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l. Ventrikülostomi işleıniııde ve intrakraııyaI basıııç ınoııitoru takılır-ıası işlemlerinde

veııtriküler sisteıııe\ parenl<iıııe erişiıni sağlaıııal< a|Tacı iIe aşağıda beirtileıı alet ve

aksesiıarlaı,daıı olrışaıı steril settir.

2. Setin içerınesi gerekeı-ı ınalzeıneler

a. JiIet

b. Şırınga

c. Allen anaI,ıtarı

d. Kullanma lravlı"ısı.ı

e. Dişli adson fc,ırceps

f. Kıvrııırlı ırıosl<ito forseps ;)_
g. İğne tutucı, 

_J, 
,

h. Yara pansııman örtüsli

i. Test tüpü

j Hazırlaı-ı-ıalepsisi

k. Eııstriiınaıı tepsisi

l. Keskin iğneli nayloıı 1,a da ipek slitlir

m. Pencereli işleın örti.isi"i

n. Steril alaı-ı örtiisi.i

o. Kranial el ıııatkabı ve avarlaı-ıabilir baş

p. Matkap ııçları eıı az il<i f'arklı boyda

q. Matkap ucu dıırdııracağı

r. cilt kaleııi ve cetvel

s. Kendiliğindeı,ı açılaıı retraktör

t. sütür ıııakası

u. Gazlı bez

v. Ponksiyoıı iğı-ıesi

w. l l ve 15 nurııara bisti"iri
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VENTR|KULER KATATER

1. Ventrikü|er Katater silikondan imal edilmiş olmalı, yuvarlatılmış tantalum emdirilmiş
ucu olmalldlr.

2. Katater şeffaf olmalı, üzerinde dokunun baryum' la direk temasını, baryum doyurulmuş
kataterlere oranla 6 kat daha düşüren silikon yüzey içine gömülmüş baryum radyopak
çizgili olmalıdır.

3. Katater üzerinde mesafe tayinini sağlayan, uçtan başlayarak her 5 cm aralıkta 3 adet
radyopak işaret bulunmalıd ı r.

4. Katater ucunda '16mm mesafeye kadar 4 sıralı , çapraz yerleştirilmiş 20 delikten
oluşmalıdır.

5. Kataterin kolay yerleştirmeyi sağlayan paslanmaz çelikten stylet' i olmalıdır.
6. Kataterin silikondan yapılmış nontravmatik tam daire şeklinde, burr deliğinin üstünü

tam kapatan, katater kink olmasını enge||eyen üzerinde stabilizasyonu sağlamak için 2
adet sütur deliği olan sağ açılı klip'i bulunmalıdır.

7. Kataterin dış çapı 2.5 mm, iç çapı 1.3 mm, boyu 230 mm olmalıdır.
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DÜz TABANLı REzERvUARLı şANT vALFl (suT KoDU: KN1o4g)
TEKNİK ŞARTNAMESİ

Şant dairesel gövdeli ve düz tabanlı olma|ıdır. Gövdesi tıkanma, yapışma, deformasyon
ve enfeksiyon riskini en aza indirgeyen polysulphone' den imal edilmiş o|malı, silikon
içermemelidir.
EriŞkin ve pediatrik kullanım için tek alternatif olmalıdır. MRl ve CT uyumlu olmalıdır.
Şant'ın 3 sabit basınç seçeneği olmalıdır. Low 50 mm H2O - Medium 11O mm H2O -
High 170 mm H2O basınç seviyelerinde olmalıdır.
Şant gövdeSi üzerinde basınç seviyesini gösteren radyopak işaretler ve akış yönünü
gösteren ok işareti olmalıdır. Valf üzerinde sütur atmak için 2 adet delik bulunmalıdır.
Şant'ın Proximal uç girişinde sentetik yakut top ve yar|m daire şeklinde yaylı valf
mekanizması bulunmalıdır.
Şant'ın iÇ mekanizması tıkanma riskini en aza indirgeyen yapıda olmalı. Giriş ve çıkış
l<onnektörleri paslanmaz çelıkten imal edilmiş olmalıdır.
!}ant'ın 16mm çapında daıresel yan yüzeyi bulunmalıdır. Şant'ın gövde uzun|uğu 19mm,
yüksekliği 4.6mm olmalıdır.
llezervuar düz tabanlı ve silikondan imal edilmiş olmalı. Rezervuar ventriküler ucunda
valften önce olmalıdır. Enjeksiyona müsaade etmeli ve tabanında iğneden koruyucu
polypropylene gardı bulunmalıdır.
Ilezervuar çapı 13mm, yüksekliği 7.2mm ve valf ile birlikte toplam uzunluğu 5,1mm
olmalıdır.
tJBB kaydı ve Uluslar Arası Kalite Belgeieri olmalıdır.
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ANTiBiyorixıi sHuNT sisrnvi
(PEDIATRIK)

1. Teklif edilecek Slıı"ıııt sisteı-ııi iki avrı steril paketteır oluşı-ıııılıdır. Veııtricı_ılar & peritoı-ıeal kateter ve Sl-ıı_ııit

'n'alli al'rı ai'rı Paketlerde sterİl ve l<ı.ıllaıııırıalıazt olıııalıdır. Veı1tricı.ılaı,& peritoı1eal kateterler GAMA
ile . Slıı"ıııt valfi ETO ile steril edilnıiş olmalıclır.

