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SUPRABONE PUTTY ŞARTNAMESi

]- Malzelne,steril halde eı-ıjektör içinde sunulan selüloz bazlı bir taşıyıcı
hidrojel ve Çitt katlı blistcr aıı-ıbalaj içinde sunulan taınaıııen rezorbe
ol abi len % | 00 seı-ıteti k Beta-trikal siyuın fosfattan oluşn-ıal ıdır.

2- TaŞıYıcı koınpoı-ıent buhar, biyoaktilkoınponent ise gaına ışınları ile
terıı-ı i ııal steri l izasyon i şl eıı-ı i ıı e tab i tutı-ı lın ı-ış olmal ıd ı r.

3- Kullanln] esnasıııda ı-ıiIıai ı-ııalzeıııeııiı-ı viskozitesi uygulayan cerrah
taraflrıdan istenilcn al<ışl<aı"ılığa görc ayarlaııabilmelidir. Nihai ürün
istenildiği takdirde, InacLııı l<ır,aır-ıında el ile, istenildiği takdirde de
akıŞkan kıvanıda eniel<tör içine doldurularak uygulanabilınelidir.

4- Malzeıne uYgulaı-ıdığı bölgede l-ıerhaııgi bir kimyasal reaksiyon sonucunda
seft l eŞıneınel i, bi yottıttınıııa öze l l iği sayes inde cerrahi yıkamaya uygun
olııalıdır.
Malzeı-ııe l cc'lik aıııbaIa.ida sunulıı-ıalıdır.
Malzeıı,ıeııirı raf öı-ıırı.i l (bir) yıl oln-ıalıdır.
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' Sistem balon kifoplasty uygulaması için tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

' Balon kateter kilolu hastaIarda rahat kullanım açısından 3,15mm olmalı, 6.mm

hacime sahip olmalıdır.
, Balon kateter Peanut ve silindirik şekilde olmak üzere10-15-20 şeklinde 2 tip

olmalıdır.

' Balon Kataterlerin yaş gruplarına ve uygulanacak cerrahi bölgeye göre ,10-15-2O Mm

boylarında 3 farklı boyu olmalıdır.
. Balonun maximum basıncı 20,5 atm olmalıdır.
. Balon kateterler tek yönlü volf ve üç yönlü olmalıdır.
. Balon Kataterler 400 Psi basınca dayanıklı olmalıdır,

' Set içerisinde standart balonlar ve yana şişebilen tipte balonlar olmalıdır.
. Sistem içerisinde sement karıştırıcı sistem bulunmaktadır

' Tek taraflı ve çift taraflı olarak girişe müsaade eden paketleme şekli ile paketlenmiş

olmalıdır.

' Balon Şişirme pompasına 2Oml kontras madde çekilebilecek şırınga sistemle birlikte

sunulmalıdır.

' Sistem toplamda 2 steril paketten oluşmalıdır.1 paket şişirilebilir kemik tamponu

2.paket kemik yaklaşım setleri.

Kit İçeriği:

o Gauge Needle 1 Adet

o Çalışma Kanülü 1 Adet

o Bone Filler 6 Adet

o Balon Şişirme Pompası 1 Adet

o Balon Tamponu 1 Adet

c Spacer (Drill) 1 Adet

o Cement 1 Adet

' Şişirme pompası üzerinden manuel veya Oilitqİlarak basınç kontrolü yapabilecek 2

tip şişirme pompası olmalıdır.
. Şişirme pompası mekanizması kilitli
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Sistem Ce belgelerine sahip olmalıdır. Set ile birlikte Kifoplasty için üretilmiş bone

cement verilmelidir:

Ürün Perkütan vertebroplasti veya kifoplasti işlemleri için kullanılabiliyor olmalıdır.

Ürün yüksek mekanik strese dayanıklı olmalıdır,

Ürün 45 saniye karıştırma süresi sonunda kıvama gelmelidir.

Ürün optimum viskoziteye sahip olmalıdır.

Ürün yüksek dayanıklılık sağlayabilecek basınç kuvvetine sahip olmalıdır.

Ürün vertebrada kalıcı stabilizasyon sağlayarak ve yeni kırık oluşma riskini

azaltmalıdır.

Ürün 1O dakika uygulama süresine sahip olmalıdır.

Ürün steriI olmalıdır.

Ürün 5'C ile 25"C arası ortam sıcaklığındamuhafaza edilmelidir

Ürün ambalaj içeriği 1O ml'lik sıvı bileşen ampul ve 19,2 gr' lık toz bileşen paket

olmalıdır.

Sementin toz bileşeni poli(Metilakrilasit-metil-ester),baryum sülfat ve dibenzoil

peroksit içerikli olmalıdır,

Sementin sıvı bileşeni '1,4-dihidroksibenzol ile stabilize edilmiş

metilakri|asitmetilester, benzenamin ve N,N 4-trimetil içerikli olmalıdır.

Röntgende mükemmel bir görünüm elde etmek için görüntüleme maddesinin yüksek

derecede yoğunlaşması ve homojen şekilde dağılımını sağlamalıdır.

ürün tek kullanımlık olmalıdır.

Ürün Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.

CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

sut kodları:

1 02.460. Çal ışma kanülü

102.465. Kyp Cement

102.470. Drill

102.475 Gauge Needle

102 480,. Şırınga (balon tamponu)

102.4B5,. Kemik doigu (bone filler)

102.490. Balon şişirme pompası
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vERTEBRApLAsTy TEKN i K özeı_ı-ixı_eni

Sistem ABS ve 304L paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

Sistem omurga cismine kemik çimentosu enjekte edebilmek için tasarlanmış

olmalıdır.

xir içrniĞi;

o Bir adet giriş iğnesi ( 1 1GX12 mm)

o Bir adet çalışma kanullü (8GXl2mm)

o Üç adet bone filler (her filler 1,5 ml sement almalıdır.)

o Kişner teli

o Drill ( dril biyopsi almaya uygun tasarlanmış olmalı, uç kısmı oblik yapıda

olmalıdır.)

. Kit içerisindeki bütün malzemeler çift kat paketlenmiş olmalı ve özel kutusunda

olmalıdır.

Set içerisin de ayrıca BG X15 mm boyunda beveled tip acil giriş iğnesi olmalıdır,

Sistemin CE belgesi olmalıdır.

Sistemde ayrıca biyopsi kiti olma|ıdır.

Ürün Perkütan vertebroplasti veya kifoplasti işlemleri |çin kullanılabiliyor olmalıdır.

Ürün yüksek mekanik strese dayanıklı olmalıdır.

Ürün 45 saniye karıştırma süresi sonunda kıvama gelmelidir.

Ürün optimum viskoziteye sahip olmalıdır.

Ürun yüksek dayanıklılık sağlayabilecek basınç kuvvetine sahip olmalıdır.

Ürün vertebrada kalıcı stabilizasyon sağlayaralwe yeni kırık oluşma riskini
/azaltmalıdır. {

," 
'l'Ürün 10 dakika uygulama süresine sahip ol1y{alıdır.' ı'/

ürün steri| olmalıdır, '/ 
"^\/ ı, \

Ürün 5 "C ile 25'C arası ortam sıcaklığınfa muhafaza eOilrydtiOir.\
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Ürün ambalaj içeriği 1O ml'lik sıvı bileşen ampul ve 19,2 gr'lık toz bileşen paket

olmalıdır.

Sementin toz bileşeni poli(Metilakrilasit-metil-ester),baryum sülfat ve dibenzoil

peroksit içerikli olmalıd ır.

Sementin sıvı bileşeni 1,4-dihidroksibenzol ile stabilize edilmiş

metilakrilasitmetilester, benzenamin ve N,N 4-trimetil içerikli olmalıdır.

Röntgende mükemmel bir görünüm elde etmek için gorüntüleme maddesinin

yüksek derecede yoğunlaşması ve homojen şekilde dağılımını sağlamalıdır.

ürün tek kullanımlık olmalıdır.

Ürün Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı olmalıdır.

CE belgelerinden birine sahip olmalıdır.

sUT KoDLAR|

I02.2B5: Spine Kit

1O2.290 : İğne

102.295: Cement .\-
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MiKıto t-ocKiNG nLAK vE t_oCKINC viDALARI TEKNir şenrxaı,ıEsi

l. Kilitli plak ve kilitli ı,ic]alar tiüaıır,ı.ııır olırralıdır.
2, Mikro kilitli plaklar 1.0ırıırı. 1.2ır-ııı-ı ve 1.5ı-ırı-ı-ı kalınlığıırdaolırıalıdır.(+,- 0.1ıırırr) ve

setiır içeri sinde hazı r bııltıııı-ı,ıııl ı d ı r.
j. N4ikro plak sistenıi 2ıı,ıı-ır çaplı kilitli ı,ir]alar ile ııl,umlı-ı olnıalıdır.
4. Kilitli plaklar ve kilitli vidalar [ıirL-ıirini kilitlenıe özelliği sayesiırde boş yivleııre

yırpıııaııralıdı r.

5. Viclalarııı rızuııluğıı t .- lı,ı-ıı-ı-ı ltırklılıl<lar kabııl edilebilecektir.
(ı. Vidalarııı baş kısı-ı,ıı torııaviclaı-ııı-ı ı,ıç kısı,ı-ıı1,1a ır-ııkıratıslaı-ııııa özelliği gösterııeli ve

tc,ı rı,ıav i da v i dal arı b ı riıl, ıııırına l ı d ı r.

