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ARTER VEN SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
l-Setler tek kullanımı'k, ETo veya Gamma steril olmalıdır. Ayrıca iinitenin isteği
doğrultusundao/oıL gamma steril ve teslim alınma tarihinden itibaren en az4 yıl miatlıolmalıdır.

2,Arter ven setlerinin arter kısmında arter yastığı bulunmalıdır.
3-Setlerde İ2olatör bulunmalı ve izalatörler ayrı poşet içerisinde steril şekilde setin içerisinde
olmalıdır.

4_Arter -Ven hattında Drip chamber olmalıdır.
$Arter hattında arter yastığı bulunmalıdır.
GSetler tizerinde KlemPler bulunmalı Klempler bükülebilir tırnak ayarlı olmalıdır.
7-Setin uÇlarında DiYalizöre ve fistiil iğnelerine uyumlu emniyetli adaptörler
bulunmalıdır.

8 -Setler Universal olmalıdır. Setler iki tarafı raiıat görülebilmesi ve depolamada nem ,ıslanmagibi durumlara karşı iki tarafı şeffaf ambalajlarda olmalıdu.
9-Setlerin Total kan dolum hacmi l50 mlhin üzerinde olmamalıdır. Bu bilgi ambalajın
tizerinde belirtilmelidir.

l0_ setlerin ucu torbalı steril olmalıdu.
1l- Üretim hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mümkün olmayan
setlerin satıcı firma tarafından değiştirilmesi taatıhüt edilecekiir.
l2-Ünitemizin ihtiYacı durumunda setlerin VoS kadarpediyadrik seti alınacaktır. Firmalar
tekliflerinde belitıniş olup ve nrrmune olaraktan vermesi gerekmektedir.



oiyeıizön rBxNir şanmıeııEsi
l. DiYaliz membranYapısı senteük yapıda ( polinefron,Pan, Helixone,polyamix,pes ve Alfa

polsulfone) olmüdır.
2. Diyalizör HIGH-FLUX ve kuru üp olmalıdu.
3. A]ınacak diyalizörlerin 1.4 - 1.5 ve I.7 - 1.9 ve 2,0 -2.2 m2 olmalıdır.
4. Diyalizörtın membran duvar kalınlı$ 35-50 mikron arasında olmalıdu.
5. Diyalizörlerin praming voliimü 1.4- 1.5 için:74-10o l I.7 _ 1.9 için:92-1L5 t 2,0-2.2 m2:

105-155 ml arasında olınalıdır.
6. Sterilizasyon ttirti alerjik reaksiyonlara yol açabilen eülen oksit (ETo) olmamalı,

Diyalizör sterilizasyon yöntemi, buhar veya gamma olmalıür.
7. son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren ikı yıl olmüdır.
8. DiYalizör 500 mm4ıg TMP basıncına kadar dayanıklı olmalıdır. Bu bilgi diyalizörtin

üzerinde veya orijinal prospekttiste gösterilmelidir.
9. DiYalizörlerin fonksiy9nları ile ilgili minumuın değerler aşağıdakiler düzeyinde

olmalıdu.(Qs: 300mUdk, Qp:500 mVdk ve Qr:O şartlarındİ) 
-

HİGH-FLUX: 1.&1.5 m2 için: 1.7-1.9 m2 için: 2.0-2.2 m2 için:ünr: 265 mUdk 275 mltdk 28O mUdk
KREArİNİı.ı:zao mldk 255 mUdk 245 mUdk
FOSFAT: 205 mUdk 22O mUdk 240 mUdkvİr.grz: 140 mUdk 155 mVdk 175 mVdk

10. DiYalizörlerin 500-900 ml izotonikle yıkanması yeterli olma]ıdu.l litreyi aşan bu miktar
ilgili firma tarafından karşılanacaktu,aksi talıtirde diyalizörler telsin
alınmayacakur.Aynca heparin ve antikoagülasyonlarla yıkama ihüyacı olmamalıdır.

11. Hastaya uygulanan vasau(2500-5000 İU) heparin dozu ile diyaliz sonunda diyalizörlerde
püulaşma olmamüdu.

12. Üreüm hatası bulunan veya herhangi bir nedenle kullanılması mtimktin olmayan
diyalizörlerin saücı firma tarafından değiştirilmesi taahhüt edilecek ve ihale dosyasında
komisyona sunulacaktır..

13. Malzemeler steril ambalajlarda teslim edilmelidir.Ambalajın üzerinde sterilizasyon,son
kullanma tarihi,lot numarası,T.C. sağlık bakanlığr u]usal bilgi bankası kodu ve İeknik
özellikleri beliıtilınelidir.