2. Teklif edilecek slıı-ıılt'ın veııtricı-ılar ve peritoıreal kateterinin, iç ve dış silikon matriksi (yüzeyi) , iki farklı

aııtibiyotikle doyurulmuş olır-ıal ı dır.

3. Tcklif eclilecek shlınt'ıır antibi1,otik salııııı-ı-ıı . kateteriır sadece dış yiizeyiıre değil, aynı zaıılaırda iç

1,ı-izcl,i ııc cJe olı-ıral ıdır.
'fcklİf etlilecek shunt sİstenıİıre aİt kateterleriır içereceği anıibiyotikler : eır fazla ,^ 0.054llifampicin
ve 'Z, 0.15 Cjlindamisin olı-ı-ıalıdır.

I)il'crirırsi,r'el basıı-ıcı dalra örıcedeıı 10.40.70,1O0 r,e 13Oırrı-ı-ıH2O olarak kalibre edilıııiş 5 farklı basıııç

scçcı,ıeği olnalıdır.

6. Klılıııll sistcır'ı olırralıdır. Alinrinyı-ıırı tipi steril paketie paketleı-ınıiş olıı-ıalı ı,e dış etkenlere karşı paket

dal'ııııklı tılnralıdır. Paket ışık görırreı-ırelidir.Poşet tipi plastik ı-ı-ıalzeırrelerle paketleııırıiş olı-ııaırıalıdır.

7. 'l'eklil' edilecek Peritoneal kateteriıı dış çapı 2.2 ırrırı. ı.ıztıı-ılı_ığtı 120 cııı olıııalıclır. Üzerinde baryı_ııı-ı

işaı,ctlcı i ci ler bulunırıalıdır.

8. 'i'cklil'ctlilccek verıtrikuler kateteriıı dış çapı en çok 2,7 ını,ıı, uzurıluğtı 15 cırr olmalıdır. Üzeriııde bar\,Lıı-ı-t

işıi ı etlcv i ci ler buluııır-ıalıdır.

9. Siitıııt'ııı. ı,alve' i basınç koııtrollii c-ı]n-ıalıdır.

10. Slıtıılt valve 70ınııı HzO ortıı basıı-ıçta, sabit olarak ayarlaı-ıırrış olıııalıclır.

l1. Slıtlııt ıııikro va|f tiPinde olnrah çocuk hastalarcla ve yeıri doğan bebeklerde ktıllanılabilecek kadar ktiçtılt
[-ıiı' ıııcliııııizıııaya salrip olı-ı-ıalıdır. Valve dtiz tabanlı silindirik şekilde olıııalıdır.

l2. \'lıiillı lılllı gövdesi Titaıı1,'ııındaır 1,apılır-ıış olırralıılır. Bı,ı nedeııle MR'da çok k[içi1k artif'akt bıraknralıdır.
13. lJl'.ıııcı lı\'arlı valf ırıekanizınasıı-ıdaki elastik defbrıııeli. cltiz ya1,- ise ı_ıytıı-ıılı_ı 3l6 L paslaırırıaz çelikten

tilııııılırlıı,.

1,1.'ie ]<]if'e,lilecek shtrnt ve kateterleriıre ait CE ve FDA belgeleri olır-ıalıclır.

l5.'lc]ılil' cililecek FDA belgesi oln-ıayaır aııtibiyotik eır-ıdirilııriş kateterleriı-ı, içerisiırcle antibiyotik olnrası
S'.l',.'l'i',-'. kullaıılı'ırı ile ilgili klinik 1,avırıları olı-ıralı ve eıı az 5 1,ıllık Diiırya ve Ttirkiye beyiı-ı cerralıi
lii ı, .].,ı;iıtle kullanını geçnıişi c,ılırralıdır.

'i,,l il'..'.iilecek ıııalzenıeiere ait UBB kodları , UBB bayilik belgcsi teklifle birlikte verilnıelidir.
'i - , , i' l creıı f-ırınalar yukaı'ıdaki özellikleri tir|iıı kataloğııııdan gösterı-ırelidir. Ayrıca tek|if edilecek
i ı ,ı;,ı]ı, , birebir ntıınuııesiııi ilgili kliniğc gösterebilıııelidir.
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KAFA İçi paııaNKiMAL BAsINç öıçı,tE xiri ınxNiK şAI{TNAN{Esi

l. 'I'cklif edilecek IC['(Intra craı-ıial Pressııre ) kiti steril ve tel< kııllanıınlık olınalıdır. Pal<et iizeriııde
ıııiadı, içeriği, kullaııııı-ı şekli. endikasy,oııları. koıılreı-ıdikasyoııları. koıııplikasyoııları ve varsa diğeı,
Lıi l gi veri lcı"i y azıIı olına[ ıdır.