7 . Kilitli vidalar 5, 7.9.1 1.13 acil kilitli vidalarıda ayırı ı.ızuı-ıllıklarda olıııalı ve
istenildiğiı-ıde kullaı-ııııı 1,oğıııılı"ıği,ıı-ıa g(ire değiştirn-ıel,i flrıı-ıa kabııl etır-ıelidir,

8. Kilitli r,idalarıır EMG özelliği olan ,n,idalarıcla olınalıdır.
9. 'I-eklif veren flrırıa kilitli plak vc kiliıli vidalarıır kullaı-ııln-ıası için el alet setiı-ıi

l-ıastaııeıı-ıiz aıııeliyatlraı-ıesiı-ıcle bı,ılı,ıııdı.ırı-ı,ıar,ı kabtıl etıı-ıelidir.
l0. l1l aletleri seti steril eclilcbilı,ı,ıeliclir.
l1. Ijl aletleri setinde I)lak ve vic]a kcsici. Vidıı tı.ıtucı"ı, l)lak şekilleııdirıııe pensi, Plak

tLıttla i-ıensi.'forııavida. Plak ve r,icla tef'loıı seti. Sterilizasyoıı kııtusıı, Drill klavuztı
vernlek zortıı-ıdad ı r.

12. İhalec]e ulıdesinde kalaıı flrırıiı kliniğin ihıil,açlarınii göre peyderpey tesliırıat
r iıl-ıı lalıi leceğini kabiıl etı-ııel icl ir.

NtiKIIO vi»a,;xpNDiNı)I,]N yiv AçAN (TiTANyuM) SUl, KoDU:oltsı 70
MiKIro I,LAK-T- şEKiLt.i (,[i1,^NyUN,{) SU,t, KoDU:OR5350
MiKRO pLAK -L-şEKiı-ı-i 1rirı,Nvt.üN,ı) StJT KoDu:oR5330
N,{iKIIO pLAK-y- şEKiLLi (,t,i,I,ANyUM) SLIı, KoDU:oR5340
Mi KRo pI-AK-D üZ-(,[ilANyUN{) SUT, KoDU : oR5290
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viDADAN xiı_irı_i srRvixRL pLAK rexı.ıix Özrı_ı_irı_eni

Teklif edilecek olan sistem tamamen titanyumdan imal edilmiş olmalı ve MR

uyumlu olmalıdır.

Kilitleme mekanizması plak üzerinden değil vida üzerinden yapılmalıdır.

Vidalar expandable olmalı ve böylece vertebra içerisinde açılarak özellikle
osteoporotik hastala rda maxim u m stabilizasyon sağ lanma| ıd ı r.

Vidalar variable (açılandırılabilir) yapıya sahip olmalıdır

Vidalar 4.0 ve 4.5mm çapında olmalı uzunlukları 12-14-16mm olmalıdır.
Vidalar çaplarına göre renk kodlu olmalıdır

Set içerisinde 22-56mm 2'şer mm artarak, 56-71mm 3'er mm artarak,71-
1OOmm 5'er mm artarak, yer alan plaklar olmalıdır.

Uygulama seti ve set içerisindeki malzemeler eksiksiz olarak ameliyattan Önce

ameliyathaneye teslim edilecektir.

Sistem implantlarının istendiğinde Bio Mekanik testleri ve bio mekanik

çalışmaları sunulabilmelidir

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9. Sistem CE sertifikasına sahip olmalıdır.

vİna suı rconu :102.655
|'I-AK SL]T KODU: l02.665
rziııa. xİı,İı,apıRııı suı xo»u: 102.685
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SERViKAL VE TORAKO-LOMBER KESİLEBiLİR KORPEKTOMİ KAFES TEKNiK
ŞARTNAMESİ

1 Tüm implantlar ASTM F2077-14 standartlarında Titanium malzemeden imal edilmiş olup
MR uyumlu olmalıdır.
2. implant, korpektomi sonrası korpus yerine ve diskektomi sonrası disk mesafesine
konabilecek özellikte olmaI ıdır.
3. Set içerisinde alt lomberden üst servikale kadar uygulanabilecek değişik çap ve boy
seçenekleri olmalıd ır.
4. Servikal meshler 12xB0 ve 12x1O0mm çapında ve boylarında olmalıdır.
5. Torakolomber meshler 14x1O0mm,l6x8Omm,l6x1OOmm 18x80 ve 18x1O0 mm çap ve
boylarında olmalıdır.
6. Dayanıklı olabilmesi için Mesh'in duvarları en az 1 mm kalınlığında olmalıdır.
7. Mesh gerektiğinde kesilebilme özelliğine sahıp olmalıdır. Sette Mesh'i kesmek için uygun
makas olmalıdır.
B. Meshler yuvarlak şekilsel özellikte olmalıdır.
9. Mesh seti uygulama kolaylığı açısından PLlF-TLlF setini de içermelidir. PLlF -TLlF yapmak
için uygun tüm enstrümanlar sette olmalıdır.
10. Tüm implantlar CE Belgesine sahip olmalıdır

SUT KoDLARl

Io2.7go - SERViKAL KoRPEKToMi xarrs, RiGiD, TlTANYUM, MESH

1,o2.82o - LoMBER KoRPEKToMi xnrrs, RiGiD, T|TANYUM, MESH, SMALL

1,o2,825 - LoMBER KoRPEKToMi xnrrs, RiGiD, TITANYUM, MESH, MEDlUM

^r,r'\,
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l. Sisten,ıclc bıılrıı-ıan 1i"iıı-ı ı-nırlzeıı-ıeler titiıııvtıııı ı.,ılııialıdır.

?. Sisteı-ııin Mtl, kullanıırııı-ıa iziı-ı vcrdiğini gi)steı,eıı l,ıelge stıırı"ılır-ıalıdır.

]. VcriIccek ıııalzerıreııiır ttiııı parçaları ıır,ı.ııı-ılu cılıı"ıalıdır.

Vidalar 3,5 ıı,ıırı ve 4.0 ır-ıı-ıı çıılııııcla olıı,ıalıdır.

,5. Vic]alarıır ı_ızı_ıırltığrı 8 ıı,ıı,ı-ı-28 ırıı-ı-ı arıılığıııda cılı-ı-ııılı r,c lrer 2 ı-ı-ıırr'de bir artıı'ıalıdır.

(ı. Sct İçcrisindc rediiksİ;-cıı-ı r,iclalıırı ıılı-ı-ıalıclır.

1. SetiçcrisiırdeC1 ı,eC2 liksasyoırıı içiır3,5r,e4.0nrı-ırçapıııdal8nıı,ıı'deır4Oır-ıır-ı'ekadar2ıı-ıırr
aralıklarla artan conex slrafi vidaltırı cılır-ıalıdır.

ti. Vidalar + ve -50 derece açı r,eı,ı-ı,ıelidir

V idalar Senıi-Self tappiııg olırıal ıd ı r.

l0. Vidalarııı r,,icla başı çapı 9ıı-ıı,ı-i ı,e 1,ıiksekliği l0ıı-ıı-ıı olıııalıdır.

l l. Set içerisiı-ıde laırıiı-ıa kaııcalar olıı,ıalıc]ır.

12. Set içerisiııde lateralde kalaıı vida ve rocl Lıağlaııtısıııı sağlaır-ıak için lateral konnelitörler olı-ıralıdır.

lj. Sct içcrisiı-ıde servikal vc toıakal bölgelcriıı bağlaııtısı içiı-ı 3.0ır-ını-5,5mır-ı ve 3,0ıırı-ır-6,0ır-ıırr

ç ııl-ı l a rı ııcla dı,ıııı i ı-ıo koırııe k t ö rl e r b tı l ı"ı ıı ııı a l ı cl ı r.

l4. Occipital vida çapı 4.Onrı-ır ve -1.5ıı-ııı,ı olı-ıralı boyları 4ııırr'deır l4ırrıı'e kadar 2ınırr aralıklarla
artıı-ıalıdır.

1_5. ()ccipital plaklar sı,ııall" ı-ı-ıccjiuı-ır r,e largc t,ılıı,ıak iizere iiç bo1,olmalıdır.

l(ı. Occilıitııl pli,ıklarıı-ı rod [,ııığlaı-ıtı r,crlçı,i ı,ııı,ıltiııxial olır-ıılı buı sayedc rod plıık bağlaııtısıııda kolaylık
sağlaıııalıclı r.

l7. Cross Coııırector'ler sı-nall. ıııediı-ııı,ı ve largc olıı,ıak ıizere iiç boy olı-ı-ıalıdır.

l 8. Sistenıin içinde eğilebilir dcııeııe rodı-ı btıluıııııalıdır. 
,u

l9 Qçip]lil|jlad: Çapı 3.0 ı,ı-ıııı cılı-ı-ıalı orııııli biilgel,t'gc,]eıı kısır-ıı 4 ı-ı-ıı-ır'le kııvvetleırdirilnıiŞ
tılııııılıtlıı,. l)rc-bcııd kısıııı jıııııı--{ıııııı-]tııııı çapı9y'ı. bol tı 2-{0 ıııın olıııalıtl,g.' ',T /'

20. Occipital rod 45" açılı olı,ıralıdır. ı 'L ı ', ]^,,l,/ \t: n ,,n:,,, ı
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Staı-ıclart l{od: 3.0ıı-ıırı çapında ve 60,80. 100. 150.200 ve 240 ıırır,ı olı-ııak üzere ÇeŞitli boYlarda

olı-ııalıdır.

2l. Set içcrisiı-ıcle ccrvico-tlrcıracic biilgcclc kııllaııı-ı-ıak için lıiL,ırit rod olmalı. rodı-ıır ÇaPl Ve ölÇiileri

aşağıclaki gibi olnralıdır:
a) 150 ıı-ıııı'i 3ıırıır çapında 250ı-ı-ın,ı'i 5,5 ı-ı-ıııı

b) 150 ı-ı-ıırı'i 3ıırı-ır çapıı-ıda 250ı-ı-ıı-ıı'i 6.0 ıııı-ı-ı

22, Set screlvlar ırıulti-axial vidalar ve c,ıcciı.ıital plaklar için tek boyutta olır-ıalıdır.

2]. tIer l-ıir ı-ııırlzeır-ıeııiı-ı iizeriııc]c, iirctici 1irııııı logtısı-ı lot ı-ıı-ııııarası olııralıdır.

]_1. Ocla sıcaklığıı-ıda depolaııabitneli. tıvglıtı koııteı,ırer içindc saklarıabilir o1ı-ııalı ve sterilizasYona

clal,aı-ı ı k l ı ol ı-ı-ıeıl ıdı r.

