdi}aİ eleküogrmlara duymlıiık (sensitivite) Progımlmabilir olmalıdr,
Histeresis fonksiyonu oImalıdır

c-Taşİk rdi Tedavi Özellikleri

2, Cü@ !h lerapileri "oIı' modua geçiri]erek tek bir hilekct i]e kaDaİlabilm€lidir
3 C h-da plu!ltrl4lbj]en en )ü,Ck )ok dcgğı en u J5 Joult olma.loıı
a. Şok dal8a fomu bifuik olmalldr

], En r iki adet VT (venğiküler taşikğdi) zonu, en u 1 adet VF (vent.iküIer fibrilasyon) zonu
programlanabilme]idir. Bu zonltrın her birine yönelik lrkIı teda}i{q progrmlmabilmelidir.

5,

6

8.

9

*. ..ı,J,Vi,,14Z|RLAYANLAR , / l
' 
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i.gç,|l "",L l,l ıl

ONAYLAYAN

Alaş!ma v6 uy9ulama Melke!

1.

2.

3.

1,

5.

6.
,7.



En u : f'arkIı (rmp, sco. buİ* vb) ATP (antib§iktrdik pacing) program]ilabilif o]na]üdır.
Şok soması çlkış anlpliildü no.mal bradi pacingden farkIl progrmlanabilmelidir,

2, Cihazın tijm terapileri "off'moduna geçiriIerek tek bir hareket ile kapaılabiImelidir.
3 Cihazda progmlanabilen en !üksek şok değeıi en az 35 Joule olmalıdır.
,1. Şok dalga fomu bifuik olnıalıdır.
5. Şok polri!esi değiştirilebilir olmalıdlr.
6. cihe ventriküler bşiktrdi!i, supraventriküıer taşiktdilerden a!ln edecek en ğ bir

diskriminaslon algorimasına sahip oLmalıdır,
7 Cihu]n timi ve ledavi €pizodlarrnı EGivI (inrakardil,ak E(G) olarık ka!delme özelljği

olma]ıdır. Kaydedi]en bu epizodlarda ''markcı chilnel.'bulunmalı ve epizodlil
basnn]abilmelidir.

8, Cihu VF indüklcmesini "shock on T" vel,a direkı akın ilc sağla;abilmelidiı.
9. Cihaz gercğinde mükcrer şoklar !erebi]nelidir. ProgramImabilecek mükener şok savrsı en u

5 olmalıdır,

D- Pil Inn(ro|.Iharl (progrımhrl(üı özeıliklcri:
l. Hasakonğollerindekullanı]m progrm]a}ıcıekrilındaaynıedaEKG,intrakrdivak

elektro8ramlar ve PiIin konı.ol esnastndaki davranlmInü (sense. pace) gijsteren Mğker Chenel
izlenebilrnelidir.

2. Cihğın me!cut avtrlaı (modu, pace ve sens paremetreleri) belirlenebilmelidir.
3. Uym eşik değerleri ve sens forüisironluı ölçülcbilme]idir,
4. Gödlen lüzum geİcgi yeni ayalana]tr}apılabilmelidir.
5. Hasta konğoIünde, cih@tn son kontrolden beri !üm Pace _ sense ormldı V€jeneİatörün ka]m

ömd öıçülebilnelidir.
6, U]-trı eşiği testi feklı yöntemIerle yapılabiIir ilcak bu yönlemlerin içerisinde.'otomatik olaak

volüaj veya uyfi genişIiği ğalhlmasl'yöntemi mutlakı bulunmal,dır
7 Konrolbilgilerihemkağıı,hemdebilgisalrdisketive,/vcvaCDüzerineka}dedilebilmelidir
8, İlsta bil8ileri, akılm lead, endikas)-on, implmle edilen cihe ve doklor bilgileri cihr

kaydedilebilmelidir.
9. Dn e son konEolden bu yila olm VT,VF olayltrDün ve bunltra verılen ledavilenn

elekrogramlarla birliLte kayİlan gödlebilmelidir.
l0. Cihu mikojul düzeyindc ve hö6 fualındm hissedilmeyecek boyufu şok vemek vasıbıyla şok emprdosı
ölçhü yapabilmelidir.
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T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk Uygulama ve Araştlrma Morkezi

TEKNiK şARTNAME LlsTEsi

lstem No : 10699
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Malzeme Kodu Malzeme Adl
s-016003 lcD WR, slvl YUKU VEYA soLUNulü TAK|BL YAPAB|LEN (3/H)

lcD, VVI& sIvI YÜKÜ wYA soLU\UNr TAKiBi YAPABILEN

A_Fizikel Özellikteri:

lstem No : 10699

istem Tarihi i a7r2]2a2o

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Labolatlvan stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016023 ELEKTRoD lcD ŞoK ELEKTRODl_.J (3/H)

l.L
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağlIk Uygulama ve Araştlrma Merkezi

TEKNiK ŞARTNAME LiSTESİ

!.

Döküm Tarihi : cgi 1212020 15 24.0c

Cihğın kapıması ti@yum olma]ı, cihuın kaplmas! ..actiYe can.'özelIiği taŞımalıdıİ
Hacni 40 cc'yi, ağı.lığı 95 gr'ı aşmadal,dtf
Ciha \alıolığı maİsinum l 5 mm olm]]ldf
cihu içitr koşulsu en e 3 sene gamti verilneli, bu süre içerisinde dkenen ciheImn
kuşıIıksız değişıirileceği disfibüıör ve üretici fima a.ufndm ayn ayü bahnüt e;il;;ıidir. Bu
3 senelik süre cihuın h§tava yerleştirildiği gün ba§layacaklr.
Rafönrü teslim ttrihinden itibaren en u l yıl olmalıdır.

ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

l.Elektodltr gerçek bipolt olmalıdır.
2.Elektrod]trm gövdesi "siIicon rubber'' veya'.Po]iüreıan'' malzeme ile kapll olmalıdır.
3.Elekğodu i]zerinde proksimal ve distal .'şok coil'' bulunmalıdır.
4,Elcktrodun konnektörü DF-1/1s-1 veya DF_:l uyumlu olmalıdır,
5.Elekrod steroid salgılı olmalıdır,
6.Teklifedilen eıektİodu mtrka ve modcl numrsü açık aç* belinilnelidir.
7. Her biı elektod distribütör ve ü.etici taIaiından en @ 2 sene gaıfutili o]malıdr. Bu 2 sene süresince o(a!1

ÇıkabiIecek hef ürlü elckrod disfonksiyonu durumunda koşu]suz ve ücreEiz oltrak } eni5i il< d(ği)tirııe;:
üretjci ve distibütdr fuafından ayrı ayrı bhhüt edilmelidir.

8.ElektsodU ucunda "Tine" şeklindc pasiffiksasyon elemml bu]unmalı veya elekfod aİtiffiks6r,on
mekaninıslna sahip olma]ldır. Fiksas}on Ve dcfiksasyon kotaylıkla yapiıabiım.ıi, bu işlem]eri l apmı, a
yardımcl apafat elektrod]a birlikte ver'lmelidir. Heİ fmmın aktif ve pasif lCD clektroju olmalı, implmtı
çağırıldlk]arlnda hcr 2 elektİodIa birliküe gelmeIeri gereklidir.

9,Elektrod iie birlikte en u 2 farkIı sertlikle ve en E 4 adet şeki]lendirilebili. "stylet,'veriimeIidir_ implmı
e.nasında ka§ılaşılabilecek güçlük]er sonucu s§let]erin hasrlmması sonucu daia fu la slvlete ihti;. aç
du),!lm6l halinde isıekli ekstra styIeı ihtiyacınl ktrşılıksüz olaraİ gidereceğine dair bhhüt verecekir

loRafömd teslim hrüinden itibden en u bir vıl olma]ldlr
lL.Herbirelckrodi]ebiilikteaşağıdaözclliLlerıdetıılandınlmışenuladetInşoducerSetveriIeceği.işlt:ı

esnaslnü oluşabilecek beklenmedik durum]rda ge.ekeceği sayüda Introducer set vefileceği baihüi
edi]melidir,

a. Introducer sel detallarr :

i. inlrakardiyak Defibrila!ör şok e]ekıodlannın yerleştirilmesi işleminde kul]anllacaktr.
ii.o.ijinal. steril amba]ajı içerisinde sunulınalıdır,
iiiSet içerisinde ] adet P€el-away sheaü ve dilatöd, ] ade! ponksivoD iğnesi ve 1 adet J uç]u kıl3ru^1

tel bulunacakır. Peel-away sheati, kmma ve hava embo]isini önlemeve !önelik olsak valf
mekmimalı ve "side,am"lı olmalıdır. Sheathin çapı, teslim alınacai İjl ;lekfodu,elekrodl$ i,r
uvum]u olacakrr.

ivRaf ömni teslim fuihinden itibilen en u l vlI olmalıdlr

Cihetn im lerapi]€ri ..off'moduna geçi.ilerek tek bir hffiket ile kapahlabi]melidir.
Ciheda progrmlmabilen en yüksek şok değeri en az ]5 Joule o]maİdır,
Şok dalga fomu bifcik olmalıdır.
Şok Poleiıcsi değiştirilebilir olmalIdu.
cıhd \ enfIkü]er Eşik&dı\ i. üupra\ entrl[dler uşilildil€rden a_Vın edeceI en e bilulsffımlnö}on algontm4lnd rahip olmalüdır.
Cihuın uimi ve ıedavi epizodlannI EGM (intrakediyak EKG) oIğak ka),detme özelliğiotmalıdır. Kaydedilen bu epizod]arda ..ma.ker ct -n"İ' U,lr*.İul rep;;;;İ;;- 

*"
bstırılabiımeI;dir
Cihü V!'indüklemesini..shock on T'' ve!-a direkt aİüm ile sağlayabilm€]idif.
Cihu gereğinde mükener Şok]e verebi]melidir. ırogr*ı*"iiı"".t.uı..o". şoı. ,u1.", 

"n -5 olmalıdır.

D- Pil konırol cihıa (progrsmlıyrct) özellikleriI
1. H6b kontrollerinde kullmllan prognmlavıcı ekranında avnü anda EKG , intrakardivak

elektsogrmlar ve pilin konrol esnasındaiİ dav.-,.,n, 1.Jnr., pu"jl*İ.l""-llrlİ, tn*.lizıenebilmelidir
2. Cihzın nevcut aytrtilI (modu, pace ve sens paemetreleri) beIirlenebilmeIidir,
3, L'yan eşik değeıleri ve sens fonksiyonlan ölçülebilmeIidir,
4. Gö.ülen lüzum geİeği yeni aydlmalayapılabilrnelidir.
5, Hash kootsolihde, cihum son konEolden beri titm Pace _ Sense ormltl vejene.a!önin katmömrü ölçülebilme!idir.
6. uym ğşiği testi fekll yöntemlerle yapılabiliı mcaı bu yöntemlerin içerisinde..otomatik olrakvolhj veya u]..eı genişliği altt]mas,'' yöntemi mutIaka bulunmajıdlr.
7. Kontol bil8iled hem kağıq heh de bilEisave di.k€ti ve/vcYa CD üZ€rine kaydedilebjlmelidir
E. Hasa bilgileri. @kılil lead. endika§von. implante edilen ciİz ve dokıor bilgİlerİ ciha

kaydedilebilmelidir.
9. Eı,r son kontoıden bu yaa olan VT,VF olavımın ve bunlara veri]en tedavilerin

eI<kTogramIr]a biü ]ikIe kat lıtaİl gödlebılm§l ;dir.
l0. cüu miboju]dua}Ede ve ha§a @f;dr hissedilneyecek boyufu Şok vemek vN(rı}]a şok emPedesı ölçüm0yapabi]İrelidİ.

2.

3.

4.

5.

6.

1.

E,

9.

l.
7.
3,
4.

B-Brıdikardi Teda!i Özellikleri:

l. cihu W(R), oFF modlarına progranlmabilnelidir
2. Alt hız limiti en r 40_]O0 ppm tra]ığınl kapsayacaİ biçimde progrmlanabilme]idir
3. Çtkış volbjı (pulse amplitudc) değeri en u 0.5 - 6.0 V aralüğınü kaPsayacak biçimde

pro gramIanabi]melidir,

4. U}- arİ genişliği (pulse width) değcrleri en ğ o.4 _ 1,o ms aralığını kapsa),acaİ biçimde
progrmlanabilmeIidir

5. CihE üzerinde aktiviae algllayıcı bir sensör bu]unmalıdür. Hüz cevaplt]ık ymlt faİtörü ve
ma]Gimum sensör hızı progrmlaabilir olmalıdr.

6. İntraİardiyat elekğogrrltra du},trIıIük (5ensitivite) progrmlmabilir olmalıdır.
7. Histeresis fonksiyonuolmalıdı.

8-Süvi,iku yEa solunum \akibi yaPabiten özellikıe alnolıılır.

C_Taşikardi Tedavi Özellikle.i:

/7 ]rıazını-ayıııı-ın

,:1.,:l

/i,l

1

ONAYLAYAN

Gazü U.vcEfus] sağ k A.3ştma !€ uyguama M6.ke.l

]. En ğ iki adet vT (ventİiküler taşikardi) zonu, en u 1 adet \aF (ventiİüler fibrilasyon) zonu
programlanabilme!idir, Bu zonlann her birine yönelik ffkh tedavj]er progrmlanabilmeIidir
En e 2 farklı (mmp, scm, burst vb) ATP (otitaşikudik pagitrğ progıamjmabılir olma]ıdır
Şok solrası ç,kış amplıddü numat bradi pacüngden fırky'prog.;nla;abı]melidir.

G.z] 0n,ve6İesi sağü k Atşim. Ve uygullm. Me(s.
ca2 Un !e6ıes] saQ, e,,şl.-" * urg, "-" ^.,u,..,
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s,016023 ELEKTROD lcD şoK ELEKTRODU (3/H)

ELEKTROD, tcD ŞoK ELfKTRoDU

l.EIektrodlil gerçek bipolar olmalıdrr.
2.[]ekfodlğrn gövdesi .'silicon 

rubber'. rela..poIiürefu..mallcme ilc Laplı olma]ldlr
].Elelrodun ülerlnJe prok"imJl !e di,El :şuk coil..buIunmalıdır
4.Elektrodun konncktöd DF_lıs-l veya Dt-.{ u}umlu olma]ıdlr.
5.Elektod steroid salgılü olmalıdıİ.
6.Tek]ifedilen elekğodu muka ve modeI numeası açık açık be]ifrilmelidir.
7,Her bir elckiod di.tribütö. ve üıetici arafından en ü: sene gara;tili oi.ui,a,r. su : ,"n" ,üresince ofraya

Çıkabilecek her fiılü elekrod disfonksiyonu ıJurumuıda koşu-kuz ve tcı"tı, olurat y"nlsl ıı. aeğiştirileceği
.irel .i ! e dılr'bdtör ledfndJ a} n ayn Ed]rhül cdılmeljdir.

E.Elelfodun ucunda "Tlne" şcklinde pa.iffik§asvon elemanı bulunmalı veva e]ekrod aktiffiksasvon
m<loizm+ına ıahıp o]malıJır. Fı[,ısron.ıe denLiJ.)^o LoIJ}lıkIa)ap;1,1]İ,"Jİ l,;lİ..j..İl"o."."
vüdımcı aparat elckkodla bir]ikte vcrllmclidir Hu nmının jtlr veiı'sif ıcD elektrodu olma]ı, implao
çağırı]dıklannda her 2 elektrodla bir]iklc ge]meleri gereklidir.

9.E]€kbod ile birlikte en u 2 frklı senlikte ve en a i adet şekiIlendiriiebilir'.s§let.'Veri]nelidir, lmplant
esnslnda karşılaşllabileaek güçIükler sonucu slel]erin hşaImmasl sonucu daha fala sq;lete ütiyiçdululmoı haIiıde istekli eksta s§,let ihtiyacını kuşılıksız oItak giderecetine dair mhhüı verecektir

l ORafömd ıeslim teihjnden itibaren cn az bir vıi oImalıdır.
l t. Her bir elektrod jle birlikte aşığ]da öĞllik]cri detayImdınlmış en u ] adet Jntroducer set verileceği, işlemesncnda oluşabiIilek bcklenmedik durum]ilda geİckeccği savıda lnnoducer Sct verileceği ıaab}ıü!eollmelldır

a. Introduccr scı detayları i

i. ]ntrakildi],a-k Defibrilatör şok elckrodlrlnln terleşnrilme5i işleminde kullellacıktr.
ii.Orijinal. sıeril mbildjı içeri§inde \unulmalıdı;.
iiiset_içerjsinde l ade! peel-away sheath ve dilatöd, l adet ponksiyon ignesi ve l adet J uçlu kllavuz

lel bulunacakİr. Pee]-away sheath, kanama ve hava emboıisiıi on]emeye yönelik olaal valf
mekmiznal1 ve "side,m"lı oInalıdlr. Sheaüin çapı, teslim almacak pil ;lellodulelektodlaı ileuyumlu olacakır,

ivRaİömrü tesljm Erihinden ilibarcn en e l yıI olmalıdIr.

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016004 lcD wlR, UYGUNSUZ şoKAzALTlcl ÖZELL]KLJ (3/H)

IcD, Fr'IR, LYGüNSUz ŞoK AZALTICt ÖzELLlKLi

A_FizitJe] Özetlikl€.i:

l. cihuınkaPlmasıtitanvumolmalü,cih@tnkapl@6ı.'acıivecü''özel]iğitEma]üdür
2 Hacmi ı10 cc'yi, ağırlığı 95 ğ'ı aşmamalüdır
]. c]hr kalın]lğl maksimum 15 mm olmalıdır
{, cihe jçin koşulslu en a 3 senc grod veriLneli, bu süre içe.isinde tükenen cihğIffiKell]sslzdğgıŞtlrlJeceüidi5uibüı.jrre:ireılciİmdkaftrds3}rlatT.ıkdhhüıedllmclıdir 

Bu
3 §eneltk si]re cihuın hAta) a }erie)lirlldigi gün başla1 aca.l,ıır.

5. Rafömrü tes]im fuihinden itibaren en e l yıl olmalıdır.

eBradi\ardi Tdavi Özellikleri: 
Ül. cil.- \ \l(R). oFl mJdl]nn. plograrlinabılmeljdir

2. Ah hız lim(i en a,,10- l 00 ppnı ealığrnl kapsa]-acak biçimde programlmabiinıclidir
], Ç*§ volajü.(pxlse amplifude) dcğeıi en u 0.5 - 6.0 V ıalığı;ü k;p*l*rl* Uçİ.l"

Pro8rmlmabilmelidir-
1 Uvğ geniriği (pulse width) değerleri en e 0,J - 1.o ms aralığınl kapsayacaİ biçimdeprogramlanabi]melidir
5, Cihğ üzerinde aklivite algllay]cı bir sensör bulumalıdır. Hız celaplllık vanIı fai(bil ve

mak.imLm ,enıdr hı2ı progrfilmdbılir !Imalıd
6. lntaİardiyak eleklrogramltra duya.lılük (sensitiVıte) programImabi]ir olmalıdr.-. Hirercsis fonksilonu olmalıd,r

C-Tışik!rdi TĞdavi ÖrcI]ikteri:

3. Ciheda pıogm]anabilen en !,uksek şok değcri en @ 35 Joul€ oImalıdır.
4. Şok ülga fomu bifuik olmalıdır.
5. Şok poItritesi dcğiştirilcbilir olmalıoıL
6. cihu ventiküler ğşiktrdiyi, supraventriküIer tsşilğdilerden a),fr edecek en e bir

diskiminasyon aI8orihcına salıip olmalıdlr.
7- Cihuın ritmi ve tedali ePizodlannt EC\' (inınkrdiy,ak EKG) oltrak kaj-dehe özelliği

olmalıd[. Kaydedjlen bu epizodlada ..maker chmnel'. bulunmalı ve epizodlu
ba5!nlabilmelidir.

8. Cihu VF iıdüklemesini ''shock on T" veya direk akım ile sağ]a}abi]melidiı.
9. Cihu 8ereğinde mükeneı şokİu verebilmelidir. Pro8İam]ilabi]ecek mükener şok sayısı en e

5 olnaiıdr.
]0. Cihr ry-gunsE şok aalııcı özellikli otmahdıı.

D_ Pil kontrol cihJ, ıProgramlaylclı özellikltri:
l . Hsh konfollerinde kullanı]an programla],ıcı ekrmında aynı ada EKC , inrakrdivak

elekfogrm]ar ve pi]in konfo] esnastndaki daYrmımınl (sense, pace) gösteren Muker Chmel
izlcnebilme]idir.

2, Cihüm me!cut ayulan (modu, pace ve sens paremeğeleri) beIirlenebilmelidir.
3. Li_vd, eşik değerleri !e seDs fonksiyonl&ı ölçülebilmeIidir.
4. Gönl]en liim gereği yeni a!illmale yapılabilmelidir.
5, H6E konftlünde, ciheın soı kontroldğn beri lüm Pace - Sense ormlel ve jene.atörün kalm

ömd öıçülebilmelidir,
6. uyeı eşiği testi fğklı yöntemlerle yapl]abiIir mcak bu vöntemIerin içerisinde .'otomatik olilak

voltsj veya u]"e 8enişliği ua]ıllm6İ'yönte]İi mutlaka bulumalıdlr.
7. Kontıol bi]gi]e.i hem kağı. hen de bilgisayar disketi ve/veya CD üzerinc kavdedilebilmelidir
8. ltasğ bilgi]efi, takılm lead, endikasyon. implate edilen cüu ve dolıor bilgileri cihua

ka}dedi]ebilme]idiİ.
9. En a son kontsolden bu yana olil VT,VF olaylannın ve bunlua verilen tedavi]erin

e]ektrogrmlar]a birlikte kayIlm gödIcbilmelidir.
l0. cihu mikrojul düze},inde ve hasta teafındm hissedilmeyccek bo).fu şok vemek vsias,yla şok empedansı
ölçümü yapabilmelidir.

istem No : 10699

istem Tarihi i a7r2l2a2a
Bölüm Adı . Anjlyo Hemodinami Laboratuvaff stoğu
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Döküm Tarihi i 09t12l2a2o $:27 :aa

Malzeme Kodu Malzeme Ad|
s{16023 ELEKTROD, lcD ŞoK ELEKTRoDU (3/H)

ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

l.Elektodlil 8erçek bipolt olmalıdır.
2.Eıekrodlüın gövdesi .'si]icon 

rubber'' veva'.poliürcbn'' malzeme ile kap]ı oLna]ıdır.J.flel,rodf üzsınde proksimal ve disıaI .:şok 
""lı- 

b,ı;";;İ,;'' "- '"'" "
4,İleKtrOdun komektdnj Dl_1 l§_l veya DF_4 uyumIuoımaltdu
5.Eleltod sıeroid salgllı oImaiıdr.
6.Tek]ifedilen e]ektodun marka ve model nume6ı açlk aç]k belidilmelidir.
7,Her bir elektrod distribütö. ve ürilici Erafünd* * - 2 ,;"";^;;;iii oii,"i,a,r. so z ..n" .üresince odavaç,labilecek her ilrıü cleılod disfonk5i}onu du.",,,d" i";;ı,,;;;;;;;;;;;;i;; il;;;;k;'
_ 

ürcıicı ve djstıbütJr @fından a}ri d)ıı @hhüt ediImclidi;.
E. Llekrodun ucundı ..l ine" şeklinde pfuif fiLsa»o_n elemmı buIunmalı ! e) a el§krod a-t tif fiksğ)onmekanimasına sa.lıip olmahdr, Fikİasyon,ve dellr^yoo tol"1 İ*İ" yupİlİbİlme]i, bu işIemleri 1,apmayayardımcl apaat e]ektrodla birlike lerilmeIidır. Her fimanın a],.ı;i ve pu!,i-rco 

"ı"tooa, 
oı.alı, implmhçagınldıllrrnda her 2 elcl\todia birlıkle gelmeleri gereI.Jidir.

9.Elektod i]e birlikte en u 2 farklı senlüıe-ve en c i adet şekillendirilebiIir..styiet'. !e.ilmeIidir. Imp]anı(ü..ı_ İ-şıhrıhbiH< goçlükıet sonucu s_vletı-i" ı,"..l*^., .."rcu daha fcJa sry-teıe ihtiyaçdu}tlması halinde istekli ekstra s§ let ibti! ccın,'t",ş,l,kr,rJ; ;i;;rJŞe oair tahhıı verecektir]0Rafömrü teslım urıhindcn:ıjbaren en ü bırlıl olmalıdır.
] L,Her bir elekğod.ile birlikte aşağ]da özellıklei, aeuyımJ,-ı-ş en u l adet Inğoducer set verileceği, işlcmesnastnda oluşabi]ecek bekleomedlk durumlğda g.."t...g, ,"1,d; Intoar.er set ,eriı"cegi taıııttedilmelidir.

a. ]ntoducer se! d(b\ lm j

i. InralQrdi)aL Defibrı]dtör şoı elektrodltrlnın }erleşlirilmcsj jşleminde kullan,la(]kılrii Orıjinal. *eril ffibalajı ıçeris;nJe ruulmalıdıİ
lıl5eü içen,inde l adet pğcl-asa\ she3lh !e dljaıdil. l adeı ponks.\on ignesi \e l adcı J uçlJ klI ı\ d/tel buIunacal(İr. Pee]_a*al.shecth, kanamr ve h"ru ..bo]i,;;"l;."ye ydnelık olraİ valfmekanizma]ü ve .'sidğm''lı 

olmaIıdır Sheathin çapı, ıeslim almacak pil elekooduelektrodıarl i]euyumlu olacaktlr,
ivRafömd teslim brihindcn itibaen en c 1 yıl olma]ıdlr

Gar Unive§tes] Şağ k Alaşt+ıa ve uto!]ama Medgz Gaıü Ünı!66tesi sağtk Alaşt;na Vo Uygu]ama Meilez
sa,tra ı ı1

G.2 Ünı,elsnes/ sağ[k Arası nla va uygulama uete:

l. En a iki adelvT (venriküleİ aşikrdi) zodu, en a l adet vF (Ventiküler fibri]dyon) zonuprogrmlmabiIııeIidir, Bu zonlann hğr biİine yönelik frklı tedaviler p.og.".iun"tıı."ıiair.
En,c 2 frklı (ramp. scm. burst vb) ATP (antiİaşikardik pacing) prog;mTm"İlİla-al,a",
şok sonril] çıkış mplitüdü nomal bradi pacingj., l*tİ p-ğ"İıJq"t'ilr".]i,İİr.

2, Cihuün 1üm leraPi]eri ..ofl.'moduna geçinlerek ıek bir



istem No . 10699

istem Tarihi i allflzazo
Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Labo.atlvar stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016005 lcD WlR, MR UYUMLU (3/H)

lcD. VVIR. MR UYUMLU

A-Fizjk§el ÖzellitIeri:

i. ctiruD dm lerapilcri .'ofa'moduna geçirilefek üek bir hrekeı ile kapıtı)abilınelidir.
3. Ciheda programlanabilen e. }üksek şok değeri en a 35 Joule olmalıdıı.,{, Şok dalga formu bifazik olmalıdır.
5 Şok po]aritesi değişti.ilebilir oLaalıd!r.
6. L lhy venFjlüler 13)ikardi\ i. §uprJvelıtikiler uşikırd.lerden a1 .n eıl(((L en , oır

dl5knmlna.}on aIgcrjımJ5.nJ s*ılp olmalıdır.
7. cihDtn aritmi ve teda\i epizod]eDl EcNr (intrakarüli]-ak EKC) olğai kaldetme özelliği

olünalrdrr Kaydedilen bu epizod]eda'.marker chmnei.. bulunma)ı ve epizodlr
basrırı]abi]me]idir.

8. Cihr VF indüklenesini .'shock on T'. veva direk1 akın ile sag]a!abilme]idiı.
9, Cilıaz geıeğinde nükener şoklar verebilmelidir. ProgrmImabiIecğk nüketrer şok sa,vısü en u

5 olmaIıdır.

D_ Pil konİrol cih!İl lprogramla)ücı, öıeltikjğri:
1. llaila konftollerinde ku]lanıIm prograılayıcı ekmlnda aynı anda EKC , intratudiyak

elektogramlar ve piIin konrol esnasındaki davrmımını 1sense, pace) gösieren Muker Chmnel
izlenebilmeljdiL
Cihun mevcut avarları (modu, pace ve sens pareJneEeleri) belirlenebilmelidir.
l]yarl eşik değerleri ve Jens fon_ksiyonleI ö]çülebilnelidir.
Görülcn lüzum gcfeği yeni a;-arlmalu yapılabilmelidir.
Hasb konğoıiinde, ciheın son kontrolden beİi ıüm Pace - Sense orelil| Vejeneralörün kıIan
önrü ölçülebilmelidir.

6, U},ıtı eşiği lesıi filklı yönlemlerle yİpılabiIir mcat bu vöntcmlerin içerisinde ..Otomatik o]arak
volıaj veya u)ğı geniŞliği ealtrlması.. yöntemi mutlaka bulunmalldır.

