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D0UBLE J KATATER(4,7 / 1,8 / 5 / 6 Fr) TEKNİK ŞARTNAMESI

1.ıhale listesinde belirtilen ebat Ve özelliklerde (bir ucu kapalı_ bir ucu açı}, iki ucu açık) olmalıdır. Bir ucu açık bir ucu
kapalı olan Double J katater için talep eden kurumların isteği halinde 4,7 Fr,4,8 Fı 5 Fı 6 Fr ebatlaİında yüklenici
laıafuıdan şartnameye uygun ve kabul edilen ür'ıinler sağlanabilmelidir.

2.Distal uç kapa|ı Proksimal uç açık olarak imal edilmiş olmahdn

3. Stent paketinin içerisinde en az l00 cm. uzunluğunda PTFE kaplı klavuz tel bulunmahdır.Klavuz telin biı ucu
yumuşak diğer ucu sert olmalıdıI, klavuz tel takrldığı zaman stendi tamamen dtızleştirmelidir.Klavuz tel stentin içine
yerleştirildiğinde stentin uç kısmında açılanma olmaınalıdrr ve tel stentin en uç noktasrna kadar gidebilmelidir.Dolgu
uçlu stent olmamalıdır.Klavuz tel ambalaj içerisinde aynca k ıf içerisinde olmalıdır.

4. Stent paketinin içinde 40 cm uzunluğunda ittirici(pusher) ve iki adet klemp olmalıdır.

5. Stentin tlzerinde distal ve proksimal looplarm yönlerini belirten boydan boya çizgi bulunmalı,

6. Stentin ilzerinde 5, l0,15,20,25. santimetrelerde sırası ile |,2,3,4 ve 5 adet çizgi ile işaretlenmiş olmahdır.

7. Vücut içerisinde g{ivenle en az 3 ay kalabilmeli ve teklifveren firmalar bu hususu belgelendirmelidirler.

8. Stentin gövdesi boyunca çapraz delikler olmah ve looplarında drenaj delikleri bulunmahdır.

9. Steril koruyucu ambalaj içerisinde kırılmayacak şekilde olmalıdır.

l0.Numune teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeyecektir. .(Orijinal ambalajında ve en az birer tane)
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NEFRos.KAT.sEfı RE-ENTRY MALEKOT KAT.74 FR 77 cM

1. Yumuşak biyouyumlu materyalden üretilmiş olmaldır.

2. Kateter, proksimalde gövde ve distalde üretere 8irebilen uzantıdan oluşmalıdır.

3. Gövde çapl 14 F olmalıdır.

4. Katater boyu ile uyumlu kilitlenebilen stilesi olmahdIr.

5. 0,038' k|lavuz tel ile uyumlu olmalıdır.

6. idrar torbasına bağlanabilmesi için set içerisinde konnektör bulunmahdlr.

7. Malekot bölümü maksimum drenaj sağlayacak şekilde ve en az 4 kanatlı olmalıdır.

8. Kataterin üretere giren uzantlsl 18İ2 cm olmahdlr.

9. Kateteran üretere 8iren uzantısında drenaj delikleri bulunmalıdır.

10. skopi altlnda görülebilir olmalıdır.

11. Ürünün T|TU8B kaydı olmalıdır.

2. Setin tamamı aynı steril ambalajda bulunmalıdır.

13. Ürünler, teslim tarihinden itibaren en az İkiyll miadlı olmahdır.

14. Teklifveren firmalar en az 1adet numune vereceklerdir.

15. Numune, teknik şartnameye Ve kullanıma uy8unluk açlslndan klinik taraflndan denenecektir
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