25. Sistenı iıırplaııtlarııııı-ı isteııcliğiııde I]io Mckaırik testleri ve biouıyunrlı,ılı-ık çalışınaları
sı-ıı-ı ı-ı l ab i l ır,ıe l i d ir.

26. 'l'iiııı iı-ııplaı-ıtlar CE" belgcsiııe sahip olıııalıclır.

St 1,1- KOt)l-AI{l

162..5.15 : l)oSTl]RloR SERViKAL PoLiAKSiYAL ViD^
t()].i,)5 : 1,oS tl:I(loR SERViK^L ROD

ıl'
.l

|{^
^,lj ıv

IJ{,
^. \1|\ J/\\, l\

\\i,,\\
\

'r. \

't\

i,,



l)

2)

4)

5)
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3)

6)

9)

DiSTIIAü(TE EDiLEBiı-iır pı-ı,ı(LI KoItI,axroııi CAGE rnxxix özıı,ıiı<ı,nır

Sisteı-ı-ı iı-ı-ıplaııt dizal,ııı aı]tefioı vc aııteı,o-1i,ıleı,al ııl,g11|1ıı,ıalar içiıı yapılı-ııış olı-ııalıdır.

I(cııdiııdeıı plaklı korpe|itt,ııııi kal-esi alt ve iist vertebra ile bire[ıir koııtali. sağlal,acak ytizel,açılı
o|ıı-ıaIıdır. Isteııildiğiııde plalisız olaral< cla sadcce clistı,akte edilebilir ıııeshler set içerisindc l,ıazır

[,ıtı l ııııı-ı-ıa I ıd ı r.

Alt ve iist vertebralaı,la sıkı [-ıir ttıltıııı-ııa sağlaı,abilıııesi içiıı teıı-ıas yiizeyleriııiıı keskiıı dişli bir

1,ıılııda t,ıl nıası gcrekıı ıelitc,ci i r.

Sisteııı tek parça olıııalıdır.

I(tırpel<,tonıi ıııeshleri l 2- l4- 16 ıııııi çapıııcla l3x l 7ıı-ıı,ıı: l 7x25ınnıı 25x;l0nını: 40x7Oııını

c]istrakte eclilebilir 4 çeşit ıı-ıeslr rılıııalıtlır.

Plaklı kcırpektoıııilerclc vida çalıları 4ııııı-ı r,e,:1.5ıuııı olarali 2 fhrklı çapta, lıoylar l2.14.16,18 ve

2() ı,ı,ııı,ı ııIarak 5 çeşit i,ılıı-ıılıc| ır,

İsteı-ıeı-ı çaplara tıyglııı diiz ı,e açılı çal<ıcılar [ıiıltııııı-ıalıdır.

Set içerisiııde Corpeclcıııır,Cagclcı,iıı 1ıtızisl,ı-ıı-ılıııı]a soııı,ası kiIitlenebilıııesini sağlayacak kilit
viclaları 1,er alı-ııalıdır.

Grelilc.ııe için sağlaıııııış geniş orta alaıı olıııalıdır ve greftleıııe distraksi1,oı-ıdaıı öııce

r ııpı lalıi |ıııeI idir.

Distraksiyoıı y,apıldılitaıı soııra tc,k aşaıııalı I<ilitleıı,ıe sisten-ıi olı-ııalıdır.

Kt,ırpektonıi ıııesI,ıleri catıdal viiı-ıiiııc]c taI<.ı|a[ıilıı-ıesi için ı-ı-ıeslı iizeriııcle ı-ı-ıarkalanıa ile

[-ıe l i ıli lııı iş c,ıl ıııal ıdı r.

Sisteı,ııiı-ı r,[ictıtta kılacıık ttiıı,ı 1ıııı,çıı r,e eleıııaıılaı,ı titaı-ır,rıııı ıııalzeıı-ıecleıı iıı,ıal eclilıı-ıİş r,ı[acaktır.

LJriiıılcriıı i'izeriııde ölçiilc,riııi ıc iirctici llrıııa taııııııla1,,aıı seıı-ıbolya da ilade bıılıııııııalıdır.

SL]l,KODLARl
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ANTERı6R sERvıKAL BıçAKLı, ExpANDABLE BıçAKLı, çiviıi pEEK cAGE rrrıvir özıııirırnİ

1. Cage'ler PEEK-OPTlMA materyalinden yapılmış o|malıdır.

2. Set içerisinde Expandable bıçaklı, Bıçaklı, Pinli olmak üzere 3 çeşit cage kombine olarak

bulunmalıdır.

3. ServikaI cage'ler çift kat steril paket ambalajlarda ve tekli kutularda bulunmalıdır. Sette

kullanılacak kafesin boyutlarına uygun denemeler bulunmalıdır,

4. Cagelerin hepsi servikal anatomiye uygun olma|ı, kafeslerin en yüksek noktası orta noktası

olmalıdır. Ayrıca 2 derece lordotic açılı kafesler de bulunmalıdır.

Cage'lerde 4 farklı geniş|ik ve 4 farklı derinlik olmalı (*I2x14; *13x15; *1,4x1,4; *14x16 
)

Cage'lerin 5, 6,7 , Bmm 4 farklı yüksekliği olmalıdır.

Bıçaklı expanclable cageler disl< mesafesine yerleştirildikten sonra mesafeyi yükseltmek iÇin

expandable olabilmeli ve aynı zamanda kafesin bıçak mekanizması açılıp endplatelere girerek

tutunumu sağlamalıdır.

B. Expansiyon ve bıçağın çevrilerek korpuslara gömülmesini sağlayan işlem aynı anda aynı el

aleti üzerinden ve tek seferde gerçekleşmelidir.

9. çivili cagenin alt ve üst endplatelerde tutunumu sağlamak için 2 adet titanyum Çivi

bu lunmalıd ır.

1O. Bıçaklı cage mekanizması alt ve üst endplateleritutması için sharp (keskin ve geniŞ yüzeYli

olmalıdır.
11. Cagelerde bıçaklar açılınca l<orpuslara gömülerek kafesin atmasını engellemelidir.

12. Cage'nin posterior duvarında TANTALUM MARKER olmalıdır (Tantulum markerler scopi

görüntüsünde titanyum markerlere göre daha net görüntü sağlamalıdır.)

13. Bıçaklı cagenin anterior ve posterior duvarında TANTALUM markerlar olmalıdır (Tantalum

markerler scopi görüntüsünde titanyum markerlere göre daha net görüntü saglamalıdır.)

14. Exbandable bıçaklı kafesin anterior ve posterior duvarında TANTALUM markerlar olmalıdır

(Tantalum markerler scopi görüntüsünde titanyum markerlere göre daha net görüntü

sağla m a lıd ır. )

15. istenildiğinde cerrahı destekleyecek yardımcı el aletleri sunulabilmelidir. (Bunlar otomatik

l<lovart ekartor sistemi; otomatik distraktor ve manuel kullanılabilen ekartörler servikal kuret

olma|ıdır.)

16. Hekim tek set ile vaka esnasında karar verebileceği hangitip peek kafese ihtiyaç duyarsa

(çivili peek Kafes - Bıçaklı Peek Kafes - Expandable Bıçaklı Peek Kafes) o modelin uygun

implantını kullanabilmeli.

],7. Sistem implantlarının istendiğinde Bio Mekanik testleri ve bio uyumluluk çalışmaları

(CE)'ne sahip olmalıdır. 1,

sunuIabilmelidir.

18. Sistem uluslararası kalite belgesi

sUT KoDLARl

Io2.7 oo : SERVi KAL i ıvrıRgoov

1,o2.7 20 : SE RVi KAL i ııırrR goov

KAFES, RlGlD, PEEK,

KAFES, RiGiD, PEEK,

STANDART

TiTANYUM BlÇAKLI
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CRUNCH BCP SEN],ETIK KEMil( GREFTi SUT
KODU:SG 1 140

l) Malzenıe içeriği hidroksiapatit tril<alsiyuııı fosfat (BCP ) olnralıdır.

2) Ürün birbiriyle tan"ıaı-ııeıı bağlaııtılı ınakro ve n-ıikro gözeneklerden

oluşan poroz, interkoıınekte bir yapıya sahip olup granül boyutları
2-4 mm ve 4-7 nım olmalıdır.

3) Ürlin biyobozunur özellikte olı-ııalıdır. İyileşmeye paralcl şekilde
uygun sürede rezorbe oluirak yeriııi taırıaırıeıı yeı-ıi oluşan sağlıklı
keıı-ı ik dokuslıııa bırakıı-ıal ıdır.

4) Ürlin steril bariycr özcllikli, çiit katlı PETG blister içinde özel

sisleıı-ıler ile kapatılıp ıııtihıirleı-ıerek kullaı-ııcıya sunı"ılmalıdır.
5) Kullaıııııı süresi en az 2(il(i) sene olmalıdır.
6) Ürün oda sıcaklığında saklaııılabilmedilir.
7) Kalsiyum fosfat seraıırikler,iırsaı-ı keıı-ıiğiniıı ınineraL fazına benzer

kiıı"ı1,353l bileşeııleri ve iı,ııplaııtta taı-ı,ı damar oluşı-ımıııra olanak
taıı ıy aıı enterkonı-ı ekte p roz i te l eri rıed en i y \e hız|a o s seo integrasyo na

lığranıalıdır.
B )'frikal siyum fosfatıı-ı hidroksiapatitteıı daha çözürılir olınası

ı-ıeclcniyle bı_ı çift l-azlı bileşiııı scraıııil< rezorpsiyonuııı"ı artırarak
keıı-ı ik hlicrelerin i ı-ı lizyolo i i siy lc ııyum l u ideal bir rezorpsiyon
l,ı ız_ıııa olanak sağlaı,ııal ıd ır.
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2.

