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Harran Üniversitesi Araştlrma ve Uygu|ama Hıstınesi

Sıra No: 0(X67
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AĞIz VE Diş sAĞLlĞl _ MALZEME ALıMI
Fiş Kodu :

Fiyalaı kDv Hariç olarak verilmclidir. Malzcmclerin Markası veya Özelliği mutlakı beliıilmelidir.
UBB sorgulam8§ına göİç doşük 3 tcklifbaz a!ınacaktır. SGK Ödenir/Ödcnmcz teklifte belinilecektiI.
SUf kodu belirtilmelen tekliflcr değerlendiıme dlşı bırakılacaktr. Pakeıe düi| olup oItnadtğı teklifte bcıinilecektir.
ŞY] !Y"'l'9- Ek]iflcr değerlendirme dışı bırakılaca}ıır. Ödemclcr muayene kabul sonıaİı 1-3 Ay arasındadır.
SGK Tarafindan UBB'den kaynaklanan kcsintiler durumunda y0kleıiciye ddcme yapıtmayacak vc f0klenici hiçbir hat talebinde
bulunmayaca}iır.
Teklifvcren istekıiler yukandaki tüm maddeıcri şaİt§ız kabul eııniş sayılacaktır.

Son Teklif Tırihi: 12.06.2018

Mal / Hizmet Adl Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Topıam
Fıyat

Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 PENs 20 ADET
2 DE C1,,TTER t.l M 20 ADET
3 PENS M 20 ADET
4 END CUTTER 20 ADET

BRAKET PENs 6 ADET
6 BANT PENs 4 ADET
7 How PENS ADET
8 40 ADET
9 PENs 12 ADET
10 6 ADET
11 TWEED LOOP 6 ADET
I2

13 sTEP 3 ADET
L4 GHT ADET
t5 NANCE PEN 7 ADET

DE LA RosE 7 ADET
17 ANGLE 12

18 ADERER AYAKU PENS
BflRA MİNi

3 ADET

19 AoERER
t4İNİ

AYAKU PENS ADET

20 1 ADET

ADAMs 5i ADET
22 139 PENS t ADET
23 LooP

o PENS MiNİ
6 ADET

24 BİREYsEL TORK PENSİ VE
çUBUĞu

ADET

25 HAMi,4ER HEAD PENSİ 3 ADET

7 ADET
27 HEAVYGAUGE oJTTER 3 ADET
28 MPABLE RE HooK

PENsİ
9 ADET

29 FORCE MODULE 7 ADET
30 BlRD 8EAK PENsİ 9 ADET
31 BRAKET TUTUCU 30 ADET

Ksmp0§ü ŞANLIIJRFA
(4l4) 344 41 69

AdrE§: Araşttİma vc Uygut
hibat t€lefon : Tel.: 0 (4l

ama Hasısnesi osmanb€y
4) 344 41 65 Fak§ : 0

s.o

6

WENGART PENSı MİNa-

TWEED ARCH FORMİNG PEİ,/S 6 ADET

9

ADET

7

ADERER Üç AYAKu PElis
MAxİ

21

3

26 YOUNG PENSİ



TUP TUTUCU 10

33 MEASuRİNG GAtlGE 25_100
GR

1 ADET

34 MEASuRİNG GAUGE 50-500
GR

1 ADET

35 !!EAsURING GAUGE 1oo-1ooo
GR

ADET

36 YouNG PENSİ (LA8oRATUAR) 2 ADET

37 POWER CHAİN 6 ADET

38 cHAiN (ARAuKu' )( ADET

39 CHAİN (AR^uKsI4 ADET

40 İurRAoRAt LASrİKLER ya 10 KUTU

4I İNTRAoRAI IASTİKI_ER 3/8 l0 ADET

42 İNTR^oRAL LrsrİKLER 

'G
10 ADET

43 İNrRAoRAL ı,ASTİKIER 5[6 10 ADET

44 ersrncoRAı- usrixlEn Vs ı0 KuTU

45 EKSTRAORAL 3l8 10 ADET
46 EKsrRAoRAt ı_AsnKtER 3/16 ADET

l
47 EKSTRAORAL 5l|6 10 ADET
48 10 ADET
49 MOLAR &AND SEATER

50 KESME MAKASI (i,lETAL 2 ADET

51 LA8ORATUVAR
m

2 RULo

52 2 RULo

53 LABORATUVAR
9mm

2

54 LABORATUVAR
8mm

RuLo

55 soFr nJMuşAK AKRİÜK
(PEMBo

1 KUTU

56 LEHiİ",| 2 RULo

0,4mm 4 KUTU

58 0,6mm 1 KuTU
59 0,8mm 1 RULo
60 KUMPAs 2 ADET
b1 DENTAL (MUNcHER) 2 ADET

62 HASTA
ANAL2 VE VERİ DEPoLAMA
YAZIuMI

1 ADET

63 FoToĞRAF AY\tAsI 5 ADErll-
64 roroĞmrerınTru- 5 ADET

65 BoN I2
66 K KA5ıKLARI 12 ADET

67 KAŞrKLARI
K

12 ADET

68 PusrjK ÖLçÜ KAŞIKLARI
oRTA (ALT)

20

69 KAşIKLARl 20 ADET

70 PLASTİK öLçü KAsIKLARI
BüYüK (ALT)

ADET

7I Pl,AsTİ
BüYüK

K_öLqJ KA5IXLARI
(usr)

