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Hemodialize uygı.ın yapıda distal uçlan olmalı
Kateter uzun]uğu maximum 15-20 cm olmalıdır
Kateter dış çapı 2,3 mm olmalıdır
Kateter2lilırnenli 7-8-9_10-1 1,5-12.5 F olmalıdır
Kateter Alilatik poliiiretan materyalden üretilmiş olmalı, böylece damar içerisinde
bulunduğu siireee tiaerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon
riskini a""ltmahdır
6. Kateterin alifatik politlretan özelliğ ii,retici tarafindan belgelenmelidir.Bu belge ihale
dosyasında sunulmahdır.
7. Kateterin uca açılmayan lumenlerinin çıkışlarındaki tilti boşluklar silikonla kapatılmış
olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına
neden olmamalıdır
8. Kateter hasta tizennde 30 gün kalabilmelidir
9. Kateteri sabitlemek için 2 adet Fiksasyon klembi bulunmalıdır
10. Lilrnenlerin her ikisi de 16 G olmalıdır
11. Proximal lti,rnen akış hızı 48mVdak., distal ltimen akış hızı 5Oml/dat. olmahür
12. İğne uzunluğu 70 mm olmalıdır
13. lğne çapı 1,24 mm. 18 G olmahdır
14.0.89 mın çapında. katerin yerleştirilebileceği uzunluğa uygun, king yapmayan nitinol
materyalden üretilmiş J guide-wire bulunmalıdır ve bu özellik kılaııız tel katlanarak
test edilmelidir.
15. Dilatör uzunluğu ]0 cm olmalıdır
16. İçinde en az bir adet enjektör olmalıdır
17. Paket üerinde lot ve kod numaralanru beIirten, biri hasta dosyasına eklenmek iizere
çıkanlabilir, ayn ayn iki adet etiket lma]ıdır
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