LTiFONKSİYONEL POSTERiOR S L SiSTEMLER ve sKoLYoz

1. Sistem torakalomber bölgede; TORAKOLOMBER PoSTERioR
PoSTERioR
SiSTEMLER

ENSTRÜMANTASYON, TORAKOLOMBER PERKÜTAN
ENSTRÜMANTASYON, TORAKOLOMBER POSTERiOR DiNAMiK
o|arak kullanı labilmelidir.

J.

Sistem, monoaksiyal, poliaksiyal, redüksiyon, cement enjekte edi|ebilir vida ve

perkütan-minimal invaziv vidalarından oluşmalıdır.

VidaIarın gövde yapısı, pedikül dokuya zarar vermeyecek şekilde spongiÖz ve

kortikal kemik yapısına uygun olmalıdır.

Sistemde poliaksiyal sement enjekte edilebilen vidalar olmalıdır.

4.a. Sement enjekte edilebilen vidalar 2,5mm genişliğinde kanüle sahip olmalıdır.

4.b, Sement enjekte edilebilen vidaların kullanımı için sement enjeksiyon
kanülünden geçecek 2,1mm genişliğinde özel sement enjeksiyon aparatı firma

tarafı ndan sağlanmalıd ı r.

4.c. Sement enjekte edilebilen vidalarda, optimum sement çıkışını sağlamak iÇin,

1,90mm genişliğinde ve 6,4Omm boyunda pencere olmalıdır.

4.d.Sement enjekte edilebilen vidalarda, sement enjekte etme aparatının sement

çıkışını engellememesi için, vidanın sement enjeksiyon penceresi stoplu olmalıdır.

4.e. Sistemde Cementi vidalara enjekte edebilmek için özel olarak tasarlanmıŞ; Çift

kat paketlerde steril edilmiş ve kutulanmış Cement Enjeksivon Kiti olmalıdır. (Set

içerisinde hastanede steril edilecek kitler uygun değildir, cement kiti hastaneye
ayrıca steril getirilmedir.)

. 1 adet Cement Enieksivon Kitininin İçeriği: 3 adet 100 mm boyunda
paslanmaz çelikten üretilmiş, uç kısmı yivli ve tamamen vidanın kafa
yapıstna uygun olarak tasarlanmış Metal Kanüller olmalıdır. Cement
sızıntıları ve geri tepme cement basıncını engelleyecek sekilde vidaYa
kilitlenebilen Metal Kanüller ve btı kanüllerle uyumu çalışan 3 adet Kemik
itici olmalıdır. Bu kit steril olarak sunulmalıdır,

. Kemik iticiler 1 sefercle 1 vidaya min.1.Scc cement gönderimine uygun
olmalıdır.

4.f. Sistemde tüm vidalar .onor*r{', poliaxial,
redüksiyon olarak Kanüllü tipte ha/ır olma!ıdır

monoaxial redüksiyon, poliaxial
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6,

. MonoAxial ve MonoAxial Redüksiyon (Uzun Kafa) Kanüllü vidaların

çapları 5.5mm/6.5mm/7.5mm çapında; 30/35/40/45/50/55/60mm
boyunda olmalıdır,

Sistemde füzyonu arttırmak için titanyum poroz kaplı vidalar bulunma|ıdır. Sistem
tüm poroz kaplı vidalar monoaxial, poliaxial, monoaxial redüksiyon, poliaxial
red üksiyon olarak hazır olmalıd ır.

5.a Titanyum poroz kaplı vidalarda gözenek boyutları 75-100pım(mikrom)
olmalıdır.

5.b. MonoAxial ve MonoAxial Redüksiyon (Uzun Kafa) vidaların çapları
5.5mm/6.5mm/7.5mm çapında; 40l45l50mm boyunda olmalıdır.

5.c. Titanyum poroz kaplı vidalar mikro gözeneklerin içine doğru kemiksi
trabekülün içten büyümesi vasıtasıyla kemik kuvvet iletiminde iyileşme
sağlamalıdır. Bu sebepten kemik ve implant arasındaki bağın uzun vadeli
stabilitesinde de iyileşme sağlamalıdır,

5.d. Titanyum poroz kaplı vidaların kaplama raporları sunulmalıdır.

5.e. Titanyum poroz kaplı vidaların Bio uyumluluk testleri istendiğinde
sunulabilmelid ir.

Sistem içerisinde operasyon süresini kısaltan, kolay ve güvenilir kullanıma uygun
tasarlanmış perkütan posterior lomber stabilizasyon için minimal invasive vida ve
pre-bend rodlar bulunmalıdır.

6.a. Perkütan vidalar 5.5 - 6.5 - 7.5 mm çapında olup boy|arı 5 mm aralıklarla 35
mm'den - 55 mm'e kadar olmalıdır.

6.b. Perkütan cerrahiye uygun rodlar, pre-bend özelliğe sahip olup 6.0 mm çapında-
boyları 40 mm den başlayarak 10 mm aralıklarla 150 mm'ye kadar devam etmelidir.

6.c. Vidaların imp|antasyonu için set içerinde 6 adet tüp mekanizması bulunmalıdır.

6.d. Vida kafasındaki oyuklu kanallara tüp mekanizması oturtularak sabitlenmeli,
vida başının gevşememesi için tüpIerin başına takılabilen handle ile sıkıştırma
işlemı yapı labilmelidir

Vidaların gövde yapısı, pedikül dokuya zarar vermeyecek şekilde spongiöz ve
kortikal kemik yapısına uygun olarak IDual Lead ,Dual Core" seklinde tasarlanmış
olmalıdır. 

l

Sistemi oluşturan vidaların omurgada hızlı ilerlemesi ve pullout'ç{vidanın kemikten
geri atmasını) azaltmas| açısındanldualcore - duallead yöntp\i ile üretilmiş olması
gereklidir. Vidalar, kemiğin korti(al ve spongiöz yapısınaŞroİÖ 2 farklı çap ve 2

, ,, i\'\u''\_ \,
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farklı diş formlarında olmalıdır; bu özellik, karşılaştırmalı biyomekanik testlerle

ispatlanabilmelidir.

9 Sistem düşük profilli vidalardan oluşmalıdır, kap kısmı (vida başı profili) 14.5mm
olmalıdır.

1O Vida çapları: 4.5 - 5,5 - 6 5 - 7.5 - B.Smm olmalı, vida boyları 2Omm'den başlayıp
9Omm'ye kadar 5'er mm aralıklarla; 9Omm'den 100mm'e kadar 10'ar mm

aral ıklarla artmalıd ı r.

,l 
1. Vidalar +20 derece toplamda 40 derece açılandırılabilir olmalıdır.

12.Set içerisinde cervico-thoracic bağlantı yapmak için 120mm'i 3mm Çapında
12Omm'i 5,5mm ve 6,0mm çapında olmak uzere 24O mm'lik iki çeşit hibrit rod

olmalıdır.

13. Sistemdeki dinamik rodlar 6mm' lik ve 5,5mm'lik vida sistemiyle uyumlu olmalıdır.

14. Sistemde 3 çeşit ara bağlantı olmalıdır.

15. Tek ara bağlantı 5,5mm ve 6mm lik rodlarla uyumlu olmalıdır.

16. Transvers konnektörler uzayp kısalabilmeli ve en az 4 boy olmalıdır; istendiğinde
düz hook'Iu konnektörler de sisteme eklenebilmelidir.

17. sistem torklu olmalı ve tork aleti sistemde bulunmalıdır.

1B. Sisteme istenildiğinde 5.5x 5,5mm'lik tekli, 6.0x 6.0mm' lik tekli, 5.5x 6.0mm'lik çiftli
axial domino rod konnektörleri ve anterior yak|aşım için staple eklenebilmelidir.

19. Sistemde ServikoThorasic bağlantı için bir tarafı 3mm'lik roda diğer tarafı 5,5mm'lik
roda uygun dominolar bulunmalıdır.

2O. Sistemde ServikoThorasic bağlantı için bir laraf ı 3mm'Iik roda diğer taraf ı 6,0mm'lik
roda uygun dominolar bulunmalıdır.

21.Sistemde lateralde kalan vidalar için 15,20,25, 30 ve 40mm boylarında lateral
konnektörler olmalıdır. Lateral konnektörlerin açık ve kapalı tip olarak alternatifleri
bulunmalıdır.

22. Sistemde gerektiğinde kullanmak için laminar ve pedikül hooklar bulunmalıdır.

23. Sistemdeki flat (yüzeyi düzleştirilmiş) f-öd ile vida; maksimum kilitlenme ile

kilitlenmeli; bu rodların uçlarında, vidanın roddan çıkmasını engelleyici stoplar
olmalıdır. 

i

24.Yida, rod ve konnektörler için ayrı bir konteyner
konteynera yerleştirilebilmelidir. l {

i
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25. istenildiğinde vida seti ile beraber vakalarda ünİversal çakma Çıkarma Setİ ve

osteotomi seti hazır bulundurulmalıdır.

26.Tüm el aletleri ayrı bir konteyner içerisinde olmalıdır.

27.Sıstem içerisinde rod bastırıcı, vıda yükse|tici ve rod çevirici aletler bulunmalıdır.

28, Sistem implantlarının istendiğinde Bio Mekanik testleri ve bio uyumluluk çalışmaları
sunulabilmelidir.

29.Sistem, uluslararası kalite belgesi (CE),ne sahip olmalıdır.

SUT KODLARİ

102.130 : Vida
I02.230: Rod (0-35 CM)
102.310 : Multiaksiyel Bağlantı
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u LTRAsoNiK cERRAHi AspiRATöR/ Disrrrön
rusİİ{c srrİ 1xruıo58) VE YUMUŞAK DoKU Ucu (KN1059) TEKNIK ŞARTNAMESI

1. Tek|if edilen Tubing Set ve yumuşak doku ucu ile birlikte hastane amelİyathanesİne 1 adet

Utrasonic Aspiratör cihazı ve cihazı çalıştırmak için teknik personel tahsis edilecektir.