I2

TUGSTEM FREz 20 K,,rru 
i

73 10 ADET
74 RoTAsYoN KAI,4ASI 6 Kuıu

CIEK TARAFU) 10

am8 Hasıanesi osmanb€y
4) ]44 41 65 Faks :0

Adrcs: Aİa§ürma ve UygıJl
İnibar teıefon : Tel.: 0 (4l

K.mp0so ŞANLIURFA
(4l4r 344 41 69

ADET

1

20

10

MERSHoN BAMr iİd
7 ADET

LABoRATuVAR TELı.ERi
0,7mm

RuLo

1

57

ADET

ADET

PLA5rİK öLçü
oRTA (Üm

12

ADET

PAKET



76 STRIPPING (çIFT TARAFu) 10 ADET

77 UZUN TEt üGATOR 5 ToP

78 KİSA TEL LiGATÖR 40 KUTU

79 ELASTİK ÜGATÖR ŞEFAF 30 KUTU

80 ELArriK LiGATUR GRİ 50 KUTU

81 EusriK LİGATuR RENKLİ 80 KUTU

82 KOBAYAŞi TEL 6

83 TMA TELLER 10

84 oPEN _coIL 30 ADET

QUAD HELiKs l0 ADET

86 AuINAT 50 ADET

87 AKRiLiK 6 PAKET

88 BoL ADET

89 sol K§IĞI 6

90 AĞIz içİ MUM 20 KuTU

91 MODEL MAKER 60 ADET

92 HARD FREZ 6 ADET

93 oRToooNTİK MİNİ VİDA 1,5-
7mm

5 ADET

94 oRToDoNTİK MİNMDA 1,5-
9mm

5 ADET

95 closE coIL 9 Mll 3 ADET

96 cl-osE coİL 12 MM 3 ADET

closE {oiL 3MM 3 KUTU

98 cLosE coil 6 MM 3 ADET

99 0,14 Niİ TEL ALT 5 PAKET

0, 14 Niİ TEL OsT 5 ADET

101 0,16 Niİ TEL ALT 5 PAKET

102 0,16 Niİ TEL ÜsT 5 ADET

103 16,16 Niİ TEL ALT 5 PAKET

104 16,16 Niİ lEL üsT 5 ADET I

I

105 1622 NİTİ TEt ALT 5 PAKET

106 1622 Nİİ TEL Üfi PAKET

I07 17,25 Nİİ TEL ALT 5 PAKET

108 17,25 Nİİ TEL Üfi PAKET

109 18,25 Nİİ TEL ALT PAKET

110 18,25 NİTİ TEL ÜsT 5 PAKET

111 19,25 Niİ TEL ALT 5 PAKET

|12 19,25 Niİ TEL üsT 5 PAKET :

t13 0,16 ss TEt ALT 5 PAKET

I14 0,16 5s TEL ÜsT 5 ADET

15,15 ss ıEL AtT 5 PAKET

116 16,16 ss TEL üsT 5

|17 16,22 ss TEL ALT 5 PAKET

16,22 5s TEL ÜsT 5 PAKET

119 17,25 ss TEL ALT 5 PAKET

ı20 17,25 ss TEt ÜsT 5 PAKET

|2| 18,25 ss TEL ALT PAKET

l22 18,25 ss TEL ÜsT 5 PAKET

I23 19,25 ss TEL ALT 5 PAKET

l24 İ19,25ssTELÜsr 5 PAKET

125 RTAINER TEu 20 ADET

Adres: Araştma vc Uygutama Ha§ıanesi osmanb€y Karrıp0so ŞANLIURFA
lrtibat telefon : Tel.: 0 (4l4\ 344 4| 65 Faks : 0 (4l4) 344 4 l 69

KUTU

KUTU

85

6

ADET

97

100

5

115

PAKET

118



126 Rl,.!E 10 ADET

I27 sME 10 ADET

128 SERVİKAL HEADGEAR 10 ADET

129 oKsİPiTAL HF-ADGEAR 10

130 AsiT 15 PAKET

131 BoND 15 ADET

|32 Kot lPozIT 15 ADET

sLEEVE 20 KUTU

L34 AKIŞKAN KOMPOZiT 10 ADET

135 oK]_ÜzYoN IIJK5ELTICI
KoMPozn

ADET

136 MOLAR MNDI ÜST 1 KUTU

137 MOLAR BANDI 1 KuTU

138 BUToN 50 ADET

139 GotD CHA]N l2 ADET

Genel
Toplam(KDV

Harie):

+Taıımlayıcı fiıma bilgisi olmalı ve tğklifile birlikto scl( sorgulama sisteminin çtkn§ı teklifile birliktc verilmelidir.

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araşıırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilniştir.

Adre§: Aiqrİrmı va Uygulama Hastane§i o§mülbcy KğnpOso ŞANLlURFA
Iİtibaı t€lefon: Tel.:0 (414)344 4| 65 Fa*s:0(4l4)34441 69

ADET



Yıd.boc
g.aü

HARRAN üxivrnsİrEsi Diş HEKİMLİĞİ FAKüLTESİ oRToDoNTİ

A.D. SARF MALZEMESİ rErNir ŞARTNAMESİ

l- LiGATüRKESİCİPENS

l -Paslanmaz çelikten iiretilmiş olmalıdır.

2-Yumuşak teller için 0.4 mm/l6 ve yukansınr kesebilme özelliği olmalıdır.

3-Pensin iizerinde markası, seri numarasr kullanılması gereken telin kalırılığ yazrnalıdır.

4-Üretim hatalanna ve malzeme hatalanna karşı en az 5 yıl garantili olmalıdıı.

2_ sİDE CUTTER MEDiUM

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten iiretilıniş olmahdır.

2- 0.559x0.7l l mm'ye kadar telleri kesebilme özelliğine sahip olmalıdır.

3-Minimum güç ile sert telleri kesebilecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

4- Üretim hatalanna ve malzeme hatalanna karşı en az 5 yıl garantili olmalrdır.

3_ DİSTAL KEsiCi PENS MiNİ

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten yapılnış olmalıdır.

2_1So standartlanna uygun olmalıdır. Sapında markası ve seri numarası yazırıalıdır.

3-Telin 0,56x0,70 mm l22x28 ve yukansını kesebilmelidir.

4- Üretim hatalanıa ve malzeme hatalanna kaışı en az 5 yıl gaıantili olmalıdır.

4- DİSTALEND CUTTERMAXI

l -Steril edilebilir paslanm^z çelikten yapılmış olmalıdır.

2_Iso standartlanna uygun olmalıdır, sapında markası ve seri numarası yazınalıdır.

3-Telin 0,56x0,70 mm l22x28 ve yukansını kesebilrnelidir.

4_ Üretim hatalanna ve malzeme hatalanna kaışı en az 5 yı| garantili olmalıdır.

5_ BRAKETSöKÜcÜPENS

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten yapılmıştır.

2-Brak lanılmalıdır.
N
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3JSO Standartlarına uygun olrnalıdır. Sapında markasr ve seri numaıası yazmalıdr.

4-Üretim hatalarına ve ma|zeme hatalanna karşı 5 yıl garantili olmalıdır.

G BAhIT sÖKÜcÜ PENS

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten yapılm§tır.

2JSO Standartlarma uygun olmalıdır. Sapnda markası ve seri numarasr yazmalıdıı-

3-Eklemden sonra ağz dikey uzunluğu 51-54 mm sap dikey uzunluğu 98-103 mm olınalıdır.

4- Üretim hatalarına ve malzeme hatalarına karşı 5 yıl garantili olmalıdır.

7- HowPENs

s- PORTEGÜ

YrdJxxİ.ıl.tffiahpOLAi
hİ-Ü duı*imıi(' Çaıuıl"s,

A& oı fc€rü. cerrahisi A,B.r,

L/b.!O5cıb29199

Yrd

26933

l. Pensin sap kısmı kullanrma uygun olarak ele oturacak şekilde tasarlanm§ olmalıdır.

2. Pensin uç kısmı diizdiir ve kapandığında her iki ucu tam olarak birbirine temas etınelidir.

3- 12 cm (artı eksi l cm) boyunda olmalıdr.

4- ISO Standartlarına uygun olmalıdır. Sapında markası ve seri numarası yazma

5- Üretim hatalarına ve malzeme hatalarına karşı 5 yl garantili olnıahdır

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten yapılmış olmahdır.

