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ANTiBiyori rri sHuNT sisrEvıi
Zö'Ztr"ütı*§/§

(PEDiATnİı<)
l. 'l'ekliledilecek Shuırt sistenri iki ayrı steril paketten oluşnıalıdır. Ventricu|ar & peritoneal kateter,,,e Slıuı,ıt

valfi ai,rı ayrı paketlerde steril ve kullanııırahazır olmalıdır. ventricular& peritoneal kateterler GAMA

ile . Shunt valfl tsTO ile steril edilmiş olnralıdır.

2. 'feklif edilecek slrunt'ın veııtricular ve peritoneal kateterinin. iç ve dış silikon matriksi (yüzeyi) . iki f-arklı

antibi1,otikle doyurulmuş olmalıdır.

3. l-eklif edi]ecek shunt'ın antibiyotik salınımı . kateterin sadece dış yüzeyine değil. aynı zamanda iç yiizel,iıre

de olınalıdır.

1. -I'eklil'edilecek shuırt sistemiıre ait kateterlerin içereceği antibiyotikler: en faz|a "lr 0.05,1 Rifampicin

ve %, 0.15 Clindamisin olmalıdır.

5. Teklif edilecek EVD antibiyotikli kateter. maksimunı 28 gün etkin salınınr yapmalı ve 56 gürı sıire1,,c kadar

korunıa sağlamalıdır.]'eklif veren firmalar bununla ilgili taahhütnanıe verebilınelidir. Enfeksivoı-ıu

iyileştirmediği durunıda firma ikinci ürünü veya iade almayı kabul etmelidir.

6. Kapalı sistem olmalıdır. Aliminyum tipi steril paketle paketlenmiş olmalı ve dış etkenlere karşı paket

dayanıklı olma]ıdır. Paket ışık görıııenelidir.Poşet tipi plastik malzemelerle paketlenıniş olmanralıdır.

7. Teklif edilecek peritoneal kateterin dış çapı 2,2 mm. uzunluğu 120 cm olnıalıdır. Üzeriıide barl,urıi

i şarctleyici ler bulunmalıdır.

8. Teklif edilecek ventrikuler kateterin dış çapı en çok 2.7 mm. uzunluğu 1r1 cm olmalıdır. İJzerinde banuıı,ı

işaretleyiciler bulunmalıdır.

9. Slıunt'ııı. valve' i basınç kontrollü olmalıdır.

l0. Slıunt valve 70mn-ı HzO orta basınçta. sabit olarak ayarlanınış olmalıdır.

l 1. Shunt mikro valf tipinde olmalı çocuk hastalarda ve yeni doğan bebeklerde kullanılabilecek kadar küçük bir

nrekaııizmaya sahip olmalıdır. Valve düz tabanlı silindirik şekilde olmalıdır.

12. Valfln ana gövdesi Titanyunrdan yapılmış olmalıdır. Bu nedenle MR' da çok küçük artif'akt bırakmalıdır.

l3. Basıırcı ayarlı valf mekanizmasındaki elastik deformeli. düz yay ise uyun-ılu 316 L paslann-ıaz çeliktcıi
olnıalıdır.

l,t. l'ekliledilecek slıunt ve kateterlerine ait CE ve FDA belgeleri olmalıdır.

l5. Tekli{'edilecek FDA belgesi olmayan antibiyotik emdirilmiş kateterlerin. içerisinde antibiy,otik t,ılnıırsı

sebebiyle" kullanımı ile ilgili kliııik yayınları olmalı ve en az 5 yıllık Düı-ıya ve 'I'ürkiye beyiı-ı cerral-ıi

kliııiklerinde kullanım geçn-ıişi olmalıdır.

l6.'t-eklif edilecek malzenıelere ait UBB kodları , UBB bayilik belgesi teklifle birlikte verilınelidir.

l7. 'I'eklif vereır flrnıalar yukarıdaki özellikleri ürün kataloğundan gösternıelidir. Ayrıca teklif edilecek ürüı-ıleriı-ı

birebir numunesini ilgili kliniğe gösterebilmelidir.
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