2. 'l-cl<lif edilecek ICP kitinin kullaııılabilıı,ıesi içiı-ı l<liniğe en az bir adet ICP cihazı kalıcı olarak
['ıırakılnıalıdır. Cilıazla ilgili her tiirlii arıza. bakıın ve kalibrasyoır ıııasraf'ları ilgili firıııaya ait
olıııalıdır.

]. 'I-cklif edilecek ICP kitleri l-ıastaya tal<ıldılttaı,ı soııra isteıı dışı harel<etlerdeı-ı etkilenıııeıı-ıeli veya
|. ıi lt ii l ınel erdeıı dolal,ı l<ı rı l ıııaııal ı zarar göı,ı-ııemel id i r.

1. '|'cl<Iil edilecel< lCP |<iti l-ıasta iizeriırde en az l5 gün süre ile çalışır olaraIr l<alabiIınelidir. ilgili
llı,ıı-ıalar bı-ııru taal-ılı|it etıneli bıı süredeı-ı öı-ıce kit arızalanır. doğrıı değer göstermez veya
ıı]ııılİlçlr6.*i görüııeıı değer veya paraınetre değişl<enlik gösterınezse ICP kitiııi ücretsiz
tIcı.iştirınelid ir.

5. 'lcltlif ediIecek ICI' kitleri atınosf-eril< ortaIT basıncı içiı-ı sıfırlaıııa işleıniııe LıygLıı1 oIınalıdır. ICP
i itlcriııin sıflrlaına işlemi cilıaz i.izerindeıı veya kit üzeriııdeıı kolayca yapılabilmelidir.

{ı. 'l'cl<lif edilecek lCP l<iti pareı-ıchyııral olnıalıdır. Kit içinde steril paketlerinden gerekli tal<ı-ııa
ı,;,ııı'atları iılınalıdır. Kitin taI<ılabilıııesi için I<liniğiıı geııel ltııllaıııını için l adet tekrar kulIaııılabilir

,.ıilikte el drill tabancası beraberiııde verilmelidir.
7. ı ııiğe tesliın edilecek lCP cilıazı l<oıııpakt ve taşıı-ıa[ıilir t-ıiı cilıaz olıııalıdır. Birden fazla l-ıastacla

i ıı 1anılabilir olnıalıdır. Hasta başına koııabilı,ı,ıeli vel,a serLııı-ı askısıı-ıa bağlanabitıı-ıelidir.
"}. i. ,'ölÇi-iıni.iııi.i gerçekleştiıeceI( ınikroseı-ısor l00 cın uzıınlıığıında nayloıı ınalzeıı,ıeden olı,ııalıdır.(.). l''l) Probları uygulaııdıktaı,ı stıı,ıra dış etkeıılere karşı soIı derece dayanıl<lı olınalı kolayca

i., ı ı, ı | ı-ııamal ı v ey a zar ar görı,ııeıne I id i r.
ıı).' ;]'ıiZ lizeriııde ayarlaııaıı değerlerin dışıııa çıl<ıldığıııda devreve giren bir aların sisteıni o[ııralıclır.
, l. ' , ,-,apı 1.2 ının ile 1.5 ını-ır arasında olınalıdır.
'|2. roseı-ısör'üır ııcııırda,kath içi basıncı elektrik sinı,aline çevirecek straiı-ı gauge silikoıı ınil<ro çip

ıı,ıınal ıd ır.
lJ. ,cter dış çapı 0,7 nım ile l mıı,ı arasında olınalıdır.
' l. l :ıksiyoııel basıırç aralığı - 50 ıııı-ıı Hg ile + 250 mın Hg arasında olmalıdır.
l.i. 'ıı,'ıır görıııeden dayaı-ıabileceği lbrıI<siyonel basınç aralığı - 7OO ınnr Hg + l250 mm Hg arasıııda

,],,;ılıdır.
,/,. lif edilecek ICP |<itiı,ı sıtir sapınası 2;1 saat içinde 3-rl n-ıııı Hg'deıı fazla olı-ı,ıaınalıciır.

l -. ,, of'.set'i +/- 50 ıı-ıııı Hg (ııal<siını.ııı) olı,ııalıdır.
i,J. ı'osensor eıı 60601-1 (IEC 601-1)'e tıyan hasta monitijrleri ile l<.ı-ıllaııı[ıııaya iınkan vernıelidir.1ll. ]iın edilecek kateterler yi,ığuı-ı bal<ıııı |iı-ıiteıı,ıizde [-ııılııııaıı lCP EXPRESS cihazına uyutılı_ı

:ılıdır.
. lif edilecek cihaz ve lCP kitlerinin CE ve FDA oııayı olırıalıdır.



PERiTONEAL KATATER

Peritoneal Katater silikondan imal edilmiş olmalı ve kesik uçlu olmalıdır.
Katater'in baryum emdirilmiş silikon elastomer radyopak dokusu olmalıdır.
Katater ucundan 23 mm mesafeye kadar 4 sıralı, çapraz yerleştirilmiş 20 delik
olmalıdır,
Katater'in dış çapı 2.5mm, iç çapı 1.1mm, uzunIuğu 11OOmm olmalıdır.
Katater çift steril poşette, koruyucu karton kutu içinde olmalıdır,
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