2JSO Standartlarına uygun olmalıdrr.

3-Ligaür bağlamaya uygun olmalıdn.

4-0rta boy uca sahip olrnalıdır.

5- Üretim hatalarına ve malzeme hatalarına ka§ı 5 yıl garantili olmalıdır,

9- WEiNGARD PENS

l_Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Malzernelerin her birinin iizerinde katalog tirün k

2_Aletlerin tamamı imalatçı firma garantili olmalıdıf . En az 5 yıl garantili olmalıdır,

3-Polisajı piiriizsiiz ve diizgün olmalıdır.

4- ISO standartlartna uygun olmalıdır.



l0-WEiNGARD PENS MİNi

l-Malzemeler paslanma7 çelikten imal edi|miş olıııalıdır. Malzemelerin her birinin iizerinde katalog kodu y

2-Aletlerin tamamı imalatçı fırma garantili ohnahdıı ve en az 5 yl garantili olmalıdır.

3-Polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.

4- ISO standartlarına uygun olmahdr.

lt-TWEED LooP FORMİNG PENsi

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten yaprlmış olmalıdır.

2-ISO Standartlarına uygun olmalıdır.

3- Sapında markası, seri numarası ve çeliği yazmalıdır.

4-Eklemden sonra ucu 2 basamaklı olup 1.1,5-2ırıın ile 2,2-3 mm olınalıdıı. Uç boyu 5,5-6 mm olmalıdıı.

S_Normal ucun eklemden soıua boyu l3-15mm, dikey ağz uzunluğu 33-34 mm dikey sap uzunluğu 92-95 ı

Olmalıdır.

6- Üretim hatalanna ve malzeme hatalarına kaşı 5 yıl garantili olmalıdır.

l2-TWEED ARCH FORMİNG PENsi

l-Lingual ve palatal baı yapımı için kullanılmalıdır.

2-Maximum 0.9 mm ye kadar olan tellerli bükebilmelidir.

3-Pastanmaz çetikten yapıImış olmalıdır. 135 derece de otoklav da steril edilebilir

olabilmelidir.

4-Pensin iizerinde markası, sipar§ numarası , seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

S-Kullanım hataları hariç, Paslanmaya ve kınlmaya kaşı en az 5 yıl garantili olmalrdır.

13_STEP PENsi

l -Steril edilebilfu, paslanmaz çelikten olmalıdır.

2-Pensin iizerinde maıkası, seri numarası ve CE işareti olrıalıdır.

3-Hem sağ hem sol elle kullanıldğında tel iizerine step up ve step down biikiım

verebilmelidir.

4-Kullanımı rahat ve ergonomik olmalıdır.

pOLA!
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5-Ark teli üzerinde lmm lik basamak oluşturmahdır.

6-Kullanım hataları hariç, işçilik hatalarına, paslanmaya, kararmaya, aşınmaya karşı iki yıl

üretici firma garantisi olmalıdır

7-Ürünler Ulusal Bilgi Bankasına kaytlı olmalı

t4-LİGHT wİRE PENSİ

l -Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olınalıdır.

2-Pensin iiaerinde maıkası, seri numarası ve CE işareti olmalıdır.

3-Kullanımı rahat ve ergonomik olmalıdır.

4- Ürlin S (beş) yıl garantili olmalıdır.

l5-NANCE PENsi

l -4 Basamaklıdr olrnalıdn.

2-Köşeli ve yuvarlak tellerden loop biikmeye uygun olmalıdır.

3-0,7 mm kadar sertlikte tel bükebilmelidir.

 -Ağu,ı{ları 4 Basamaklıdır, basamak genişliği 4. basamak;6,5 mm 3. basamak;3,5 mm

2.basamak4,5mm, l.basamalç3,Smm fufucu ucundaki olduğundan sonra uzunluğu

l3,5mm olrnalıdır. Uç derinliği 2 mm olııalıdır. Eklemden sonra sap dikey uzunluğu 83-85 mm

ve ağız dikey uzunluğu 35-37 mm olmalıdu.

S-Penslerin iizerinde markası, seri numarası yazrnalrdır.

6-Üriin 5(beş) yıl garantili olınalıdu.

l6-DE LA ROSA PENSİ

t. Yuvarlak ve köşeli tellerin bükliınü için uygun şekilde olmalıdır.

2. pensin bir ucu rehber oluklar ihtiva eden dlş bükey, diğer ucu oluksuz iç bükey olmalıdır.

3-Üç oluklu oluk yıvası boyu 8-10 mm, oluk genişüği ise 6,5 -8 mm olmalıdır.

5- Penslerin iizerinde markası, seri, numaıası yazmalıdu.

6-Üriin 5 (beş) yl garantili olınahdır.
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l7-ANGLE PENSİ

l -Pens 12 (artı eksi l cm) cm boyunda olmalıdır.

2- 0,7 mm l 28'lik ark tellerini bükmeye uygun olmalıdır.

3-Steril edilebilir özeIlikte olınahdır.

4- Penslerin iizerinde markası, ser, nıımarı§ı yazmahdır.

5-Ürün en az 5 (beş) yl garantili olınalıdrr.

l8-ADERER ÜÇ AYAKLI PENS EXTRA MiNİ

l -Maksimum 0,7 mm telleri biikebilıne özelliği olııalıdır.

özelliğine sahiptir.

2- Penslerin üzerinde markası, seri, numarası

yazmalıdır.

3-Paslanmaz çelikten iiretilmiş olınalıdır.

4-Üriin en az 5(beş) yl garantili oİmalıdır.

I9-ADERER ÜÇ lyıxı,ı PENS MİNİ

l. Maksimum 0,9 mm telleri bükebilıne özelliği olmalıdır

2. Penslerin iizerinde markası, seri, numarası yazınalıdır.

3- Paslanmaz çelikten iiçetilmiş olmalıdır.

4- Üriin en az 5(beş) yl garantiti olmalıdr.

20_ADERER ÜÇ eyaxr,ı PENS MAxİ

l - Maksimum 1,5 rıım telleri bükebilme özelliği olmalıür.

özelliğine sahiptir.

2- Pensin üzerinde markası , seri numarası

yazmalıdır.

3- Paslanmaz çelikten iiretilıniş olmahdır.

4- Ürün en az 5(beş) yıl garantili olmalıdır.
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2l_ADANls PENSi

l-Steril edilebilir paslanmz çelikten yapılınş olınalıdır. ISO standartlarına uygun olmalıdn, sapında

markası, seri numarası ve çeliği yazmalrdır.

2-Tele form verebilme özelliği ve 1.1 mm (0,34) kalınlığına kadar olan tellere

form verebilme özelliğine sahip olınalıdır.

3-pensin ucunun her ikiside diiz olrnahdıı.

4-Labarafuvarda yapılacak işlemler için kullanıma uygun olmalıdır.