7 Konırol bilgileri hem kağt, hem de bilgisayr diskeli \e/veya CD üzerine kar-dedilebilmelidir8, Htrh bilgilği, blılan lead. endikasyon, implante edilen cihu ve ıJoktor bitgile.i cihaza
kJ\ dcdilebiImelldi.

9. En az son kontoIden bu yma olm V1.,VF olaj-lannln vc bunlea veriien ıeda!ile.in
elğküot:rm ]r]J birlıkte ka} ltldi EJrulcbitmelidir.

l0 cihEmürojuldüle}indcvehasta;rafindmhissedilm.Jecckboyutbşokvemekvastaslylaşokempedansl
ölçümü yapabilme!idir.

T.c
GAzi ÜNlVERsiTEsi

sağllk Uygulama ve Aİaşt|rma Me.kezi

TEKNİK ŞARTNAME LiSTESi

Döküm Tarihi :a9l12l2a2a 15 27:aa

3.

1.

5.

1

2

4

]

2

3

1

5

6

1

Cihazın kaplmaı liımyum olma]ü. cihrün kapImas1 ..active cü'. özel]iği taşımalıdır
Hacmj 40 cc'}i, ağlrlığı 95 gr'ı aşmmalIdır
Ciha kal.nlığü mdtsimm l5 mm olmalıoır
cihğ için koşu]suz en ğ ] sene gilmti verilmeli, bü Süre içerisinde tükenen cihulann
krşılıksız değiştirileceği distibütör ve üretici firma tarafından avrı ayrı Eahhüt edilmeIidir.
3 seneIik süre cihzln hstaya yerIeştirildiği gün başlavacakhr.
Rafömrü leslim fuihindcn itibren en u l v]l olmalüdlr.
6. Cihr, ]iR üyumlu olnalldır.

B-Bradikırdi Tedavi Özellik]eril

Cihr \\l(R), OFF modlırına prognmlmabitnıelidir
Ah hz limiti cn r 40_100 ppm arallg,n, kapsayacak biçimde progrm]mabilmelidir
Çıküş Voltajı (pulse ampIifude) değeıi en a 0,5 - 6.0 V ralığünı kapsayacak biçimde
proğmlanabilmeljdir.
Uytrı genişliği (pulse width) değer]eri en az o.,1 _ 1 0 ms aralığınl kapsayacak biçimde
p.ogrmlmabiIme]idir
Cihe üzerinde aktivite algıla},ıcl bir sensör bulunmalldır. Hlz cevaplııık ymt fattörü ve
nd-ksimm sensör hızl progrmlmabiIir olmalıdr.
lnrek*diyak elektogrmltra du},il]ı]lk (sensitivile) progİmihabilir otmalrdır,
Histeresis lonksivonu oImalıdır

C-Taşikardi Tedavi Özellikleri

sayfa 1 of 2

T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlık Uygulama Ve Araştlrma Merkezi

TEKNlK ŞARTNAME LiSTESİ

ivRafömrü teslim ığihioden itibuen en u 1 vıl olmalıdır
Elektot .VR qamlu olmalıdır.

lstem No : 10699

istem Tarihi 2 o7/1z2o2a

Bölüm Adı . Anjiyo Hemodinami Laboratuvan stoğu

Döküm Tarihi : 09l 12l2a2a 15:29:00

Malzeme Kodu Malzem€ Adı
s-016024 ELEKTROOlcDŞoKELEKTROOU,lVRUYU|VLU(3/H)

ELEKTRoD, lcD ŞoK ELEKTRODU, NIR t Y[nfLU

l.EIektİodltr gelçek bipola olmalıdr,
2.Elekrodlaın gövdesi "silicon rubber" veya "politjıetm" malzeme ile kaplı olmalıdır.
3.Elektodun üze;nde proksimai ve dista] .'şok coil" bulunma]]dır.
.l.Eleküodun korekıörü DF-1,{s_l veya DF-4 uyumlu olmalıdır.
5.Elektod steİoid salgılı olma]ıdır.
6.Teklif edilen elekhodu mtka ve model nmaaı açık açü belinilmelidir.
7,L]er bir elekrod disribütör ve üetici b.afından en e 2 sene gamdli olmalıdır. Bu 2 sene süesince

oroya çıkabiJecek her tiiİlü elektod disfonksiyonu d]l]mrda koşulsu ve ücİetsiz olilak ycnisi ile
değişıirileceği iiretici ve distribütör fuaflndm ayn ayn taahhüt edilmelidir.

8.Elektodu ucuda "Tine" şeklinde pcif fiksoyon elemmı bulumalı veya eleklıod ahif fiksasyon
mekmimasına sa}ıip olmalıdır, Fiksoyoı ve defiksmyon kolaylıkla yapılabilmeli, bu işlemleri
yapmaya y4dlmcı aparat elelrırodla birlikıe verilmelidir. Hcr fimmıo altif ve psif tCD elekrodu
olmalı, imPlmta çağınldık]mnda her 2 elektrodla biİlikte gelmeleli gereklidir.

9.ELektod ile birlikte en u 2 feklı senlike vc en u 4 adet şekil]endirilebiIi. "sty]et" verilmelidir.
implmt esnornda kaşıIaşılabilecek güçliiİler sonucu stylet]erin hdali]masü sonucu daia fMla
stvlete ihıiyaç duyulmsı halinde istekli ektıa styleı ihtiyacün kğşılıisız oltai gideıeceğine daiı
Ehhül verecektir

l{Baf ötrü testim taİihinden itib8en en u bir yıl olmalıdu.
l ]Her bir elektrod ile biılikte şağıda özellikleri deıaylmdrıimış en u 1 adet lnnoduceı Set verileceği.

iŞlem esmsnda oluşabilecek beklcmedik dumlrda gerekeceği saylda lntıoduceI Set ve.ileceği
taahhüt edilmelidir.

a. Introduceİ set deıavlm :

i. İnrakadiyaİ Defibrilatör şok elekhodlğmın yerleştirilmesi işleminde krrllulacaklr-

En E iki adct VT (ventriküler bŞikildi) zonu, en ğ ] adet VF (ventriküler fibrilasyon) zonu
progrmlanabilmeIidir. Bu zon]mn her birine yöne]ik farklı tcdaviler programIoa;i]melidir.
En,u 2 fark]ı Gmp, sco, burst vb) ATP (mıiİ"şikralr p."i.g| p.gİmT""rUli, 

"İ.al,a".Şok sonrası çıkIş mP]i!üdü nomal bradi pacingden fark]ı

ii.orijinal, steıil mbalajı içerisinde suulmalIdır,
ii§et içerisinde l adet peelaway sheaü vç dilatörü, ]

kı|aıu tel buluacaktır. Peel-away sheaü, kmma
1 adct ponl(siyon iğnesi ye 1 adet J uçlu

olaal valf mekmiaa]ı ve "side_m"lı
elektodwe]ektıodlcı ile uyumlu oiacaktür

hava embo]isini önlemel,e yönelik

Ga: un ve6,ıes s.ğ lkAlaşl ma ve !y!ularJ \ler(ez



GAzi ÜNiVERsiTEsi
sağllk Uygulama ve Araşt|rma Merkezı

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

En u ü,i aaeİ VT (venfilü]el uŞiktrdi) zonu. en u l adcl VF (venf*u].I tjbrjlsvon] zonü
plogmloabihelidir Buzonltrjnhe.bfrne}öneJIkfJk]/üeda!il<lprugffilda6llnlelüdL Lnr2
frk1l (rmp. sca, bffit vb) A l'P (mtiırşikardit pacing) progrmlarabi]iiolmalldtr. Şok sorsı çlkışmplisdü nomal bradi pacingdeı fskl] programlrabilrnelidir.
Cihuu üm le.apileri "on moduna gcçinlerek tek bir htreket ile kapatllabilmelictr.
ciİzda Progmloabi]en en Yüksek Şok dğğen en u ]J Joule olmalüdür.
Şok da]ga fomu bıfğik oLnalıdrr.

Şok polğiıesj değişliritebilirolna]üdır
cihğ YentrftülefEşiktrdiyi. supralentrikul€r t§ilardilerden ayıd edecek ğn u bir diskinin6}-on
algorimsına 5ahip oLnalıdf .

cih@ın eimi Ye 1eda!i epizodlmı LG]VI (iİtrakrdiyak EKG) olaraİ kaydeme öze]liği olnahdır.
Ka)idedi]en bu epizodlilda "ntrkeı chOntl" bulunmal] Ve tpizodIu bölınlabilrnelidir,
Cihu VF indük]emesini 'shock on ']-' v§ya direk akım ile §ağ|ayabilneljdir
cihu gereğinde miüe[er şoklil verebilİe]idi.. Pİogm]ilabilecek mükefğr şok saylsı en d 5
olmalldu.

2

3

4

5

6

7
istem No : 10699

İstem Tarihi i o7tl2ı2a2o

Bölüm Ad| ; Anjiyo Hemod]naml Laboratlvan stoöu

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s 016006 lcD, DDDR (3i H)

T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk uygulama ve Araşt|rma Me.kezi

TEKNiK ŞARTNAME LiSTESi

Döküm Tarihi : 11l12/2a2a fi.22 aa

oöküm Tarihi i11l1z2a20 1a:23,aa

D- Pil kontro] cihsz, (pİog.amlaylcı) özellikleri

istem No : 10699

istem Tarihi : a7n2/2o2o

Bölüm Adı . Anliyo Hemodinami Laboraluvan Stoğu

IcD. DDDR

A_Fizikel Özellİkıeri:

l. cihil]n kaplmrr üifu}um olnalı, cihğD kaplmöı ..acti!e cm'. özeliiğj ı4jmaİdır2. t]acmi 10 ccyi, ağtrlığr 95 gaı §nama]ldtr
3 cihu kalnlığı malisimM ]5 mm olmalrdu
4, Çıkrş vo]Ejı, uym gcnişliği, leaül empedan, ve progml,m ılt hüz ]imiti ve Progffi modundabağımsu olaa]i pil ömd için en c :'sene gamn vİ.il..ll, U" ,u_ç.İrira.İrİ-""İ, pİll..i. l,rşl*",değiştirileceği distibütöİ ve ketici İma Eaıüdu alT ay.ı taahhüt edilmeltdir, Bu .J senelik shchğın h4ğya yeileşıiİi]diği 8ün b§]ayac*rr.
5 Raf ömru b]jm fuihinden itibilen en r l yıl olmalıdtr,

B_Bradikardi Ttdavi Özelliİleri:

]. Cihğ DDD(R), DD(R), VV(R), A,\(R) nodlma progre]aabilme]idir
2. AI1 hE limiti r ğ 40_100 Ppm ğalüğınl kapsayacaİ biçimde proglffilaabiln€tidir-
] çlkl) !o|aJı lpUlse mplifudeı değeli dğium irin en ğ 0 5_5 0 V, !cntrikr|(]eU iİjn en il 0 5_o VrJ, ğml \Jp, "\.c* Ş€kilde progımlsab lmil:dir.
1. U}a] g€İişliği (puls€ widıh) değer]eri en e o.4 - 1.0 ms ffillğını kapsayacak biçimdepıogrmlmabiheIjdtr.
5. Ciha_z üzerinde akiviıe algil!}ıcı bir sensöl bu]Unmahdlr Hız cclaPlılık yfun fakiöd vc mdsfoum

sensör hEü ProgmlaabiljI o]na]ıdır
6. int*rdiy* elektrogro]m duyadillk Gensi!i!(e] progrmloıbil} olmahdr,- A\ffilüdege!le.ipto8mladb.helidL
8, Avtra]ık değğlğini kalp hızna göre otoma|ik o]a2k ayil]ayabi]cn özeı]ik ohalüdr.o Mode s9]rch ötlligı sate5inde oluşJbilecek ilihilerdğotomatik o]aak pın çrı,ina."a"deqirebllm(ljdjİ.
l0 cihğda pi1 *şikmdisini (pacemaİer mediated üchycddia) öni€me}e yönelik br algorima bul.*a]ıdır
l l. Histercsis fonIGiyonu olmalldrİ.

HtrG konğo]Itrmde kulIOilan p.ogramlıyıcl ekmında aynı §da EKG , ht*ardi},* elekEogm]& ve
pilin konfol esnsndaki davrilmml (sense, pac€) gösıe.en Marker Chenel iz]enebibeIidir.
Cihea melcut ayillan (modu, pace ve sens peemereleri) belirlenebi]ne]idir,
Uyan eŞik değerlen Ve sens foİİsi}onlal öjçulebilrnetidiİ,
Görulcn ]uzm gereği )-eni ayarlmalar yaPılabiLTelidjr.
Ha*a koDtrolhde, cüun son kontrolden beri üm Pace - Sense orm]m ve ]eneralödn kalan ömr.
ölçulebIlmelidr.
Uym eŞiği lesti fek]r }önlenlcrle }apü]abilir mcat bu yönlem]erin iç€dsinde ..otomalik olğa}i Vo]lai
vcya uyilı genişliği ul!]msf' yönt€mi mullaka bulMna]ıdr,
KonEol bilgileri hem kığtr, hem dğ bilgisayu disketi ve,'veya CD tzerjİe kaydedi]ebilmelidtr
Hr6 bi]gi]eri, dilm l€ad. eıdjk6yon. imP]ille e{iiten cihu ve doktor bitgileri cih&a
kayd€dil€bilnelidt.
En,@ son koDfolden.bu yoa o]r VT,VF olaylmn ve buİIea vcrilen tedevi]erin elektrogmlsla
birlikte kaydm göruIebihclidi!.

10. cüu mikoju] dk) inde ve hasa @fndm hissediimeyecek bo}!ü şok vemek v6ı6ıyla şok empedosı ö]çümüyapabiheIidt.

T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk l,Jygulama ve Aragfima Merkezi

TEXNiK şARTNAME LlsTEsi

t1,(__>

istem No : 10699

lstem Tarihi i o7112t2o2o

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboratuvar stoöU

Malzemo Kodu Malzeme Adı
s-016023 ELEKTRoD, lc0 şoK ELEKTRooU (3/H)

Döküm Tarihi .11/12/2a2o fi_23.oo

ILEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

l.Elekrod]e gerçek bipolil olnalıdlr.
2.Elektrodların 8övdesi 

..silicon 
rubber'' vela..poiııretan..malzeme ile kaplı olmalıdır.

J. t lekrodun üerinde prokıimıl r e disıal ,:Şok col].. buluımalldır.
4,ElckEodun komek!öd Df-li'ls-1 veya D}-4 uyumlu olma]ıdlr.
5.Elektod steroid salgıIı olmaltdır.
6.Teklifedilen elektodun muka ve model numaası açık açık belinilmelidir.
7,Her bir elekğod distribüıör ve ürdicj tffifından en u 2 sene gaantiIi olmaltd!r. Bu 2 sene süresince ofuya

çıkabilecek her ftılü elekfod dislonksiyonu durumunda koşĞuz ve ücretsiz o]trak yenisi ile değiştnile;ği
üretici ve distribütör ttraftndm ayn ayrl taahhüt edilmelidi;.

8,Eleküodun ucunda "Tine" şeklindc pisif fiksroyon elemeı bulunma]I veva elekıfod aktif fiksasyon
mekmizmasm sa_tıip oImalıdır, Fıksasyon ve defiLsas}on kola)lıkla }apılabilmeli, bu işIemleri yapnaya
yardımcı apaat elekrodla birlikte verilmeIid jr. Hu nmmln arı;i ve ia'sirıco eıettroau oımaıı, impıma
çağlrıIdlkığında he. 2 eleklrodta bırllkle gelTeleri gerel]idir,

9.E]ektlod ile bidikte en ğ 2 farkIl sğn]ikt;ve en a i adet şekillendiriIebilir..sşlet,,v€rilme]idir. Implel
esnasında karşılaşılabi]ecck güçliikler sonucu sı}letlerin hsrloması sonucu dalıa fcla stylete ihtiyaç
duyulmasl halinde i*ekli ekstra stylet ihtiyaclnı kuşılıksız oloalc giıJereceğine dat Eahhüt verecektiı

1oRaf ömrü 1eslim bihinden itibilen en - bif vl] olmalldı.
l t,He' bir elektod i]e birlikle aşağldn ö/ellık]eİı deıır Iandrılmış en az l adet lnroduceı set vefileceği, işlem

esn6ında oluşabilecek beklenmedik durumıUda gerekeceği sayIda lnlroducer sel veri]cceği laahbüt
edi]melidir.

a, lntroducer seı detavlan :

i. lntrakardiyak Defibrilatör şok elek!.odldInün yerleştirilmesi işIeminde kuilanllacaküİ.
ii.orijinal,sıerilmbalajtiçerisindesunulmalüdl
iiiSet içerisinde l adet pee]-awa}, sheath ve di]atörü, ı adğt ponksiyon iğİe§i ve 1 adeı J uçIu kı]avuz

tel bulunacaklır. PeeI away sheat}ı, kmama ve hava enbolisini 6nIcmeye yöneIik oleak valfm€kriaall ve "side,am"lı olmalld,r. sheaüin çaPı, teslim alınacak pil;ıektodu/e]elfodlan ile
uvumlu olacakİ]r.

ivRaiömrü ıe§lim fuihinden ilibtren en u ] y..ıl oInaIıjİ'

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016025 ELEKTROD, ATRIAL (AKTIF_PAS|F FlxAsYoN) (3/H)

f,LEKTRoD, ATRiAL (Al<TiF_PAsiF FixAsYoN)
l,Elektrodl4 biPola olmalıdır, Lılzm halinde unipolar progim]ilabilmelidir.
2,1Jekrodla sığ ariı ma yerleşmel e uygu ş.l;lO. m*l-^ş ol.a,j,,.1 ı-Iekırodlf n pövdcsi -.i]i.on rubb<i.ıi., .ipo]jrğ@-;;;;.llİ't]pı, 

ol.uı,o,,,4.EIckuodlmn komelıort IS-l ulumlu olmalıİ,r. 
'Ç*!!'ıı! 'l\ ^ğ|

5.Elcktrodlr steroid sa]tt]ı o]malldr.
6.Teklif ediIen clektodm maka ve model nme6l açık aç* belirtilme]idıı,7,Elektodlğ di§tribütör ve iiretici taaiındr 

"; ";l ;;;;;ili'oı'i."i,i,,. su z ,"n..ü."rin""omya çıkabilecek her tüı]ü elekt od dislonk.iyon, au--İrunao toşuÜ-]r" rl.."tri. ol-uk veni.i ;l"deeişıirileceğı Ureıici \e di5üribüıör r"f,"d*'r};",;;;;;;.jİlrr.İa"
8.Elekr.odtm aktif veya pcif fikscyon mekoiaaına sahip ol.*.u'İ*ru ilriyu",na göre ketr
9.Elektıodlğ ile bir]ikte en u 2 fark]ı senlilııe ve en a 4 ader şeki]lcndirilebilir ''srylet'' veri]meiidir.lmplilt.esnöında ktrşılaşılabilecek güçlükl". .";;; ,;;;,r;;;;;İ.İ--^, sonu"u oorıa ı,rlu
Hff,i:,:"a;fl]l"*ruı 

halinde isteİ]i ekso" uyİ;, ü;;'y;;;'k;Şlİslz olauk gid".".egin" aui,
l0.Raf örytı teslim tğihinden itibden en e l yll olmalıdu.
l ].Heı bir eIekrod ile bir]ikte açağrda özellill.r; aenfİmJ,nlmtş en il l adeı Inuoducer Scıı erileceği, işiem esnasınü oluşa"biüecck betı"r-.air a*.l*i"'*J..i*.g' sa1 ıda hıroduccr Seıverilcceği taah}ıüı ediIm<lidir

Gaı Ün v6Bıesl sajık Araşıtr
]oJ1 s..: 1 of 1
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T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağlık UyguIama ve Araşttrma Merkezi

TEKNiK ŞARTNAlırE LisTEsi

l l Hisıercsis fonksilonu olma]ıdır

c-Taşikardi T€d!vi Özellik]eri:

tCD, DDDR, QUADRİPoLAR KoN}TKTÖR GİRiŞLİ

A_Fizik§€l Öz€lIikleri :

l. Cihuın kıplaması liıanyuın olmalı, cihuın kaplm6l'.actı!e cm.'özelIiği taşlnalIdır2. Hacmi 10 cc'yi, ağürlığı 95 gr'l aşmanalıdlr
3. CihM ka]ınlığü maİsimm 15 mm olmalüdı.
4. ( lkır \ulujl. uydl geniş]ici. lead cmPcdmsü \e progrsm]anın alt hız limiIı !e DrJcram

modundo bagımsll oluat pil ömrü için en a ] rene Jrmti Verilmeli. bL §üre iç;isinde
tükmen pjlle.in keşılıksız değiştiri]eceği distribüıör v; üretici firma;afıntjan avn al,rı
fuhhüt edilmeIidir. Bu 3 scnelik süre cihuln hdtaya }erleştirildiği gün başlalacaktır,

5. Rar6md leslim brihjnden itibren en r ] vll o]malıiiır
b- Ciha. quadripolr k.nnelıor gıri5li "lnilu\,,.

&Bradikardi Tedavi Özellikleri:

1. Cjhaz DDD(R), DD(R), V\.l(R), A-{(R) modlarma Pro8ranlmabilmelidir2. Ak hız limili cn u 40_100 ppm traIığınü kapsa]-açak biçimde p.ogrm]anabi]meIidir.
3. ÇlküŞlohajl (pulse anpIifude) değeri atrium için en u 0.5_5 0 V. venfikül(ler) için en u 0,5_6V &alüğını kapsayacali şckilde program Jmabilmelidir
4 Uyan genişliği (pulse width) değerleri en e 0,1 - !.0 ms ralığını kapsalacak biçimde

pro8f mlanabilmelidir.
5, cihu üzerinde atlivite a]gülavıcı bir sensör bulunmalldtr. Hız cevaplılrk yantr fakıöfl ve

maksim@ sensör hızı progrmIanabilir okna]ıdtr.
6. lnftakfudiyak elektogramI8a du},flılık (sensitivite) progmlmabilir olma]ıdır,?. AV ralık değerjeİi progEmlmabilme]idir.
8, AV ealık değerlerini ka]p hızlna göre o1omaıik ottra}i ayilla]-abilen özellik olma],dlr.9. Modc switch özelliği sa}esinde oluŞabilecek ilimile(le otomatik olral pi]in çaIışma modu

değişebilmelidir.

istem No : 10699

istem Tarihi i a7l12l2o2a

Bölüm Adt . Anjiyo Hemodinami Labo.atuvan Stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı
s-016007 lcD DDDR, oUADRlPoLAR KoNNEKTÖR GlRlŞLl (3/H)

T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağlIk Uygulama ve Aİaştlrma Me.kezi

TEXNiK şARTNAME LisTEsi

istem No : 10699

istem Tarihi i o7l12na2a

Bölüm Adl . Anliyo Hemod nami Laboratlvan sioğu

En u iki ade! 
_VT 

(ventriküler taşikardi) zonu, cn a l adel \ F (\erElkülğr fibrilas}on) zonu
programlanabilmelidir. Bu zonluın her birıne 1önelik tJrkll tdı\ iler prug.u. ıunu'biı."ıiaı.
En,u 2 farLlı 1ramp. scan. bur5ı \ b ı ATP (mıiİaşikrdik pacing) pıogİmİ-"J;li, 

"İ-aI,1".şol §onrasj çlkı) lmPIidJü nolm"l brJdl p3(injden fdr\.l p-olTnlfeoıIme]]Jir.
Cihazın iüm teraPi]eri ''off' m.ıduna geçirilcrek tek bir haıekei ile kapaİIabilmclidif.
Cihuda progımlanabilcn en yüksek şok değcri en c jj Joulc olma]ıdır,
Şok dalga fomu bifuik olmalıdr.
Şok poldüesi değiŞtiri]ebilir oImalıdır,
Ciltr ventiküle. Eşikildi},j, supravenriküler taşikardilerden ayü cdecek en u bir
diskriminasyon atgorimasüna sahip olmalıdür.
Cihcın riımi ve ıedali epizodltrınr EGivl (iİtrakardiyali EKG) olarak ka\detmc öZeihğı
oInalıdır. t\Jydedilen bu cpi/odleda -marker chmn.İ..brImatı ıc ep .;;İ.; 

' ---
basorılabilmelidir.
Cihu \T indük]emesini "shock on T'' veva dirckl akım ile sağlayabiImelidir,
Cihu gereğinde mükercr şoklar lerebilmelıdır Programlana-bilecel< mlkener şok savIst en u
5 olma]ıdır,

D_ Pil ıontrol ciha2ı (Programlayıcl) 6zellilüjcri:

l- Hasü konrollerinde kullanılan programlavtcI ekrmInda avnı anda EKC, intaliildjvak
elektogramlar ve pilin kontrol esnasındalİ daırm,mını 1s"nse, puce) gO.İ.."" V"*;, Öt".*l
izlenebilmetidir,

2. cih&ın mevcut avillar] (modu. pace Ve sens peemeueleri) belirlenebilmelidir,
] Uyil eşiL d(gerten ve senl fon(5i}on]ül ölçülebl]meİid:r.
4. Gödlen Iüzum gereği yeni ayillamaltr yapılabilmelidir.
5. H6ıakonrolünde,cihulnson konüolden beritiimPace-senseorblffivejeneratörün kalm

tjmrü ölçülcbiIneljdir.
6. U}trleŞiğite*iftrklrtöntcmler]e)apllabilirancakbuyöntcmleriniçe.isinde'.otomatiko]arak

voltıJ le\x uyffi 8enişl:*i azaIüllnlAl..!önıemi m:ılaa bul-nmalıdır
7. Konto] bil8ileri hem kağn. hem de bilgisayar disketi ve/!eya CD ilzerine ka)jdedilebilmelidir
8. IIsta bilgileri, ükılm lead, endikasyon, inplmte edilen cihu ve dokıor bilgiIeri cihua

kavdedi]ebilnelidi.
9, En.u son konrolden bu yma olan V1.,VF olay]mnün ve bunlara verileD ledaviIerınelclrogemhrla blrlikie ta) ltlJn eödicbilme'iJIl
l0 Cıhu mikrojul düze}inde \e hast3 terallndan hissedi]me],ecek bovutE şok vemek vasttsı]. la şok empedansıölçümü yapabiImeıidir.

oöküm Tarihi i 11l1z2a20 1a 23 a0

oöküm Tarihi : 1 1 l12l202a 10 24.0a
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T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlIk Uygu|ama ve Araşbrma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016023 ELEKIROD, lco şoK ELEKTRoDu (3/H)

ELEKTROD, ICD ŞOK f,LEKTRODU

1.ElekfodIr gerçek bipolr olmalıdır.
2.Elekğodlaın gövdesi .'silicon 

rubber'' veya'.poıiiireaan..malzeme ile kapıı o]nalıdlr.
3.Elektrodun kerinde proksima] ve disEl.;şokİoi]'' bulumalıdır,
4. ElekEodun konnğktörü DF- l/ls- l veya DF-4 uYumlu olmalıdtr.
5.Elektod steroid sal8llı olnaİıdır.
6.Teklifedilen elekarodun marka Ve model numilas1 açık açık belinilmeljdir.
7,Her bir elekrod dislribütör ve ürctici tarafündm en az 2 sene garmtili olmatıdıı. Bu 2 senc süresincc odava

çLkabi]ecek her fu]ü elektrod disfonksivonu durumunda koşĞuz ve ücr"§i, 
"ı-"k;;;i;; i;;;i;i.;;l

[retici ve distribütöİ tdaftnda ayrı ayn fuhlıüt edilmeIidii.
E,Elektrodun ucunda "Tine" şek]inde P6if fiksısyon e]emmı bulünmalı veya elektod aktif fiksEyon

mekoizması na sxh ip o]mal,dır I ik95) on \ e de Iksas) on Lola} ll1,Ia ) aPl tabi lm.ıL b; iŞ;;;;;i;;.". 
"ytrdımct aPtrat elekğodla birlikte verilmclidir ]Jer fimmın jtif ve p*ırlc» 

"ı"moau 
oı.a]i imp]anta

çağnIdıklmnda her 2 e]ektrodIa birtikle gelneleri ge.eklidir,
9-Elekğod ile birlikte en ü 2 farklt sertlikl;ve en c İ adet şekiIIendirilebi]iı.,sşlet,,verilmelidiı, lnplmt

esnasında keşllaşılabilecek ,üçlükler sonucu sry-letlerin hcarlmması sonucu datıa fula *ylcre ihtiliç
duyulmasI halinde istekIi eksEa stylet ihıiyacınikarşıIıksız olarak gidcreceğine dair tğhhüt verecektir

1oRaf ömd leslim bİihinden itjbaren en r bir vıI o]malıdır
lL,HerbirelekEodj]ebirlikleaşağıd3o7ellikleiidctallandırllmışena!adetlnfroducersetverileceği,işiem

esnasında oluşabiıecek bcklenmedik durumluda gerekeceği saylda Introducer set veriIeceği taahhüi
edilmeIidir.

a, Introducer se! detallfı |

i. ]ntakadiyak DefibriIatör şok elcktrodıarınün yerIeştirilmesi işleminde kullanıIacekilr,
ii.Orijinal, steril ambalajı içerisinde sunu]maIıdır.
iiiset içerisinde t adct peel-away sheaü ve dilatörü, 1 adet ponksiyon iğnesi v€ l adet J uçIu kılavuz

tel bulunacaktır, Pee]_awav 5heath. kanama ve hava emboıisin; Jnıemeye yönelik olarak vaıf
mekanizmaıl ve "side-am"lı o]malld]r. sheathin çap|, leslim aIünacak pil ğlekfoddelektodIm ile
u}!mLu olacakür,

f LEKTRoD, ATRiAL (AKTiF_PAsİF FixAsYoÜ

l,Elellİodle bipoltr olma]ıdrr. Lüum ha]inde unipola progrmlanabilmeiidir,
2.Elektodlr sağ ativma yerleşmeye uygm şekilde asalaİımış olmalıdr,
3.Elekrodlün gövdes; ..silicon rubbcr'' vcya..poli*eım'' malzeme ile kaptı olmalıdu.
4,Elcktlodlm korockıöIü IS-l uywnlu olmalıdu.
5,Elelfodlğ stcroid sıılgılı olmalıdu.
6.Teklif edilen elektodu maka ve modc] nmtr6ı açık açil( belirti]melidiL
7,E]eknodlo disribiitö. ve üeriçi reafınde en u 2 sene gamtili olmalıdr. Bu 2 sene sijresince

onal,a çıkabilecek her tiirlü elektod disfonksiyonu dromda koşulsu ve ücretsiz olank venisi ile
değiştiriıeoeği iiİetjci ve distribütör tdaflnda ayn ayn aah}ıüı ediimelidir.

