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  13.06.2012 

 

DUYURU 

 

NEFROLOJİ BRANŞINDA KULLANILAN  

TIBBİ MALZEMELERE AİT TASLAK LİSTE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığınca Nefroloji branşında kullanılan tıbbi malzemelere ait 
taslak liste ekteki tablolarda yer almakta olup; 

Excel formatında düzenlenmiş olan söz konusu listeye, bu grupta malzemesi 
olan firmaların; ürün tanımları olan grubun karşısına Ulusal Bilgi Bankasında onaylı 
ürünlerini duyuru tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde eşlemeleri gerekmektedir. 

1) 10 iş günü içerisinde eşlemelerin Excel formatında CD’ye alınarak, Kurumumuz 
Tıbbi Malzeme Daire Başkanlığına yazılı müracaat etmeleri gerekmektedir. 

2) Yanlış eşlemeler Kurumumuzca değerlendirmeye alınmayacaktır.  

3) Nefroloji branşında kullanılan tıbbi malzemelere ait listede yer almayan ürünler için 
firmalarca yeni sınıf açılması talebi yazılı olarak alınacak olup, 27/10/2011 tarihinde 
yayınlanan duyuru kapsamında yapılacaktır. 

Bilgilerinizi rica ederiz. 
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HEMODİYALİZ

Çift Lümenli Kafsız Hemodiyaliz Kateteri (Geçici) 

NF1000 Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (bebekler için)

NF1010 Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (çocuklar için) 

NF1020 Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (erişkin için)

Çift Lümenli Kaflı Hemodiyaliz Kateteri (Kalıcı)

NF1030 Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (bebekler için)

NF1040 Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (çocuklar için)

NF1050 Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (erişkin için)

Çift Lümenli Kaflı Hemodiyaliz Kateteri, Ayrık Uçlu (Kalıcı)

NF1060 Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (bebekler için)

NF1070 Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (çocuklar için)

NF1080 Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (erişkin için)

Diyalizör

NF1090 Düşük akımlı (low-flux) diyalizör (hollow fiber) 

NF1100 Yüksek akımlı (high-flux) diyalizör (hollow fiber) 

Arter-Ven Seti

NF1110 Arter-ven seti (bebek için)

NF1120 Arter-ven seti (çocuk için)

NF1130 Arter-ven seti (erişkin için)

Fistül İğnesi 

NF1140 Fistül iğnesi (15-22G)

Toz Sodyum Bikarbonat Kartuşu

NF1150 Toz sodyum bikarbonat kartuşu

Setler

NF1160 Hemodiyafiltrasyon arter-ven seti

NF1170 Sürekli renal replasman tedavi seti (hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon)

NF1180

Sürekli renal replasman tedavi seti-sitrat antikoagülasyonlu (hemofiltrasyon, 

hemodiyafiltrasyon)

NF1190 Sürekli renal replasman tedavi bağlantı seti (ultra steril set)

NF1200 Hemoperfüzyon adsorban membran seti

PERİTON DİYALİZİ

Diyaliz Kateterleri ve Aksesuarları

NF1210 Kalıcı periton diyaliz kateteri (Tenchoff düz) 

NF1220 Kalıcı periton diyaliz kateteri (Tenchoff curled-kıvrık)

NF1230 Kalıcı periton diyaliz kateteri (Tenchoff swan-neck-kuğu boynu-düz veya kıvrık uçlu)

TEKLİF 

FİYATI
MALZEME ALAN GRUPLARI

SUT 

KODU

BARKOD

NOSU
ETİKED ADI

FİRMA 

TANIMLAYICI

NOSU

GMDN

KODU

SUT EK 8

KODU

SUT EK 9

KODU



NF1240 Geçici periton diyaliz kateteri

NF1250

Periton diyalizi kateter yerleştirme kiti (kalıcı kateter, kılavuz tel, dilatör, iğne, tünel 

stilesi ve diğer gereçleri içeren)

NF1260 Bağlantı adaptörü (plastik)

NF1270 Bağlantı adaptörü (titanyum)

NF1280 Bağlantı seti (ara set)

NF1290 Koruyucu kapak veya mini kapak (povidon-iodinli)

NF1300 PD-PEAD periton diyaliz bağlantı seti (bebek için)

NF1310 Aletli periton diyalizi seti (bebek için)

NF1320 Aletli periton diyalizi seti (çocuk için)

NF1330 Aletli periton diyalizi seti (erişkin için)