5- Ürün en az 5(beş) yl garantili olmalıdıı.

22_ ı39 PENS MAxi
l -Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmahdu

2-Pensin iizerinde maıkas1 seri numarasr ve CE işareti olımahdır

3-Kullarumı rahat ve ergonomik olmalrdır.

4-Labortuvarda yapılacak işlemler için kullanımı uygun olmahdf.

5- Üriin en az 5 (beş) yıl garantili olrnalıdır.

23- LooP FORMiNG (oLUKLID PENS MiNi

l -Steril edilebilir ve paslanmaz çelikten üretilmiştiı.

2-Kare ve dikdöngen tellere loop yapımında kullanılabilrnelidir

3-Silindir burun kısmı telin kaymasını önlemelidir.

4- Ürün en az 5(beş) yıl garantili olmahdır.

5- Pensin üzerinde markasr , seri numaıası yazmalıdır.

24-BiREYSEL TORKPENsi VE ÇUBUĞU

I- Steril edilebilir paslanmaz çelikten üretilıniş olnalıdır.

2- Tek dişe tork vermek amaçlı kullanılabilmelidir.

3- Tüm teller ile uyumlu olmalıdır.

4- Pensin üzerinde markası ve seri numarası yazmalıdır.

5- Ürün en az s(beş) yıl garantili olrnalıdır.
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25-HAMMER HEA-D PENSi

l -Molar bölgede NiTi veya norınal tellerin büktimü için kullanılabilınelidir.

2-Oluklu 2 ucu olmalıdır.

3-Maximum l8 mm - l6x22 mm kahnlığındaki telleri bükebilmelidiı.

4-Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

S-Pensin üzerinde markasr, sipariş numarası, seri numarası ve CE işareti olmalıdır,

6-Kullanıın hatalan hariç, Paslanmaya ve kırılnaya karşı en az 5 yl garantili olırıalıür.

26-YOUNG PENSi

1-0,9 mm e kadar olan telleri biüebilıne özelliğinde olmalıdu.

2-Ağız kısmındaki uçları 3 basamaklı ve 3 oluklu olmalıdır.

3-Yuvarlak uçların çapı 1-2mm , 2-3,5mm,3-5,5mm olmalıdır.

4-Eklemden sonıa ağız dikey uzunluğu 3740 mm sap dikey uzunluğu 97-100 mm olmalıdır

5-2 oluktan sonra yuvarlak ucun uzunluğu l3-15 mm olınalıdıı.

6-Paslanmaz çelikten iaetilmiş olınalrdır.

7-Pensin üzerinde markası , seri numarası yazmış olmahdır.

8- Üriin en az 5(beş) yl garantili olrnalıdu.

27-HEAVY GAUGE SİDE CUTTER

l - Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmahdır.

2- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

3- Ürtln llzerinde Cg §areti ve menşei yazılı olnalıür

4- Ürün iizerinde kesme kapasitesi yazıh olmalıdır.

5- Makimum 2l *25 kalınlığında sert tel kesebilme kapasitesi olmalıdu.

6- Maksimum l34 derecede sterilize edilebilir olınalıdır.

7- Kesici uç sert metalden yapılmış olmahdıı.

8- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdıı.

9- En az 5 yıl garanti süresi olmahdır.

l0- İşçilik ve Üretim hatalarına kaışı Ömiir boyu garaıtili olmalrdır.

l l - Garanti tirün kataloglarında belirtilınelidir.

12- Ergonomik tasarlanmış olııahdu.
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28-CRiMPABLE ARCHWİRE HooK PENsi

l- Steril edilebilir paslanmaz çelikten olmalıdır.

2- Pensin üzerinde markası, seri numarası CE §areti yazmalıdr.

3- Malzeme ve işçilik hatalaıına kaşı ömür boyu garantili olmalıdır.

4- Crimpable hook için özel tasarlanmış ağua sahip olııalı ve kullanışh olınahdır

5- Penslerin klinik kullanunı ergonomik uygun olmalrdır

6- Ürün en az 5(beş) yıl garantili olmalıdır.

29- FoRCE MoDULE SEPAREToR

l_kollan ile ucu ters yönde hareket edip ayırma modüllerinin taşımasını sağlamahdır.

2- Tiim sterilizasyon prosedtirlerin uygulanabilir olmalıdr.

3- Pensin iizerinde markasr , seri numarası CE işareti yazmalıdıı.

4- Penslerin klinik kullanımı ergonomik olmahdır.

5- En az 5 yl garanti stiıesi olmalıdır.

30_BİRD BEAK PENSi

l -Steril edilebilir paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdıı.

2-ISO Standartlanna uygun olmahdır.

3-Sapında markası, seri numarası ve çeüği yaznıalıdır.

4_Tele form verebilme özelliği ve 0,7_0,8 mm (0,28_0,32) kalınlığına kadar olaı telleıe

form verebilme özelliğine sahip olmahdır.

5_Pensin ucunun bir tanesi konik diğeri köşeli, eklemden sonra dikey sap boyu 24_26 nm olm:

Dikey ağz boyu 91_93 mın, yuvarlak taıafın sonu 6_8 mm , biikücü ucun boyu 11_13 mm olınalıdır.

6- Ürtin en az 5(beş) yıl garantili olmalıdır.
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3l-BRAKET TUTUCU

l.Braket futucu presel ikiz ve tekli braketleri tutmak ve yapştırmak için uygundur,

2. Braket tufucu presel labial ve lingual ataşmanlan tutrnak ve yapştırmak için uygundur.



3. Seramik ve metal braketleri tutmak ve yapştırmak için uygundur

4. Ucu düz ve eğimlidir.

5. Tufi]cu kısımların iç kısmı braketleıin kaymaması için girintilidir.

6. Presel sıkıhnca açılrp, brakıiınca kapanan yapıda olmahdır.

32-TÜP TUTUCU

l-
a

3_

4-

5-

Steril edilebilir, paslannaz çelikten olınalıdır.

Ürünün sapında markasr ve seri numaras ı yazmalıdır.

Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

Maksimum l34 lC de sterilize edilebilir olınalıdıı.

Ergonomik tasarlanmış olmalıdr.

33-MEASURiNG GAUGE 25-100 GR

l-Saat tipi olınalıdır.

Z-Kadranı 25-250 gram olınalıdır.

34-MEASURiNG GAUGE 50-500 GR

l -Saat tipi olmalıdır.

2-Kadranı 50-500 gram olrnahdır

35- MEASURiNG GAUGE 100-1000GR

l-Saat tipi olmahdır.

2-Kadranı 100-1000 gram olmahdır

36- YOUNG PENSİ GABORATUAR)

1-1 mm'nin üstiinde olan telleri bükebilme özelliğinde olmalıdıı.

2-Ağz kısmındaki uçları 3 basamaklı ve 3 oluklu olmahdu.

3- Kullanımı ergonomik olmalrdır.