2. Teklif edilecek Tubing Setler ve yumuşak doku ucu ile getirilen cihaz ile aYnı üretici firma

tarafından üretilmeli ve Avrupa menşeili olmalıdır.
3, Malzeme ambalajında herhangi bir hasar olmamalıdır.
4. Malzeme orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
5. Tubing Setler tekli steril pakette ve çift poşetli olmalıdır,
6. Tubing Setlerin mekanik irrigasyon ünitesine (irrigasyon pompasına) takılan yeri silikon

olmalıdır.
7. Malzemenin irrigasyon (şeffaf) ve suction (mavi) hortumları farklı renklerde ve içindeki sıvı

akışını gösterir özellikte olmalıdır.
B. Tubing Setlerin üzerinde handpiece kablosu için tutucu klipsler olmalıdır.
9. Tubing Set iki hortumdan oluşmalıdır, Aspirasyon hortumu en az 500cm olmalı ve

aspirasyon şişesine uyumlu olmalıdır. İrrigasyon hortumu en az 500cm olma|ı ve hortum uCu

serum şişesine rahatlıkla takılabilecek özellikte olmalıdır, Aynı hortumun üzerinde damla ayar

mekanizması da bulunmalıdır,
10. Tubing Setin irrigasyon ve aspIrasyon hortumlarının handpiece girişl luer lock kilitli

olmalıdır,
11. Tubing Setler disposable olmalıdır.
12. Tubınğ setlerle kullanılan el aletleri reusable olmalıdır.Tubing setlerle kullanılacak olan el

a|etleri 3 faklı frekansta çalışabilmelidir,Vakaya 2 adet el aleti getir|lmelidir.

13. Tubing Setin üzerinde steril edildiği tarih ve sterilizasyonun sona erİş tarİhi yazılı

olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesini ihale dosyasına eklemelidir.

15. Tek|if veren firmalar Teknik Servls alt yapıları hakkında bilgi veren dökÜmanları ihale

dosyasına ek|emelidirler. Cihazda olası arızalara müdahale edebilecek kalifiye teknik personel

bulunmalıdır,
16. Cihaz ile birlikte 2 adet Yumuşak Doku Diseksiyon Ucu ve ]. adet Tubing Set Verilmelidir.
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3.

Ijltrasonik ccrrahi kcmik kcsici ucu
'[cknik Şartnamcsi

l 03.1 07

l. 'fcklil'\,ereıı firıııalarııı Osteotoıı-ıi. Osteoplasty, Drilling ve Fiırislring kesici uçları
olı,ııalıdır.
'[ek kııllaırıııılık steril paketlercle olıııalıclır.Kesici tıçlar katalog iizeriırde ktıllaı,ııcı
lıck i ı,ıı i ıı seçıı-ıesi iç i ıı ebatlaı,ı i l e bi rl i kte gösteri lıııel idir.
Kcnıik kaybıı,ıı ı,ı-ıiııiıı-ıı_ııııda tııtabilı,ı-ıek içiıı kesici tıçlarıır aşağıdaki çeşitlerde ve

c l,ıııt l ırclı c,ı l ıı-ıas ı gc rck ı,ııe ktt,cl i r :

a. ()steotoıı-li ı_ıçlıırıı-ııır ; kalııılığı 0.35ıı-ıır-ı - 0,60ı-ı-ıırı arasıııda. testere uçlarıırıı-ı
geııişliği 3ırrı-ır - 4.5ır,ıır-ı arasıııda ve çalışır-ıa uzuı-ıluğıııruır 4ır-ııı-ı - 20ınır-ı

arasıııda olaır eır az 6 f'arklı çeşidi o[ırralı.
lı. Osteoplast1, ı,ıçlarıı-ıııı : Kalınlıklarıı,ıııı 8ı-ııııı. gör,de tızunluklarııııı,ı l5 - 22ı-ıım

arasında ıı]ıııı 3 fiırltlı çe,şidi olı-ııalıdıı,. E,ır tızı-ıı-ı boyuı-ıı-ıır 30 derece açısı
olııralıdır.

c. Drilling rıçlıırıııııı : ().8ı,ı-ıı-ıı ilc 1.8ıı-ıııı arasıncla değişeıı en az 6 t'arklı çeşidi
brı l ı.ıııırral ı d ı r,

cl. Iriııislriı-ıg ı.ıçlarıı,ıııı: gör,cle ı.ızı"ıı,ı]ukiarıı-ııı,ı 9ır,ını - 20ırrın arasıırda. şafi
çaplarınıı-ı 0.6ı-ıııı-ı - 5ı-ııı,ı-ı ıırasıırda olaır erı az 6 çeşidi olı-ııalı.

c.

1. Kesici ııçlar. paslaırnıaz çeliktı,ı-ı iiretilnıiş. tek kı-ıllaı-ııırrlık ve steril paketlerde olııralıdır.

I(ııl laıı ı lacak uçlarıır ciIıaz tizel l iltlcri aşağıdaki gibi olıııalıdır.

l. L_]ltrasoı,ıik Keırıik Neşteri Cihazı başlıca Beyin Cerralıi. Ortopedi, Plastik Cerralıi, Ağız
ve Çeııe Cerral-ıi ve I(ıılak Bı,ırı.ıı-ı Boğaz alaırlarıııda kullaııılabilıı-ıe özelliğine sahip

olıı-ıalıdır.
2. Seçilecek Lıca uvglııı g|iç r,e irrigasyoı-ı cleğerleri bu seçiırı ile otoırratik olarak

aü,aı,laı-ı ıııalı d ır.
3. (]ihaz tck Iıaırdpiece çıkışlı cılı-ı,ıalı. irrigası,oıı ponıpası bı-ılı.ııımalıdir.
1. Cihaz 21 - 36 kFlz aı,asıı-ıda çalışııalı. l-ıiiı-ıl,esiırdeki yazılıır-ı sayesiırde seçilen uca göre

cilıazıı-ı çalışacağı fl,ckaıısı al,arlaıııalı. kııllaıııcıı-ıııı talebi doğrultusııırda amplitiid değeri
clcği şt i ri lebilnıelid i r.

5. :\ıııclil,atlraııe ortaııııııclıı çalışıııal,ı kola1,,laştırı-ı-ıak için el aplikatörü kablosıı en az 3

üııe tıc . clektrik kablcıstı eıı az 5 ıııetı,e olı-ı-ıalıclır.

Ün ite başl ıca aşağıdaki parçal ardaı,ı olrışıııal ıclır:
a. Cilraz
lı. Ayak peda[ı
c. Gtiç kablosıı
tl. El aplikatörii
c. Uçları torkIaı-ı-ıa aparalı/

.i,,

lı

,i

1 Adet
l Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet



iNTRAOPERATiF NÖRoMoNİTÖRLEME TEKNiK ŞARTNAVlESi
SUT K()Dtj: l03l0l

A_

1_

1-

3-

4-

5_

6_

7-

8_

9_

10-

14

SET ve SiSTEN/ ÖzrLLıxrERi

Teklıf edilecek setler kayıt, uyarı ve toprak elektrotlarından oluşmalıdır"

Elektrotlar renk kodlu olup pediatrik ve erişkin alternatif boyutlarda olmalıdır.

Teklif edilen set ile kullanılacak sistem konvansiyonel teknoloji ile çalışıyor olup, Free-Run/Triggered

EllG, SSEP, N/EP BAEP VEP, Et\,1G EEG ve D-Wave takibi yapabilmelidir.

lOM cihazı uzak bir pc uzerinden remote monitör özelligi ile izlenebilir olmalıdır,

Sistem 32 kanallı olup, 32 adet Diferansiyel 64 adet Referansiyel kayıt aIabilmelidir.

Stimulatör çıkışları single repetitive, trains şeklinde uyarı yapabilir olmalıdır,

Cihazda koter çalışmasını algılama dedektörü bulunmalıdır. Bu aygıt, koter cihazının toprak veya dönÜş

yoluna bağlanarak, koter kullanımı esnasında sinyal kaydını otomatik kesip, koter kullanımdan

çıkıldıgında ise sinyal kaydını otomatik başlatmalıdır,
Veriler grafik ve numerik formatlarda elde edilir olmalıdır.

Cihazın Nerve integrıty Monitor nıodu olmalıdır. Efferent sinir işlevi B kanala kadar EMG ile konfirme

edilebilir olmalıdır. Sinire yakın alanda aktivite tespiti halinde ise cihaz sesliikaz ile uyarıvermelidir.

Cihaz ile Sulkus Mappıng, Cranial EEG çekimleri mumkün olmalıdır. Serebral fonksiyonları takip için CSA,

DSA QDSA ve Spectral Edge analizleri yapılabiIir olmalıdır.

EMG TcMEP, FREE RUN, Pedicle Screw programları aynı anda görülebilir olmalıdır

12- Ameliyata eşlik edecek teknikerler 2 yıllık ENF bölümü mezunu olmalıveya Elektro-nörofizyolojiile ilgiIi

derneklerinden eğitim aldığına dair sertifikalı olmalıdır,

13- En az 5 adet Üniversite veya Egitinı Araştırma kliniğinden son 6 ay içerisinde alınmış referans mektubu

olmalıdır ve şartnaıne uygunluk beyanının ekinde sunulmalıdır.
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(]iı,1, ı}AstN( KoNl,IrOı,t,tl şANl, \,A1-I,,i
(ı,ıoi.tıRiı< - ynrıx ııizıvx1
r,ı xN i K ş,\ ltTNAı,ı nsi

l. Çilü Basınç Kontrollü Şaııt Valti, MItl ve CT uvun-ılu olıııalıdır.
2. Valt. silikon ı,c polysulphoııc'dan inıal edilnıiş olnıaIı. latex ve n-ıetal içerınemelidir.
3. Valt-in basınç kontrolünü sağlaıı-ıası ıçin ventrikLiler kateter girişinde ve peritoneal kateter çıkışında oln-ıak üzere 2

adet ya]itıt top vr, },a,v sisteınli ı-ııekaı,ıizııııısı olı,ııalıdır.
_l. \'aIf'in ı,ııelııııizı,ııaları Polvsııl;ılıcıııe'daıı iı-ııal edilnıiş gör,cie içerisiııde. biri proksiıııal tıç konııektörii ile tek parÇa

lıiıliııile. di_ğı,ri ise distal uç koııııcl<tijrti ile tek parça halinclı, olı-ı-ıalıdır.