NF1340 Cyler Drenaj Seti

Diğer

NF1350 Yarı otomatik böbrek biyopsi iğnesi (Tru-cut) 14-18G

NF1360 Tam otomatik böbrek biyopsi iğnesi (Tru-cut) 14-18G
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		SUT KODU		MALZEME ALAN GRUPLARI		BARKOD
NOSU		ETİKED ADI		FİRMA TANIMLAYICI
NOSU		GMDN
KODU		SUT EK 8
KODU		SUT EK 9
KODU		TEKLİF FİYATI



				HEMODİYALİZ

				Çift Lümenli Kafsız Hemodiyaliz Kateteri (Geçici) 

		NF1000		Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (bebekler için)

		NF1010		Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (çocuklar için) 

		NF1020		Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (erişkin için)

				Çift Lümenli Kaflı Hemodiyaliz Kateteri (Kalıcı)

		NF1030		Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (bebekler için)

		NF1040		Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (çocuklar için)

		NF1050		Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (erişkin için)

				Çift Lümenli Kaflı Hemodiyaliz Kateteri, Ayrık Uçlu (Kalıcı)

		NF1060		Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (bebekler için)

		NF1070		Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (çocuklar için)

		NF1080		Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (erişkin için)

				Diyalizör

		NF1090		Düşük akımlı (low-flux) diyalizör (hollow fiber) 

		NF1100		Yüksek akımlı (high-flux) diyalizör (hollow fiber) 

				Arter-Ven Seti

		NF1110		Arter-ven seti (bebek için)

		NF1120		Arter-ven seti (çocuk için)

		NF1130		Arter-ven seti (erişkin için)

				Fistül İğnesi 

		NF1140		Fistül iğnesi (15-22G)

				Toz Sodyum Bikarbonat Kartuşu

		NF1150		Toz sodyum bikarbonat kartuşu

				Setler

		NF1160		Hemodiyafiltrasyon arter-ven seti

		NF1170		Sürekli renal replasman tedavi seti (hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon)

		NF1180		Sürekli renal replasman tedavi seti-sitrat antikoagülasyonlu (hemofiltrasyon, hemodiyafiltrasyon)

		NF1190		Sürekli renal replasman tedavi bağlantı seti (ultra steril set)

		NF1200		Hemoperfüzyon adsorban membran seti

				PERİTON DİYALİZİ

				Diyaliz Kateterleri ve Aksesuarları

		NF1210		Kalıcı periton diyaliz kateteri (Tenchoff düz) 

		NF1220		Kalıcı periton diyaliz kateteri (Tenchoff curled-kıvrık)

		NF1230		Kalıcı periton diyaliz kateteri (Tenchoff swan-neck-kuğu boynu-düz veya kıvrık uçlu)

		NF1240		Geçici periton diyaliz kateteri

		NF1250		Periton diyalizi kateter yerleştirme kiti (kalıcı kateter, kılavuz tel, dilatör, iğne, tünel stilesi ve diğer gereçleri içeren)

		NF1260		Bağlantı adaptörü (plastik)

		NF1270		Bağlantı adaptörü (titanyum)

		NF1280		Bağlantı seti (ara set)

		NF1290		Koruyucu kapak veya mini kapak (povidon-iodinli)

		NF1300		PD-PEAD periton diyaliz bağlantı seti (bebek için)

		NF1310		Aletli periton diyalizi seti (bebek için)

		NF1320		Aletli periton diyalizi seti (çocuk için)

		NF1330		Aletli periton diyalizi seti (erişkin için)

		NF1340		Cyler Drenaj Seti

				Diğer

		NF1350		Yarı otomatik böbrek biyopsi iğnesi (Tru-cut) 14-18G

		NF1360		Tam otomatik böbrek biyopsi iğnesi (Tru-cut) 14-18G
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HEMODİYALİZ


Çift Lümenli Kafsız Hemodiyaliz Kateteri (Geçici) 


NF1000


Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (bebekler için)


NF1010


Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (çocuklar için) 


NF1020


Çift lümenli kafsız hemodiyaliz kateteri (geçici) (erişkin için)


Çift Lümenli Kaflı Hemodiyaliz Kateteri (Kalıcı)


NF1030


Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (bebekler için)


NF1040


Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (çocuklar için)


NF1050


Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri (kalıcı) (erişkin için)


Çift Lümenli Kaflı Hemodiyaliz Kateteri, Ayrık Uçlu (Kalıcı)


NF1060


Çift lümenli kaflı hemodiyaliz kateteri, ayrık uçlu (kalıcı) (bebekler için)


MALZEME ALAN GRUPLARI


SUT 


KODU