4-Labortııvaı ortamında kullanımı uygun olmalıdr.
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5-En az 5 yıl garanti süresi bulunmahdır.

6-Paslanmaz çelikten üretilmiştir.

7-Pensin üerinde markasl seri numarası yazmaktadır.

37-PO\[T,R CHAİN

l- Rulo halindedir olmalıdıı.

2-4 ayrı aralığı mevcut olmahdıı

3-Şeffaf ve renkli seçenekleri mevcut olmalıdır.

4-Rulo uzunluğu en az 4 metre olmalıdır.

5- Hasta ağızına uygulandıktan 8 hafta sonıa bile uyguladğı kuwetin %60 koruyor olmalıdır

38-CHAİN (ARALIKLI)

l - Rulo halinde olmalıdır.

2 - 3 ayıı aralık seçeneği olmahdtı.

3 - Şeffafve renkli seçenekleri olmalıdıı.

39-CİIAİN (ARALIKSIZ)

l - Rulo halinde olmalıdır.

2 - 3 ayrı aralık seçeneği olmahdır.

3 - Şeffafve renkli seçenekleri olmalıdır

40J1_42-43- iNTRAORAL LASTİKLER ll8-3tE:3t|6-5tl6

l - Beş ayn çap ve her çaptan üç ayn kuwet uygulayan çeşitleri mevcut olmalıdır.

2 - Ortodonti tedavisinde ağız içi kullanıın için uygun olmalıdır.

3 - Her biı paket içerisinde 100 adet lastik ve l adet ataçman yer a]ınalıdır.

4 - Kutu ambalajı 50 hastalık olmalıdır.

44-454647 - EKSTRAORAL LASTİKLER l l8-3 l8-3 l|6-5l 16

l - Beş ayrı çap ve her çaptan iki ayrı kuwet uygulayan çeşitleri mevcut olmalıdır.
üd.

{Pedodonti

Dr.ü.
r (ARACA

q

oıp.Tesa.ı]o W.Doçğir,EwolıPouT
l ıt&u.ğş H.idmlid Faİilııe§l
49ı pı ç«ıc cıvnıisi ısov s.İe.tbrgagll

yd.
D1

ÇocUİ

Da.uAN
Eaİüllesi



2 - Ortodonti tedavisinde ağz dışı kullanun için uygun olnalıdır.

3 - Her bir paket içerisinde l00 adet lastik yer almalıdır.

4 - Kutu ambalajı 20 hastalık olınalıdır.

48- MERSHON BANT İTİCİ

l -Ucu Köşeli ve çentikli olrnalıdır.

2-sapı anomatik fonnlu olınalı ve band pozisyonlandınrken kuweti uygun iletecek özelikte

o|rnalıdır.

3-Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

4-Üzerinde mmkası ve sipar§ numııras! yıızıyor olınatdır.

49- MOLAR BANT SEATER

l-Dayanıkh plastikten iiretilmiş olrnalıdır.

2-Uç kısmı paslanmaz çelikten iiretilrniş olup üçgen olınalıdır.

3-Üzerinde markası ve sipar§ numaft§ı yazıyor olınalrdır.

s0-Essİx KESME MAKASI

l -Metal bandlan kesmeye uygun formda iiıetilıniş olmahdır.

2-Diız ve eğri form da 2 çeşit olmalı.

3-Paslanmaz çelikten üretilmiş olmahdır.

4-Ürünün tizerinde markasr ve seri numarası yazmalıdır.

5l -LABoRATUVAR TELLERİ 0,5MM

1-0.5 mm kalınhğında tam yuvarlak olmalıdır,

2-50 ınt lik rulo da olmalıdır.

3-Spring hard olmalrdır.

4- l800-2000 N/mm' olmalıdır.

5-Rulo üzerinde ürün özellikleri yazıyor olmahdır
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52-LABORTUVAR TELLERi 0,7MM

1-0.7 mm kalınlığında tam yuvarlak olmalıdır.

2-500 gr lik rulo da 165 mt. olınalıdır.

3-Spring hard olmalıdır.

4- l 800-2000 N/mm' olnaltdıı.

S-Rulo iizerinde iiriin özellikleri yazıyor olınalıdr

53-LABoRTUVAR TELLERi 0,9 MM

1-0.9 mm kalınlığında tam yuvarlak olmalıdır.

2-500 gr lik rulo da l00 mt. olmalıdır.

3-Spring hard olmalrdır.

4- l800-2000 N/mm' olmalıdır.

S-Rulo üzerinde iirün özellikleri yazıyor olınalıdır.

54-LABORTUVAR TELLERi 0,8 MM

1-0.8 mm kalınlığında tam yuvarlak olmalıdır.

2-500 gr lik rulo da l25 mt. olmalıdır.

3-Spring hard olmahdır.

4-1 800-2000 N/mm' olmalıdır.

5-Rulo üzerinde ürün özelIikleri yazıyor olmalıdır.

55- soF-t YUMUŞAK AKRİLİK

l -Ürün model için akrilik reçinesi olmalıdır.

2-Üriin en az l00 gı tozdan ve en az l05 ml likitten oluşmalıdır.

3-Ürün en az biizülmeye süip olınalıdıı.

4-Ürün teleskop koa Maryland köpıü, inley modellemede ve implant iist yapılarında

ku llanı ]ab i
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5-Ürtln fırça tekniği için özel geliştirilm§ olınalrdır.

6-Ürün ağız içinde kullanılabilmelidir.

7-Üriin kutusunda bir adet fırç4bir adet damlalık ,iki adet uygulama kabı olınalıdu.

8-Ürün metil metairilat içermelidir.

56- LEHiM

0 -Ortodontik Lehimleme işleminde kullanılmalrdn.

2-25 cm'lik çubuk şeklinde olınalıdır.

3-Ağır|ığı en az 1,2 gr olmalıdu,

4-Lehim teli kendinden boraksh olmalıdır.

5-700 derecede eriyebilmeli ve 1 'lik paket halinde olmalıdır.

57- Essix 0,4 MM

l-Şeffaf ve sert maddeden yapılmş olmalıdır.

2-Dental kullanıma uygun olmalıdn.

3-Kesimi, bitimıesi ve şekillendirilrnesi kolay olmalıdır.

ıl-Diş eti bölgesine kolayhkla yerleşebilmelidir.

5-İnsan sağlığını tehdit edecek herhangi bir materyal içernıemelidir

6-1 mm ebatlarında olmalıdu.

7-25' lik paketler halinde olmalıdır.

8-Vakum makinasında kullanıma uygun olınalıdır.

58- Essİx 0,6 MM

l-Şeffaf ııe sert maddeden yapılmş olmaltdrr.

2-Dental kullanıına uygun olmahdır.

3-Kesimi, bitirmesi ve şekillendirilmesi kolay olınalıdıı.
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4-Diş eti bölgesine kolaylıkla yer§ebilmelidiı.