_) Valt-iıı extra ltırr,. lorr,. n-ıediııın. ı,c l]iqh L-ıasınç olarak tercilı 1'apılabilnıelidir.
6. \ıatt'in saatlt, ]lcc sır,,ı akışında ertra lori l0-jOıııı-ı-ı1-120. lcııi,30-70ııııııH20. ıı-ıediunı 70-1l0nın-ıH20 ve high ll0-

1.10ı,ıııı,ılll() bıısıııç aralıklarıııcla lıoııtro]Iii çalışınalıilıı,.
1. Valf 1aıık dizal,ıı olıııalı. üzeriııc]e başınç diizel,ini ve a|<ış 1,öııiinü göstereır radyopak işaretIer buluıın-ıalıdır.

8. VaIf- iıı giii,de bol,ıı ?8ııııı-,ı ve 1,tikseI<liği (ı.2ııııı tılıı,ıalıdır.
9. VaIl'iıı giriş çıl<ış kr,ınnektörleriııdc oluI<lar [ıtıltııııı,ıııIı ve bu oluklar l<atatcrİıı sağlaın bağlaı-ıı-ııasını sağ|aıııalıdır.
l0. Valiin l}OS ijıııeği a]nıal< veva cıı.icksi1-on 1apabiln-ıel< için bir fezervuar haznesi ve bir iğııe ıııuhafazası içerıııelidiı'

Ilezcı,v,ııar. r,ali'gcjvde si tizeriııcle olıııalı. aı ı,ı olıııaıııalıdır.
l ]. \ıall-iıı paıça \apış!nasını vc deforıı-ıasıtııııı engcllcı-ııck içiıı birbiriııdeı-ı faı,klı ıı-ıateryallerin beraber çalıştığı şekilde

ııısarlılııııı ış t,lıııiıl ıtl ır.
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çiır KAN,\Lt,I (,()KLU pltocltAN,ı SEçIıNnKı,i DERİN BEyiN
s,t i \4 ['i ı.rsyo x t ] \,,\ ı,,\ t] i ı-IiN N() ROS,|,i N,{ üıe,rön

|- ('ili lianaIlı çol<lıı prograı-n seçeııekli derin beyiıı stiıı,ıiilasyoıııı yapabileıı
ı-ı(jı,tıstiıııiilatör. dışarıdaıı prograıı-ılanabilir. Parkiıısoıı hastalığı, Hareket
[]tızıılilııI<ları r"e Distoııi tedavisiııde l<ııllanılabileıı, beyindeki il<i bölgeye düştik
voItajda elel<trik akııııvererek stiı-ı-ıi'ilıısyoıı sağ|ayaı-ı bir sisteın olınalıdır.

?- N (j ı,tıst i ı-ıı ti l ılijr t i ta ıır,ıı ııı claı-ı r,apı l ııı ı ş o l ı-ııaI ı d ı r.

_]- N(jı'tısüiı-ı-ııiltıı()ı,. [lF sistcı,ı-ıi ile çalışaıı prograııılayıcısı aracılığı ile
prtıuı'tıınlaııabilctiği gibi proıraı-ıılaı-ıabilen özelIikleri arasında batarya öııırı'i,
akıı'ıı şiddeti. ll,cl<ans. dalga genişliği ve elektrod polariteleri ile ilgili paraınetreler
1cı,;.ılııııılıdır.

4- Ntjrtıstiıni.iliıtör. beliıli I<oştıllar altıııda l<raniyel MR ve t|iın vucut MRI
goı'ııı-ıtııleıııcsi iciıı ı.ıl,tıı-ııliı olıııaliclir.bıı kc,ıı-ıııda sal-ıip oldtıĞıı CE ve FDA
evı,ıtli lar i lc islııtlaı,ıı-ıral ıd ı ı,.

_5- N(iı,tısııı,ı-ıı"ılatiirıiıı l)arI<iıısoı,ı. l;saıısır,el Treıncıı,ve Distoııi eırdıkası,oı-,ıları içiı-ı CE
oı-ııır I arı bı"ı l ıı ı-ı ıı-ıa l ıcl ı r.

(ı- N(jı'ostiıııLilatijr ır,ııı lead tizerindel<i f'arklı il<i l<oııtakt noktasıırı ayııı aı-ıda f'ark[ı
vo l tııi clegcı,lcı,i1 le sti ı-ııti le edebi I ıııel icl ir.

7, N(jı'tıstiıni.iiatöı'lıastaı,ıııı 1arl<lı gerel<siııiınIeriı-ıe göre eı-ı az 4 farklı prograın
ı-ı-ı tıcl ıı ı,ıa avarlaı-ı abi l ıı-ı e I id i r.

t]- Nijı'tıstiı-ı-ıiilatör. hastaıııı-ı enclil<asvoııL|ııa bağlı oIaral< aşağıda Lıelirtileı-ı il<i a.vrı

ç a l ı ş ı ı-ı ıı ııı tıcl ıı ı-ı tı l-ı ı,t,ıt]t,ıı ııı | rı ı-ı a [,ı i l nı e l i d i r.

-Cl cliııg Mod : [)rogı,aıılaııaıı zaıTaıı ariılıklarına göre giin içerisiııde
ııörıısü İ ın ii la[öı,ii ıı t,ıti,ııııatİ k o l aıa lt çal ı şı p cl u rıııası
-Ctııııiııtıtıııs ı,ııtıd:[)rogriıı-ı-ılaı-ıtııı a\,ıırda ı,ıörostinıiilatöri.in sLirekli çalışınası9- N()ı,tısıiı,ııi.ilat(ir. 24 a), ( 2 ),ıl ) garantili cılıııalıdır.

l0- Malzeıne steril ori.iiı-ıal aıı-ıbala.iında tesliıı ediIıııeliclir.Aınbalajlar lizeriı-ıde
steı,ilizi,ıslıoıı 1aril,ıi. si,ıı,ı |<ıılIirı,ııııa tarihi. lot ve ref'erans ıluITıarası, CE işaretli ve
teli ıı i li ijzel l ı li l cri [,ıcl i rti I n,ıcl id i r.

ll- Ljı'ilıı ı-ııiadı eıı ız 6 ay c'ılacal<tır.l]iı,ıı-ıa ıiriiniiıı ı-ı-ıiac-lııııı-ı t ay kala kııllaııılrııaınış
ti rti ıı ıi cleği şt i rıııc1, i taalı lı ii t ctı-ııel id i r

l2- Ürtıı'ı çitt pal<cıli stcril ve l<ıırrı iılııalı paketleıınıiş olıııalı. oda sıca|<lığıııda
sa1,1ııııaL'ıilı-ı,ıcli. lışııı-ıa ve cieptılaına içiı-ı soğıık ortanl gerektirıııeınelidir.

|_i- 
'| 

1[ı[ıi e ilıız liııpsaııııııı ü]iü,cıı iiriiııIcr içiıı İsıcl<lileriıı'l-.C.ilaç ve 1'ıbbi
cil'ıız Ijlıısal t}ilgi [Jaııkası'na(Tİ'fLJBIJ) l<al,ıtlı olınası ve alıını yapılacak tıbbi
cihlızliırııı Tİ'Ü'|. ıBB'clı Sağlılt []nI<anlığı taraİıııdııı-ı oı-ıaylı olıııası gereknıekteclir.
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DEIriN Bt.\,iN s,tiNıüı-asyox içix ı,ııan

l) DBS l.cacl. ı-ıörostinıülatöri.in vcrdiği dıişiik volta.jdaki elektrik akıııııırı beyinde
Iıedcllcııeıı bölgcıe ııIaştırıııak içiı-ı tasarlaııı-ı-ıış. nörostiıntilatör sisteıııiı-ı bir parçası
olıııalı.lıı,.

2) Leacl. 1-ıltıtiııı.ıı-ıı/iı,icliıııı-ı'dııı-ı r,aııılı,ı-ıış cılı,ı-ıalı ve aşağıcla belirtilen flzikseI özellikleri
taşııııalıclır.

3) L.eıcliıı rlisal ııcıı 1ılastıl< olı,ı,ıalıdır.
4) Lcad iu, cı,isiı-ıclclii l<ablolar sarııızıl 1,apıda oln.ıalıdır.
-5) I)BS l ead . ıışaiıcla [ıelirtilcıı ıııalzcıı-ıeleı.i içeınıeliclir.

DI]S l_cad. bıırı. lıtı|e ı.iııg ve cap. test kalıloları. tiinelleme aracl
6) l.carl 1ıal<etlcı-ııc iıııcesi etilcı,ı ııltsit ile steriI edilmiş olup tek l<ııllaıııın için

ııl'gı,ııırlıır. Pakct açıldıl<.laı,ı soııı,a tekrar steriI edi[ıı,ıeıııeli ve tekrar
kıı llaıı ı lııı aıııa lıclır.

7) Malzcıııc stcril ori.jiı-ıal aıııbala.jıııcla tcsliıı-ı edilıı,ıelidir.AnıbaIajlar üzeriııcie
sterilizıısı,on taril-ıi. soı,ı Itııllııı-ıııa tarilıi, lot ve ref'erans numarası, CE işaretli ve
tekı-ıili i)zellil<leri [,ıelirtilınelidiı,. Uzatıııa ve al<sesı.ıarları içiı-ı saklaı-na koşulu 57"
(,izeı,i i,e -3.tr' alıı iılı-ııaı,ı,ıalıclır.

8) Ürtiıı ıııiıclı eı-ı az 6 ay oIacal<tıı,.Fiı,ır,ıa tiriinüı,ı ııiadıı-ıııı l ay l<ala kullanılınaıııış
ti ri.i ıı ti ileği şti rıı-ıc1 i taal,ı lı i.it etıııe l i d i r.