8.Elekrodlam akif veya p6if fikssyon mekmiaoına sahip olmasına hota ihtiyacına göre kee
verilecektir

9,Elektrodlq ile birlikte eı u 2 frkh sert]ille ve en u 4 adet şekilieıdiri]ebi]ir'-stylet" verilmelidir.
implmı-esnoınJa karşıIarılabilecck 8üçlükler sonucu stlleılerin h^.i;;, .;;;;;;;'i;;"
s§ lele ıhhyaç duyuImsı ha]inde isıek]i ekstra sıylet ihtiyacıfu kaşıl*sız olaak gidereceğine dair
taa}üüt verecektir,

10.Rafömrü !es]im teihinden itibaen en a l yü] olmalıdır.
l l ,Heı bir elekıod ile birlikc aşağıda özellikleri deuy lmdırılmış en u ] adct lntoduceİ set

verileccği, işlcm esnoında oluşabilecek beklemeülik d.*lğ;a gerctecegi sayıda lnnoducer scr
lerileceği uah_hüt edilmelidi..

a, Intoducel set detavlel :

i. Kalıcl kalp pili elelıodlaınn yeıleştirilmesi işleminde kulloılacaktır.
ii.Orijinal, steri1 ambalajı içerisinde smuJmalıdır.
ii§et içerisinde 1 ade! peel-aq,ay sheaü ve dilatörü, l adet ponksiyon iğnesi ve l adet J uçluk]lalu te] bu]unacat§ır. Peel_away sheath, kmma ve hara embolisini onlemeye ytinclii

olilak ya]f mekoimalı ye ''side-m''lI olmalüdıı. Sheathin çapı, teslim ainacak pil
. elektodu,/e]ektrodldt ile uymlu olacaktır

lstem No : 10699

istem Tarihi i a7l12l2a2a

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinam| Laboratuvan Stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı
s-016025 ELEKTRoD ATRlAL (AKTIF_PASlF F XAsYoN) (3/H)

Döküm Tarihi i 11l12l202a 10 25 0a

IU. Cihvdapilıarikardj5lnjlpacemaJ.ermeoI3lcdtach\cddialnlem\t\e\önclik
bulumalıdır 
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T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlık uygulama ve Araş!ma Morkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

l : (' ihdrn wnrriJülel puüng rutıüc l a:!ttikli ütgoriınuı otnıalıılır

C_Taşikardi Tcdıvi Özcllikleri:

istem No : 10699

istem Tarihi i o7t12l2a2a

Bölüm Adı . Anjiyo Hemodinan Laboratuvan stcğu

Hisıeresis fonksiyonu olmaIıdır

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016008 lcD DDDR.VENTRIKULERPAclNGAzALTlclÖZELL|KLlALGoRlTMAsloLAN(3/H)

IcD, DDDR, \TNTRİKÜLIR PAcLNG AZ-{LTIcI ÖZELLiKLİ ALGoRiTM-{sl OLAN
A-Fizikl€l Özeilikleri I

l. Cihaın kaplmaı titmyum olmalı, cihüln kaplamasl ''aclive cm.' özelliği ıaşımalldlr2. Hacmi 40 cc'yi, ağırlıgl 95 gr'r aşmmal,dır
3. Cihc kalınhğı maksimum l5 mm olmalıdlr
4 Çıkış 1olbjı. uyan genışIigı, lead cmpedosI ve program]mm a]t hız ]imiti ve progrmmodundil bağlm5l7 olaral pi] ömrü içlD c. al ] )cne qtranll Verllmeli, bu,üre içerisindcti]ktnen pilJ*in krylık§z değiştirilecegi dIsrıU,r. ,. u"İ,.; İ^" 

",;;;;; "'ı,., ").taahhüt edilmelidir, Bu 3 sene]ik stre ci-hzrn h"*""" y.İİ"şt1.1lalgİ gii";;;;İ;:"k ,.5- Rafömrü tesljm tarihinden itib*en en c l yll olmalıdıİ.

B-Bradikardi Tcdavi Özettikleri:

l. Cüu DDD(R), DD(R), VV(R), ,{\I(R) modlanna programlmabiimelidir
2. AIthızlimiıi_enr.+0-100ppmarJIıeünıkapsal,acakbİçinİdeprog".lon"İil."lla;
j. \lıl)!ollaJlipulseJmpiIudcıd<ğ(ridlriumiçlnenu0.5_5.0V.!clırilüI(]er)içln.nz0.5_ğ

V arallğlnl kapsaüacJ( relıilde 1ıuprmlmabı.m<.idir4, Uym geniş]iği (pu]se widü) dcğerleri en @ o,,l - 1.0 ms ara]lğlnı kapsayacak biçimdeprogrMlaoabilmelidir,
5. Ciirizerindeakıiıileal3.1arıcıbıısenrörbu]unmı]ıdır llılcc!ap|ıIık!an|ülxkloru\c

mü5mJm seDs^l hl7l progffile3bjlır oImalıJ-.
imktrdiyak eIektrogfu La duyarlılık (scnsitivite) progimleabilir olmalıdır.
AV aralık değer]e.i Pro8ramlmabi]melidir.
Av mlık değuterini kalp htzına göre otomatik olarak aytla,yabilen özel]ik olma]ıdır,
\lode s* irch özellıgi 5a] e5ınde oluşabil(cek arimilerde oıomatik oia."ı. pili. |"ı,ş* .oaudeğlşcbilmelidir.

En az iki adcrVT (ventüüler aşikardi) zonu, en az l adeü VF t!entrikülcr fibrilasron) zonupr.graıılmabilmclidir. Bu zon]arün hcr bi.ine !dnelil ftrllı İedi!ller proeramlmatilmeıidr.
En,u ] fırklı 1ramp. scan. bureü !b) .{T? (anıi!aşikardik pacing) progİ".İ-uliliİoİ,.al,0",
)o\ sonlı-ı çl[ı5 mnlIı.jdÜ nomal braoi pa.inlden ftrklI ProgİffildnabiImelio.r.
Cihazın !üm terapile.i ..of1.'moduna geçirilerek tek bir htekeiiüc kapaılabilmelidir.
Cihuda pıogrmloabi]en en }-üksek şok değeri en a J5 Joule olmalııjr.
Ş.ık dalga fomu bifuik olmalıdır
Şok polğiles j değiş!irilebilir oImalldır,
C, ihu ventriküler taşiktrdiyi, sup.aventiküleı bşikardilerden a!l( edecek en ğ bir
djskriminasvon a]gorihasına sahip olmaIüdır,
Ci]ıazın arjtmi ve ıedavi epizodlelnl EGlvI (intrakardiyak liKG) olrak ka!delmğ özeI]iğj
o]mJlldlr }.J\dcJ.le,l b" (pllodldrd. markcr chmnei. bu.uılma]l ,. epizodlr
basİrılabilme]idir.
Cihe VF indük]emesini .\hock on r ve\a direk! aklm ile sağlavabilmelidir.
cihe gereğinde mükefter şoklar verebilmelidır. Prog,*ıaa-blıe"eı mükcrer şok sausı en c
5 olmaIüdır.

D- Pil kontrol cihrı (programlavıcı) özellik]eıi:

i . Hsıa konııolleıinde kullanılan progrmlayıcı ekranında aynı mda EKG , inğakardi\ ak
elektrogrmlil ve pi]in kontrol esnasndali davrumını (sİnse, pace ) gö.İ* V"*., blr**l
izlenebiImelidir.

2. Cihrın mevcut ayulrı (modu. pace ve sens paremetrelerü) b€]irlenebjImelidirı l'\ü,erildeg€rieri ıesensfonl.ilonlmö\ulğhilmelidir.
4. Gödlen lüum gereği yeni ayaİImalr yapılabilmelidir_
5, Hasb konırolünde, cihuın son konrolden beri th Pace - Scnse ormlarü vejeneratödn ka]anömil ölçtlebiImelidir,
6, uym eşiği teslj fğklı }öntemlerle -vapılabilir &cak bu yöntemlerin içerisinde "otomatik oltraıvoltaj veya uym 8enişliği Ealılm6l.'vönlemi muİlak; bulunna]ıdl;,
7. Konhol bilgilğri hem kağıt. hem de bilgisay& diskeli ve,/ve),a CD üzerine ka}dedilebilme]idir8, HLsa biI8ilği, ükılil lead, endiköyon. implante edilen cihaz ve dokıor bi)giteri cihaa

kaydedilebilmelidir.
9. En e son konrolden bu yana olan VT,VF oIavlannm ve bunlara Verilen tedavileriİ

eleküogrmIrla birlikte ka},ıtlan göillebiımelidir,

l0. Cihğ mikrcjul di]zcyinde ve hasta tarafından hissedilme)ccck boyufta şok vemek vasıas]vla şok empeds5ı6lçümü yapabilne]idir.

Döküm Tarihi .11l12!2a2a 1025oa

Döküm Tarihi,. 1 1 l 12l202a 1a:27 00
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istem No : 10699

lstem Tarihi : o7l12l202a

BölümAdl : An]iyoHemodnahjLaboratlvanstoğ!

İstem No : 10699

istem Tarihi : o7l12l2a2o

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboratuvan stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s-016025 ELEKTRoD, ATRlAL (AKrlF-PASlF FlXAsYoN) (3/H)

Döküm Tarihi : 11l12l2a20 fi 28:aa

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s-016023 ELEKTROD lcD şoK ELEKTRODU (3/H)

f,LEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

ı,Elekbodltr gerçek bipo]ar olma]İdtr.
2.EIekfodltru göldesi ..siIicon rubbcr.'Ve)a ..poliüreıan..malzeme 

ile kaD]l olmalldr,
].Flektrodun ü/erinıle prokıimaI ıe dısa].işot coil.. bulunmalıdır
4,ElcktroduD konncktörü DF-l/lS-] !eya DF_4 uyumlu olmalıdır.
5.Elekrod steroid salgülı olmalıdır.
6.TckIifedilen elektodun mtrka ve modeI nume6ı aç* açık beıi(ilmelidir.
7,Her bir elektrod disğibütör ve üEici fuafmdm en u 2 sene garotili oimalldır. Bu 2 sene süresince odaya

çrkabilecek her türlü elekırod disfonksiyonu durununda koşu'isuz ve ücretiz olaak yenisi ile degiştirileegi
üretlci Ve diJtribüıor tea[ındil a)Tl a)n E]rhut edilnelIdir.

8. tleklodu ucunda '.l ine'' şcklindc pasjf fiks)on elemtr, buIunnall ve\ a elektrod akl:f fij,ss)onmekmibastna saİip olma]ıdır. Fıksasyon ve defiksas_\ on kola}llkla yapiıatiümeli, tu işlemıeri _vapmayayafdımcı aptrat elektodla biılikte veri]melidir. H* fimmln jlif ue proıf ıcD elekrodu olmaIı, impıata
ç3eünldlkıelndı her 2 eıekkodl3 birlilıe gelmelğri gerellidır.

9,Dlektodilebiİlikteene2farkIisedliktJveenc]adeı 
şckillen{ıirilebilir,.sıv]et,,rerilrnelidir.Implat

esnasında karşllaşılabilecek güçtükler sonucu styIeılerin hairlmması sonucu daha fala stvlete ihriyiçdultlması halindc istekli cksra sl_vlet lhtjyacInikrşılıksız oltaİ gidereceğine dair Eahhüt ve.ecektir
lORafömrü teslim fuihinden itibilen €n ü bir yül o]malldtr.
l L, Her bi r e lektod j le birl j kle aşağı da öze]l ikleii detaylan d ın tn ı ş en u l adet Introducer seı verileceği, işlem

e5nilInda oluşabilec€k beklenmedik dufumlaıda gerekeccği say,da lntoducer set verileceği taühütedilnelidir.
a. Intoducer sel detavlaİü :

i. inaakrdiyak Defibriıatdr şok elekrodltrünIn }eİleş!irilmcsi işlemindc ku]lmllacak!r.
ii.Orjjina]. ileril mbdlajı içerisinde sunulmalıdıİ
iiiset içerisind€ l adel peel-away sheath ve dilat6rü, l adet ponksiyon iğnesi ve l adet J uçlu kılavuz

tel bulunacakilr. Pee]_awav sheat]], kanama ve hava embolisini on]emeye yönelik olami va]i
mekeizmalı ve..side-am''lı olmalldtr. sheathin çaPı, teslim almacak pil;lekEodu,/elekrodlilı ileuılmlu olacaklr,

ivRafömrü ıes]im fuihinden itibaren en u l yll olmalıdır.

ELEKTRoD, ATRiAL (AKTİF_PAsiF FLıL{sYoN)

1.Elekrrodla bipola olmalldır. Lüzm halindc unipolt progrmlmabilmelidir.
2 tlektrodle sağ aE) wa yerleşmeye uygu şekilOe nrlaİ.mış ol.ul,a,r, 

-.

J l lexr^o f n gö\dc!ı..sllicon rubber..v(\]..Pollkcm..mdleme i]e kaoiı olmdllllr.4,Elekrodlau koMektörü 1S-l wmlu olma]ıdır
5.E]ekrodle steİoid salgıll oLmalıdır.
6.Teklif edilen elektodun mtka ve model nmucı açık açık be|irtilne]idir.
7,Eiektodle di.t ibütö. ve üelici teaflndm en u 2 sene gamtili oı-ui a,.,'gu z ."n. ,iı."rin""

omya çıkabiJecek her tiı]ü elektrod disfonısiyonu duru-iıu<la koşulsuz ve ücetsiz oluaı venisi iledeğiştirileceği üetici ve distribütöI taafındm'ayn ayn uahhiit ediineiidir,
8.Elekrodlmn akıif velı proif fıİsasvon mekoimcına süip olmarna hcta ihtiyacına göre kğrveri]etekrir
9,Elektrodlğ ile biılille en u 2 faklı scrtliktc ve en ü :1 adel şckillendirilebilir..sşleı'' veri]melidir,Implaı.esnroındı kuşl]aştlabilecek güçlükler sonucu s4-letlerin hasaimoı sooucu aaha tazta

srylete ülı}aç duyulması ha]inde istek]i ekta stylet ihtiyaclfu krşllrksız olaali gideİeceğine dai.taihüt veıecekü.
l0.Raf ötrü teslim teihinden itibaen cn M l vıl o]malıdır.
t l .HeI bir elektod ile birlikte aşağıda özet lil leri den1 ladın lmış en u l adet Intİoduce. set

verileceği, işlem esrelnda oluşabilecek bek]emedik d,*]rda geıekeegi sayıda Introduccr setveri]eceği ahiüt edilmelidir.
a. lntİoducersetdetaylel 

I

yöneIik bir a]8orima

r^
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T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk Uygulama ve Aİaştırma İrte.kezi

TEKNiK ŞARTNAME LisTEsl

istem No : 10699

istem Tarihi i o7i12l2c2o

Bölüm Adl . Anjiyo Hemodinaml Laboratlva, stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adl

Döküm Tarihi i 11l12l2a2a 1a:28:aa

s_016009 lcD,DODR,VENTRiKÜLERPAclNGAzALTlc ÖzELLlKLlAtGoRTl\4AsloLAN,slVlYÜKÜ\

lcD, DDDR, VENTRiKIILER PAcıNG AzALTICI ÖZıLLİKLi.A,rGoRlTı[,ı.sI oL-{\, sI}-I itiKÜ \,EYASoLLNL}I TAKİBi YAPABiLE\

A-Fi2iksel ÖzeUik]€ri:

l, cihuln kaP]masü tjtm}um olmalı, ciheın kaplması ..actiVe can.'özelljği bşmalldlr
2. Hacmi .10 cc'yi, ağırllğı 95 gI'ı aşmamalldır
3. Cihzkalınlığımaltsimm l5mmolma]ıdır
,1. Çıkış voltajl, uyilü genişliği, lead empedansı ve progrmlmm alİ hız 1jmiti ve progrm

modundan bağımsu oltrak Pi] ömrü için en & 3 scne 8armti verilmeli, bu sür; içcnsinde
tükenen pilJerin ktşılıksız değiŞtirileceği dislİibütör ve üretici fima brafindan avn avrı
ka}hüı ediImelidjr. Bu ] sene]il süre cihyın hbta\J \crlcşıiri]diği gün başlalacalı i

5 Rnf ömrü teslim fuihinden itibeen en e l vıl olna]ıdır

BBradikardi Tedaşi ÖzeIlikleri:

i. Cihe DDD(R), DDI(R), !n,l(R). AA(R) modtelna progrmIanabilmelidir
2. Alt hlz limiti en u 40_100 ppm aralığlnl kapsayacat biçimde pıogrmlanabiImelidir
3, Çıkış voltajı (pulse amplifudc) değeri atrium için en r 0.5,5.0 V, lentrikül(Ier) için en u 0.5-6

V trallğını kapsa, acak şekilde progrmlanabilmelidir,
1. tj}trı genişliği (puIse width) değerlcri en u 0,J - 1.0 ms a.alığınl kapsa}acak biçimde

progranlmabilmelidir.
5. cihu üzerinde aktivite a]gılavlcı bir sensör bulunmaIldür. H]z cevaplllrk yan( faİrörü ve

maksimum sensör hızı pro8ramlmabi]ir olna]ld
6, 1ntraktdiyak elektrogr@lara duyd],lık (sensitivite) pro8rmlmabilir olmalıdı..
7. AV dalık değe.leri progrmleabi]mclidir.
8. AV traiık değe.lerini kalp hızlna göre otomatik oltrak ayelayabilen özel]ik olmalıdr.

sayfa 1 of 2

T.c
GAzi üNiVERsiTEsİ

sağlık Uygulama ve Araştlma Merkezi

TEKNlK şARTNAME LisTEsi

lstem No ; 10699

istem Tarihi ,. a7l12l2a2o

Bö|üm Adı : Anjiyo Hemodinami Labo.atuvan stoğu

Döküm Tarihi 2 1 1 l 12]2a20 1a 29.00

] i. Histeresis fonksiyonu olmaIldt,
l 2. Cihr]n wnİikiller pacing calııcı özellikli algoritmusı oImalı. sııı yii|' ye\a salunuil
tdkibi ypabilfrelidir

c-TışikArdi Tedavi Özcilikleri:

l, En L üi adet VT (venriküler hŞikğdi) z(rnu. en r ] ade! \T (venfikülcr fibrilas}on) zonu
proermlmabi]me]idir. Bu zonlilın hcr birinc yönelik farklı tedaviJer programlilabilnlelidir.
En u 2 fğklı (ramP. scr, burs! vb) ATP (müi.aşiktdik pacing) programlanabilir olmalıdır.

Şok sonrcı çıkış mplitüdü noma1 bradi paçingden farklı programlanabilmelidir.

2, Cihazın tiim terapileri "off'moduna geçiri]crek tek bir hileket i]e kapatlabilmeiidir.
]. Cihazda programlanabilen en yük5ek şok değeri en ğ ]5 Joule olmalldır.
4. Şok dalga fomu bif&ik olmalıdlr,
5. ŞoI pojİiıc,idcüışı.rllebllir.lmalldtr.
6. cihe venğiküler Eşiktrd;yi, supraventriküler Eşikrdilerdcn ayıft edecck en u bır

diskrimin6yon algorim6!na sa}ip olmaIıdtr.

7. Ciheün ritmj ve tedavi epizodlenü |cM (intrakildi}ak EKG) olafak kaydctme özelliği
olrnalıdır, Kaydedilen bu epizodlarda "marker chmnel" bulunnalı ve epizodlar
baslrılabi]rnelidir.

8. Cihu VF indüklenesini "shock on T" veva direki akım i]e saglayabilmc]idir.
9. Cihu gercğinde mükefer şokIr veıebilmelidir, Programlanabilecek mükefer şok sa}r!ı en E

5 olmal!dıİ.

D_ Piı kontrol cihrt (progrımlaJıcl) ijzellikleri:

]. llasa kontrollefindc kullMılan progİamlaylcl ekmlnda aynı mda EKG , intralGrdiyak
e]ektogrmld ve pilin konfol esn§ındiıİi davftrımını (sensc. pace) gösteren Mdker chmne]
izlenebi]melidiı.

2. cih&ın mevcut aYğları (modu, pace Ye scns Paremetreleri) belirlenebilmeljdi..
3. Uyrı eşik değerleri ve sens fonksiyonlaı ölçülcbi]melidir.
4. Görülen lüzum gereği yeni a}rlmaltr yapılabilmelidir.
5. Hastakontroıhde,cilruınsonkontroldenberifuPace_senseo.anlrlvejene.atörünkalm

ömrü ölçülebiLnelidir.
6. Uyilı eşiği tesli fğklı yönlcmlerle yapııabilir ancak bu yöntemlerin içerisinde "otomatik olarak

voluj veya u!m genişliği azalİLmasi']-öntcmi mullaka bulunmalldır.
7. Kontsol bjlgileri hem kağtr, hem de bi18isayar diskcti velveya CD üzeriıe kaydedilebiImelidir
8- Hğla bil8ileri, Eiılan ]ead, ğndikd}on. implante edilon cihr \e doklor bil8ilgrj cihaza

kaydedilebilmelidiİ.
9, En ğ son konfold§n bu yma olan VT,VF olayltrmın ve bunlea verilen ledavilerin

elektogrmlrla birlikre kayltlilı görülebilmelidir.

l0. Cihu mikrcju] düzeyinde ve hasta teafından hissedilmeyecek bolrufta şok vemek vas!t61},la şok empedansı
öIçümü },apabilmelidir.

:_a, cızi uJvcensiresi
sağltk Uygulama ve Araşhİma Merkezi

TEKNiK ılRTNAıilE 
LisTEsi

lstem No 1 10699

lstem Tarihi i o711212020

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboratuvan stoğu

Döküm Tarihi 1 11l12l2o2Q 1Q:29a0

Malzeme Kodu Malzeme Adı
s_o16o23 ELEKTROo, lCD şoK ELEKTRODU (3/H)

ELEKTRoD, IcD ŞoK ELEKTRODt

l.Eleküodlr 8e4ek bipolu olmalıdır.
2,EIekırcdlmn gövdesi "silicon rubber" veya "poliürean" malzeme ile kaplı olmalıdr,
3.Elektodr berinde proksimal ve disal "şok coil" bulunmalıdıı.
4.Eleküodun konneklörü DF-l/ls-l veya DF-4 uyumlu olmalıdır,
5.Eletmd steroid salgılı olmalıdır.
6.Teklifedilen elektodln milka ve model numil61 açık açık beli(ilmelidir,
7.Her bir elektod distibütör ve üİeticj bafındm en u 2 *ne 8a.ütili olmalıdır. Bu 2 sene sürcsince offiya

çıkabi]ecek heı tiirlü elekhod disfooksiyonu durumunda koşulsu ve ücretsiz oltraİ yenisi ile değişririleceği

ibetici ve disğibütör fuafındil a)n ayn laahhüt edilmelidir.
8.Elekuodun ucNda "Tine" şek]inde pasiffiksasyon clemilı bulunmılı veya elektod aktiffiksasyon

meküizmsına sahip olmalldür. Fiksasyon ve defiksasyon kolaylıkla yapılabilmelj, bu işlemleri yapmaya

ytrdlmcıapmtelektrodlabirlikteverilmelidir,HerfimdnaktifvepasiflCDelektoduolmail,imPlmb
çağınldıklamda heı 2 elekırodla birlikte gelmeleri gereklidiı.

9,il;krodilebirliktcenu 2frkLısefriikleveenziadet şekillendirilebili."stylet"verilmelidir.İmp]§t
esnstndakilşılaşılabiIecekgüçlükle.sonucustylet]erinhasnlmm$ısonucudahafu]as§leteihtiyaç
duyuıması haiinde istekli ekffi sry.- let ihtiyacını karşılık'ız oldak gidereoeğine dair baihüt vorecekiı

10Rafömrü teslim ttrihinden itibaren en e bi. yıl olmalldır,
1 t,Her bir elekTod i]e birlikte aşağlda özellikleri detaylmdlrrlmış en z l adeİ lntroduce. s€t verileceği, iŞlem

9snasnda oluşabilecek beklenmedik du]ularda gerekeceği sa_vtda Intoducer set verileceği bai!ü!
edilmelidir.

a. lntsoducer set detaylar] :

i. lnraktdiyak Defibrilatöı şok elcktrodlilıntn yeıleştirilmesi işleminde kul]mılacaktr,
ii-Orijinal, neril mbalajı içerisinde sunulmalıdır.
iiisciiçerisinde l adet peel_aı,ay sheath ve dilatöd, l adet ponksiyon iğnesi ve l adet J uçlu ktlavuz

tel bulunacakür. Peel,away sheath, kanama ve hava embo]isini önlemeye yöne]ik olrak valf 
._

mekanima]ı ve ..side_arm"h olmalıdır. Sheıthin çapı, teslim allnacaİ pil elektrodu/elektodLilı ile

uyumlu olacakıı,
ivRafömrü leslffi tarihindcn itibaren en az l ytl olmalıdlr.