S-İnsan sağhğını tehdit edecek herhangi bir materyal içermemelidir.

6-1,5 mm ebatlarında olmalıdır.

7-25' lik paketler halinde olmalıdır.

8-Vakum makinasmda kullanıma uygun olmalıdır.

59- EsSİx 0,E MM

l -Şeffaf ve sert maddeden yapılınş olmalıdır.

2-Dental kullanıma uygun olınalıdır.

3-Kesimi, bitirmesi ve şekillendirilınesi kolay olmalıdıı.

4-Diş eti bölgesine kolaylıkla yerleşebilmelidir.

S-İnsan sağlığuıı tehdit edecek herhangi bir materyal içermeırıelidi.

6- 2 mm ebatlarında olmalıdır.

7-25' lik paketler halinde olmalrdır.

8-Vakum makinasında kullanıma uygun olmahdır.

60_ DİJİTAL Kt MPAS

l-Dijiıal ekana sahip olmalıdır.

2-Otomatik açılma kullanmaya başlandğında otomatik olarak kendiüğinden açılmahdır.

3-Paslanmaz çetikten iiretilm§ olmalıdır.

4-Minumum ölçiim miktarı 0,0l mm olmalıdır.

S-Derinlik ölçüm aralğı 0-150 mm arasında olmalıdır.

6l_ DENTAL }TRNiER (MIJNCHER)

kumpas olııalıdır.
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2-Hassas ölçiim için extra ucu ile olınahdır.

3-Model üzerinde genişlik ve mesafe ölçümü yapabilmelidir.

4-Paslanmaz çelikten yapılmış olmahdır.

5-Üzerinde lazer ile yazılmış numaralandırma olmalıdır.

6-Ergonomik ve kolay kullanımı olmalıdır.

62- oRToDoNTİK HASTA TAKİP, ANALiZ VE VERi DEPoLAMA YALIILIMI

l . Ortodonti ve ortognatik cerrahi alanlannda tanı ve todavi planlaması amacıyla kullanılan iki
boyutlu sefalometrik analiz yazılımı niteliğinde olınalıdıı.

2. Standart boyutlu (l8x24) analog veya dijital sefalometrik filrnler ile çalşabilııetidir.
3. Lateral sefalometrik filn, postero-anterior sefalometrik filrn ve panoramik filın gibi

radyolojik film kayt|an ile cephe, profil ve ağu içi fotoğraf, video, pdfgibi hasta kayrtlannı

bünyesine alabilme ve sırıırsv arşivleyebilme özelliği taşımalıdır.

4. Gerçek röntgen kaydı boyutları ve yazılım ölçiim boyutları ara§|nda eşitleme yapılabilmesi

için kalibrasyon özelliği içermelidir.

5. Röntgen ve fotoğTaf kayıtlannda rotasyon, kesme, diizeltme gibi görüntii işlem

uygulamalarırun yaprlrnası miimkiin olabilınelidir.

6. Tiim iki boyutlu resmi sefalometrik ö§im ve analizlerin yapılabilrnesine olanak sağlamalı,

iki ve üç bolutlu Amett analizinin eklenebilrnesine uygun bir yazılım konfigtiıasyonuna sahip

olmahdır.

7. Kıanial bazlr sefalometrik diizlemlerin yanı sıra doğal baş konumunu esas alan gerçek

vertikal diizlem (True Vertikal Line - TVL) bazh sefalometsik ölçiiınler yazılını bünyesinde

yapılabilmelidir.

8. Mevcut analizlerdeki ölçümler yardırnıyla kişiye özel yeni sefalometrik analizler

hazırlanabilmelidir.

9. Sefalomenik nokta tayinleri yapılırken yazılım, rehber gör§eller yoluyla doğu noktaların

işaretlenmesi konusunda kullanrcıya yardımcı olabilmelidir.

l0. Sefalometrik ölçüm sonuçlarında normal değerler ve normalden sapma miktarları farklı

renk kodları ve çizimler ile görselleştirilebilmelidiı.

l l . Sefalometrik ölçiimler hasta röntgen ve fotoğaflan ile çakştırılabilıneli ve birlikte

değerlendirilebilmelidiı.

l2. Ölçtlm ve analiz sonuçtan farklı göriinüm ve şablonlar halinde hazırlanabilmeli ve yazılım

dışına aktarılabilmelidir.
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l3. Yazılım ve yazılm kullanım lisansı yıllık bazda güncellenebiliı nitelikte olınalıdır.

63- FOTOĞRAF AYNASI

l - Yedi farklı çeşidi bulunmalıdır.

2 - otoklovda steril edilebilir özellikte olmalıdır.

3 - Orta kısımdan l5 derece eğimli olmalıdır.

4 - Ağız içi fotoğaf çekimleri için kullanılabilir özellikte olınalıdu

64_ FOTOĞRAF EKARTÖRÜ

l -Kırılmaya karşı dirençli sert plastik malzemeden yapılmş olmalıdır.

2-Dezenfektan solüsyonlarından etkilenmemelidir.

3-otoklav da steril edilebilınelidir.

4-Kullanıml kolay hastaya rahatszhk vermemelidir.

S-Yanak-dudak ekarte için kullanırna uygun olrnah, dokulara zarar vermemelidir

6-Sağ ve sol taraf olmak iizere çift taraflı olmalıdf.

7-Büyük ve hiçük olınak iizere 2 değ§ik boyutu olmahdır.

65- BONDİNG EKARTÖRÜ

l-Bondingleme işlemi için özel tasarlanmtş olmalıdır.

2-Hasta ağına rahatça yerleştirilmeli ve hastanrn bongdingleme es nasrnda ağzınııı

kapanmasını engellemelidir ve uygun açılım sağlamalıdır.

3-Sağ ve sol ekartör krsmı özel sağlam tel ile birbirine bağlı olmalıdıı.

4-Dezenfektan solusyonlar ile dezenfekte edilmelidir

l-Plastikten imal edilmiş, alt ve üst çeneler için çiftler halinde san (no:l), kırmızı(no:2),

mavi(no:3), yeşil(no:4) renkte olınahdır.

2-Üst çene kaşığının çapı 3 mm genişliğinde olan sağ ve sol kenaılarında üçer tane, önde biı

tane ve arka kısmında üç tane delik olmalıdır.
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3-Alt çene kaşığının sağ ve sol kenarlaıında ikişer tane, ön kenarında biı tane ve üst kısmınuı

sağ-sol böIümlerinde ikişer tane 3 mm olan delikleri olmalıdır.

72- TUNGSTEM KARBİT FREZ

l-Aeratör ve angulduravada kullanılmak iizere tungsten karbitten tekrarlanan dezenfeksiyon

ve sterilizasyon işlemlerine karşı dayaııklı, paslanmaya dirençli olmalıdır

2-Kullanılacak kurumlaı tarafından fissiir uçlu olııası .

