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SANTRAL VfN KATETERi sETi TEKNİK ŞARTNAMESİ (sFR)
l. Kateter, poliıi,ıetan ve radyoopak olmalıdır.
2. Kateterlerde kolay okunabilir uzunluk işareti olmahdır.
3. Kateter, 5Fr olmahdır.

4. Kateter, çok ince, yuvarlatılmış konik, yumuşak uçlu olmalıdır.
5. Kateterde, tek yönlü enjeksiyona imkan tanıyan kapak olmalıdır.

kateterde, hareketli fiksisyon kanatlan ve bunu sabitleyen ikinci bir fiksasyon klibi
oImalıdır.
6

7. kateterde, farklı renklerle kodlanmış,transparan uzantı tiipleri ve bunlarda uygulamanrn
kısa süreli durdurulması için klemp olmalıdır.
8. Klavuz tel, fleksible J uçlu, tek elle kullanılabilen ergonomik özel kılıfta, uzunlulı işaretli,
0,46 mm çapnda, 50cm uzunluğunda olmalıdır.
9.

Dilatör olmalıdır.

10. Set içerisinde ucu çevirmeli
l 1. Şeffaf fiksasyon flasteri
12. İgne boyu 7-10cm

kilit bağlantılı enjehör (5ml) olmalıdır.

olmalıdır

olmalıdır

Kullanlm klavuzu velveya ambalaj ilzerindeki bilgiler ingilizce, Almanca veya Fransızca
dillerinden en azbirinde yazılı olmalıdır.
13.

l4 Ambalaj iiaerinde son kullanma tarihi, lot no, uriitı içeriği hakkındaki ttiırn bilgiler
belirtilmelidir
l5. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve iiızerinde belirtilmelidir.
16. uluslar arası kalite Belgeleri

Iso ve cE sertifikasına

sahip olmalıdır ve

cE

ambalaj

üzerinde belirtilmelidir,
17.

kateterin dilatatörü kolaylıkla dilatasyon yapmalı, dilatatör damaıa zarar vermemelidir

l8. Klavuz tel kolaylıkla ilerlemelidir.
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