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16025 ELEKTROD ATR|AL(AKTIF-PASIFFlMsYoN)(3/H)

ELEKTRoD, ATRİAI (AKTİF_PAsiF FİK{sYoN)

1.Elektrodlrobipoluolmalıdır'Lilzmhalindeuipolıprogrmloabilmelidiı
İ-Eİ.'ra"aİ. ,Ü "tyua 

yerleşre\ e uvaü sekilde ruulmış olmaıoır,

3.ElekrodlilD gövdesi "sili"o^,Uİ-i"?1" igol,u",*" -"l,"-c i]e kaplı olmalıdıı,

,ü.Eİ.İroal.,n İo.n"kıörü lS-l uyumlu olmalıdır,

5.Elektodld steıoid salgıll olmalıdır,

İ.İ"tİ,r".all"İ.l"lo"dıİn muka ve mode l nuilası açık açık bclinilmelidi!,

i.ii.li"Ja ai*ituto. re tc.ticl tiJnam en u ] sene gümtilı olmalıdır, Bu 2 sene süesnce

^n"",.l!.hileceL her,ürıü "l.;:;d-;;;;Jri** 
a-*,ii_J. ı"şulsu ve ücresiz oluak 1enisi ilı

;Ş;İ'':Şiti;İ* Ji";uııto, m"r,am d}n ayn taahhüt ediLmeıidir,

8.Elektodl@ akıit v,ı," p"", ,it,",İ" İİ-ü;_Jna sahip o]masına h6ta ihtiyacma göre krs

,.iİİii.,"",İiJ,,* ,o,,*e en u 2 fuklı senlikle ve €n u .l adct.şekillendirilebilir 
,3tylet,, verilmelidir

lmolmt esnasında kuş,l"ş,l"Uİ-*""l, gtiİİli'tl", soou", sŞ 1,1İ,in hasl:m6ı sooucu daha fula

."Tt['ffiö;;;;ilil,";.]"ili"L_;; rşl.i]tüu",. trılrksız olarak gidereceğine dair

taalıhüt vereceklir,
ld["?İ.rti t*li. t,il,inden iıibaren en u l yıl olmalıdır,

1 l.Heı bir eiektıo<j ile birüikt" ;;;;;; ;;.]ıiiıJt J.u} ı*a,.ı.,ş,en u_1 adet Int,oducer Se1

verileceği, işlcm esns,"a" "ı"şİİil",J 
U"1,lcmedİk druüude gerekeceği sayrda lntroducer Se ı

verileceği Ea}üüt edilmelidiİ,
a. I-ntoducer set deuylm :

i. Kalıcı kalp pili elektodleının yelleşüirilmesi işlemindc kullmılacaltlr,

İi.O;1inal. sİeril mbalaiı içerisinde suuLmalıdır,

ii§eı içerisinde ı "d",;;.t";;;,i;;ı, 
*İı"io^i 1 adeı ponlsilonignesi \e 1 adeü J !ç,

lıla,uz ıel buluccJ""P,lİ-"*,l, ,t,**, l,uma ıc hava emboli>ini örı]emcvc yönül,"

ol-uk ,ulfm"k*ia,*İ, ",::,,O,:* 
l, 

"İ,atdür, 
Şhğathin çapı, teslim alınacak pii

eİekrodu/.lektodlm ile uyumlu olacaklır

ivRaf ömrü tesLim rihinden ilibuen en g

:::l fi}"ff:i:"#ii }"," u,.,.." *"*",,

değişebilmelidir
l0. cihzda pil taşjkfud1,1ni (pacemaker mcJ]ıled tacıllcadial önleı{er< rönclik

b-lmmalıdır 
^ , /

ıir aigorima
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istem No ; 10699

lstem Tarihi : a712J2a2a

Bölüm Adı : An]iyo Hemodinami Laoolatuvan stoğu

Malzeme kodu
s-01601 0

değisebilmelidir
Cıİıuda pil ıaşikudi.ıni (paccmJcr mediat(d ta,h\cJrdia

bulunmaIıdır

ICD, DDDR, VTNTRiKüLER PACüNG AzALTıcI özILLixri ALGoRiT}tAsl oü-d\, LıYÇUNSUZ şoK

AZArTIcI

A-Fiziksel Özellikleri:

l, ciheın kaplamdı titanlum olmalı, cihuın kaplamas1 "active co" özelliği taşım3lıdır

2. Hacmi ,l0 cc'yi, ağrhğı 95 gr'ı aşmmalıdır

]. Cih&kalünlıgımaksimum 15 mmolmalıdır

; a;;.;G,.-rrr" genişliği. lead empğdmsı ve programlanm a]!]rf ]imiti !€ prcg,m

modundrn bağtm,üz ol&ı}, pıı omru çin en a r'rn-e granıı verilnıeli, bu süre içtri,lnı,le

"İ."." 
,İlİ.,İ" t.r,1,ksız değiştirileceg, disrıbüıör re üretici fima !arJllndil ayrı $n

tMihül ;diLneıidlr. Bu ] senellL süre cihğın hl,E\ c ) erleştırlldlel gun 0aŞlfyacsıll,

5. RAf ömrü testim fuihinden itibaen en az l yrl olmalıdlr,

}Brıdikardi Tedavi Ö2ellilderi:

Malzeme Adı
lcD, oDDR VENTRIKüLER PAcıNG AZALTlcl ÖzELLlKLl ALGoRlTMAsl oLAN UYGUNsUz

l l. Hlstere5i5 fonksı}onu olmallJır,
' 'İ' '.:,İ,, 

*nİ*uler pııng tıIııcı ö:tllik! dlgailn$lllnJlüJı

c-Tışikardi Tedivi Özelliklerii

1,

5.

6.

7,

8

9

T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlık uygulama v9 Araştfma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LiSTESi

En u iki adet VT (lcntriküler ıaşikardi) zonu, cn az l a,lüt ! ], ( \ el]tnkuler fibrihs\ on) zonu

İİ"İ-İ-"İlİrı,j,, a, ronl",,n ı.* oi,ln,:1öncliL filLlı !,dı!ıler pro6ramlmabılmeliJir,

[; İ ;l'; ,';;:;:*. Uu,u , t, {TP ı anı ıİaşı\udık pacingı prug,mluabilir olmalıdır,

İJ;;İ;,İ';.rİjJa: no*l Uoal p",in8de1 üJıLlı procrJm|"nabilmelidıf ,,

Ölİr, ,li. arupil.İi 'o[f'modona geçirilerel ıek b r hJğtet il! taprıılab,lmelidir,

İ'İ ]rO" r,"*-"""r'len en yüksek şok değeri en u 35 Joule olmalıdır,

Şot dalga fomu bifuil olmalıdır

S,)k Dolariı€si değişlirılebilıı olmalldır,

İİ"],İ"r,İ.l.İ,]r,r,,dı\ " 5uprJ\enFıkültr ıaşil.JdilclJın a} ın cd(Jek cı a br

diskrimina5yon algoritmaSına sahip o1malıdır

Öİ-,"-**' * İ.a"ri epizodluİnı ECM ıintralardiı al EKG ı oluak ka\ d<ıme örlliği

olmalldür. Kı}dedi]en bu epi/odlardı "milL(r chsnel" bulunmall !e epü/ouıd

bastnlabiLnelidir.
Öii,- vı i"Jrlı"-".ı"i "shock on T" vela direkt akm ilc sağlaJ-abilmelidir,

Öİİ- r*.*rj" .-l..."r şoklar verebilmelidir, Programlmabilecek müke[er şok sıyı5ı en ğ

cih@ DDD(R). DD(R), Vv(R), ,\{l(R) modlsına progİmlmabilmelidir , ,.

Ojİn,, 
'-n'." 

- l0 luO ppm ilalıg,nıLdp,düacak biçırJe prosmlmaoilmelidır

l,İ,suoluiılpul,eamplirud",de;eriariımiçıneng0,5-5,0\ ıenrikılılcrı,çineny0,56

Ü .İl,g,nİl"p,uyr..§ek ilde pü ogrım lJaDü lmeIi,l ir,

Ur"r, g"".İrl,g, rprl." *idth) degerleri en u 0 4 - L0 ms aralığtnı kapsayacak biçimde

progrmlmabi]nelidir.
iiıL iız.rinde aklivite algılayıcı bir sensör bulunmalıdr. IIız ccvapJıLık yanıt faktöd ve

maksimm sensö. hüzı programlmabilir olmalıd

5 olmalıdir.
10 Cihc uygunsw Şıık raltıcı ö:ellik!i olnalu]t,

D- Pi! kontrol cihAzı (programlayıcl) öz€llikleri;

1. ll6b kontrolle.inde kullmüIan progımlayıcı ekımında aynı mda EKG , inrakadiyak

elekrognmlar vc piJin konrol 
",nu,,nd"İİdu",-ınını 

(sense, pace) gösrcren Mdker Channe]

izlenebi]melidir.
2. Cihen mevcuı a}ar]arı (modu, pace ve sen5 paremet,eleri) belirlenebilmelidir,

3. Uyuı eşik değerleri ve sens fonksiyonları ölçülebilmelidir,

4 C;dlen lüzum P.(regi }enl a},allmJlJ }apılabilmeliJir
j, rı".oı.on*oım-a",c]ihzınsonkonşoıjenberin]mPac<_Senseorilltrı!ejenerarörünkald

ömni ölçülebilme]idir.
6 L\m esiği tusti fğt,lı }önrem]erle }apllabilir mcil bU }ilıeml<rin,içeri5ind< 

"otom3üik olJal

uolıu;,c} uym genlşııği raltllmJs'' \önıeml mu,]]kJ bulümaııdlr

Z. r"rtl İilgiİ*ll,-'"m İ<ğı, rıen ae bllgisa\s disleüi !ğ!e_!a CD üzerine kaldedilebilmelidir

t. ll"r* tilgiİ..i. 
"l.ılm 

lad. endikuyon, impiilüe edilL,n cihğ ve dokor bıIgileri cihu
lıldeJileoilrelidir.

S. İ;;,oo to*.olaen bu yana olan VT,VF olaylrının ve bunlra vcrilen tedavi]enn

elekEo8ramlğla bir]ikte kayıtlarr gönilebilmelidir,

l0, Cih- mikojul dijzeyinde ve nasta taraİm-jm'İ;""Jil,"y"",l, toy,na şok vemek vas]tasıyla şok empedansı

ölçümü yapabilm€lidir.

Döküm Tarihi : 11i 1212020 10 30:00

J-önelik bir algoriffia

6.
,7-

8.

9,

10

cezi üJvcensiresi
Sağllk uygulama ve Araşhrma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

i.? l

lstem No ; 10699

lstem Tarihi i a7n2no2a

Bö|üm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvaa stoğ!

Döküm Tarihi 111l12l2a20 1a,37,0a
istem No : 10699

lstem Tarihi i 07l1z?020

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami LaboĞtuva, stoğu

eiektrodu'elekt odlr iie uywlu olacakrır

ivRaf öffü teslinr trihinden itibaen en ğ

Döküm Tarihi i 11l12l202o 1a 38-aa

Malzome Kodu Malzeme Adı

s-o16o23 ELEKTRoo, lco şoK ELEKTRODU (3/H)

ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

i. Elekrodlo gerçek bipolil olmalldlr

İ.;İ.;;İ-*i;;";.,İ "sili"on,jU"","1u "poliüeh" ma]zeme ile LapIı olmalıdtr-

l,eİ"İ".a," u.İ, i^a, prol(imJl ve dirul "şot coül" bulunmılıdüı,

+,İİ"İuJrn ro-"l,to',ti DF-l/tS-1 ve,va DF-4 ulumlu olmahdır,

5.Elekğod sleroid salgl11 olmalldır,

İ.İ"tİir.ail", a"loJau milka ve model numarası aç& açık beliıilmelidir,,

7.Her bir elektrod distrittto. r" u.oİİİİ"r"İ:.İ". .n - u ,"n" gr-ıli olmahdtr. Bu 2 sene süesince ortaYa

cıkabilecek her tüİlü €]ektrod dısfonksiyonu duumundakoşulsuz ve ucresu olaa}, yenisi ile değiştiriteceği

Liii.l". Ji,"it,,,o, o,aflndJn a\n a}n kahhüı edilmelidir,

E.Elekfodun ucunda "Ti"e' ş,xıi"i" pj"iıT*,"s_ı on elemoı bulunmalı veya,elcktrod at$if tjks6yon

mekaniauına salıip ol."l,d,r. ;ü;;;'";;;İıüsal on kolal lıkla 1apılabilmeli. bu iŞlemleri YaPmaYa

vard]mct ıDilat elekfodl" bt,üikt"İ;;İİ;iı;;İİ", İ,İ,*," "İ'it*İusif 
üCO el"knodu olmalı, implmla

İ*,.İJ,'tİİ.,"O" l,* Z ,lekırodlı birlitıe geImcleri gereklidır,

9 i ıek*od ile birııkıe e, - 2 f-kr,:,:;İ'k,.';.'" - İl j"İ- ,"l iln"a;rilebil i -s§ le'' \ erilmelidir im plmt

esnuında kuşılaşılabil",t gi,lçliitİ", ,on", ,şletlerin hastlmnasr sonucu düa f@la s§lete ihtiyaç

duvulmcı halinde istek" 
"*,"" 

,ş,i"i iı,iji"","ı ı<arşıııksız oluaİ gidereceğine dair tehhüt verecektir

,.',İİ;;; ,;İ,;;İ;;ini* ı,iu-* * --ui, ı ıt olmalıdtr

l L, Her b ir elektod ile bO"*, ,ş"e;" ;,"lliİİ"İ, deta1 lmd, nlm ,ş en az l adet lntroducer Sct veri]eceği, işlem

esnasında oluşabilecek b,kü"mil;;;;;İ;;leİekecegi sayıda Intoducer Set !erileceği ba}hül

edilmelidiı.
a. JnEoducer sel dela\ Ian .

i. İntraİddiyak Defibrilatör şok eleknodlunın yerleştirilmesi işleminde kulloılacakür,

ii.Orijinal.,İeril ambalrjı içerisinde sunuImalıdır

iiisel iİeli,inde l aa,ı p",Ilaoa, §hejlh ve ıl;lalöd, l adel ponl)ı}on iAnesi \e l ader J uçlJ llla!uz

t"l bulunacakı,. peet]];";';;;;, k;;; 
"" 

ha,u emboii.ini.onı,me}e ydnelik oIdal !alf

mekmimal, ve "sioe,llİi'İ,;;;l;;;;;i; çapı, teslim alınacak pil elektsodu/el€kbodlm i]e

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16025 ELEKTROD, ATRIAL (AKIIF_PAslF FlXAsYoN) (3/H)

ELEKTRoD, ATRiAL (N(TİF-PAsİF FİxAsYoN)

1.Elektodlr bipolaİ olmalıdü, Liim halinde uipolu progrmlmabilmelidir,

İ.gİ.-t""al, *! 
"rl.rma 

yerleşmeye ulgu şekilde malmış olmalıdıı,

İ,UİeXtuOlu,. ğo, Oİ"i -siİ;,o" ,tU*" ,-,1 a ;politeım" mılzeme ile kıplı olmalüdır,

4,Elekrodlmn komektörü lS-t uymlu olmalrdf,

5.Elekrodla steroid salgılı olmaiıdır,

i.i"tiit"Jiı". 
"ı"to"dJn 

maka ve model nummı açık açlk belirtilmelidir.

7.Eleklodla disribülo. ue iıretici ıuaıma* en u 2 sene gamtili olmalıdır, Bu 2 sene süesince

ortaya çıkabilecek her tiııiı 
"ı"tmJoi,io"lsiyonu 

duĞuda koşulsu ve ücretsiz olaıak yenisi ile

aegİşıiİieceğl teıici ı,e ,iüstribütör tarafındo ayr] ayn taa}üüt €dilmelidir,

ı.iiİt',.oJırrri 
"nir ".y" 

p*ir nir^lon .ekrriimoınu süip olm6ına h6ta ihıi!,acına göfe kğü

verilecekıir.
9.Eleltodld ile birlikte en u 2 fuklı senlikte ve en e 4 adet şekillendirilebilir "stylct" vgilmelidir,
- 
lrpİ-İ"**,.a" t"şlşl"til"""l, güçlükleı sonucu styietlerin hasil]mmuı sonucu daha fula

stylete ihtiyaç duyulm*, l,ainİli,t"İlİ,İ,to stvlet ihtİyacını kğşılıksız oltali gidereceğine dair

taatıhüt verecekir.
l0.Raf ötrü teslim trihinden itibeen en e 1 yll olmalıdır,

l l .Her bir elektrod ile birlltte aşa!ıde tlzelliklİri deıay lud ın tmı ş.en u l adet lnroduccr Seı
^ 

,.;İ"".gİ, Şl.- ".""r.a" 
,l,-İşİtil,*l, Ueklemedİk dumteda gerekcceği sayıda Intıoducer S,ı

ve.ileceği taalıhiit edilmelidiİ,
a. lnt oducer sei deta.vldı :

İ, Kalıc, kalp pili eİektrodlmrun yeıleşririlmesi işleminde kullmülacakhr,

ii.Onjinal. sİsiü mbJlaj ı içeri*inde soulmaIıdr_

ii§et içerisinde l uO"ı p""llu""1 sheıth ve dilaıörü, l adeı ponksiyon iğnesi ve 1 adeı J uç'

lolaw tel bulunacj,, l,"l,u*o1, sheıü, kuma r c haQ embolisini önlcmc,c ,\önelik

olrak valf mekmimJ, ,İltlO,-um"l, olmaıd[, Sheathin çapl, ıeslim alınacak pil
trwmlu ola.akur.

iuÜf om* testim urihinden iüibtren en a ] yıl

sağ|ık T.kn,sy.ni Ho..o UEMıx

Gaı, 0nNğ6 tes sağtk Alaşima !€ uyg! ana Nledezl

ONAYLAYAN

ffi;İ;Xr.'rğ';"y'..;.J "İ*,Ul*"l "rimilerde 
oıomatik oluak pilin çalüşma nodu

ONAYLAYAN



T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağllk uygulama ve Araşürma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LİsTEsi

istem No ; 10699

İ§tem Tarihi : 07ıl2ı2c20

Bölüm Adl : Anjjyo Hemodinami Labo,atuvan stoğu

Ma|zeme Kodu Malzeme Adı

5_016011 ücD BI-VENTRIKÜL (3/H)

Döküm Tarihi ; 11/1212020 10 38C0

ICD, Bi_l,ENTRixtL

A-Fizik5el Özetlikleri :

1, Cihuın kapl@sı tiff}um olma]l, cihu ın kaplamasü "active can'' özeIliği uşmaltdlr,

2, Haçmi,10 cc'yi. ağırlığı 95 g/ı aşmma]ıdür,

3. cihM kalınlığı ma}(simum i5 mm olmalldır,

4. Ciha için koşulsuz en u 3 scne 8armti v€rilmeli, bu süfe içerisinde tiikenen cih-lmn

kffi]iıksüz değiŞtiril.ceği distrıbulör ve üretici fima leafündm ayrl ayrı bıhiüt edilmclidir, Bu

] ,cneli[ ,ure c,nzın nbüa) ! ) er'C)tirilJiği gün bqla, acılıır
5. Rafömrü tcslim arihinden itibüon en a 1 yıl olmalıdır,

BBradik!rdi Tedavi Özelıikleri:

1.Cihuka]ıcıolarakDDD(R),DD(R)'vDD,Vu(R).AAl(R)nodluındaprogramlmabilir,
i. ıhhızlinıitienz10-1o0ppmtralığınıkapsayacakbiçimdeprogrmlsabilmelidir,
3 Çıklş volıajl (pulse ampLitude) değeriatium için en u 0,5,5,0 V, ventrikül(ler) için en u 0,5-6 V

raIı_İ,nı kİpsİ,vacal şekiIde programlanabilmelidir,

+. uv., e*iŞıicirprlse widü) değerleri en a 0,4 - 1,0 ms aİaLığını kapsayacak biçimde

prograrıloabilmelidir.
5, bih-az tizerinde aktivite algılayıcl bir sensö, bulunmalıdır- Hız cevaplllık yant faktörü ve

Araştma ve Uyg! ama Merkez
Sala 1 ol,2

T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlık lJyguıama ve Araştlma ı'lerkezi

TEKNiK ŞARTNAME LİSTESi

İstem No 1 10699

istem Tarihi : o7l12l202o

Bölüm Adı : Anj]yo Hemodinami Laboratuvaı 6toğu

Döküm Tarihi 2 11t12l202Q la 38:Q0

1 ]. ]vlode Switch özelliği sa),esinde oluşabllccek aritmilerile otomalik oltrak Pilin ç3lüŞİna m(rdu

dOğişebilmelidir.
ı:, iiı,"}o" pil .şii-disini (pacemakcr mediatc,i uchyctrdia) önlemcye yönelik bir algoritma

bu]umalıdır

C-Taşikırdi Tedavi Özellikleri:

:-,a

1.

2

3.

5.

6

,7.

E

9

En ğ iki ade! VT (venEikül€r taşikaİdi) zonu, en g 1 adel VF (ventrikülcr fibrilNyon) zonu

ir"İ*j_-"iıı*"iıj,r. Bu zonlor,n her b,r,ne,yönelik fdklı tedaviler Pro8rmleabilmelidir.
'.'. ;;r';;;li;;;".;.an. burst ı b; A I P ıal.iaşikarJı[ pacing l pro8rm]anabılır uImalıd,r

İ"ı. ,*,",, ,,l , ,j"l rüdü nomal bradi pacingden fırk,ı proEamlanabılmelıOır,,

;;;-;; ;;'';;;r;İ;; ,orı'moJuna geçiriı,rel tck oır hJrcleü ile LJpıtılJDilm<liJir,

Öİİ-au progr*lunutilen en yüksek şok değeıi en @ ]j Jou]e olmılıdlr,

Şok dalga fomu bifuik o1naIıdır,

Sok polğitesi degiştüilebıIİ olmulıdıı,

lİİ,',l..,lİlrİ.İ,"*rdi1 i, supraı enrilüler uşila, d,|(rdcn a\ ıf, edecek en J b,r

diskrimin6yon algoritmaslna süip olma]ıdır,

Clh-,n .i*i ," İ"a"ri epizodlarınü ECNI ( üntrakJdı\ ak EKG) olsal Litdtrme öz(lliği

oLmalıJtr. Ka}dedilcn bu ePl/JdIaüJJ "nıJrkeü,hJneI" bulLnmalü t< epüzuolJr

basürılabilmelidir.
Cihu vF indüklemesini "shock on T" veya dirckü akım ile sağlayabilmelidir,

İİfu g"*gina. .tl..er şoklar !e.ebilmelidir, Progrmlsabilecek mükeftcr şok sayısı en e
5 olmalıdır.

D- Pil konlrol cihAzl (programlaytct) özclliklefiI

]. Hasla kontrollerinde kulimül$ progrmla) ]cı ekJelnda a)n, uda EKG , Intrakddi)ak
' 

.İ.[""e,;u.r"pilinkonrolesnaİınaatİda\ranımünı(sensc,pa,ğ)gd\turcnMarkerChmnel
izlenebilmelidt.

2. Cihuın nevcut ayğlm (modu, pace ve sens paremctreleri) beli,lenebilmeIidir,

3. Uym eşik değerleİi ve sens fonksiyonle ölçülebilme]idi,,

4. Cörülen lüZM gereği yeni aytrlmald yapılabilmelidir,

5. Hastakontro]mde,cihuünson konrotden beritümPace-senseoranlmvejeneratörün kalm

ömrü ölçüL€bilmelidir.
6. uyu eşigi testi farklı yöıtemlorle }apılabilir ecak bu yönicmlerin,içerisinde "otomatik olarak
- 

,oloj ,"ri" ry* genişliği ualtılmasl'yöntemi nutlaka bulumalıdır,

l. ronİ'rol Uilgi'İ".i l-"m İ.agıı hem de Ullİ;sa,var disketi ve/vcya CD izcrine kn:-dedilebilmelidir

8. Hret biıgiieri, akılm Lead, endikasyon. imPlanle edilen cihaz vc doktor bilgi]eri cihaza

t a\dedil(bilmelid,r.
9 En u son kontıolden bu yma olan VT,VF olaylarının ve bunlra verilen 1edavilerün

elekrog@lilla birlikte ka_v(]an gönilebilmclidir,

1 0. cihu nikojul düzeyina. u" t u.a t-,i,nJ- hissedilmeyecek boyutu iok !emek vası6ı} li şok empedosı

ölçümü yapabilmelidir.

T.c
GAzi üNiVERSiTEsi

sağ|lk uygulama ve Araştlrma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTESi

istem No ; 10699

lstem Tarihi i a7l12l2a20

BölümAdl : AnjiyoHemod]namlLaboratuvaıstoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s_016025 ELEKTROD ATR|AL (AKriF-PAslF FlxAsYoN) (3iH)

Döküm Tarihi :11/12i2020 10|39i00

Malzome Kodu Malzeme Adı

s_o16o23 ELEKTRODlcDşoKELEKTRoDU(3/H)

ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

].Eleküodlar gerçek bipolu olmalıdır,
İ lİ.İ""Jİ.,İ gİ'rO.rİ "silicon rubber" veya "poliürefu" malzeme ile kaplı olmalıdır-

,İ.İl"l.noaun iVİ.ind. proksimal ve disal "şok coil" bu]malıdr,
4.Elektodun konneklöd D!--t/ls-l v§ya DF-4 uyumlu oünahdı,,

5,Elektrod steroid salgılı olmalıdır,
İ İ"tİii.all". a.lo"aun müka ve modei numarası açık açık belinilmelidir,_

7.Hcr biı elektrod distritıtor r. u.oİ.İnoİrnd- 
"n ", 

2 sİne gt-tili ojmalıdür. Bu 2 sene süresince oMYa

çüabilecek hcr tüılü eL"kt"d dir;;;;;;;;;;;.unau toıĞ- u" l.*tsiz olilak yenisi ile değiŞtiriteceği

ürelıi re di,ribdı;r urJtından a,rl dün lshhüt edılmellJ,r

8.Elekfodun ucunda "Tine" şeı<ıındc pisif fiksaslon clcmmı butuomalü !eya.elektrod aktif fikssyon

mekanimasına sahip oı.ı,a", iikŞ"" "" 
a',İt,56!on kola) lıkia )aP!labilmeli, bu işlemleri yapmaya

yardlmcı apffit elektodl" bi,rik;';;;;İ;;id;, tl" n*"" j,ir*, pasif lCD elektrodu olmah, implob

çagırıld,kluında her 2 eleLtrodla birlilıe gelmeleri gereklidir,

9.Elehrod ile birlikte e" -: t,".tı, .İİıİ,"',İ ;;;; ;"; ;;killendifilebilir'ttylel" verilmelidir, LnPlm!

esnasında karşılaşılabi]*.t eUçlükİ"İ,;"" ,tyletlerin haİrlanması sonucu daha trla stylete ihli_vaç

duyulmsı halinde istekri .k."" ;İ;; İ;;İr;","ı"koşlıksız olarak gidereceğine dair Eahhüt verecektir

tOR;f ömd teslim tğihinden ilibaren en az bir yrl oLmalıdır,

t L.Her bir elektsod ile b"llt" ş"e,j, o),lliİl,İl'aenylud,nlm,ş en a l adet Inroducer Set verileceği, işIcm

esn6ünda oluşabilecek b"rı.-Jail a*,ı,a, gerekeceği sayıda lnroducer set verileceği aalrhü!

edilmelidir.
a' lnğoducer set deüylarl ' 

nincle kullmülacakilr,
i, İntatuailat nefibrilarör şok etektrodIfının yerleştirilmesi işlen

ti.orijinal. sleril dbalaJı içerisinde <unulmalıdı

iiiset içerisiıde l 
"d" ;;;İ; 

,;;;;, aİİ,o,, l ade! ponksi}on iğrtsi \e l adet J uçlu kılavuz

tel bulunacaktr. Peel_i*, .i,"*ı, i.r*., * t ala embolısini önlemeye yönelik oluak valf 
.

m"k*imut, u" "sid"-lİl'l,'"-l,aİa,,, Sl,*,l,i" çapı, ıeslim aluacak pilelektodü/elekiodlm ile

u}tmlu olacaktıa.

ivÜf ömrü rcs]im fuihinden iljbaren en e 1 yıl olınalıdr,

ELf,KTROD, ATRiAL (AKTiF_PASiF EitAsYoÜ

1.Elektrodld bipold olmalıdır. Lilzurı ha]inde mipolo pıogrmluabilmelidir,

İ İ1.1,uoala saİ ariuma 1erleşmeye ul gu şekilde ısalmış ol13lıjır,,
j,lİ.'t""aİ-," Ş""a."i '.iİ;""" -tt"-İİı ı ip,ılitetu" malzeme ilc kıplı olmalıdır,

4.Elektrodlmn komeklörü IS-l uywlu olrnalıdır,

5.Elektrodlu steroid saig]lı olma]üdır,

O.İ"nir"ail.n "l.trodu 
mrka ve model nmroı açık açrk belinilmclidir,_

i.ıi"ti"JJalr-tu,öı ve tiıetici taıaftnde en az 2 sene gamıili olmalıdır, Bu 2 sene siiresince
' 
]*y""ç,İ"tiİ.".t lr., ttilil 

"l"tt 
oO aiİronl<siyonu dwuda koşulsü.ve ücretsiz oltrak yenisi ile

a.e,Şui[..ei iireliCi \ e di5ribüıör ıüxfınJm e} n ayn Erhhüü edilmelidiı__

t.İj!rİr"al*İ"tt;r"eya pasif fiksasyon mekmiİmsnc sahip olmslna hasta ihti},ema göıe kffi
verilecektiı.