3-Katalogtaki iirün kodu ile orijinal ambalajındaki iiriin kodu biöirini futnalıdır.

4-Frez|er en az 30.000 Ppm dayanıklı glnnhd[.

S-Frezlerin taban çapr aeratör standartlarında olınalıdıı.

73- sTRiPPİNG DİsKi

l-Paslanmaz çelikten üretilmiş olrnalıdır.

2-Avrupa standartlarına uygun olmalıdır.

3-Çift veya tek yiizlü çeşitleri olınalrdır.

4- Diskler esnek olmalıdır.

74- ROTASYON KAMASI

l - Şeffaf renkte olmalıdır.

2 - l00'Iük paketlerde olınalıdır.

75- sTRiPPiNG (TEK TARAFLI)

l- 15 cm uzunluğunda olmahdıI.

2- 5 mm genişliğinde olmalıdr

3- Bir tarafı piiriizlü olmalıdır.
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76_ STRiPPİNG (ÇiFT TARAFLI)

l- l5 cm uzunluğunda olmalıdu.

2- 5 mm genişliğinde olmahdır.

3- İki tarafı pürüzlü olmalıdır.

77- UZUN TEL LiGATÜR

0-Onodontik amaçIı ligatiirleme işleminde kullanılmak amacıyla üretilmiş 0.0l0 , inch
kalınlığında paslanmaz çelikten üretilmiştir.

2-Tüplerde 1000 adet l5 cm uzunluğunda ligatiir teli bulunmaktadır.

78_ KISA TEL LiGATÜR

l - Hazır büktilrnüş halde olmahdır.

2 - Bir tiip içerisinde 500 adet olmahdır.

3-Çelikten üetilmiş olmahdu.

79_ ELASTİK LİGATİJR ŞEFFAF

l - Şeffaf renkte olmalıdır.

2 - Kısa çubuklar halinde olmahdır.

3 - Her çubuğun iizerinde 22 adet ligatiir olınalıdu.

4 - 1000 adetlik paketler halinde olmalıdır.

80- ELASTİK İGATÜR GRİ

l - Gri renkte olmalıür.

2 - Kısa çubuklar halinde olınalıdr.

3 - Her çubuğun üzerinde 22 adet ligatiir olmalıdır.

4 - 1000 adetlik paketler halinde obnalıdt.
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8l- ELASTiK LiGATÜR RENKLİ

l - Şefiaf ve renkli seçenekleri olmalıdır.

2 - Kısa çubuklar halinde olmalıdır.

3 - Her çubuğun tızeinde 22 adet ligatür olınalıdır.

4 - 1000 adetlik paketler halinde olmahdır.

83- TMA TELLER

l -Çubuk şekJinde olmalrdr.

2-Değişik çaplarda seçenek olmalıdır.

3-Uzunluğu 35 cm olmahdır

84- OPEN-COİL

l -l8 cm'lik şeritler halinde olmalıdır.

2_1 tiip içinde 3 adet şerit bulunmalıdır veya rulo şeklinde

olmalıdır.

3-7 farklı kuwet alternatifi olmalıdır.

4-3 farklı çap alternatifı olmahdır.

s5- QUAD HELiKs

l-Blue Elgiloy telden yapılmış olınalıdır.

2- Üç farklı boy seçeneği bulunmahdır.

3- Dört tane heliks içermelidiı.
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82- KOBAYAşİ TEL

| -Hazır bükiilmüş halde olmalıdır

2-Her pakette l00 adet olmahdır.
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86- ALJiNAT

1-ISO l563 niteliilerine uygun olmahdr

2-Alçılarla mükemmel uyumlu olrnalıdu

3-Tozsuz olınalıdır.

4-Paketler 500gr. olmalıdır

5-23'Cl7 3'F'de iyonu giderilmiş su ile karıştırma başladıktan sonra; Karıştrrma süresi 30sn,

ağzda boşluğunda kalma siiresi 45sn çal4ma süresi l dk 5sn yapışma siaesi 1dk 50sn olııak

üzere toplam çalşma siiresi l dk 40sn olınalıdr.

6-99r toz l 8ml su ile karlştıİılarak hazrlanmahdır.

7-Tiksotropik olmalrdu.

8-Emektik refl eks engelleyebilecek vanilya aromalı olmahdır.

9-5 yıl garantili olmalıdır.

lO-Elastik geri dönüş kapasitesi (ISO l563) %88 olmalıdır.

ll-Kalıcı deformasyon (ISO l563) %11 olmalıdır.

l2-Basınca Dayailklılık (ISO l563) 1.2MPa olmalıdıı.

s7-AKRİLfo(

l-Toz polimetilmetakilat içermelı ve seffaf olmahdır.

2-Seçme ve hamur tekniği ile kullanılabilmelidir.

3-Dırekt olarak alçı model iizerinde uygulanabilınelidir.

4-Polımerzasyon siiresi en az 20 dk olrnahdır.

5-Pısırme basıncı 2,2 bar/atm olmal-ıdır.

POı.AI
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6-En az I kg lık plastik kutuda olmahdır.
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l 3-San renkte olmalıdıı.
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7-Ambalajı üzerinde kullanım süresi, iirün bilgileri, barkodu yazmalıdır.

8-En az2 yllık raf ömrü olmalıdıı.

9- l kg'lıJ< plastik şişelerde likiti olınalıdır

88- BoL

l -Alçı ve alginat karıştırmakta kullanılmahdır.

2-Yerli, orta boy ve silikon olmalıür.

3-Esnek olmalıdu.

4-Ergonomik olmalıdır.

5-Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

s9- BoL KAşIĞI

l -Esneye bilrnelidir.

2-Plastik sapı ergonomik olınalıdıı.

3-Karıştırıcı kısım metal sap kısmı plastik olmalıdır.

4-Metal kısmı korozyona dirençli olmıhdır.

5-Standartlara uygun ve kaliteli malzemeden yapılınış olnalıdır.

90- AĞIZ İÇİ MUM

l-Ağz içi kullanımına uygun olınahdır.

2-Kutuda l 00 adet içermelidir.

takültesi
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3-Her biri beş şerit mum içermelidir.



9l_ MODEL MAKER

l - Sert plastikten iiretilmiş olmalıdır.

2_ Alt üst çene için ayrı kalıpları olmalıdır.

3- iki çeneye bağıayan plastik menteşğsi sağlam olrrıalıdıİ.

4- Beyaz olmalıdır.

92_ HARD FREZ

l -Yüksek grenli piiriizsi2 aşmdırabilme özelliği olrnalıdır.

2- l35 derece santigratta steril edilebilınelidir.

3-Mevcut alet ve yizey dezenfeklanlarında korozyona uğamamahdır.

,l-Rijit metal yapıda olup deforme olmamalrdu,.

S-Lehim bağlantıları olmamahdır.

6-Titanyum carpitten tlretilıniş olınalıdır.