9) Üriin çifi paketli steril ve l<ııriı olıııalı paketlenıı-ıiş oln-ıalı, oda sıcakIığında
sal<laıııı['ıilıı-ıcli. taşııııa ve clepcılaıııa için soğııl< oıtııııı gerektirıneıııeliclir.

8) 'I-ıbtıi 
e ilıaz Iiapsaı-ı-ııı-ıa gireı,ı Lirıiı-ıler için İsteltlilerin T.C.İlaç ve Tıbbi

ciha;, t]lusal i]ilgi I'}aııl<ası'na(l'İ'l'tJl]t3) kayıtlı...olınası ve alıını yapılacak tıbbi
cil-ıazlııı,ııı l'İ-l't- t]I]'da Sağlık t]al<anlığı taı,alınclan cıııavlı olınası geİekn.ıekteclir.
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Mİ KItoH EDEFLEME lıLEK,tttoDU

Nliltrtıl-ıedellcıııc cleI<trodıı lbnl<siy,oııcl be),in cerehisinde kullaııılaıı ve beyiııdeki
,"|i [,ıİı, ılöroı1 aliı İvİtesİı-ıİıı İıltrıol]cıatİf ortaı-ııda l<avıt alınırıasını sağlavaıı
ı-ıı i l, ı,tıc lektı,od tı l ı,ı-ıal ıd ı r.

Mikrol-ıedet-lcıııc eleI<trodu kayıt tıçlarının zarar görITesiııi eı-ıgelIeıııek içiı-ı

ı-ı-ıiIirolıedetleıııe elektı,odıı l<endi korı-ıl,ı-ıcıı ıııuIraf-azası ile korunııyor olı-ı,ıaIıdır.
Mikı,tı|ıc,dellcıııc elektrodiı palietleı,ı-ıe öııcesi steril ediln-ıiş olııp tek kııllaı-ıım içiı-ı

u),gLı|ı olınalıdır. Paket açıldıktiıı-ı scıı-ıra tekrar steriI edileı-ı,ıez ve tel<rar

ku llııı ılaınaz.
Milirolıedefleıı-ıc elel<trodıı l<ar,ıt ııçları 'f tıııgsteıı. paslaıırnaz çelil( veya
l)lııtiıır ııı-ı-ı/ İı,itlı ııı,ıı ı,ı,ıalzcı,ııclcriııdcı,ı biıisi ile iı-ııal edilıııiş oIınalıdır.
Malzcıııe steril orijinal aı,ııbalııjıııda tesliıı,ı edilnıelidir.Anıbalajlar Lizeriı-ıde

steıilizas1,,on taı,il-ıi. soıı kı,ıllırı-ıı,ııa taril-ıi, lot ve ref'eraııs nLııııarası, CE işaretli ve
tcliıı ik özel l il<leri bel irti lmel id ir.

Üı,tiıı ı,ı-ıiadıeıı ız 6 ay olacal<tıı,.Irirına Lirtiııtiı-ı nriadııııı-ı l ay kala kııllaııılııaı,ı-ıış
ıi ri.i ıı ti cleği şt i rırıe1, i taalı l-ı iit etn,ıe l i d i r.

[)rtlıı çift pakctli steril ve l<ı-ırıı olııralı pal<etleı-ıııiş olı-ııalı. oda sıcaklığıııda
sal<lııııı[,ıilı-ııcIi. taşıı-ııa ve clepolaıı-ıa içiıı soğııl( orlaın gerel(tirnleıııelidir
-l'ıb[ıi cil,ıaz lııpsaı,ıııı-ıa giren ıiri_iııler içiı-ı İsteklileriıı T.C.İlaç ve Tıbbi
cilııız [-]lusal t]ilgi L}a|ıl(ası'ııa(-l'İ'l'UBB) kal,ıtlıolı-ııası ve a[ıını yapılacak tıbbi
ciI-ııızlarıı-ı l'İ l'tJt]I]'da Sağlık Bakaıılığı tarafıı-ıdaıı oııaylı olıııası gerekıırektcdir.
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çiı,r,KAN,\LLI çOKLU pRoGpAM SEçENEKı_İ »nniN BEyiN
sr İ v Ü ı_ısyoNÜ y A pABİLE N NÖRosriıtÜ1arÖn içİx HA5TA
PRoGRANlt,AYICI

l) Ilasta Prograı,ı-ılııl,ıcı, Radyo Frekans sinyali vasıtası ile ııörostİınülatöre koınutlar
göııtle rerek çiti l,anallı çoklıı progı,aın seçenekli deriıı beyiıı stiınülatörüırüır aÇma-

İrpu,,,-,, işleı-ı-ıiııi yapabilen ve ayrıca amplitııde değeerlerini değiştirebileıı bir

s i stc,ı-ı,ı o l ı,ııa| ıd ı r.

2) I-1ısta l)rcıgı,aıı-ılaı,ıcı. çifi kanallı çoklu prograı-ıı seçenekli derin beYin

stin-ıLilatöriiııe ait prograınIaına değerlerini ve batarya durumunu tesPit

ede[,ıilınelidir.
3) [-lasta Prograııılı1.,ıcı, çitt Kanaltı l6 elektrod erişimli nörostimiilatöre ait

clckıı.il<seİ paraıııetı,eleri (liekaııs. aıııplitude. dalga genişliği) değiştirilebiln'ıeli ve

tclirır 1ırograıı-ı l ııı,abi lınel id ir.

4) Iltıstıı Proııraı,ıılııyıcı. Çitt Kaııallı Nörostiıı,ıülatör Sİstemİnİ l-ıastaırın farklı

gcrclısiııiııleriııc görc cn a7_ 4 1arklı program ı-ırodıında ayarlayabilıııeIidir. Bu

pr,,graı,.ı",ları l-ıi.ısta keııdisiı,ıe verileıı programlayıcı tizerinde ekran üzerinde

görerek doktorııı-ı lıastaya ııygutadığı sıııırlamalar dahilinde değiŞtirebilıneli ve

{'arklı prograıır seçeııeklerini kullaııabilıııelidir.,
5) Ilasııı Prc,ıgraır-ılıır,ıcı. en az24 a1,( 2 yıl) garaııtili olınalıdır.
6) Malzeıne steril olınayan orijiııal anıbala.iında teslim edilmelİdİr. Malzeıne kutusu

Lizeriııcle lot ve ı,el-eraIıs ılLııııaıası. CE işaretli ve tekııik özellikleri belirtilmelidir.

7) Üriiı-ı ıııiaclı eı-ı iız 6 a1,,olacaktıı,.Firına iirüııüıı ıııiadınıı-ı 1 ay kala kı-ıllaırılmaınıŞ

Li rti n ii cleği şti rıııcr, i taah lı Lit etnıe l i d i r.

8) Ürıiı,ı oda sıcıılilığıııda sakIaııabilı,ııeIi, taşıına ve depolaına içiıı soğuk ortan]

gercliti rıı-ıeınel iıl i r.

9) tıbbi cihaz kapsaııııııa gireıı üriinler için İsteklilerin T.C.İlaÇ ve Tıbbi

ciI-ııız Ulusal Bilgi Baııkası'ııa('lİTUBB) kayıtlı o[ıııası ve alımı yapılacak tıbbİ

cil-ıazliırııı Ti],t LBI]'da Sağlık Bal<aı|ığı tarafıııdan onaylı olı-ı-ıası gereknıektedir
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l)

2)
3)
4)
5)

çoKLu ı,ıtocRAN{ sEçIıNIrKLi DERİN l}tryiN STiMüLAröırü içix
UZA,IMA KABLoSt

tJzaııı-ıa. ı-ıörostiı-ı-ıiilatöri.in verdiği dtişül< volta.idaki elektrik akımıı-,ıııı, DBS Lead'e
[aşıııııasıı-ıı sağlaı ıııı bir sisteıı-ı olıııalıdır.
LJzatıııa. si l ikon liııııçul<taıı 1,apı l ıı-ı ış iılınal ıd ır
[J zııtıı-ıı. esı-ı eı,e[,ı i l cı-ı ı,ap ı da o l ı-ı-ıa l ı cl ı r.

LJzal.ıı-ııı. ıızı"ıı,ıltığıı l()cın- l l0 cı,ı-ı aı,alığıııcla olı-ı-ıalıdır.
Ljzalıııaı,ııı-ı distal lıısııııı-ıda 4 adet kcıııııektijr bağlantısı bı"ılı.ıı-ıına[ı, proxiıııal
|<ısıı-ı-ııııda ise ııörostiı-ıı[ilatöri-in tel< l<aııalıııa bağlantı yapılabilınesini sağlayan 8

adet litııı ı,ıel<tör [ıağ l aı-ıt ı sı ol aı,ı tel< ç ı l<ı şı bıı l uıı ınal ı d ı r.

6) Malzcı-ı,ıc steril ori.jinal aıırbala.jında tesliı-ıı edilınelidir.Aıııbalajlar i.izeriııdc
sterilizasyoıı tari|ıi. soı-ı ktıllaı,ıına tarilıi. lot ve ref'erans nLımarası, CE işaretli ve
tekııik ijzellil<leıi lıelirtilnıeIidir. Uzatı-ııa ve akseslıarları içiıı saklaııa koşulu 57"
iizcri vc -3ı1'altı tılıııaıı-ıa|ıcl ır.

7) [.iriiıı ıııiıdıeıı az (ı aı cılacaktır.lrirıııa iir|iıı|in ıııiadıı,ııı-ı l ay l<ala kullaııılı-ııaıııış
i.i ri_i ıı ii dcği şti rıııcr i taah h iit etn-ıe l id i r.

8) ÜrLin çiti paketli steril ve kııru olıııalı paketlenmiş olınalı, oda sıcal<lığında
sakIaııabilıı-ıeli. tışııııa ve depolaıııa için soğul< ortaıır gerektirıneınelidir.