9.Eiektrodlililebirlikleenğ2lilklısenliklereenu4aderşckiilendirilebiliı..st.vlet,,verilmelidir.'İ.nİ-, 
..n*,n,l" tuşılaşılıbilece}. güçliiklcr sonucu s§ ]etlerin h§illimAü sonıcu dıiı fızla

İİ#':i.]; Ö';l"lİ"j.a" i,İ.,İİ; 
"l,ua 

s§ leı ütiyacmı leşılıksız oltak gidereceğine dair

khhüt vcIecektir,
lO.Raf ömü ıeslim wihinden iıibden en u l 1ıl olmalıdır,

İ İ.İİ* İ-i, a"n."a il" bülikıe aşağıda özel]ikJeri dea1 lmdınlmış en u l adeı.Introducer Set
' 
;;;İ.;;;;,İ;j;";.mınOu oluşu'tilecJ t,klennedik d.*lrda gerekeceği sayıda lntıoducer Set

veriLeceği taahhüt edilmelidiİ.
a. Intoducer set detaylm :-' 

İ.İal,", talp pill 
"'İektodlunln 

yeıleştiıilmesi işleminde kulldlacakfr,
ii.orijinal, steıil mbalajı içerisinde suulmalıdlı,
iis.iiç.;.ina" ı adet pc"l:a*,f sh,aü ve dilatörü, 1 adet ponksi,von iğnesi ve 1 adeı J uçlri

kllavu 1el buiracaktu, Peel-awa., sheaıh, kmma ve hava embolisini önlemcye yönelik

oltreı valfmekanizmaıı ve 
iiside_amı,,ıı oınaıldu. sheathin çapı, teslim alınacak pil

elektrodu/clekuodlr ile uymlu olacaktıı,

ivRaf öfuü ıeslim ldihinden itibüen en e l yı1-olmalıdır,,../

AV aralık değerleri programlanabilmelidir,

AV ralık değerlerini kalp hüzüna göre otomalik oIilal

G.z, unlvesies sa9 i AlaşırTa ve Uy!9 anj İlorkez
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s-O16o35 KORONER siNÜs ELEKTRODI,J PAslF (3/H)

I(ORoNER SL^at,S ELfKTRODU PAsiF

l.tlekrodlilbipohrolmal,dır Luzum halınıjc unıpoIrprcgrmlmıbılmelıdir,

2.Elckfodltr koroner sint, auılarm" puiı ııs*1 onl" 1.rl"şm.r. ul _qun şeLilde taselanmı5 olmalüdrr,

3.Etektodların gövd9si ",iıı,on ,uu:," u,1 
" 

''poliü,"un" ,uü"," ile kıplı ,ıimalıdlr,

4-Elektrodlr steroid sa)gılı olmalıdır,
j.İ"-tİİİ.Jil""a"to"aıı'n markavemodelnumarasüaçükaçıkbelirtilDelidir,

6.Elektrodlar di.tribütö. r" il.ari"ı w"İ,no- 
"n 

u 2 sene garmtili olnalıdü, Bu 2 sene sü'eSince oda)'a

çlkabilecek her tiirlü elekrod d;;;ksG;;urumunda"koşulsuz ve ücresiz oldak yenisi ile değiştirileceği

İr.İicive distibltor wafındm ayrı ayn oahhüt edilmelidiı,

7.Rafömrü tesiim fuihinden itibden eo M l yül 01ına]ıdlr,

8. Elektrots koroncr si,ü*,,-ü;n'i.ri-Lebiü;;,i için gerekli ekipnan e]ektroüla birlikte sağlanmahdır,

Gzl Ü.ilectos] Saö[k Ara9i'ha ve Uyeu]aha Medezl

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-ol6027 ELEKTRODAKT|F LülüENSlz,özGüRYERLEşI]IIlçlNKATETER(3/H)

1, Koroner sinüse yerleşmek amac]yla kullanülacaKır,

2 içlnde uygun teli olmalldlr.
3 Hemostatlk valvi olmalldlr
4 Verilen elektrotlarla uyumlu olmalrdlr

5. En az 2 farkll açl (curye) seçeneği olmalld]r,

,)

,ı. ıloaesr"itchozeiiğisayesindeoluşabileceküimilerdeotomatikolarakpilinçalışmamodu
değürebilmelüdir.

,, l,irlo""liii"i'irdisini (pıcemaker mediated uch)cildia) önlemeJ-e yönelik biİ algorima

buLumalıdır
İ S'İİİ.' r,r, *l",ti *ya solunum ıakibi yapobiLen özellihe olmalıdır,

C_Tışikırdi Tedavi Özellikleri:

cihrın kapIffiAsı titmyum olmah, cihuın kaplaması "active cil" özelliği 6şımalldır,

Hacmi a0 cc'ı i. ağırIığı q5 gr'| §mmalıdır,
Cihe ka]ınltğı maksimum 15 mm olmalıdür,

;;; İ;;;";;İr; ;" 
"z 

3 sene gffiti verilmelı, bu süre içerisinde hjkenen cihdltrın

LtrsıllLsız d(ğiŞlililecegi di,rıottone u,cıici fimJ lar,fınj4n a}-rı alT un}ıhü1 edilmeIidir, Bu

l ."n.lll. ,l*-.İl,-. t 
".ra} 

a ) erleitirıldigi gün başlaı acaltır,

Rafömrü reslim brihinden itibarcn en u l yı1 olmalıdlr,

En u iki adet vT (venüiküler aşikildi) zonq en u l ade! vF (venEiküIeı fibrilasyon) zonu

iiiŞ*j*i;i."iijı., o, ,o.ı_,n ı,* uiri"" 1,önetik farklı tedaviler Prog.mlanabilmelidir_

il;-, f-ffi;r:;"Jn. i*u , t, A rP (dt'r)ikardü( pacingı progİmlanıbiltr olmalıdlr,

Sok sonüa5ı çıkış §pliddıi n"rmıl bradi pacingden ldrkll progİmlsaDlIme lıoı|

İ;;;;;;;;;;r;;;l ,off'moduno geçiriIerek ıek bır harekeı iIe \Jpaıılabilmelidir,

İİİ-L or"*.*l"*Oi]en en yüksek şok değeri en e ]5 Jouie olmalıdır,

Şok dalga fomu bifMik olnalıdr,
So[ Dolüitesi deİiŞ(iri]ebiIir olmalıdır,

:;;J;;;;.].,";;İr;d,)i.5upr]\enıriküleru}ıkardilerden a)In edecek en u bir

diskrimin$yon a]gorimaslna sahip olmalıdır,

ö*_," .,r'",rr.i*"i epizodlrinı EGM ıintraktrdi}ak EKG) olsal ka\derme örelliği

olmalıdır. Kaldedilen bu ipizodlarda "narker chamğl" bJluMalt !e ePl/oolar

bastnlabilmelidi.,
İiİ- VP irall1.1".".;ni "shock on T" veya direkt akım ile saglayabilmelidir,

Öİİ,- r*.İ-rj. .o*.."r şokId verebilmclidir, Pro8ram]anabilecek mükener şok sa;-'rsı en z

D- Pil kontrol cihr| (programlayıc!) 6zellikl€ri:

l, Hasbkontİollerindeku]lmllm progrmialıcıekrmıniha)nlüdaEKG,intxkaıdiyak
elektogrm!r ve pilin konroü esndı;d;İ; da\rmım,n, 1sen,e, pa,e1 gösteren N,la,ker Channel

izlerebiknelidif.
2. Cihuln mevcut ayrldı (modu, pace ve scns pilemeteleri) belirLenebilmclidir,

3. Uvarı eŞik değerleİi ve sens fonksiyonlilı ölçülebilmelidir,

a. coıtıen ıtzum gereği yeni ararlamale 9apılabiLmelidi,

5. H§u konrrotünde, cihuın son konrolden beri sm Pace - Sense ormlnr ve jcneratörün k,Id

ömrü ölçülebilmelidir.
6 tJvü e\iği ıeJi fğkll yönıemlerlc }apılabilir ocal bu yön(cmLerin,jçeri5inde "o1omalik olilal

ıoıuj,ei uyaı gen;şııği ualulmas'' }önteml muıjxka bulunmdlüdır,

ı. r.-nioı iiıgli*; ıi.m kagt, bem de bile,isa}tr dısleti !e/!e)a cD üzerınc ka\dedilebilmelidir

S, H"., lilgiİ.ri, *tıIan lad, endikasyon, implmte ediJen cihu ve doktor bilgilcri cihua

la\ dedilebülmelidir.
q. En u son ronroıden bu yila olil VT,VF olaylrının ve bunlua verilen ledavilenn

clekfogram]dla birlikte kayıtlarl gödlebilmeIidir,

l0. Ciha mikrojul dücvina"," l,""" o,"İ"İjun^İissedilmeyecet toyuru şok vemek vasü@sü_vla şok empedmsı

ölç[mt yapabilme]idir,

3.

4-

5,

6.

,7.

8,

9.

l.
2.

3.

4.

B-Bradikardi Tedıvi Özettik]eriI

pİogrmlmabilmelidir.
S. bi# Uzerinae akti!ite algüllyıcı bir setrör bulunmaiıdır, Hüz cevaplrlrk yuüt fa],aöd vc

9. AV ğalık değerleri pİogramlanabilmelidir,

l0. AV aalık değerlerini kalp hız]na göre otomatik oldai ayrlay

cihg kallcı olilak DDD(R), DD(R), vI]D, VvllR), AAl(R) modlmnda pro8rml0Jhi]ir,

Alt hlZ 1iniıi en & {0-100 ppm ar]'üğünl [ap,ayaca\ biçimdc proermlmJ:llme]l:lr]

Cıiıs \olıaiı (pult mplııudeı d.Ceri aınu; i;ın en z 0 5-5,0 V, \enfıkdlıler) için en ' 0,5,ğ V

aal,!,n, kıp*lacak şeLilde progrımlmabilmel'dir

Ul,^İ^e..;İ,ğ, tprl." *idth) değer]eri en u O,,1 , 1,0 ms ralığnı kapsayacak biçimde

maksimum sensör hızı progrmlmabilir olmalldlr,

İrİJ..JİrJ "'"**ramİaa 
duyrlı)ık (sensitivite) progranlmabilir ol1u],d": 

_ . .

a"l-..*İİalp*.t""lgüres!onubağımsızprogıamİsİbiünıelidiveUuişlem_LV,ıipL\rins,
.(tlindu \e brun dışlna".n _ o,. 

"o.t 
*g i.nLıltl elelroıpuçroınl da üçerir b;çimdc(RV ıip,

İİİ r,"*,.ı 
" 
lV."İl, aeğiiıl kombinds!onlarda }apıldbilmelidir,

SJğ \e ,ol venrlkülllcrin heI ikl5|ninde Pacğ edilm,si du,umundı lki !enlrikül dİaslndaki pace

İİİ"''rİ,.'n, İ*.llnİ" l,""*i İ","n" 
"l],"e, " 

ne İad* ,lrc tnce ol,cagı d} d l,abilür, tsu drllıL

-İ'j -İil. -lo .. *İında İb ms aral,\lu|e aldl&abilmelidir,

ca;j ün Ve,s(; Şağü* Araşnlma ve Uyg! ama Medez

W::r^-^^" T
ONAYLAYAN

.i Alaş.T3 ,. uyqUlafa Mea.z
] Oi2 Safa 2 Jİ 2
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Malzeme Kodu Malzeme Adl

s-016o23 ELEKTROD lcD ŞoK ELEKrRoOu (3/H)

ELEKTROD, ICD ŞOK ELEKTRODU

].Elcltrodllr gcİçek b,polır olmılıd,,
l İ:"İ""İl. İ *İ,,l.,İ ",ilicon rubler ' vey a "poIiüreun'' malıemc ile k3plü olmalı,lf,

.3 İl.İ""J* J,İ,.l" proksirıl re disııl "şoL coil' buıunmal,Jır

İ.İİ"'l."ra* t**k,o; DF, ü,üS-ü veya DF-4 u1rnlu olma]ıdır,

5,Elektod steroid salg]h olmahdır,

o.İ"lİie.a;l.n 
"1.k",uaun 

marl! !e mod,l numda5ı Jçı[ açık b(lın:lmeliJir,

7,Her bir e]eknod disş'Oo,o, ", 
*İ,İ,,,,"İ,"İ-İn uİ: ,İn, g*-"li olmalıdtr, Bu 2 sene süıesince onaya

cükabilecek her tüflü eleknod disfonksiyoou durumundakoşulsu !e ücreısız olarak yenisi ile değiştirileceği

İ.İİ- ,. a,r"lU*o, "rıfrnda 
aı n ar n ıaah}ıüt edilmelidir,

8.Elektrodun ucunda "T.." ş"küi,İ;;;İİİil;s1 on elemanı buüunmaIı veyı,elektsod aktif fikscYon

mekminasına sahip oı.oıro,r. İirl*""'". a"İ,k*lon koıryıl,ı" y"pilabiLmeli. bu iŞlemleri YaPmaYa

vildlmct apilat eleküoau u"ı*İ'l""#"lİ"i, lı", İ"İ,-," ,h,i * İa;if ICD elektrodu olmalı, impl6ta

İ]a,,,İl,İİJ""j" t 
", 

: ,lğLIüodla birliküe ,Eelmeleı; gcreklidır,

9.iliktrod ile birıikıe e" * 2 frrk;"r]iİl:.";;'"" - İlİ"İ İ.ıiıı."airil€bilir "§fulef' verilmelidir, imPlant

esnasünda ka.şılaşılabil"""k güçl;;;;;;;";; ,§letlerin hasatlumcr sonucu dlha fzla stylete ihıiyaç

duvulması halinde istekıt 
"kr""';;1q 

;,i;;;,;, İ-İ,l,İr,, "ı,.* 
gia.receğine dair @ah}ıüt verecektir

10Rilomnl ıtslım urih:ndcn itibilen en aZ bir ),l Ulmalıdlr,

1 L.Her bir elektod ile b;lirı" uş"İJ, O,ellirl,İı detaylmdırıLmış cn a l adet Introducer Set verileceği, işlem

esnasrnda oluşabilecek b.*,"".İİjİ o*.İ-a" gcieı.e.egi salıaa lnıro,juce. Set veiileceği taühüt

edilmelidir.
a. lnroduccr seı lerıvlırı :

i, inrakrdiyak DelibriIator şok elcktrodlannın }erl€ştirilmesi işleminde kullmılacak!r,

İı Ori.jinal, sİeril mbala,ı içcrı,inde sunulmılıd

iiiset içerisinde r 
"d", 

p'J,İ;;;;;;J," Oİl"'J,, 
' 

ade! ponksiyon iğnesi ve t adet J uçlu kılavu

ıeı outunacırıır, pc.ı]];;;-,i;"j ;:;; ;; not".,uoji,,ni.6nı"e!e !öncıik oIdaı \aıf

mekmizmalı ve ..siae_"aŞ,ıİ';h";1;;;, ;;;;*apı, tesıim aıınacat pil elektrodu'elekEodlu ile

Malzeme Kodu Malzeme Adl

s-o16025 ELEKTRoD ATRIAL (AKTIF_PAslF FlXAsYoN) (3/H)

ELEKTRoD, ATRi,\L (,{KTIF-PASiF Fi]CA,sYo§

1,Elektodl§bipoldolmalıdır'Lüamhelin.leuniPoltProBrmlanıbılmelidiı
İ Eİ"'lar"Jİ- ,"İ *,yuma yerleşmeıe u!gun şe},ılde reullmış oımııoır,

3.Elekrodlon gövdc,i'tili""n,İU*i'*',1u 
]'poliii,etu'' malzeme ile kaplı olmalıdır,

c.Eı"ktoaı-n io*"!1örü IS-l uyumlu olma]ıdf,

5.tleluodla sıeroid sal gılı olmdıJır,
İ.T.tİİİJ*. a"lo"dıİn maka ve modcln@r§ı açtk açıJi b(Iinilmclidir,

7.Elektodltr distİibütor r. ıireti"ii"Jınju .n,_: *n. g**dıi olmalldrr. Bu ] Sene süreSince

onera cıkıbilecck her,*lu.ı.#]İJi.i]*,iri* or.İ.r"a" ı"şulsu le ücreısiz oIuek 1enı,i i<

;.,ğ;#";;;;;;l'*" Jl,ituto",u1,oln a)n a) n mh}rüı cdiLmclidir,

8,Elekuodlmn alıif v"y" p*n ,iİ"*1İ"-,""t*l-asına sahip oimasına hsta ihriyaclna göre karğ

,.iİİil"""}JJ u" ,*,,*te en u 2 fdkLt seftlikte ve en ğ 4 adet şekillen<lirilebilir "sş_let" verilmeiic]i:.

lmolmı esncrnda konr§,r"b;cJ;;;İ;i" ,onu ,§ la1,dn l,esg]ımcı sonucu düa fula

§ij" ffiö;;ffi;,üi;;;"?ii.;;,;" srylet ihıilacını kuşılıksız olğaİ gidcfeceğine dail

gahhüt vcrecektir,
ıoıuio*ii t"ıi. t ,ihinden itibaen en z 1 yıl olmaılıdır,

1l,Her bir eiektrod i]e bi.rik" ";;;;; 
;r;iıJ. a"ul ı_a,.ı.,ş en E l adet lntloducer Set

veıileceği, işlem esn6,",t" "ü,İş;;;;;;İr;*"Jit 
a**l-a" gcrekeçeği sa_yıda lnuoduceı S,t

verileceği tahhüt edilmelidiı,
a. lntoducer set detaylm l

İ, Xaj,cı kolp pill eİektrodlmon yerleşıirilmesi iş]emindc kullmt]acaktl,,

İi,O.ili*l.,re,l ambalajı içerisirJe sun,],İlld,l: .. . , ,

ii§et içerisinJe l adeı pee]-as]} sheJü \e.dilalJrü, l adetponksi}onignesi \e l Jd(l J,-,'i

kılar u ıel buluac jır, Pcel-ı* o1 sheJü, kmüa \ e ha\a embolisiıi önlem<] c yi nc: ",

oluak valfmetmiaİll, ":=İa,-İ,'il, "l,"alıdır, 
Shearhin çapı, teslinı alınacak pil

uvum]u olacaklr.
ivİJonrii ıeslim orilindef, itibden en r l yıl o]yJidr

Ga| unNe6tesi sağhk
say{a 1 ol 1

T.c
GAzi üNIVERsiTEsi

sağlık uygulama ve Araşhma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi
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GAzi üNiVERsiTEsi
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istem No : 10699
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Oöküm Tarihi | 11l12l2a2a 10,41,aa

Malzeme Kodu Malzeme Ad|

3-016035 KORoNER slNÜs ELEKTRoDu PAslF (3/H)

KORONER SİNÜS ELEKTRODU PASiI

l.Elekrodlğbipolarolmalıdı.,Lüzumhalind§unipoldProgrmlmabiLmelidir'
2.Elektrodla koroner si"ü, d"ül*,n-i;;İ;İ;,u,vo'ni,]j,l,İ,,ı, ,ı gun ş_ekilde bsilllmış olmalıdtr,

3.Elektfodlğün gövdesi ...iıı""" .iiJi""r" _poıitlrelan" maız.me iıe kapll olmalıdır,

4'Elektİodls steroid sa''"'o''o"İl';oo., 
n,mğası açük açık belifiilmelidir,

5.Teklif edi]en elekEodun milka,
5.ElekEodld distribütö. r. ü*üi.i;;f;;;;;;;a. i .* gr*t;ıi oı_"lıdlr.Rü 2 sene süresince ofuya

crkabitecek her türlü elekııod disfonksiyonu durunudakoşulsuz ve ücrebız olğak Yenisi ile değiŞtirileceği

l.İİ1.1,. Ji""t,,* ,",aindun a} rı a} rı tehhüı.edilmelüdir

7.RJfömrü ıe,lim Er,hinden ;libalPn en z/ ] \'tl olmalıoıl

8. Elekğolunko,onersint,"y",lJşu,l"U',İ,J,İ'iİİ"g,*İli,l,p,*,leltrotLabirliktesağlamalıdır,

Malzeme Kodu Malzeme Adt

s-o16o27 ELEKTROD AKTIF, Lül,ENslz, ÖzGüR YERLEŞII,I lçlN KATETER (3iH)

1. Koroner sinüse yerle§mek amaclyla kUllanllacaktlr,

2 lçinde uygun teli olmalldlr
3 Hemoslatlk valvi olmatldll
4 Venlen eledrotlarla uyumlu olmal,dlr,

s.|İİİz'a*l, açı {curue1 seçeneğı oıma|,dır,

elekıodu/elektıodlgı ile u,vulu olaca}ıır

ilRdf öNü teslim trihinden itibuen en z 1

Gd] 0nNe6{osl sao[k Aleştma ve uygulama Meile2ı

ONAYLAYAN



Malzeme Kodu Malzeme Adı

s 016013 lcD BI,VENTRIKUL UYGUNSUZ şoK AZALTüC| özELLlKLl (3/H)

üCD. Bi_!,ENTRiKüL,LIGLNSUZ şoK AZALTICI öZtLLiKl,i

A-Fizikscl ÖzellilJcri:

l. Cih-ın kaplamasr titmlum olmalı, cihzın kıplması "aclive cm" özelliğitaşımalıdır,

2, Hacmi ,l0 cc'yi, ağürlığı 95 gr'l a§mmalıdür,

3, Ciha kalınlığı maksjm@ 15 mm olmalıdır,

4. Cihu için koşulsuz en az ] sene gilanti verilmeli, bu Süre içerisinde tijlenen,cihuldün

karsılıksız değiştirileceei dist,bütö, ;;';;ii;;'l,"u ıu,uf,nd* u1,, 
"yn 

Ehhü1 edilmelidir, Bu

]lJ..llİ rr"-.İl,-. l.;suya 1erlelıırildiöi gün bJşlJ}acalıır,

5, Raföm.ü teslim tsrihinden itibtren en az 1 yll olııalıdır,

B-Bmdikırdi Tedıvi Özeltikleriı

1, CihukalıcıoluakDDD(R),DDI(R],\DD,VVIlR),dAlıRımodlmndaprogramlmabiLir,
i. ellı,, ıi.i,i * _ 10_100 ppm arallğınl kapsa).acak biçımde programlsabilmelidir.

3, Çüklşvoltajı(pulsempl;t,d"lO"ğ"İ"r*,İıçİnenu0,5,5,0V,ıentikül(ler)içinenaz0,5-6V' 
,ol,İ,n, t"pruy"""k şckilde programlanabilmelidir,^ ı , ı,___^,,^__, Li_ini.

istem No 1 10699

İstem Tarihi i 07ıl2ı2l2a

Bölüm Adı : An]]yo Hemodinam Laboratuvan sioğu

Gal UnIes&;isağ|kAlaş!ma ve Uygulama Meft€i

1 1. .{odc Switch özclliği sa}csinde oluşibilecek arilnilerde oloİıı!ik o]aİak pilin çaLıŞnta nodu

değişebilmelidir, 
^.". " 

.iinelik bir alsorjrma
]: Cilrazda pi1 ta§ikddisini (pacemarcr mediaEd rch}ca,dia) önlcnre}e _vönelik bir ı _

buluffialıdtr

C-Taşikırdi Tedıvi Özellikleri:

ı Fn il iti Jdct V l (!<nEik'lğr u)llardıı zonu, er u l ıdct \ t (renmk,jlğr l,bri]a*on) /ond

DıJgmls.Dilmel,Jır, S, ,""l-" t," t"]"l İ;reLiİ İıt,l, rcO" lle, prugIJmlğtbılme lidiJ

i , ^, ' ı^ı ı, ı"-, ** t*ı tU, lrÖ'İ""İiİ,7ilad,k p",,ng, p,ogrm]mabılır .lfialıdüı,

!' T":]1],İ',l'.lİ;;il ;;;;1 bradi pacingıjen fıri,lı progrınlilabilmelidır,

, :J;T İl.İr:İ.;'::;;|: ;;j;i" , ji,""t ıpr hıı h,retet iıe Lap3ıı|3b,ımeıid;r,

1 Cihuda progrmle,lll,n ,n t,l,"l, şo'İ l,g,İ, " ", 
l' luule olmalıJır,

4. sok dalgx fomu bitazik olmalldür,

5 Şol. poltrüıesi.degru':'u|,',l'l ""',::|.l;:,r,uüler Eşiktrdilerden a.Yln edecek en g bir
6. cıhgvenE*ülel Eşilğdl)ı, su[,r3\e" 

J^L*ln"lon olgorima5,nJ 5Jn,p oIm5lıdır,

?. Cıhvmarimi ueıcda,iepi,oo,as,Fcıııinııııaıaıy,ttKc,oldit,kxüd,meölelliği

"r]',O' 
,''İ"l O' len bu İpızodlarJa "marler channel" bu,unmul! ! e epı/oJıdr

bs!ürılabilmelidir,
S. d;VİJ"jokl",esini "shock oil T" veya di,ekı akım ilc 5ağla}abilmeljdir,

9. Cihu gereğinde mtkerer şoklu verebilmelidir, Pİogramlanabilecek mükene' şok Sayısı en u

5 olmalldlİ.-la."İino 
qgun,o şo* üak]cı ijzellidi olmdhdır,

D- Pil kontrol cihızı (programlaylc' özelliliJeri:

1, Hıstakonrollerindekullanılanprogrmla)ücüekranln,l",","]"111_!.1!"]]:j:o*di"İ
eiğküo8rmltr !e pilin konroı esna!ındaki oavroımını (5enset pac€J gösreren Marker chmnel

izlenebilnelidir,
Z. Öİİ-. .*"* ^ı,illm 

(modu, pace ve sens pdemeEeteıi) belirlenebilmelidir,

İ İ.* .,,l a"s"lİ,i ve ıcn, fonl"ilonları Jı,ülebılmeiidiı,

O Ğ'o,Ul"" lr* g",eği !eni d\ill]mJlar }dpıhbılmçlıdir,

5. H§takontrolünde."it,o,n,o"ronİ,olj"JJJn,P"",-S,n"oıanlarıvejeneratörünka]m

" 
İT},:l.çi,ıİ:lff}İ[ yönremıerıe yapııabiıir mcaı bu !öntemıerin,içerisinde 

"obmatik oıarak
',Jloi".İ""t-, geni)ligiultılm"ı"vönıemımuııı[aDuturmdııoıü,

' 
;'";İİ;Ujl;İ;" 

'l,an, l,", a,llİi,", u di:keıi r c !c\ ı C D ü/erine t,e} dedilebilmelidiI

;. ;;;;;Ğ;;'.;*ılan leld, enalkaslon', implmte edilen cıha ve doktor bülgileri ciha

kavdedi]ebilnelidir,

" 
;;; .;;;;;;;;en bu }ana olm VI,VF ola_rlarının ve bunlara verilen tedavilcrin

' Jı"Lcor*ı-l, t:rl;kte ka\ tlil, "öfulebilmelidlr,
l0. Cihg mikrojul düze.uinı" "" 

ı,u.*,'uiii*"j*'i-irJ.Jıı."y"."ı. toyr,ta şok vemek Yasltası}la Şok empedansı

ölçünü yapabilmelidir

cazi üJvcEnsiresl
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LlsTEsi

Döküm Tarihi ,.11112]2a20 1a42aa

ONAYLAYAN

T_c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlIk uygulama ve Araştlma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

istem No ; 10699

lstem Tarihi i 07l12J2O2a

Bölüm Adl : Anj]yo Hemod]nami Labo,atlvar] stoğu

Döküm Tarihi i 11]12l2o2a 1a:42:a0

Malzeme Kodu Malzeme Adl

s-o16027 ELEKTRoD,AKTIF, Lül\ıENslz, özGüR YERLEŞIM tçlN KATETER (3/H)

Koroner sinüse yerleşmek amaÇly!a kul!anllacaktlr

lçinde uygun teli olmalldı,
Hemostatik valvi olmalıdır
Venlen elekkotlarla uyumlu oImalldll
Lİ u2tar«lı açı (curue) seçeneg; oha|,dır,

istem No : 10699

istem Tarihi | 07l1z2a20

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Labora|uvarl stoğu

/: :jj

:): T.c
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağllk uygulama ve Araştlrma Merkezİ

TEKNiK ŞARTNAME LiSTESİ

/'?;

Döküm Tarihi |1111212020 1a43,a0

Malzeme Kodu Malzeme Adl

5-016023 ELEKTROo, lcD ŞoK ELEKTRODU (3/H)

nLEKTRoD, lcD ŞoK ELEKTRoDU

l.FIetrodIu gerçeL bipolar olmalldır

;.;İ;;;İ;;;;;.,İ"silicon rubbel've}a "pohüretil" ma]zene tle kaplı olmalıdtr,

İ İİ"İ."İ* *,İ*a" oıoksimal ve disbl "şok coil" buluımaIıdr,

İ.İİ"l.İİ"a* t-*trorü DF-]"lS,l veya DF-4 u,vumIu olmaLıdIr,

5,Elektrod steroid salgılü olmalıdtr,

İ.İ"-tİİ'i"aİl." "l"l"Jaun 
muka ve modet numilası aç!k açık bclinilmeLidir,.

?.Her bi, elektod distibütö. ". 
,.;;İ;;,;;; m u z sİne grutiıi.olmalıdır. Bu 2 sene süresince ona\ 1

cıkabilecek heİ tüLü elektr"d d,r;;;;;;;;unda koşu,isuz 
"e 

ücreciz oldak yenisi ile değiştifilcc,::

ir.iJ 
". 

Jl.*t,,o, *afındm atrı dyrı EJh}ıül eılilmelidir

8.Elektrodü ucunda"Tine" şexıinle pasirıtsıs)on e]€milı bulunmaıl !e}ı,elekğod akİiffikssyon

mekmimasına sahip ol."ı,d". ;i#;;;;,;;;;iıksaslon kolayllkla yapılabilneli. bu iŞlemLeri ],apmı}i

\ ardımcı doJrat elektoal" U;lil"',İjİ,İiai,lİİ, İ*-," *,;r * İ*if lCO elehrodu olmıl,, ınplı-',
'."t,r,,J,kİj,ra" l" : 

"le!,ğodla 
bırIikre gelneleri gereklıdir,

9 Fıektıod ile birlhlc e" - : f-il,",:;iİ,.';; ."l, İlİ.İ' ,.ıiıı."alrılebılir "(n ıea' ! crilmelidir, İnPlaı

esnuında krşılaşılabil","k güçl;kl;;;;;,;; 
",,l",l",io 

r,"-lun,*, ,onucu daha fula sq,lete ihıi;-aç

duvuım§ı haiinüje istekıi "k.r";İ;; 
i;;;;;,;lt*İ,İ,ı.r" "ı"."r 

gia.receğine dair taahlrüt vefecekiir

lOR.İİ:.İt t.,ll. ,-il,ınden i!übaren en a bir } ıl olmalıdır,

l L.Her bi. e]ekfod ile b,"*' *"İ,j" o)Ji-lj";'a",lİ-a",l,,ş ," l, l adet Intsoducer Se! veıileceği, işl,ji:

esnasında oluşabilecek b"kü"".:;;;;;;;;g.İ.t.""gi ,"j,du ınroducer Seı verilcceği raahhul

ediimelidir.
a lnU.,ducer sel d,Bü ldı :

i. iıtrakrdiyü Defibrilatör şok el€ktodlarlnln yerleşlirilmesi işleminde kuIlmılacainı,

ii.onjinal. sienl mbıIa,Jı içeri,inde sunulmaIldır,

iiiset içerisinüle l 
"Oo 

p'""İ"Ş,n*'t, ve dilaröd, i adet ponksiyon ilıesi ve 1 adet J uçlu kı]ı\u

tel bulunacakır. Peel]i;;ru,";;h.i;;;;" hava embolisını.onl.mcve vönelik olğal valf

mekmizma]ı ve "side-"alİi'l";;;l;;;,, İ;t;çap" teslim almucal, i;l "lektod'elekğodlı,i 
ii,

9. AV aral]k değerleri Progrmlrabilmetidir,
io ıv *ı* 

9E{2"ikalp 
hızına 8öre otomatik olrak ayrl

Ca: un vecıesİsag ı1i\ıasüma v6 u}s! ama Me,ke:
Ga Unlle6Gsl sağ ( &aşt ma r'e !yg!Lama Me*ezü



cızi üJvcensiresi
sağlık uygulama ve Ara9tllma Merkezi

TEKNlK şARTNAME LlsTEsi

Ij|
cazi üııTiVceasi-resi

sağllk Uygulama ve Aİaştırma Me,kezi

TEKNiK şARTNAME LisTESi

Döküm Tarihi i 11l12t2a2a 1a 43 aa

istem No : ,10699

istem Tarihi i a7r,2l2a2a

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboraiuvan stoğu

Döküm Tarihi ..11il2t2a20 1a 44,aQ

İstem No ; 10699

İstem Tarihi : a7n2ı2a?D

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboıatuvarı Stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16o25 ELEKTROD, ATRIAL (AKI|F-PASIF FIXASYoN) (3/H)

ELEKTRoD,,{TRiAL (AKTİF-PAsiF F[LüsYoı])

t,Elcktrodldbipoldolmalldır,Lümhalindeuıpoluprogrum.lanabilmelidiı
İ İİ"İ""aİ. ."'g *lyua yerleşmc} e u} gs ı(Lildc ü§üllmış olmJı!ıL

3,E]ektrodl&n gövde,i ",ili"on,İÜ",:',İy,ı 
]'poliüretm" malzrme ile kapll olmaltdtr,

İ.İİ.İİ"oaİ-n to*,ktörü lS-1 uyuıiu olmalıdır,

5.Eleknodlg steroid salgılı olmalıdır,

6.Tcklif edilen elektod,n muka ve moacl n@il$] açlk cçı[belirti]melidir,

7.Eiekt,odlr distribüto"" ı,"tiİi t}"İ,n"ju" *,l 
",'", 

gİ,*,ili olmalıdr, Bu 2 sene süesioce

^nır, cıkıbilccek hcr,*ı"ı"ü;'J;l;;;İıİ* a";*a, t"şulsuz ve ücreaiz olanl 1enisi ile

:riri,l';::il;:,ic]',fji,iu", ,*"ı",ıd ar rı a\ n Hhhüü edilmellJir,

8.El;ktlodlmn aktif v,r" p,,f ;İ::;;İ;;;;;J,nu sohip olmoına lı6ta ihtiyac]na göre kas

,.lİİiİi"",}iji u" oo,,uıe en u 2 fuklı senlikc vc en u J adeı şekillcndiıilebilir "s§lef,verilmelidir,

!moLuı esntında kur,l"ş,l,ul'l1İİ e iiİl*L, ,on'* ,| l",l""n l,*,lması sonucu datıa fglı

snİeıe ihtiraç dululm*,1,1i"O",tİ"llİ,l"ıru sıyleı ihıilucını kılıLılsız oltak gidcreceğine dıir

taa}üüt ve,ecçkdr,
l;;;;mıiiİ.;İ; *ihinden itibtren en u 1 yıl olmallür,

1 l.Her bİ elektod ile t"ıir,. ş"e]d; ö;"xilleri detaylodınlm,ş.en d 1 adet Introducer Set

vcfileccği, işlem esre,,d" "'İ;#;k;;İ"*,Jit 
O*",l*İ" gerekeceği sayıda lntoducer Set

\ eril(ceği ıJahhül edılmelidir,

" l"_Ş*:ailf:',jil,loaı", y,ı"ş,i,ilmesi işleminde kullmllaca!t,

;İ 6lil"aü.,Lİil ambalai ı içeri,inde smulmalıdır,

ii§.ı içeri.inde , 
"o,1';':,İ;;İ",;;;*,"',ıljuİo,ii, 

ı ua,, pon*.;::liİi;;;J,""',1j"İi,]"

kılJw !el bulunJclku. Pecl_au,ar shğdıh, küm' \e 1M

oluak valf mekmiİı'İ,l:::İ;:;\;İıi*, Slıeaüin çapı, teslim alınacak pil

Malzeme Kodu Malzeme Adı

S 016035 KORoNER slNüs ELEKTRODU PAslF (3/H)

KoRoNER sL\Üs ELEKTRoDL, PASiF

l,Elekrodlubipoluolm3IıdlrlüzumhalındeunıpoIaprogramlanabilm<lıdir
2.Elektodlt koroner sinü, d"lü,,;;;;İ;;";y"'nl" yJl"ğ,-1, ,1,g"n şekilcle nsrtmmış olnıalıdıı,

3.Elelıod]rln gövdesi'tiloon,l-UJ,::İ,1u "polıü,eun" malzeme ile kaplı olmalıdu,

4,Etekuodlil steİoid salgılı olmalıdır

S.İ"-lİ,l.a,l.".İ"l-"au-n muka ve model numarası açık açük bclidlme]idir,

6.Elektodla disıibütö. * ü.ri"i ,;;;;;.; u İ sene garanıiüi olmalıdtr, Bu 2 sene süresince ona}'a

cıkabileçek her iirlü eiem"a oi,i"r*,Ö, ]*,*ou"toşuı,* * ıı-"tsiz olarak 1,enisi ile değiştirilecc!

İ,","İ"" J,"nitu,, *a[ınJan a} n a} rı Etü;t.edilmelidiJ,

7,Ral'dmrü teJim ttrıhinden lıibtren en y | \ü! olma||olr,

8. E]ekfofun koroner s'*" r*'İ,,lİİl,"İ'içi" g""ll, "t,p,- 
,le!,totla biılikt€ sağldmaltdır,

1j aihadapi]ıaşikardisini(pacemakermcdiatedlachycardia)önlemeyeyönclikbiralgo,ima
bülumalıdlr

c- Pil kootrol cihuü (Programlayücı) özellikl€ri:

l, Hsto kontollerinde kul]mıta progrmLayücı ekfulnda a}nl eda EKC , ınFa},trdilal(
' 

.İ"lİ "e;* 
," pilin konşol e,naİınJatİ dau ro,m,n, 1sİnse, pucc, gösteren Ma,ker Chmnel

izlenebilmelidir.
2, Cihen mevcut ayüla.ı (modu, pace ve s€ns ParemetreIeri) belirlenebilmclidir,

], Uyeı eşik değerleri ve sens fonksiyonları ölçülebilmelidü,

a. C;rülcn lfuffi 8cregı )eni a}elmalil }apılabilm€lidir,

s. rıcaı<onuoıiinae,.]ih-.,on kontoljen bcnıtnPace-senseormlarıvejeneratöİün kalm

ömrti ölçü]ebilmelidir.
6 t \el eslğ; ıe\ti farklı 1öntemlerle 1apılabilir rca[ bu }dnıemlerin içeri5inde -otnmatik olğak

ıo16 vİğ ultı genişligı a7altılması" }ontemü mu!]ala buIunmnlıdır,

l. r""İ'.ol tlgill l,'.m kğ1 hem de biljisayr disketi !e,!eyx CD dzerine 12\dedi]ebilmelidir

t. Hu.a tıgii*i, atılan lod, endikasyon, implote edilen cihü ve doklor bilgileri cih@

kaydedilebilmeIidir,

l.u
GAzi ÜNiVERsiTEsi

sağtlk Uygulama ve Aİaştlrma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

€ı,'

lstem No ; 10699

istem Tarihi i 07l12l2a20

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboratlvan stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Ad|

s-o16o15 KALP PlLl DDOR (3/H)

Döküm Tarihi : 11112,2020 10|44:a0

zellik olmahdır

KALP PiLİ, DDDR

A-Fiziksel Özcllikleri:

l. cih-ın laplmdsı tib}um olmalıdır

2. Ilacmi l6 cc'yi, ağırlığl35 g/ı aşm@ahdır,

:. C*o r.lri,. ,y"" gmişlıgİ, l,aO empeOmsı ve pıogramlms altiızImiti v€ progmm

' ;jİ,;;';;;i;;,İol-ul, pil omt İ:n "n 
u J re n-e gumıi terlmelı, bu <üre içerisinde

"İ.r." 
oİlİ"İ t*r,l,-sf ;eğiiliril(ceii di,nibütöı !e fueüi,i fimJ EafınJan aln alrı

orlİliİ Jaİİ.aiOi..'S, ] sen"İik slre cİıu,n hastaya yerleştirildiği 8ün başla)- acaklr,

4, Raf ömrü teslim trihinden itibren en g l yl] olmalıdır,

B-BradikArdi Tedavi Özellikl€ri:

l. Cihr DDD(R). DD(R), Vv(R), AAI(R), Doo, Voo, Aoo modluına programlmabilmelidir

; ;;;;;; J; - 40- l00 ppm ralığını kıp,alacak bıçimde progmlmabilmelidir

]. Aüış\ohajı(pulsemplimaeıacğ,j"İu,(inenu0,5-S,0\,rentrilıilılerJiçsenil0,5-6- 
İuJl,!,nİtupr"y"cı,[,şekılıJeprogramloıbılmelidır

a Ür- ,"".İrl,Ü rr,l,e *idt1,) a"g"l",i,n - 0,,1 - 1,0 ms tra]ığını kapsayacak biçimde

prorylsebilmelidir
. İj'İ-rİ..ina. ul.ri!iE algüLayücı bir sensöı bulunmalıdır, Hız cevaplılık yanıt faktöil ve

mdksimum <nsör hüzı progrmlmabilir olmalıdır,

o, 
'l"""i*aiy* 

a.ı.oogmlan duyutıllk (sensitivite) progrmlmabitiı olmalıdür,

7. Histeresis fonksiyonu olmalıdr,

8, AriaL ve venriküler sensing v€ Pacing Poluiıelerinin her biri ayn a}t Unjpolr ve Bipolar

9,

l0.
l].
],2.

oltrak prosamIanabilmelidir,

^"i*İr"-U*-lal* 
nefr3tıer p€ryod]ar a\ TlilJoilir olmalı,lır

AV ualık değerleri programluabilmelidiı,

AV ualık dclerlerini kaip hızüna göre otomatik olarak

Mode Switch ozel)iği sayesinde oluşabilecek üihilerde pilin çalışma modu

değişebitmelidir

eİekroduelel,codlm ile uymlu oiacakt[,

;rİaf Oruii teslim tuihinden itibğcn en M 1 yıl

İ-, O.*."" 6<*^1iınma !s !y9uıama Me&ezı

ONAYLAYAN



T,c
GAzi üNiVERsiTEsı

sağltk uygulama v€ Araştürma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

T.c
GAzi üNivERsiTEsi

sağlık uygulama ve Araştrma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

istem No : 10699

İstem Tarihi ,, a7r,212a20

Bölüm Adı : Anliyo Hemod]namü Laboratuvan stoğu

Döküm Tarihi 1 11l12l2a2a 1a a5,aa

istem No ; 10699

İstem Tarihl i a7h2ı2020

Bö|üm Adı : Anl]yo Hemodünami Laboratuvail stoğu

Malzems Kodu Ma|zeme Ad|

s_016029 ELEKTROD VENTRlKÜLER (AKTIF-PASlF) (3/H)

Döküm Tarihi : 11i 1212020 10]45 00

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16025 ELEKTROD, ATRIAL (AKTIF-PASIF FlXAsYoN) (3/H)

trLEKTROD, ATRi,üL (AKTiF-PAsiF FiLi\SYoN)

l,Elektrodlubipoluoimalıdır'Lümhclindemipolrprogrmlmabilnelidir'
İ,Sİ.nr"al- ,"g 

""iyuma 
yer]eşme],e u}gw şekilde truillımış olmaııoü,,

3,Elektodleın gövdesi 'tillcon ruUÜel;',=el a :'polıücu" malzeme ile kaplı olmalıdır,

,ı.iı"ktoaı*n ko*"kıörü IS-1 uymlu olmalldır,

5,Elektrodlğ steroid salgılı olmalıdır,

İ.İ.]jir.Jil." l"l*"ılıİn moka ve model nmuısı açık ıçık bclinilmelidir,_

7,Elektodlr distribütoile tiıetıci triiindu en z 2 sene gumıili olmalldır, Bu 2 sene siiresınçe

ofu},a çükabilecek he"ul, a,İ"-",İİİ,"r]J,İtl'* O",İ,*'" l"şuIsuz ve ücreısiz olaak yenisi ile

İ.İŞiİl"."u, 
"",,.i 

ıe di:ribLıör tgufınJü ayn a)n Eahhüı edilmelidir,

8.Elekrodlmn aktif v"r" p"""İİ,*,İ""U*'-o'ına süip ol,om" hsta ihtiyacına göIe kfr

,.iİlil"""f;jl u" ,r,,orc en u 2 fşklı sertlikte ve en u,1 adet şcki[endirilebilir "sİylet" verilmclidir.

lmnloı esnsında kg),l,},l,b";,l;;;ü;l" ,o""" ,,_,l,,l";n haalmmıı sonucu dıha fulı

llİ"İ;İ,;';;l;;;ili;,'"İ"İjİ;İ;",iiı"i iı";l*,n, ı-,şıııkjız oıil]! gidereceğine dair

ta-a.]üür verecektir,
lO]n"to*u,"rli- ,-ihint]en itibaen en g 1 yıl olmalıdır,

1 1.Her bir elektod ile ti.,,". *"c] 
j; o;.ü,,tüJ.i d",uy ıon,ı*,l,,ş.en u l adet lnftoducer Set

vcrileceği, işlem esna,,d" "lJ;İ;;;b.İ],*,Jİl, 
a*,l,aJ gelekeceği sayıda lntfoduceı Set

v€ri]eceği taahhüt edilmelidir,

" $:İİ:İ:İffi';İoaı-,n,n y,ı"ştı;lmesi işıeminde kuıımııacaktır,

ii.o;jln"ı.,i,iiı -oolıi, içerisınde sunulmalıJlr,

iis(ı içerisindc 
' 
,o,,;İİ:;;";,;İl"İ Oiı,İo,ı', ı ade! ponksi\on ienesi \e l adeıJ uçlu

kılar u ıel bulwaca(l,'P,"İ-"*"İ,'l""İ, lmma_r.e hl.a embolisini ön]emc) e )öncli},

olaak valf nıekmiİİ, ,"i=ia"-*"l, ol,ulüdtr, Sheaüin çapı, teslim alnacak pil

ELf KTRoD, 1,ENTRiKÜLER (AKTiF_PAsiF)

l.Elelrodlar bipolJ olmalıJır t ıu um halinde unipolt progmmlanabilmclidır,

2. Elek(rodlil sağ tenır,lüle 1 erleşner e ur uun 5ckllde 6dlmm]ş 0uı!ılıulı,
j.gİ.lİ."İİ*," EO"J",i \ili;on rubb;i' yc!a ,'İolıtrem" mılzeme ıle Lıplü ülmalldır,

4.Elektodlrın konnektörü lS- l u}-umlu olmılldır,

5,Elcktrodltr slefoid salgıJı olmalıdır,

İ.İ.tİii"lil.n "l.ttoaıİn 
narka ve model numardı açık açık beli(ilmelidir,,

7,Elektrod]d disfibütö", li*'"l,,"i]"J"n,n u 2 sm guoıili olmalıdıı"Bu 2 sene süresince ofu},a

clLabıle_ek h€r rullü <leü""d di,i;;;;;, ;*munda,koŞul,uz ve ücret(iz oldal },enir] ile değilılrilc_l,:

i.'",i.; ,. ai,*tı,o, -afındm arrı a)rl taaİı}ıuı <dilnelidlr,

8,Elektodlrın allif vev, p*ir nı*,ıj" ,"t"nizmasına sahip olmasına hasta ihli_vaclna görc karü

,.lİiİi.,"",|i"T r. oo,,ore en ğ 2 farklı se(likte ve en u 4 adet şeki]lendirilebilir "stylet" verilmelidir, iılı2i:,:ı

esnsında k§şülaşılabil"*k güç;jlİ* ;;;; ,r} letlerin hasxrlmma5ı sonucu düa fela styleto ihtj)ac

duvulnası hatinde istek,, .*r,."'rş'ı" İİİİİ".,"İİ-r,İ*", .ı*"ı. ga"reccgine dair taahhü! !erecekliI

ıonafomrt teslim toihinden ilibren en @ l yıl olmalıdr,

l LHer bir e]ektsod ile b,u,*. "*ii" 
o.",iii,Jrij.,"ii*o",i.ş "" 

. l adet Introducer Set leri)eceği. işlclı

esn§ında oLuşabilecek b"tl"""İl a'",l""l" ge'rekecegi sa!ıda lntoducer Set verjleceği laahlrül

edilmelidir.
u. 1nro6ra", 5ç1 deuı laı .

i. rrı,cı taip plıi eiekFodldınm yerleştirilmesi işleminde kullmılacak!r,

ii.Orijinal.,İeİ,l ambala.j, içeririnde,unulmalıdır,

iiiset iç.risinde ı 
"a* 

i'""i""ly ,ı"t, !e dila!örü, l ade! ponlsı)on iğnesi ve ] adet J uçltr :ii1,1,_

teı bulunacaktrr. peeı:;;";;'"ö;;;;"; t,uva emtoiisini.6"l""te \önclı[ o]tral v3!J

.ekmizmal.ve..sıoe]lHlil];;-*'il;i;ç"pl,teslimalın.ca}iilelekrodu/elekf,,\j,ı.lı
u). umlu o]acaİ!r,

ivÜf omru teslim wihinden itibüen en u l yıl olmaltdır,

cazi üJı?Ensiresl
sağiık uygulama v€ Araştlrma Merkezi

TEKNiK ŞARTNAME LiSTEsi

lstem No 1 10699 Döküm Tarihi 1 11l12l202a 1a:45 Q0

istem Tarihi i 07l12l2a20

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinamü Laboratlvail Stoğu

Malzeme Kodu MaIzeme Adı

s-o16o16 KALP PlLl, DDDR t.R UYUI,1LU (3/H)

sala ] ol ]

deği§ebilmelidif,
ll Öiİİa"pil,"şil-disini(pacemakermediatedBchycardia)önlemeyeyönelikbiralgorima

bulumalıdür

c- Pil koEtrol cihdı (programlaytc' özellikl€ri|

1, H§B kontrollerinde kulloılan progrmla)-ıct ek,$ında a}nı anda EKG , infakddirak

elekbogrmlğ ve pilin konnoı ..n"r,nJ"kid"u.anımını (sinse, pace) gösteren Mfker channel

izlenebilmelidir.
2. Cihazün mevcut a)arltrl (modu, pace ve sens paremeçeleri) belirlenebilmelidir,

3. U}m eşik değerleri ve sens fonksiyonlan ölçülebilnelidir,

4. Gorülen lüzum gereği yeni ayarlmalar yapülabiimelidir,

5'Hastakontrolünde,ciheünsontontroldenberiompace.Senseomluıvejenemtörünkald
ömrü ölçülebilmelidir-

o. U\trı cşiği tğs(i fat lı )önıemlerle }apllabillr ilcat bu }önıemlerin.içeli,inJe "olomat,k oIaral

loIıaj vejauyrı genişliği rltılmasi' yönıeni mutıaİa bLlunmalloır,.

Z. ronİ,a İilgil.i hİm İıagt, hem de Uilgisa}tr disleii veAe_va CD üzcrine ki!dedilebilmelidi,

İ. İl*r" tlgiİ..i, ,lılm lod, endikasyon. implmığ edi]cn cihe \e doltor bıl8ileri cihua

kaydedilebi]nelidir,

ı L',

l(A]-P PiLİ, DDDR }tR L\ar}ILU

A-Fiziksel özellikleri:

l. Cinğın kaplmrı (iunyrum ol,nalIdı,

2, Hacmi 15 cc'yi, ağrl]ğl 35 gİ'ı aşmamalıdır,
j, C*o ra"l,, 

"l,*, 
genişligİ, lcaO 

"np,aansı 
ıe progrmlanın ılt.h]z l.imiti !€ progrm

h^dı!nd.n hağmsız olxrul. pil O,nl İçln ln - 3 ,eıİe guanti ıcrilmeli, bu §üre içensiode

İaİ.""" ,l1-1.,İ" İ"r,l,ksız jeğilirılecegi dısıribüıör ! e ietici,lüma brdındf a) n ayn

;:];;;..JJİ;;İ,İ';; İ',*,jıi ,ı* ,iı,-,n ı,J{a\ a }erleşIirildieı gün bJila} acalttr,

4, Rniönrü t€slim ta.üinden itibtren en u l yll oimalldır,

5. Cihr, W qünlu olmoliır,

B-Brıdikırdi T€davi Özetlikl€ri:

1. Cihu DDD(R), DD(R), w](R), AAt(R), Doo, Voo, 
^oO 

modlaıına programlanabilmeJidir

İ oİİt . l-iİi 
"" - 10]ı00 ppm aralığını kapsa}a(al biçımde programlrabılmelidir

] Cükl5 \ol!ail (pul)( o.pl;*a,, o,e"i,";" içın en u 0 5-5,0 V, ıen(nlülılerl içün en U 0,5-6

" 
İ -İl,q,n, l-"p."l"cxk )ekild( progr3mlanab,lmelıdir

. ;;;;;;;İrÜ O"l." oiati'1 a"g",l",i 
"n 

o 0,4 _ 1,0 ms ilılüEınt kapsayacai biçimde

progwlmabilmelidir
, 6illr"ri"a. *,ivite algülayıcü biİ sensör bulunmalrdtr, Hüz cevapllhk ymt faktöfr ve

maksimum sensör hızı progrmlmabiliı olmalıdır,

o. imutara;yat eletnoglmlaEduyarlılıl (seositivite) programlanabilir olnalıdür,

7. Histeresis fonksiyonu oLma]ıdır,

E.Atria]veventiküleısensingvepacingpo]ilitele.ininheİbiriaynayrıUnipolarveBipolt
oiarak Progrmlmabilmelidir,
eriy ai ıe-Vent;l,iller Rcfrakter peryodlo ayulmabilir olmalıdır

eleltrodıı/e]ektıod]m ile uymlu olacaktlr,

ivRafömrü reslim tdihinden itibaen en u l

Ga;] ÜniveGnesl sağ]ık fuaştma v6 Uygulama Merker

AV ilaIık değeılcri programlanabilmelidir,

AV tral,r değerleriDi kalp hızırı g,re oıomclik o1trak a\ ğla} abilenlPe9ık olmalıd,r,

v"a"J*,.,ior.ı,g, *yesinde oiuşabiiecek rımi'erde oıomatiL/ırdlpılin çalışma modu//-

c"r, ı"*L,t" 5:ark A,aş|l.a ve Urgu'a,a Me4,:,

ONAYLAYAN



cnzi üııTivcEnsirEsi
sağlIk uygulama Ve Araştrma Me,kezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağllk Uygulama ve Araştlrma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTESi

İstem No ; 10699

istem Tarihi i a7r2l2a2a

Bö|üm Adl . An]jyo Hemodinam] Laboratuvan stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adl

Döküm Tarihi 1 11112!2a2a 10 46 aa

s-016031 ELEKTROD VENTRlKüLER (AKTIF_PASlF), ı,lR UYU!\rlLU (3/H)

Döküm Tarihi ; 11/1212020 10 46 00

istem No : 10699

İstem Tarihi i 07]12ı2a2a

Bölüm Adl : Anjiyo Hemodinamı Laboratuvan stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Ad|

s-o16028 ELEKTRODATR|AL(AKTIF,PASIFFlXAsYoN),MRUYU[nLU(3/H)

f,LfKTROD, ATRiAL (AKTiF_PASiF Fİ)LASYON), MR LYLMLU

l.Elekrodlu bipolu olmalıdlr, Lüzum halinde lliq"l, p,:g,"'_l,_llb^,]:,,_'id''

: tlektrodld ,ag alrl} uma \ eİ l()f,\ c U\ cun 5eL,ld< u(Jlmml) ulııldl üuüü,

3.ElekrrodLğın gö\desi ,',lll*n *Uİ*;İİ1" ip!liuretun" mJlz<mc ıle LapIı olmalıdr,

l,İİ"ktoalu,n İonn,l,törü lS- l u)umlu olmalüdrı,

5.Elektodltr steroid salgıiı olmalıdır

u. r.lİİİJll* "l.r",au-n 
mıka ,e mcdel numJrı,ı açık açık belınilm(lıdir,

?.Elektodle distribütö, 
"" 

ur"t;.i w.ıiio"" 
"" 

_ i ,*" g_urlıl ol.ulld lL.Bu 2 sene sitresince o@ya

cılıbiiecct hcı 
".,o 

.,"*^o o,,il"İl",İ;,-;;;;;;;'*;;i", re ücresiz olual 1enisi ıle degıŞıürileceğl

İr"İ;", 
"" 

Jlr"iUt,O, ı-dlındın a\ rı a} n ıaahhüı ğdılm,li\jiL

8.Elckrodlann aktif ve}" p*if fiÜ,;;';"İ;nl"u,,nu ,ut,lp ol,",,na hbta ihtiyacına göre kdd

,.iİi,ii.,",}i"i ,," ,o,,*,e en u 2 farklı senlikte ve en ü 4 adet şekil]endirilebilir "sşlet" veıilm€lidir, lmplanl

esnasında küşüla§tlabi]"""k gü;;;;;;;";* ,üyleılerin hasorlüm§ sonucu daha fela sı_ylete ihii,laç

duvulmas! halinde istek,, .r."" Ö','" İİ,,İ".,"İİ-İ,ı*r,, "l,*"ı 
gi,ı.*ceğine dair iaühüt vereceklir,

lOÜİ..rti ,",li, o,it,ındel i(ıbxren en u ] ) ıl olmalıdır

l lHer bir elektrod ile bi.ıit* 
"r"E,i" 

u.Jl,i.iJeulıand,nım,ş "n 
z l Jdet Introducer set !erileceği' iŞlcm

esnasında oluşabilecek b"O'"",?İİ11"l"la-Ğ,İ""gi ,ul,a^ lnuoO"er Set v€rilcceği ğahhüt

edilmclidir.