B) 'I'ıbbi cihaz kapsaıı-ııııa gireı-ı i.irıiııler içiıı İstekliIeriıı T.C.İlaç ve Tıbbi
cihaz t||ıısal Bilı:i Baııkası'ııı(TİTUBB)lı.alıtlı o|ına§f r.e alıını 1apılacak tıbbi
cilıazIarııı l'İTLJIll]'da Sağlık BaI<anlığı tarıtlııdah oııa1,1ı olınası gerekınektedir.
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TüM sislrıu xir 1ıruIRATEKAL KATETER vE
pRoGııAMLANAni ı-in ixpüzyoN poMpASı)

,I, 
Iı KN i x şııırxaı,r psi

KN 1070

1 ) I)rogrı.rııılaııabilir iııtiizyıııı poıılpası taı,ııaınen implaırte edilebiiir" dışarıdaıı

1-ırogrtıı-ırlaııal,ıilir. intratekal aralığına lıir kateler aracılığı ile ilaç göı,ıdereı-ı bir sisteır-ı

olıııalıdır.
2) I)ı,ograıırlııııabilir iı,ıliizyoıı poııı])ası titaııl,ı.ııırdaı-ı y,apılnıış olnıalıdır.
3) l)rcıgraı-ı-ılaııabiliı, iııtizyoıı poııılıiısııı|t a_vrı bir giriş portı-ı vasıtası ile Radiopacltıe

ıııaılde ııl,gı-ı[aııabi]ir ve l<atetercle l,ıerhaııgi sorLııı olup olnıadığı aı-ılaşılabilir
tılııııılıciır.

4) Pı,t,ıgı,ııırlaı-ıaL-ıilir iı-ıftiz1,,oıı potııpası. etratlııda bı-ılı-ınaır dikiş loopları sayesiı-ıde
i ı-ı,ı p l a ı ı te 1,apı l aı,ı bö l gey,c sab i t l eııe[-ıi l n-ıel id i r.

5) l)oı,ırpa ilaç bittiği zaılıaIı dolı_ıı-ı,ı 1apılal-ıilıııesi içiıı silikoıı ırrateryaldeır oluşaı-ı relill
sel)tLııııa sal,ıip olnıalı ortalaı-ııa olarak -500 def'a giriş yapılabilıııelidir.

(,,) l)t,ıııil-ıaırıı-ı akış lrızı 0.050 ıı-ıl/giiıı-20ıııl/gi.in arasıırda aü,arlaırabilırıelidir .

1) I)cııııl,ııı Rl,- sistcıııi ilc çalışaı,ı progranılayıcısı ııracılığı ile prograıı-ılaııabilıııeli.
l,ıııııı,_ra tııı,ırii. kalaı-ı ilaç ı-ı-ıilttırı r,c alıırıı-ı bilgilerini gösterır-ıelidir" Prograırılaııabileı-ı
(izellikleri arasıı,ıcja ilaç konsaııtı,as\oııLı. iııfiizyon ı-ı-ıodları. inltizyon hızı. lıastayı
al iırııı la Lıyarnıa gi bi n itel i kleri bııl uırııal ıdır.

8) l)rogıııırrlaııabilir infiizycıı-ı poıııpası 1.5 ve 3 l'esla MR uyunılu olııralıdır,
9) l)tıııılııı lrastaıııı,ı eı-ıdil<ırsl,ı,ıı-ıııı-ıa bağlı olıırıık aşağıda belirtilen dört ayrı iırfiiz1,oı-ı

ı-ııocl tıı-ıa prograııı l aı-ıabi l nıel id i r.

. I)rograıırlaııaıı dozda siirekli çalışı-ııa
ı Giiır içinde ı,ııaksiıı,ıııı-ı-ı on fiırklı iııfiizyoıı ır-ıodı-ıııda doz verebilnıelidir.
. ['ek sef-erlik t]i,ız ı,erebilıııelidir,
o sıirekli çaIışıııasıııa ilave tılarak farklı zanlan aralıklarıııda isteırileır dozurı

verilırıesi
l0) l)cıı-ııpa alarır-ı sisteı-ıriııe sahip olııp aşağıda belirtileıi duruırrlarda hastaya tıl,arılar

ı,crcb ilnrelidir.
. ll,ezerı,lıardaki ilaç ayarlaııaı-ı alarıı-ı lracı-ııi altııra dıiştüğii zaınan
ı Poıııpaıııı-ı biitarvası bittiği zi.,tılı.tıı

. IIerIıaı-ıgi [,ıiı, clelttronik ıırıza oldiığıı zaıı-ıaıı
l l) N4alzcıııe steı,il ori.iinal aıııbala.|ıı-ıcla tesliı-ıı edilıııelidir.An-ıbala.ilar üzeriırde

stcrilizasyoıı taril-ıi. soı-ı ktıllaııı-ııa taril-ıi. lot ve relerans ılLıınarası, CE işaretli ve
tcknik özellikleri belirtilnıclidir. Prograı,ıılaııabilir iııfüzyoı-ı pompasl içiıı saklaı"ıra
ktıştılıı 57" tızeri ıc -34" ıılüı olı,ı-ııııı-ıalıdıı,.

l2) l)rcıgrıııılaırabiIir iııliizl,t,ıı-ı poıııpasının ı_ılrıslararası CE ve FDA onayı olır-ıalıdır.
l3)l)ı,ograı,ıılaı,ıabilir iı-ıliizl,tıı-ı poIııpası 24 ay ( 2 yıl ) garaı-ıtili olırıalıdır.
l.{,1 Tıhlıi e iIıız ka1-,,ııI]ıIııi.i gircıı tirıiııleı içiıı İsteklileıiıı T.C.İlaç vc -I-ıbbi

cil,ıız_ [ jliısal I}ilgi Bııııkası'ıı:.ı('l'l'l-UBB) kal,ıtlı olıı,ıası ve alıııı yapılacak tıbbi
cil-ıazlııı,ııı 'f İl'LjBt]'clı Sağlık IJakaıılığı tarafıııdaır oı-ıiryli olıııası gerekıırektedİr.

1_1; ['iı,iiııiiıı aıı-ıbıılııjı açıltlığıııclı l,ııllaı-ıııİ-ıa LıvgLııı olır-ıay,ıııı l-ıatalı iirıiııii yükleırici firı-ı-ıa
ı cııile ı,i ilc ıicrı;t:iz_ olııı,ıık ılcğişıiı,cce ktir.

kı-ılIaırılaır.
dağılıırasıııı

]6) lı,ıtratckal kateter. progrııııı[aııabiliç iı-ıliiz1,,oır ponıpası ile
tiııııalüıetı iı-ııplaıııc cclilcbileıı. ilaqılı intratckal (sııbtırakıroid)
sağlıır uıı iıılılzl oıı sistcııiiııiıı t,iı, 1ıC,,ç,ıs, olıııalıdır. f. l'rk4
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17)Intıatekıl Kateler ıacliopak silikoııdaıı 1,apılıırış olmalıdır. Skopİ altında görülebilir
olı-ııalıd ı r.

l[l)Kateter silikon iç 1,apısı en az 3 katı-ı-ıaııa salıip olır-ıalı ve diiğtiıı-ı. yırtıln-ıa, kırılma gibi
t,ılası ktıı-ııplikasr oı-ı riskleriııi ızırltıı-ııılt aIııacı ile araclaki katırıaır örgiilü 1,apıda
olırralıdıı,.

l9) Kıtateriı,ı poıııpa},a tespiı eciilen proxiırıirl Lıcunda. bağlaıılıyı kolaylaştırıııak için
fhbriliııdı kııteter uc[ıııa takılnıış r,e geçırıeli (kolay) bağlantıyı sağlayaıı parçacık lrazır
o l ıııal ı d ı r. Bağlantı sı"itı"ır gerekti rnıeıı,ıel idir.

20)Kalctcr sistcıııi içcrsiııcle. kaıtcter spiıral segnleıltiıliı,ı fasyaya sabitleme aşaırrasıırc,la

ktıllanılaıı sabitleyici aııclıorı.ıı-ı ilaı,e bir aparat kullaı-ıılarak kateter iIe fasya arasıırda
ı-ııesal'e kalı-ııadaır 1,erleşır-ıesiı-ıi sağ[avabilir ve aı-ıcl,ıorıııı kateter Lizeriııde kayı-ırasıı,ıı

eıı gcl l er cı-ı bi r si stcıı-ı t,ıııl ı-ıı-ıırrıı] ıcl ı r.

21 ) Intratekirl Kateter l"5 ı,c 3 Tcsla N4R ııl,ıınılı.ı olmalıdır.

22) Kıteter paıketleı-ııe öı-ıcesi etilen oksit ile steril edilı-ı-ıiş olup tek kı-ıllaıııır-ı içiıı LıygLın

i,ı[ııııı|ı. pıket açıldıkıaı-ı soırra tekrar steril edilıııeı,ı-ıeli ve tekrar kullaııılrıraıııalıdır.

23)Kateter ve aksesııarları içiıı saklan-ıa koşıılıı 57' tizeri ve -34"altı olııaırıalıdır.

2.1) Katcteri ı-ı ıı l uıslaraı,ıısı kal ite gtiveı-ıcc oııayı cılırralıdır.

25 ) Mal zenıe steri l ori j i ı,ıal aı,ııbala.j ı ı-ıda tesI i ırı edi lnıel idi r.

26) Son kı,ıllııııı-ııa taril-ıi tesliııı taril,ıiııdeı-ı itibareıı eıı az 1 a1,olınalıdır.

27)'l'cklil'ctlilcıı ı,ı-ııılzcı-ııc 'l C Sağlık 13akanlığı taraflııdaır oıraylaııııış Ulusal Bİlgİ Baııkası
koc,lııı-ıa ait LJlusal I}ilgi Bankasıııclaı-ı alıı-ıı,ı"ıış f'irıı-ıa taı-ııı-ıılayıcı koda da sahip olınalıdır.

28) Ürıinlcr Sağlık Uygtılaıııa Tebliğinde 1,er alııır barkod (UBB kodu) r,e T|irkçe etiket
hükıiııılcriııe tıygun olıııal ıdır.
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