" i:iİ:İİ:T"iİrİil".',Jilodlu,nın ye,leşti,ilmcsi işleminde kullanllacaktır,

,;.Onjlnal,,İe;l amO"lııı içeri jinde sunulmalıdır,

iiıSeı içerl"inde ü ,",,;;,i;;;, 5hcıüh !e dllaıorü, I adcı punk,ü,on igne"ı re l alcr J uçlu kılaıuz

ıel bu]una,"Lıır, 
'",İ,;;;';;;",hl;;;ve 

hara embolisıni,rjnlemc\e !cinclik oIJ.L tail

m"lm;mui,," "sia!-1],İi'İı..;;;Ğ;;;,apı, tcslim alınacak pil clektod,lelektrodltrı üle

uyumlu olacakt]r,

i,İaİOm,il teslim tarihinden itibaıen en a 1 yıl olmalıdır,

ELEKTROD, vENTRİKÜLER (AKTiF-PASin, ıın, uyuırı-u

l.Elektrodltr bipolar olmalıdır, Lilum halinılc "liıı|* 
p,flil]l"_1llTİ]_Ji,

2 tleklr,\dlr sa; \ enrriLüte \ ellc)me\ e D\ pun !ekllde ta(arıanm1' ü)]lllJlıull,

3.Elekroüllğın gövdesi 
"iüi,o,,;;;,;;;'u'politreun'' 

maIzene ile taplı olmalıdır,

İ.rİ"lcı-oal-,n İonn"l,törü lS-1 uyumlu olmalıdır,

5.Elekğodlğ steroid salgılı olmal,dır

İ.İ.ljll.all.".1,1"oaun maıLa vc model numaıA, açıL açı[, belınilmclidir,

?,ElekİodIddistribütörveiiretrciwaf,"ioenzisencguontiıiolmnlldlr 
Bu2sencsüresinceotava

cıkabilecek her srlü elektod disfonlsiyonu durumunda koŞu]suz vc ücrelsiz oloak yenisi ile degiŞtiri]e'jgi

İr.,İ.'i 
"" 

J,.o,Uii'O, -afınJu J\ n a! n Etüut e,lılm,l,dir,

8. Elektrodlilün aktif vey" p*if d;;;;;;';k^"i"*,"" ,"l,ip "l,*ına 
hsla ihti)acına göre karar

veri]ecekıir
9 E]ekEodlar ile biJlikte en - 2 f.ilklı sert]ikte ve en , .1 adet şeki]lendirilebilir "sry-let" lerilmelidir, İnıl:ı;

esnasında karşılaşılabi]"*X gtiJllrİ* ,o",", ,tyletLerin hasillmmasü sonucu daha fela st}lere ihlii aç

duvuim§l haıinde islekit "uJ'İ;l 
İİİ;;;,;;*.rİ,İ* "r,* 

gı-"ceğjne dair Eatıhüt !ereceklir,

lO]n-ıfo*i ",li, 
unl,inden ırıbıren en u l vıl olmılıdıı

l L_Heİ bir elektod i]e br,,o* 
^ii,i^ 

ir.il*,;ı J.t"ı ı"nor, ı.,ş .n , l ade! lntroducer sct ve'i]eccği, j 

'l]İ
esnasında oluşabi]ecek b"-'"";:;:İ İ;;İ;;;;g""r,*g, "ı,au 

ln"oducer Set verileceği Eahhül

edilmelidiİ,

" i:ff::?li;'rlili]iloaı-,n,n y,ı"1;,iı,cSi işleminde kullcnı]accİtlİ,

İi.O.i,j;nal,,,,ll -tul"iı icerı,inde sunulmılıdır,

iiiSeı iç<risino< 
' 
,,l";'";İ:";,:;;;,;,İ alj"İo,u, l adcı ponlsı\on;ğnc§ı !e l adeı J uclu k ı,

tel bu]ulacaktır 
""İ;;;.'si;",h,.ıl;";;\; 

hd\a embo|ı,in|,jinlemc\e \dnğliL Jlr]k \al:

..t"ni,."ı,,"'..ij|]l]ii.iffi;l,;;;.S;;t;çapı'ıeslimallnacakpililektrodu/c]ekğodltr.ii
uyum]u olacalilr,

iviJomrii teslim tarihinden itibaren en E 1 yı] oImaltdır,

l2.F.tekıroı MR uyunlu olnalıdır,
13.

clzi üJvcensiresi
sağllk uygulama Ve Araştl,ma Merkezi

TEKNlK ŞARTNAME L|STESI

istem No : 10699

lstem Tarihi i 07l12l2o2a

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvan stoğ!

Döküm Tarihi 1111121202) 1a:460a

Malzeme Kodu Malzeme Adl

s-ol6017 KALPPlLl,DDDR VENTRIKuLERPAclNGAZALTlclÖzELLlKLlALGoRlTMAsloLAN(3/H)

KAI-P PİLi, DDDR, !,ENTRiKÜLER PAcniG AZALTICI ÖzELLiKLi AıGoRiTMAsI oLAN

A-Fiziksel Özellikleri:

i3 cihuda pil taşikardisini (pacemakeİ medialed !ach}cildia) ön]emeye !,önelik bir algorima

bulunmalıdıı"'1'."Öİİ*-",*"''"", 
o r in g a, ot ı ıc ı öze I l ikl j dl ga r i ı mr ı o l ma l ıd ı,

c- Pil kontrol cihazl (progrımlaylc» özellilderi:

1, Hasb konEollefinde kullilılM progrmlavıcı ekrmrnda aynı mda EKc , inğaltrdiyak

elekrogTmld ve pi]in k""f"l ","r,,;;;;i;";;;;ın, 
(sinse, pa"e) gosı"ren lvtaker Chmnel

izIenebilmelidir,
l. Jİİ-* *"u.u'"r-arlan (modu, paçe v9 sens paremetreleri) bclirlencbilmelidir,

] İ.*.r'l O.g*l.ri !e 5en, fonksi}onlil dlçLlebilmelidir,

o clruı.n ırr. r*cgl )eni i}illamalar vapılabilTelidir

5. Hasta kontrolijnde, "it,-,,on 
1,onnojİ,,İ beri tüm Pace - Sense oroltrı vejeneraıöfu kalm

önrü ölçülebiLnelidir,
6 l tJrü e§üği ıeni fglIü }önlem]erlc )apllabilir ancal bu !Jnüemlerin.içerisinde 

'o1omatik ol3rll
- 

;;'ui -;; ,}-, geni)liAi ualtıIma,i'}onİemi muİlaka buü6manoır,

' 
İ"İ,l"İİİr']*i'"* İ,"!,r l," a, U,lg;*"**diskeıi\e !e1a CD üıerine"ltayded'lebılmelıdir

İ İr*,"İl'gİİ..l, "t,l* 
lod, enaikaşoİ, inplante edılen cihü ve doktor bilgileri cihğa

kayd€dilebilmelidir-

'1l1

Clh-ün kaolamas! titmlum olmalıdır

Hacmi l6 ic'li. ağtllğı ]5 g/ı aşmma!üdır

Çlkış \olüajl. uyilı genlşl,gi, ıead (mPedansı te ProgjamlMm alr ıl1,|jmi,i l." 
plİ,,İ

modunJo baimsız ola"\ p,ı o,ru ,ç, ,n u l?ıİe guanıi ",ilmeli, 
bu süre içerisinde

İ'jİr""İ'lİe-rİ" l-r,l,'sız d,gü)ıtrileceEi di(uibü!ör ! e üretici fima urıfındu al rı al ıı

Jj']İİ, Jİİİ."j'j" 
'rİr'l'..n,Tir ,u" ,il,-,n ndju)a !erleşlirrldiği gün başla,aca],ttr

Rafömrü teslim tarihinden itibaren en u l yıl olma]ıdır,

BBrıdikardi Tedavi Özellikleıi:

l. ciha DDD(R), DDI(R), w\R), AAl(R), Doo, voo, Aoo modlulna Proerınloabilnclidir

i. iirrı*-,i,.""r+o,ıoopp.t"l,ğ,n,lapsayacakbiçlndeprogrmlmabülmelidir
]. Cıhıi\olhiı(pulse*pli,",j,,d,g*;;,;;;iİl","-bS-S,OV,"nriliilerıiçinenz0,5-6' İ r,"l,e,";l"İ-l",a[ ;eLildeprogra-loabilmeliJir
. 

';;;;;;rÜ 
@,l." *ia*1 a,g",l"i 

"n - 
0,,1 , l,O ms ilahğınt kapsayacak biçimde

progrmlmab;lmelidir
5CihMüzerindeakiivtrealgllayüclbırsensörbulumalldır,Hızcevıplılıkymıtfaktörüve

,"İai.*,"n,O, hızı progrmlmabilir olmalıdır,

U İ"r*-arrJ 
"I"nuogramİara 

duy-tlı1,1< 1seDsitivite) prog,dldabilir olmalıdır,

7. Histeresis fon]§iyonu o}malıdır,

8,Atrialvevenrikü]ersensingvepacingpola.itelerininherbiriayrıa!'rıUnipoltrveBiPolar
olarak programlrabilmelidir,

S ;"ir;İ"""V"*.ilüler Relıakter p€ryodltr a),arlmabi]ir olmalüdır

l0, AV aralık değerieri progrmlmabilmelidir,

l1. Avila]ükdeğerleİinikulph,zınagoreotomatikolarakaya,layabilenözellikolmalıdır,
12, Mode Switch özelliğl ,"v"ind" oluşJlJ"İ u,l,,,l",a, o'o",,l ol'hk pilin çalışma modu

saqı l T.ln./ea Ho.e! LEWr

caz,-n .es:es|s.Er, ı,a,( -a ve -,_:, : l d \i ,e"

değişebilmelidir.



GAzi ÜNiVERSiTEsi
sağtlk uygulama ve Araşttrma Melkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

,:-

İstem No : 1c699

lstem Tarihi i 07ı12ı2020

Bölüm Adl : Anjiyo H€mod]nami Labolatuval stoğu

Döküm Tarihi 1 11l12l2a20 1a 47,0a
oöküm Tarihi : 1 1/1212020 10 a8jc0

Malzeme Kodu Malzeme Adt

s,c16025 ELEKTROD ATR|AL(AKI]F-PAS|FFIXASYON)(3/H)

ELEKTRoD, ATRiAL (AKTiF-PASiF Fix\sYoN)

1.Elcktrodlalbipoluolma]ıdr,LüumhalindeunipolupıogrmluabilmeIidiİ,
İ.İİ"'lİ"Jİ"r."İi "*rmalerleşmele 

u1 gun şekilde trslffi ış olm3]ıdıı,

3.Elektıodluın gövde,i 'til,un ,lİ*i "İ" 
]'poliüreım" malzeme ilc kıplı o]maLıdır,

a.İİ"tt ualmn İom.Llörü lS-l u}ulu olnaiıdrr,

5.Eleltodld ste,oid salgılı olmalıdır,

İ.İ"tİİÜil"" 
"İ,1,o"dı]n 

mrka vc model nursı açık açık belinilmclidir,

7 Elektıodlt distıibüto, ," O*ıi,i ı,u'i]n-j- !, L : *n, _q,-"ll olmıhdır, Bu 2 sene süesince

onara qıkıbilecel l* ,*l,i ,l"İ,jİa"'Jİ,"r"'nl",,İ", O--"^*l, luıulsu \e ücre(siı olila_k yenisi ile

İ"*İ'l'lİ.İ,İİ,İ,; * Oi,"iU,ııo, w,l"ae d} n a) n L!ühüü edilmeIidir,

8.Elektodlann aktif v"," o*" uİl"*Ö"',,İ-lİ"*"nu ,ulip o1,o,n" hasn ihtiyaclna göre kua

,.iİİiİr,",f;ri u" or,,ore en e 2 fğkh seniikre ve en u ,1 adet şekillendirilebilir "stylet" verilmelidiı,

LmDlant esn6ınJa Lilş,loş,l"b"r:J ;;;İiİkİ" ,o"'* 
"ı 

l"lİ"n 1,6ill"msı sunucu daha faz]a

sııirıe ihıiıaç dutulm*, h"li"\i'"'il.'lıi'.'i";" r,,,ı",lı,,ii..,", ı,_*ılı[>ız oiüa.}i gidcruceğine ds

ta'ahhüt verecekir,
lO.İ"tO*U İ*li, wihindcn itibtren en e ] yıl olmalıdır,

1 l.Her bir elekıro<l ile tİ"n" 
","İ,j" 

J,Jtl"i a"t";-l-ao,1,,ş en r l adet Introducer Set

verileceği, işlem esnc,,,l",l,§;b;;,"k;;;;;İ;;"i,;" gerekeceği sayıda lntroducer Set

\ erileceği tühhüt ediImeliJir,
a. Ğıroducer seı deat luı :

i. Kalıcı kalp pili elektodümnın yerıeşirllmesi işleninde kullmılacaktr,

İi,O;jinul. 
"*il 

*U,laiı içeri,inde sunulma]ıdır,

iis.iıç"n.ina" , 
"d,, 

HJi:;;;' ,il;,;;;;t;;;" , "9:,.i:*r":ilİ;;,j§J,:,;;j.lii"
k,ıı*u ı.ı buluıeakıır, Pcel-ıwar sheaÜ, kmmd \e hala I

ol."t ,uıf ,"koi*uİ, ;;::,İ;;:;\;İ;"lıdu, Sheathin çap], teslim alınacak pil

eIcllodu e]ekuodlm ile uyumlu olacı}iıır,

ivRaf ömrü leslim ırihind(n ilıbtren en u 1 yıl olma]üdlr,

@ ,",,::*'iİi"-:::*;:;-,

istem No ; 10699

İstem Tarihi i a7r2ı2020

Bölüm Adl : Anliyo Hemodinamü Labo€tuvar] Stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16029 ELEKTROo,VENTR|KüLER(AKTIF_PASIF)(3/H)

ELEKTRoD, ITNTRiKtLER (AKTiF_pAsiF)

1.1-]eltrodlrbıpolırolma]ıdır Lüzunhal,ndcunipoluprogrmlm_ıbılm<lidiı,

İ İ İ.İ""Jİ* ,"! ,.,,ilüle \ erl(şm<} e u} edn i(L,lJe bsil]anm ı) olmilıJır,

3,Ele},todlilln göldesi .tiıi.o" .iıi.:,".]ru ^poliürctan" malzeme ile kıplı olmalıdır,

q.İİ"ktoal.,n İonn"],törü lS-l uyumlu olmalıdür,

5.Elektodld sleroid salgılı oLmal,d,,

;.;"Htf ;İ;İ,İ;J,; mfka.ve mode] numtrası açık açık beliftilme]idir,

7.Elektrodlr distribütö, ,. o,"u., *"ı]n'a_ 
"n 

_ ire* g;.dıll oı.ulıd[.Bu 2 sene süresince om!a

cıkabilecek her türlü elel""ı a;tJr'i'*, a.rununda-koşulsuz re ücretsiz olaak Yenisi i]e değiştirile'.ai

lİlİ,ll ,. İ'.rjİuİ., İ-,i,"dan ar rı ıyiı aaihüı ediımeıı,Jir,

8.Elcktsodlrın aktif ver" o*'"'O*,j"',İnİ"*,n^,"l;p a,",,na h6ta ihtiyacrna göre kd

veri]€cekıiİ.
9.E]ekEodlÜilebirlikleenr2lafkhse(likteveenu'lade!şekillendirilebilir.stYlec,veriimelidir,impjrİ:

esnöında kdşılaştlabi]*"* g"io'oi*,",", ,şLetierin hcailmmasr sonucu daha fula s!-- lete ihliyaç

dü!uımsı haıindc istek,, 
""* 

İİİlİ İİ İr"",.Jı,-İ,l,ı* "l"""ı 
g,ı*.ceğine dair ğalüüt !creceklir,

lOnlİo.ru İ*ll, 
',,l,inden 

iıibden en il ] }ılolmalıdır
1 LI{er bir e]ekfod ile b*,,*. *"e,İ" i;.İ,a,Jrİ j..y,*a",ı.o ." - l adel lnfroducer set Veriieccği, iŞjeıl

esnasünda oluşabilecek b*,*.'Jİİİr..n,Jg"'."l...e, *},d. ı"*ducer Ser !erileceği laa]rhit

edilmclidir.
a. InRoducer5etdeB\l!ı.

i. Kalıcı kalp Pili elekrodlernm yerieştirilmesi işleminde kullanılacaktır,

İ,.Oİlin,'.,İ,İil -n"l".;ı 
içerisinde (unulmJlıdır

iıiSeı içeri,inde l 
"a, 

p'",İ""ll 
-,l,",t, 

\e dilatorü, ] adet ponk,iton ığne,i !c l adcr J u;,u Lılı, , :

ıel bıluacalur. p.eı]i;;i,;;,Ji.;;";;;,; ha*a emboıi.ini.anleme! e vön(l,k olğ* ! ıi,

mekmizmalı ve "side-"a;i,;';ı,;];;;, ;;;,;çepı, teslim alınacak pil elek§odu/elekrod]j,1

uvumlu olacaktıf,
ivİ^İO*,t 

'"Şi, 
mil,inden itibren en e l yıl olmalıdır,

cezi üıı]vcEnsirEsi
sağllk uygulama ve Araştlma Merkezi

TEKNiK şARTNAME LisTEsi

Hdta Lonğollerindc Lulleılm proe,mIa) ücı ekJmında a\ nı ilda t KG, inrakudi1 ak

el(ktog@lğ !e pilin konroI esnanoaıı d-a,-r""n*^,n, ',in", 
pu",'go)teren Miller Chdnel

iztenebiLmelidir.

Öın-.."""* "r.'-ı 
(modu, pace ve sens paremete]eri) bejirlenebilmelidir,

İ,, .,,l. a"t*,.ri ." ,ens fonk§ı!onlü, ölçülcbilmelidir,

İOrtllen luzuİ ge.egi ,eni alrlmala 1apılabilmelıdir,

Hasu konroliinde, cihuln son konEolden beri üm Pace - sense orultrı !ejeneİa!örih k3lm

ömrü ölcülebülmelidir
;]::::,::l;;; ;,;kı, ,öntemıerle yapılabilir ecak bu yönüemlerin_içefisinde "Otomalik olğak

"-' 
*'' 

;;;;;rligİ*ı,,ı,*", 1on,"i mutıakabuıunma]ıdür

r^_n^ı hiloil..i hem kağtt. hem de bıLgtsayar disketi ve/veya CD iizerine kaydediiebiLmelidir

;H;Ü'İ,İ,İ1;, lna,Xu»on, i*plun," 
"dilen 

cihğ ve dohor bilgileri cihua

ka}dedilebilmelidir.

Döküm Tarihi ; 11/1212020 10:48 00

2.

3.
4,

5.

6.

,7.

8,

islem No ; 10699

islem Tarihi | 07l12l2a20

Bö|üm Adl : Anjiyo Hemodinami Laboratuvan stoğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16o2o KALP PiLi, wR (3/H_l)

KAJ,P PİLi, wIR

A-Fiziksel Özellikleril

B-BBdikardi Tedavi Özellikleri:

Cihuın kaplmuı ıim}um olmalldır

Hacml l6 cc')i, ağırlıgü 
]5 8'.'İ'-'I]|-'., -. Drosrmlanm alü büz limiti!e progım

Çl}.lş !olı3jı. u}ilü eenişı'9' ]:id TP:lT.';;',i..İi",-J"".ı..ıl. bu sür; içeri.inde
modundan baAımstz olMk pil ömrü ıçın en

tulenen oillerin lJşüllLsüZ değıştıIıle!egü dısribuıor ie trclıci fima urafmdan ayn ayn

İ]İİİİJj'İ*;İ'j, S;'İ "n,lii 
,ı" ,i-l,-,n l,Aıa!a üerlcşıırildiğ, gün baila!,acalIır,

naİOmrU teslim a.ilıinden ilibaıen en r l yıl oLmalıdır,

l.
2.

3.

6.
,7.

E.

9.

ciha VvI(R), wT. voo, AA(R), AAT, Aoo modlarına programlmabilmelidir

o]li , i. ",l, 
_ oo ,0o pPm salığInı kap,avace!. biçimde progrmlaMbi]melIdi r

;,;,;t;';;j;,;;; ;rlioİ,, a,g", ,n - O,S--ğ,O V aralığın, kapsa}acal biçimde

Progmlaabilmelidir' ._ ^ı 0.4 _ l o ms ardlığını LJpsa)acel biçimde
Uyffi genişliği (pulse uidth) değerlefl en a

Programldabi'melidir' , , ---"r bulunmalıdı,, Hlz cevaplülık ym{ fallörü ve
aihu tzerinde alli\ite algüla}ıct bır 5en50

İ."ru.r. ..n.O, t ,,, progrolanabitır olmalıdır,

ffi#;İ;;*r;;;lla duyarlılık (sensitivite) programioabi]iı olmahdır,

Hi5teİesis fonksiyonu olmaltdı,,

;;u*;";;;-i;;;i"ritelerinin her birj ayrı ayn unipolr ve bipolaİ olfak

Drogrmlrabilmelidir,
'İ,.İ. İ".".ilrl* n.nakler pcn odlar ayillilabılir olma]ıJır,

c- Piı kontrol cihdl (programlıvıcü özelliklerii

İ".,r"*-,i"lsağılAıaşıma€uyçJa,aMdi,r, s"a" ı/z

L

l.
2.

3.
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istem No : 10699

lstem Tarihi i o7t12l2a2o

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami LaboĞtlvan sioğu

Malzeme Kodu Malzeme Adı

s-o16o21 KALP P|LI WR, MR uYuMLU (3/H)

I(A.LP PiLi, I,VIR, ]vlR L-YLi}fLU

A-Fiziksel Özellikleri:

oöküm Tarihi | 11l12n020 1a,5a ac

Cihem kap!aması titanyum olmahdır

t]acmi 16 cc'yi, ağırlığı 35 glı şmamalıdt
Çlkış voltajı, uydı genişliği, lead empedansı ve programlanm alt hız limiti ve prog,m

modundmİagİm.ıİ olarak pil ömrü için en u 3 sene gilanti veıilmeli. bu süre içerisinde

lüenen pillerin kuşılıkslz değiştirileceği disnibütör ve üretici fima tilafındm ayr] ayr]

aahhüt;dilnığlidir. Bu ] s§nelik 5üre cihrm hasoya yedeştiri]diği gün başlayacaktıİ,

Rafömd reslim fuihind€n itibaren €n u i ytl olmal,dlr.
5 Cihu., lr,IR ryumlü olmalıdır

BBradikArdi Tedavi Özellikleri:

i. ciha \ru(R), \r!T, voo, AAI(R), AAT. Aoo modlanna progrmianabilmelidir

2. Alt hız limiti en u 40-100 ppm arallgınI kapsa_vacdl biçimde progranlanabilmelidir

3. Çıkış voltajı (pulse mplitude) değeıi en u 0.5 - 6,0 V ara]üğını kapsa)-acak biçimde

progfuLeabiimelidir.
4. Lyilı gen§liği (Pulse wid!h) d§ğerleri en u o.,1 - 1,0 ms mlüğını kaPsayacak biçimde

p.ogrmlmabi]melidir.
aihr üeİinde at(tivite algılayıcı bir sensör bulunmalıdır, Hız cevap]]llk yiltr faktörü ve

maksimum sen5ör hEı programlmabilir olmalıdır,

inrakudiyak elekrogramlüa duyariıjük (Sensitivite) pro8ramlmabiliı olmalüdür,

Histeresis fonksiyonu o]maİıdtr.

Sensing ve pacing poluite]eİinin her biri ayrl ayrı unipold ve bipolar olilak
progrm lanabilmelidir-
Atriyal,^y'enlriküler Re{iakter Peryodla. ayarlanabilir olnalıdır.

İstem No ; 10699

istem Tarihi : a7t?i2a2a

Bölüm Adı . Anj yo Hemodinami Laborailvarü Stoğ!

Malzeme Kodu Malzeme Adl

Döküm Tarihi : 1il1212a2c 1a 49 a0

İ,LEKTRoD, Vf NTRil(ÜLtR (AKTiT_P-{siF)

]. Elcktsod]tr bipolar olmalldır, Liizum halinde unipoIr progamlanabilmelidir.
2.E]ektrodlil sağ venfiküle }erleşneve uvgun şekilde asarlaımış olmalıdır.
3.E]ekğodların gövdesi "silicon rubbel'veva..poliürem'' malzeme ile kapIı olmalldür.
,1. E|ekuodlmn konnektörü I s- I uyum Iu olmalıdt..
5.I-]lehrodle steroid salgılı olmalıdır.
6.Teklifedilen elekrodun meka ve modeI numarası açık açık belinilmeIidir.
7,Elektrodle distİibütör ve üret;ci iarafından en u 2 sene 8armlili o]malıdtr. Bu 2 se.e süresincc ofuya

Ç*abilecek her liirlü eIektrod disfonksilonu durununda koşulsuz ve ücrctsiz oltaİ yenisi ile değişt;rileceği
ür€tici ve distribü!öİ fuafından ayİ, avtı bahhüt ediLmelidir,

E.Elcktrodleln aktitlcya pasiffikscyon mekanizm4ına sahjp olmasını hasıa ihıivaclna göre kamr
!erilecek!ir.

9,Elekuodltr iIe biİlikre en - 2 fark]l senlikte ve en e.l adet şekiIIendirilebilir,,so-1ct,,verilmelidir. lnpİant
esnaslnda karşılaşı]abilccek güçlükler sonucu sq]ctlerin haselilması sonucu dah; fula stylele ihtiyaç
duyulnsı ha]inde istek]i eksta s§lct ihti),acünı kilşüIıksrz o]nak gidereceğine dair aaİhüt veİeceklir.

lORafömd teslim fuihinden iüibaren en r l vı] olnalıdır
lLHerbirelekfodilebiriikteaşağıdaözellikl;rideta\landınlmışenclad(|IntoducerSetverileceğj,işlem

esnsında oluşabilecek beklenmedik durumlarda gcrckeceği sa),lda lntroducer sct veriJeceği tahirüi
edilmeIidir.

a Inroduccr set deıa_ı lgı :

i. Kalıcı ka]p pili e]ektrodlelnın verleştirilmesi işleminde kullan:lacakır,
ii.orijinal, stcril mbalajı içerisinde sunuInralıdır,
iiiset iÇerisirtde l adet pee],awa! sh.ath ve di]atörü, ] adet ponksiyon iğnesi ve ] adet J uçlu ktla!uz

te1 buIunacakİr. Peel_away shealh, kanmıa ve hava embolisini önlemeye 1_önelik ol*ak valf
mekanina]ı ve "side_m"lı olmalıdır sheathin çapı, teslim alınacaİ Pi] elektodı/elekrodlrı ile
u}umlu olacaktlL

ivRafömd teslim hr;hinden itibeen en L 1 vll o]malıd].

ELEKTRoD VENTRlKÜLER (AKT|F-PAslF) (3/H)

HasE kontroLle.inde kullanılo progrmIayıcı ckranında aynı anda EKG , intrakardiyak
etektrogrmlu ve pilin konrol esnasmdaki dawilımlnı (sense, pace) gösteİen Mrker ChdDel
izlenebilmelidjr.
ciheın mevcut ayaflan (modu. pace ve sens pilemelrelcri) belir]enebilmclidir.
Uyan €şik değerleri v€ sens fonksiyonlğü ölçülebilmelidir.
Cörülen lüam gereği yeni ayarlamaltr yaPılabilm€lidir,

Hasb konholünde, cihğm son kontrolden beri tüm Pace - sense oran]arı vejeneratörün kalan
ömrü ölçülebilmelidir.
Uyr] eşiği testi ftrklı yöntcmlerle yaPılabilir mcal bu yöntemIerin içerisindc "oıomatik oleak
voltaj veya uym genişliği @lhlmasl'yöntemi mullaka bulunmalıd]r,

Kontol bilgileri hem kağıt, hem de bilgisayu disketi ve,/veya CD i]zerine kaydedilebilmelidir

Hasta bilgileri, lakılil lead, endikaüon, implante ediLen cihü ve dokıor bilgileri cihu
kaydedilebilmelidir.

6.
,7.

E.

9.

T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağlık uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNlK şARTNAME LisTEsi

lstem No . 10699
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Malzeme Kodu Malzeme Adl

s_o16031 ELEKTRODVENTR|KüLER(AKTIF-PAsiF)MRUYUMLU(3/H)

ELEKTROD, \TNTRiKÜLER (-A.KTiF-PASiI), MR !-t,UMr-U

1.Elektodlğ bjpo]d olmalrdür, Lüzum halindc unipolar progrmlmabilmelidır.
2.Elekırodtr sağ ventiküle yer]eşmeye uygun şeki]de bsarlilnış olmahdır.
3.El€ktsodların gdvdesi "silicon fubber-' veya "po]iürelan" malzeme ile kaplı oImaiıdır.
4.E]ekrodldün konnektörü lS-l uyumlu olmalldır,
5.EiekEodle steroid sal8rlt olmalıdır.
6.Teklifedilen elektodun m&ka ve model numtrsı açık açlk belinilmelidir.
7,EleklTodlar distibütör ve ıteljci ğrafindan en az 2 sne güeti]i olmalıdIr. Bu 2 sene süresince ona),a

çüabilecek her tiirli elelfod disfoDİsiyonu duümunda koşulsuz ve ücre§iz olark yenisi ile değiştirile.jJ
ürelici ve disribiltör braflndm ayrı ayn taalrhüt ediImelidir.

E,Elektodlrın alcif veya p6if ftksasyon mekaniadına sahjp olnslna hasE ihtiyacma göİe ktrtr
veıilecektir.

9.Elekrodltr ile birlikle en u 2 filklı sefrlikte ve en a 4 adea şekillendirilebilir "st!let" verilmelidir, impiuıl
esnasında karşülaşıIabilecek süçtükleİ sonucu sğletlerin h§arlmması sonucu daha fela s§lete ihtiyaç
duyutmoı halinde isrekli eksEa st_vlet ütiyacını krşılıksız olarak giderec€ğine dai. bhllüt vereceklir.

l0.Rafömrü teslim fuihinden itibaren en e 1 yıl oLmalldır,
l L.Her bi, elektod iIe birliktc aşağıda özellik]eri deiaylandülmüş en ğ 1 adet lntroducer Set veri]eceği, işjen

esn§ında o]uşabilecek beklemedik durumluda gerekeceği sayıda Inroducer set vcrileceği ba}ıhüt

edilmelidi.
a lnrodLcer 5e! deE) lan .

i. Kalıcı ka]p pili elektodleının yef]eşlirilmesi işleniıde ku]]anılacaktr,
ii.Orijinal, steri1 ambalajı içerisiıde sunuImalıdır.
iiiSet içerisinde l adet peeI away sheath ve di]atörü. l adet ponksiyon iğnesi ve l adet J uçlu küI]!ı] '

te] butunacakır, Peel-away sheath, kanama ve hava embolisini önıeme!e !önelik oldal vali
mekmizmalı ve "side_arm"lı olmalıdır. Sheathin çapı, teslim almacak pil elğk§odüelektodlar. Ilğ

uwmlu olacalilr,
ivRafömd lesiim tğihinden itibaen en az l yıI olmalıdır.

l2.Elelorot MR uyunlu olmalıdır,
l3.

'. :

2

4

5

1.

8-

c- Pil kontro| cibuü (programIİyıc0 özellilderi:

Ga] U.]v6rs tes, sağik A.aşt.m. Ve Uyg!]ama ıte(ez
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s,016022 KALP PlLl Bl VENTRIKÜL (3/H)

Döküm Tarihi i 1 1 l12]2a20 1a 51.ac

KA.LP PiLi. Bi \E\TRİKÜL

A-L-izikseI Özellikleri:

l, Cihuın kaplaması titMvum olmalıdır
2. Ilacmi l6 cc'yi, ağırlığl ]5 gr'l aşmmalıdıİ.
J. Çıklş volıa;ı. uyan genişliği. Iead enpedansı ve progrm]illan alt hız limiıi ve program

modundan bağtmsz olraİ Pi] öürü için en u ] sene 8ilmli vefilmeli. bu süre içerisinde
tiilenen pillerin ktrşılıks|z degişıiritccegj distribütör vc ürğtiçi fima fuafindan ayrü ayrl
aaJılıüt edilnelidir. Bu 3 senelik süıe cihgm hasb},a yerleştirildiği gün başlayacal<tr,

,{. Raf ömrü teslim Eihinden itjbilen en ğ ] vıl olmalldır.

B_BrıdikArdi Tedıvi ÖzelliıJeri:

], Ciha kalıcı oltrak DDD(R), DDI(R). vDD, wl(R). AAI(R) nodlarında progrmlanabilir.
2. Alt hız limiti en u 40-100 ppn Ualığlnl kapsavacak biçimde progrmlanabilmelidir.
3. Çıkış volEjl (pulse mplitude) değcİi atrium için en u 0-5-5,0 V, ventrikül(ler) için en e 0.5-6

V ealıgını kapsavacak şekilde progranlmabilmelidir
4. Uyuı geniş]iği (pulse width) değerlcri en u 0,_t _ 1.0 ms Mallğİnl kapsalacak biçimde

progrffilmabilmelidir
5. cihe üzerİlde aktivile algltayıcı bir sensöİ bulunmalıdlr. H]z ce\,aplıllk )rslt fallörü \e

müSimum sensö. hlzı programlanabiiir olma]ıdlr,
6. İnrakrdiyak elektıogramlğa duyarlıIık (sensiıivite) programlmabilir olmalıdır.
?. soı ventrikül pace konfigürs}onu bağımsız programlmabilmeIidtr ve bu işlem Lv tip-LV ring,

şek]inde ve bunun dışında en r bir adet sağ ventrikil clcktrot pilçasınl da içerir biçimde(Rv
tip ve),a RV ring) değişik kombinısyonleda yaPılabilmelidir.

8. sağ ve 50l ventrikülllerin her ikisinin de pace edi]mesi durumunda iki ventikül rasındaki pace
önce]iği ve bu önceligin hilgi tmfta olacağı ve nc kade süre önce olacağ1 ayrlmabilir. Bu
ralık -80 ms ile +80 ms aasında l0 ms aa]ıkltrla a}arlanabilmelidir.

9. AV aralük değerleri progrmlanabilmelidir.
10. AV tra]ık dcğerlerini kalp hızına göre otomatik olaak ayelayabilende]lik olmalıdıı.

Şaraa 1 of2

T.c
GAzi üNivERsiTEsi

sağllk Uygulama ve Araşt|rma uerkezi

TEKNiK ŞARTNAME LlsTEsi

l l. NIOd€ S!viı§h üjzclIigi sa}csin,je oluşabilccck arjlmilerde opmalik olar]k pi]in çrlışma mod!
değjş.biInelidir

l2. Cihoda pi) taşikardisini lpacemaker mediated tJch!cırdic) önleme}e yönc]ik bir a]goritnıı
bulunmalıdır

c_ Pil konlrol cihrzl (progrımla!,ıct) öz€llikleri:

3.

4,

5,

Hasta kcnfollcfindc kullanılan proeramlavlcı ekranında avnı anda EKG . inrakrdi!a}i
elektrogramlar ve pilin konıroı esnaiındaki daı r-,.,n, 1 r"nr". p".., ,o*ıcrcn \tslter Channe]
izlenebilmelidiı.

Cihuın mevcut ayarlarl (modu, pace ve §ens parenetıeleri) belir]enebilne]idir.
Uy8r eşik değerleri ve sens fonksi!onları ö]çülebiLmclidir.
cörülen lijzum gereği yeni ayarlama]tr yapülabilmeIidir
Hasta kontrojünde. cihazın son konroldcn beri iln Pace, Sense ormlrı vğjenera!örün k]]d]
ömrü ölçüIebilmelidir
U}m eşiği lesti ftrk]ı !önlemlerle yapılabjliI mcak bu vöntemleriır içerisinde..(İomatik olarü
voltaj veya u)-ilt genişliği ğalülmasl" }önt€ıİi firutlaku bulunmalıdı.,
Kontro] bjlgileri hem kağl!, hem de bilgisays disketi !c]veya CD üzerine ka}dediIebi]mulidir
Hasb bilgileri. ta_kıIan lead, endikcyon, implante edilen ciho ve dokıor bilgileri cihm
ka!dediiebilmelidir.

T.c
GAzi üNiVERsiTEsi

sağ|lk Uyguıama ve Araşhrma Merkezi

TEKNlK şARTNAME LisTEsi
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istem No : 1069s Döküm Tarihi i11l1z212a1051:oa
lstem Tarihi i o7l1z2a2a

Bölüm Adl : An]]yo Hemod]namü Labo.atlvan stoğu

istem No ; 10699

istem Tarihi i o7hz2a2a

Bölüm Adı : Anjiyo Hemodinami Laboratuvan stoğu

Döküm Tarihi ,. 11l1z2a2a 10 51 0a

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016025 ELEKTROo, ATRlAt (AKT|F_PAS|F FlXAsYoN) (3/H)

ELEKTRoD, ATRIüL (.\KTiF_PAsİF FixAsYoN)

l.Elekııodla bipolu olmalıdır. Liim halinde unipola progrmlmabilmelidi!.
2.Elektrodld 5ağ alriyuma yerleşmeye uygm şekilde tastr]mlş olm!üıdf.
3.Elekrrodlm gövdesi "silicon rubbeı" veya "polit]ıetm" ma]zeme ile kaplı olınolıdıı,
,1.Elek,tıodlm komektö!ü IS_1 uymlu olmalrdlr.
5,Eleldİodlfu steİoid salgılı olmalıdu.
6.Teklif edilen elekrodun muka ve model ımıreı açık açık bclinilmelidir.
7.E]ektrodlğ distlibüıör ve iireıici ta.afind@ en u 2 sene gilotili olnalıdır. Bu 2 sene siiresince

oİtaya ç*abilecek her tiiİlü elektrod disfonİsiyonu dulumda koşuisu ve ücİetsiz olğak yenisi ile
değiştirileceği üetici ve disribütör tarafindm ayn ayİ tsahhüt edilmelidir,

8.Elekrodlm aklif veya p6if fikoyon mekmimasma sahip olmoına hasa ihtiyacııa göre karu
verilecekıir.

9.Elekrodla ile birlikte en M 2 fdk]r senlike ve en r,1 adet şekillendirilebilir "stvlet" veıi]nelidi!.
impimt esnaında kaştla§ılabilecek güçliikler sonucu styletlerin haselimasl sonucu da]ü faz.la

s§lele ihtiyaç duyu]moı halinde istekli ekstra stvlet ihtiyac)nı krşılıksız oltrak gidereceğine daiı
uahhü! verecektiİ.

10.Raf ötrü teslim fuihinden itibren en z l ytl olnaltdır.
1 l,Her bir elekrod ile birlik!ğ aşağıda özeIlikleıi detaylmdınlmış en r 1 adet Introducer set

vcrileceği, işlcm esnoında oluşabilecek beklemedik dnmluda gerekeceği gytda Inroducer set
veri leceği taahhüt edilmelidir.

a. Introducer set deta,vlM :

i. Kalıcı kalp pili clcktrodlmn yeılcştirilmesi işleminde kulleılacakır.
ii.Oıijinal, steıil mbalajı içerisinde sunulmalıdır.
ii§et içerisinde l adet peel-away sheath ve dilatörü, l adet ponİsjyon iğnesi ve l adet J uçlu
kılaw tcl bulmacakt]ı, Peel-a$,ay sheath, koma ve hava embolisini önlemeye yönelik
oloak valf mekmima]ı ve "side-m"lı olmalıdır. Sheaüin çapı, teslim alınacak pil
elektrodwelekrodlm ile uvm]u olacaktrr.

Malzeme Kodu Malzeme Adı
s-016029 ELEKTRoD,VENTRIKÜLER(AKT]F_PAslF)(3/H)

ELEKTRoD. VENTRixt ı-tn 1l rrİr_eesit)

1,Elcküodlr bipola. olmalıdır. Lüzum halinde unipolr programlmabilne]idiİ.
2.Elektrodlr rE ventüüIe yerleşmeye uygun şekilde tcarLamış o]malıdır.
3.Elektrodlann gövdesi "siIicon rubber" veya ''poliüretm" malzeme ile kaplı otma]ldır
4.Eleknodlm konneklö.ü lS_l u)umlu olmalldır.
5,ElektrodIr sıeroid salgılı olmalıdr.
6.Teklif edilen elelfodun mffka ve model nmarasI açük açık belitilmelidir,
7.Elektodlil distribütör ve üretici tilafından en u 2 sene grulili oImalüdır Bu 2 senğ süresince ofuya

çıkabi]ecek her ttlrlü eleküod disfontsiyonu durumunda koşulsuz !e ücrelsiz o]ilal yenisi ile değiştiri]cce!
üretici v€ distibütör fuaflndu ayrı a}t trhhüt edilmelidir,

8.Elckbodların aklifveya pasiffiksasyon mekanizmasıne sahip olmasına hsıa ihtiyacüna göre karar
verilecekıir.

9.Elekırodlu ile birlikte en e 2 fark]ı senliktc ve en u 4 adct şeki]]endirjlebi]ir "stylet" verilmelidir, Implan'
esosında krşllaşılabi]ecek güçIükler sonucu styletlerin hsğlamsı sonucu da}ıa frla s§lete ihtiyaç
duyulİnsı halinde islekli ekstra stylet ihliyactnı kilşıl*sIz olaak 8idereceğine dair Bahhüt vereceklir.

l0Rafömd leslim hrihinden itibren en u l yıl oimalıdr,
l LHer bir elektod ile biİliküe §ağüda özellikleri deb}landırılmış en r i adet lnlroducer Set !€ril€ceği, iş|!ı]

esnötnda oluşabi]ecek beklenmedik durum]arda gerckeceği saylda Intoducer set verileceği aa}ıhü!
edilmeIidir.

a. lntroducer set dca}lar, I

i. Kallcı kalp pili elektrodIannün yerleştirilmesi iş]eminde kü]lanrlacakt]r.
ii,orıinal, steri1 ambalajı içerisinde sunulmalıdır.
iiiSct içerisinde l adet Peel-away shealh ve dilatörü, 1 adet ponksiyon iğİesi ve l adel J uçI! küIJ!!

te] bulunacakir. Peel-awav shealh, kanama le hava embolisini önlemeye yönelik olarak valf
nekoizmalı ve "side-m"lı olmalıdır, Sheaüin çapı, teslim alınacak pil clektodüel€ktsodlıİ ;I

ut,umlu o]acakttr,
ivRafömd !es]im tarihinden itibaren en az l lıl olmalıdır.

Gel ÜnNe15tesiŞ.ğİkA6ş!ma ve uy9ulama Mede2]

ivRafömrü teslim itrihindcn itibaen en u 1 yıl olmalıdıı

,a-
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Malzeme Kodu Malzeme Adl
s-016013 IcD, B|_VENTR|KÜL ,uYGUNsUz şoK AzALTlcl ÖzELLlKLl (3/H)

IcD, Bİ_!,ENTRIKİL ,fryGf]Nsuz şoK AZArTICI Özf,LLiKLi

A_Fizikset Özeuikleri:

l. Cüu]n kaplam$l titanyum olmalı, cihuın kaplam6ı "active cil" özelliği taşrmalldı..
2. IIn mi 40 cc'yi, ağır]!ğı 95 8r'ı aşnıfunalıdır.
3 cihaz kallnllğı maİsimum 15 mm olmalüdtr.
4. cihu için koşulsuz en & 3 sene 8armti verilme]i, bu süre içerisinde ti]kenen cihazLarrn

ka§ıııkslz değiştirilecğği distribitöı ve ürelici fima lüafından ayrı aylı Eahhüt edilmelidir. Bu
3 senelik süre cihğln h6taya yerleşti.ildiği gün baş]a}acakür.

5, Raf ömd teslim fuihinden itibden en ğ ] vll olmalıdır,

B_Bradikardi Tedavi Özellikleri:

1. CihM ka]ıcı oltrak DDD(R), DD(R), VDD, vVI(R), AAI(R) modlaında progrmlanabilİ,
2, AIt hız Iimiti en @ ı10-100 ppm ralüğlnı kapsayacak biçimde progmlanabilme]idir.
3. Çıkış toltajı (Pulse mplitude) değeri atium için en a 0.5-5.0 V, ventrikül(le.) için en e 0.5-6 v

ralığını kapsayacak şekilde progrmlmabilmelidir.
,1, Uyrıgenişliği(pulsewidlh)değerleriene0.,1_1,0mstraLığınıkapsalacıkbiçimde

progrmIanabilmelidir.
5. cihu üzerinde aktivite algılayıcı bir sensör bu]uma]ıdır. Hız cevaplılık ymlt fattöİü ve

maksimum sensör hızı programlmabiiiı olmaltdır.
6. intrakrdiyak elektrog.mlea duyarlılık (sensitivi!e) programlmabilir olmalldu,
?, sol ventrikül pace konfigüras)onu bağımslz pro8ramlanabilmeİidir ve bu iŞlen Lv 1ip-LV ring,

şeklinde vc bunun dışında en @ bir adel sag ventrikül elekEot paçasınü da içerir bi9imde(RV tiP,
RV ring vcya RV coil) değişik kombinsyonlrda yapılabilmelidir.

E. sağ ve sol venği}ül]le.in her ikisininde Pace edi]mesi durumunda iki ventriküI ilasındaki paoe
onceliği ve bu önceliğin hangi Qrafta olacagı ve ne kadil süre önce olacağr ayalmabilir. Bu aahk
-80 os ile +80 ns r6ında 10 ns 6alıkldla avarlmabilrnelidir.

T.c
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Malzeme Kodu Malzemo Adl
s_016027 ELEKTRODAKT|F,LÜMENSiZözGÜRYERIEŞIMlÇlNKATETER(3/H)

1. Koroner sinüse yerleşmek amaÇüyla kullanülacaktlr.
2 lçınde uygun teli olmalldür
3, Hemostatik Valvi o|malldl..
4. Verilen e]ektrotlarla uyumlu Olmalüdır,
5 En au 2 farkll açl (curue) seçeneği olmaiüdır.

] , . Mode switch özelliği sayesinde oluşabilecek tritmilerde oıomatik olmk piIin çal]şma modu
değişebilmelidir,

12. Cihrda pil Eşikddisini (pacemaker mediated bchycardia) önlemeye yönelik bir a]gorima
bulunmalıdır

C-Taşikardi Tedavi Özellikleri:

l. En a iki adet VT (venüikİler tsşikardi) zonu, en r l adet VF (venriküter fibrildyon) zonu
progrmlmabilmeIidir. Bu zonlrın her birine yönelik farklı tedaviler programlilabilmelidir.
En o 2 farklı (ramp, scan, burst vb) ATP (antitaşikardik pacin8) progrm]mabi]ir olınalüdır,
Şok sor§ı çıkış mplitiidü nomal bradi pacingden ftrkll progrmlanabilmelidir.

2. Cihurn tüm terapileri "off' moduna geçirilerek ıek bir hteket i]e kapaılabilmelidir.
3. Cihğda progrmlanabi]en en yüksek şok değeri en r ]5 Joule olma]ıdr.
4, Şok dalga fomu bifuik olmalıdır.
5. Şok Pold!esi değiştirilebilir olmalıdır.
6. cihu venEiküler bşiktrdiyi, supraventriküler ğşikğdileİden ayıd edecek en r bir

diskrimin6yon a18orih6ına süipolmalıdür.
7, Cihum dimi ve tedavi epizodlmnü EGM (inğaktrdiyak EKG) olilaİ kaydetme özel]iği

olmalıdıı- Kaydedilcn bu epizodlrda "mtker chmnel" bulMmall ve epizodlil
bastınlabilmeIidir.

8. cihu VF indüklemesini "shock on T" veva direkt akım ilc sağlayabilmelidir-
9. Cihu gereğinde mükerer şoklar !erebilmelidir. Plogİmloabilecek mükerer şok sayısl en ü

5 o]malıdır,
]0. Cihr uygün'w Şak ralrcü özeilİkli olmal]d!r.

D- Pil koDtrol cihuı (programlAytcı) özellikleriI

l - Hasa kontrollerinde kultmı]aıj programlayıcl ekranünda aynü anda EKG , intsakardi),ak
elektogĞmlil ve pi]in kontrol esnasındaki davranlmını (sense, Pace) göSteren llfilker Channel
izlenebilmelidir.

2. Cüun mevcut ayülm (modq pacc ve sens pilemeteleri) belirlenebilmelidir.
3, Uym eşik değerlği ve sens fonksi}onleı ölçülebiInelidir.
4. Görülen lüzm gereği yeni aytrlmaleyapılabilmelidir.
5. Hşra konrolünde, cihuın son konğolden beri tiim Pace _ sense omltr] vejeneratörün kalm

ömrü ölçüıebilmelidir.
6. Uyarı eşiği te*i frklü yöntemlerle yapllabiIir ancak bu yöntemle.in içerisinde "üomatik oltra.k

volEj veya uytrl genişliği ualtllmasf'yöntemi mutiaka bulumalldr.
7. Kontol biIgilğri hem kağt! hem de bilgisaye diskeli ve,/veya CD üzerine ka}dedilebilmelidir
8. HdE bilgil9ri, rlı]il lead, endik§yon, implmte edilen cihu ve doktor bilgileri cihMa

kaydedilebilmelidir.
9, En z son konrolden bu yana oIr VT,\aF olayltının ve bunlra veİilen tedavilerin

elektrogIamldla biİlikte kaytrlarü gödlebilmelidir.
l0. Cihu mikojul düzeyinde ve hasla tarafündm hissedilmeyecek boyufta şok vem€k vasıtasıyla şok empedansı
ölçümü yapabilmeIidir.

Malzeme Kodu Malzeme Adl
s-0,6035 KORONER Sll\LS E_E(TRODL PAslF \3/Fl

xoRoNER Si]\,Üs ELfKTRoDU PAsiF

1,Elektrodlar bipold olmalıdIr. Lüzum halinde unipolar progrmlanabiImelidiı.
2.Elekrrodlar koroner sinüs dalImna pasil fiksuyonla yerleşmeye uygun şekilde *elanmtş olmalıdıf.
],Elekrrodlrn gövdesi "silicon rubber'' vela..poliUretan'' malzeme iİe kaplı oLmalıdır,
4,Elcktrod]tr steroid salgı]ı olmalüdıı.
5.Teklifedilen elektrodun mğka ve nodeI numilöı açık açık belinilmelidir,
6 [lektodlr djstribütör ve ürelici ttralından en ğ : Sene garantili olmalüdür. Bu 2 sene süresince oftava

Çıkabjlecek hci Srlü elektrod disfonksi1,onu durumunda İoşu]suz ve ücretsiz oltrai }eni5i ile degişıinleceği
üretici ve distribürör t falından a;-rı al-rı taahhüt edilmeIidir.

7,Rafömd teslim tarihinden iribren €n u l !ıl olmalldır
8. Elcktroıun koroner sinıse yerleşıırilebilmeii için g<ıetIi ekipmın elck*otla birtikte sağlanmalrdür.

,,-:

9. AV ea]ık değ€rleri progrmIanabilmeIidir,
10. AV tralük değerlerini kalp hızına göre oromatik oiarak
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Malzeme Kodu Malzeme Adl
J01-01E963 KR4oO2 KoRoNER slNÜs ELEKIRoDU YERLEşll\ll ]çiN KATETER

1. Ko.oner sinLse yer,eşmek afac,yla ku||an||acaktır
2. lç nde uygun teL olmalıdlr
3, Hemostatik Valvi olmalıdür.
4. Ve.ilen elektrotlarla uyumlu olmal dlr
5 Enaz2falk\ açı (cune) seçeneği olmalıd r
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Malzeme Kodu Malzeme Adı
5_016023 ELEKTRoD lcD ŞoK ELEKTRODU {3/H)

ELEKTROD, tCD ŞOK ELEKTRODU

1.E]cktodlar gerçck bipo]tr olma]ldlr,
2.Elckırodlarün gövde5i ..siIicon rubbel've}a ''poliürenn'' malzeme iIe kaplı olmalıdır.
].Elektodun üzerinde proksimal !€ di*aı ..şok coil.'bulunmalıdır.
4,ElekEodun konnektörü DF_1,4S_l veya DF-4 uvumlu olmalıdır,
5.E]ekfod steroid salgılı olmalıdır.
6 Teklifedilen elektrodun marka ve model numarası açlk açık beliniImelidir,
7,Her bir eIokrod distribütör ve ü.etici fuafından en ü ] s;ne garantiIi olmalıdır, Bu 2 sene sürcsince onar.ı

Çükabi]ecek her trlü eIektsod disfoD]Gi}onu durununda koşuluz ve ücretsiz ohral yeni!i ilc degişıinle.e_:
üretici ve disribütör ttrafündm a},n arİ] bah}ıüt edilmclidir,

8-Elektsodun ucunda "Tine" şeklinde pasif fiksas!on elemanı bu!unmall veya elekfod aktif fiksas\on
mekmin6ına sahip olmalıdır. Fikssyon ve defikstyon kolaylıliIa yap;hbilme]i. bu işI.mleri .vapma_,ıyildmcı apğat elektrodla birlikte verilmelidir. Her fimam al<tif ve!sif ICD elektodu o]maı,, i-pıontı
çağırıldıklilında her 2 eIekcodla birlikle geImeIeri gereklidir.

9,E]ektrod i]e birlihe en & 2 ftklü sefrlikıe ve en u 4 adet şckillendiri]obilir "stylet" verilİnclidir. tmplant
esnasında kuşılaşılabilecek 8üçlük]er sonucu s§letlerin hastr],*6ı sonucu dalıa fcla sşlete ihtiyaç
du}'uln6ı haIinde istekli ekstra st_ylet ihtiyacünı keşıIükslz otarak gide.eceğine dair trhhüt vereceklir

loRafOmrü tesıim fuihinden itibeen en u bir vü] olmalldı.
1L,HerbireleLTodiıebirliktea§ağldaoz.llitleiıdetaılandlnlmışenzladetlntroducersetv§rileceği,işleı

esnastnda oluşabilecek beklenmedik durumlrda geIekeceği saiıda lntroducer set verileceği bahhü;
edilmelidir.

a. Intoducer sct delavları j

i. Inraktrdiyak Defibrilatör şok elekırodItrlnın ycrleştirilme§i işleminde kuIlmı]acakır.
ii.orijinal, s!ğril mbalajl içerisinde sunulmahdı, _

iiiset jçer]sinde l ade! peel_awa! sheaü ve dilatöd, l adet ponksiyon iğnesi ve ] adet J uç]u kıla\ !,
te] bulunacakür. peel-away sheath, kanama ve hava embolisini dn]eme!e yönelik olarak vaıi
mekmiaalı Ve "side-lm"ll olmalıdr. shearhin çapı. tesIim alloacak pil elekgodu/elektrodlrı l],
uyumlu olacaİtr.

ivRifömrü teslim Erihinden itibaren eD e l yı] olmalldlr

sayra 1 ol 1
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Malzeme Kodu Malzeme Adl
s_016025 ELEKTRoD, ATR|AL (AKT|F-PASIF FlXAsYoN) (3/H)

ELEKTRoD, ATRiAl- (AKTiF-PASiF Fİ]aA,sYoN)

1.EIektrodle bipolfu olmalüdu. Lüu haliıde mipolaprogmlmabilmelidir.
2,Elektıodla sağ atri}.uma yerleşmeye uygu şeklae toala-nm,ş olnulıaıİ.
3,ELekrodliln gövdesi.'silicon rubbcr.'vcya;.politlreım'. oılzeme ile kaplr olııalıdır.4.Eleknodlmn komekıOd lS-] uımlu olmılıİır
5.Elektrodlğ steroid salgılı olmalİdır.
6,Teklif edilen elektrodun maka ve model nmaası açık açık belinitmelidir.
7,Elektİodlğ dist ibütör ve iiretici tamflndm en u 2 sene gootili o]malıdlr, Bu 2 sene süesince

ortaya çıkabiiecek her tijılü elekıod disfonlsiyonu d,*mda koşulsuz ve ücletsiz oleak yenisi iledeğiştirileceği üetici ve distribütör tarafindo ay.ı a!,n taa.Iüüt edilme]idi..
8.Elektodlmn allif veya pasif frkscyon mekmimaslna sahip olmoına hcta ihtiyacına göle km

verilecektir-
9.Elektodla ile birlike en u 2 fuklı seılilıe ve en @ 4 adct şekillendiİilebili! ..stylet'' vcrilmelidir,

lmplmt_esnasnda kuşılaşılabiiecek güçiükl..,onr"u ,tyl"tlİln t*-İu.-o, .onr", auna f-üu
styleıe ütiyaç duyulmoı ha]inde istekti eksta stylet ütiyacın kaşılıksız oiaak gideıeceğine daiı
taah_hüt verecekiI.

l0.Raf ömü teslim ttrihinden itibuen en u 1 yı] olma]ıdır.
l l.Her bir elekrod ile birlikre aşağıda özelIikJiri deta1 ludınIrıış en e l adet lntroducer set

verileceği, işleo esnonda oluşabilecek bekJemedİk auıunlaİa geıekeceği sayıda Introducer Set
ve.ileceği taa.hhüt edilmelidir.

a. lntoducer set detaylm :

i. Kalıcı kalp piIi clelrodJmnın yeılcştirilmesi işleminde kullmılac&tr.
ii.oİijilrl, ste.il @balajı içerisinde suulmalı<lır.

Ma|zeme Kodu Malzeme Adl
s_c]6035 KoRoNER SlNüs ELE(TRooU PAslF (3,h)

KORONER SiNİrS ELEKTRODU PASİF

l.Eleklrodle bipolar o]mahdır. Lüzum haIinıle uniPolar ProgrmImabjImelidir,2.E]elgodlarkoronersinüsdaIıa.ınapasif fiksasyonıalirıeş-neyeulgunşeliIdercarlmışolmalıdır.
3.Elektrod]ğIn 8övdesj 'tilicon rubbeİ'. ve}a..poııırem- maızeme'iie k*ı, oı."ı,a,..4.E]clnod]U {eto.d 5al8llı oImalldtr.
5.Tek]if edilen elektodun mrka ve model numarası açıkaçık belinilmelidir.
6,El§küodln dis.ibütör ve üretici biflndm en u 2 sene g.*lili olmalldür. Bu 2 sene süresinc€ ofuva

Çlkabilecek her tiirlü e]ektod disfonlciyonu durumundaİoşulsu ve üc."tri, ot-"k ,;İr; ii;;İ"ciş,iJı...e,
üretici ve distribütör ta.afındao ayrı a}Tü fuhhüt ediimelidir.

7.Rafömil teslim teihinden itibaren en u l vıl o]malıdır,
8. Elektrofun koroneİ sinüse yerleşıLilebiImesi ıçin 8erekl, e},ipman eIektrUlla bir]ikte sağlmma]ıdr.

ii§et içerisinde l adet pee]-away sheaü ve dilarörü, l adet ponksiyon iğnesj ve t adet J uçlu
kılavuz tel bu]uacaktır, Peel-away sheatb, koma re haru emboüisin-i Oııtemcye yOnelik
o]fuak va]f mekeinalı ve '.side-m.'lt olmalld[. sheathin çapı, teslim almacak pil
elektİodırelektrodlğ i]e uyumlu olacaktır

ivRafömrü teslim tilihinden itibuen en u 1 ı,ı1
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