7-Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve alriliklerde kullanılabilmelidir.

8-İşlenmiş metal yiizeylerinde biöirini kesen kanallar olınalıdır.

9-İşlenm§ metal yiizeyinde işlenmemiş yiizey olınamah ayrıca siyü çapak bulunmamalıdır.

lO-Ebat ve formlar idare tarafindan belirlenerek alınacaktır.

93- oRToDoNTİK MİNivİDA 1,5-7MM

l-Mini vidanuı boyu 7 mm. olmahdır.

2-Çapı 1,6 mm olmalıdır.

3-.022" slot olmalıdır.

ıtBraket başlı olmalıdır.

S-Kendi kendine vidalama özelliğinde o|ınalıdr.

6-Kolay yerleştirme ve çıkarma imkan olınalıdır.

7-Diş eti ve çene kemiğine kolay uygulama için çentikli ucu olmahdır.

8-Enfeksiyonları engellemek için diş etine tam adapte olan konik boyunlu olmalıdır.

9-Keskin yivlere sahip olmalıdır.

t O-Özel et aleti olmalıdu.
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94- oRToDoNTiK MİNİVİDA 1,5-9MM

l-Mini vidanın boyu 9 mm. olmalıdır.

2-Çapı 1,6 mm olmalıdır.

3-.022" slot olmaldır.

4-Braket başh olmalıdır.

S-Kendi kendine vidalama özelliğinde olmahdır.

6-Kolay yerleştirme ve çıkarma imkanı olmalıdır.

7-Diş eti ve çene kemiğine kolay uygulama için çentikli ucu olınalıdu.

8-Enfeksiyonlan engellemek için d§ etine tam adapte olan konik boyunlu o|ınalrdır,

9-Keskin yivlere sahip olmalıdır.

l0-Öze| el aleti olmalıdır

95-9G97-98 CLOSE COİL 3 mm, 6 mm, 9 mm ,l2 mm

l-İki ucu eyeletle kapah olmalıdır.

2-Bir kutuda l0 adet olmalıdır.

3- En az 4 farklı kuwet altematifi olmalıdır.

4-Her pakette ölçü cetveli ve kaışılaştırma tablosu olmalıdu.

99-100_101_102-r03-r04-105-ı()Gr07-108-109-r rO-r11_1 l2 NİTi TELLER

l-Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmahdır.

2-Süper elastik olmalıdır.

3-Ideal ve geniş ark formunda olmalıdır.

4-Üst çene üç nokta, alt çene tek nota laser ile kahcı işaretlenmiş olmalıdır.

5-Paket içerisinde l0 adet olmalıdır.

6-Yuvarlak ve köşeli olımak üere değişik ebatları olmaldır- Bu ebatlar ihale dosyasuıda

ayrıca belirtilecektiı.
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l 13-1 l4-1 ı5-1l6-1l7-1 l8-119-120-12|-122-123-|24 Ss TELLER

1-Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygıın olmalıdır.

2-Paslanmaz çelik alaşımmdan yapılmış olmalıdır

3-İdeal ve geniş aık formunda olmalıdıı

4-Üst çene üç nokta,alt çene tek nota laser ile kahcı işaretlenmiş olrnalıdır.

5-Paket içerisinde l0 adet olmalıdır,

6-Yuvarlak ve köşeli olmak iizere değişik ebatları olmalıdır .Bu ebatlar ihale dosyasında

ayrıca belirtilecektir

l25_ RTAiNER TELi

1-7 Sarımlı olmalıdır.

2- l0 Adetlik paketler halinde olmalıdır.

3-1 adet telin boyu l2,7 cm olmalıdır.

126_ RME

l-Çift yöne gen§letme yapmalıdır

2-Dayanıklı paslanmaz çelikten iiretilm§ olınalrdır

3-Vidanın ortasında yer alan deliğe anahtarı rahatlıkla takılabifuıeli ve hasta kendisi

genişletme yapabilmelidir.

zl-yanında en az l adet anahtarı olmahdıı.

5-Vida iizerinde genişletme yapılan yön ok ile gösterilmiş olmalıdır.

6-Değişik boyutta ebatlan olınalıdır.

l27-SME

t-Çift yöne genişletme yapmalıdır
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2-Ortasında plastik tutmaç olmah ve aperey yapıldğında kolaylıkla çıkarılabilmelidiı

3-Dayan*lı paslanmaz çelikten iiretilm§ olmalrdır

4-Vidanın ortasında yer alan deliğe anütarı rahatlıkla takılabilmeli ve hasta kendisi

genişletme yapabilınelidir.

S_yanında en az l adet anahtan o|malrdır.

6-Vida üzerinde genişletıne yapılan yön ok ile gösterilmiş olmalıdır.

7-Değişik boyutta ebatlan olmalıdır.

l28-|2g- SERViKAL HEADGEAR. oKSİPİTAL HEADGEAR

l-Üst azı dişlerine takılan bir iç parça ve boyunda destek alan bir de dış parçadan oluşmalıdr.

2-İç ve dış kol uzunluk seçenekleri olmalıdır.

3-iç kollarda stop bulunmalıdu.

4-Hasta ağzına uygun farkh boyutlan olmalıdır,

5-Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

6-0rta yerinde ölçüsünü belirten numara o[malıdır.

7-İç ve dış kollar birbirine lazer kaynakla tutturu|muş olmalıdır

8-ISO standartlarına uygun olmalıdır.

l30- AsİT

l-İçeriği % 37'lik ortofosforik asitolmalıdır.

2- İçinde 2x25 ml'lik dolu asit şınngası olmahdır.

3- Jel kıvamında olmalıdır.

4- Kolayca dişten uzaklaştırılabilmelidir.

5-En az 50 adet şnnga ucu olınalıdır.
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6-Kısa sürede ve etkin biçimde mineyi püriizlendirebilmelidir

13t_ BOND

l-Tüp içerisinde 3 cc lik bonding bulunmalıdır.

2-Yapıştıncı seti ile uyumlu olmalıdır.

3_En son kullanma tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az l yl olacaktır

l32_ KoMPozT

l-Şırıngah sistem ve set halinde olmahdır.

2_ Setin içerisinde 4 adet 5 gr'lık ışınla sertleşen braket yapıştırıcı kompozit, 2 adet 3cc'lik
primer (bond), l adet 23g asit , fuça tufucu -kar§tırma kağıdı ve fırça (en az 50 adet)

bulunmalıdır.

3- Metal, seramik ve kompozit braketleri yapştırabilmelidir.

4Jşıkla polimerize etmeden önce braket yerleştirmek için hekime uzun çalışma zamanı

sağlamalıdır.

5_Braket yerleştirildikten sonra ve ışınla polimerizasyon öncesi adeziv hiçbir şekilde
kendiliğinden diş yiizeyinden kaymamalı ve yer değiştirmemelidil,

6-Polimerizasyonu takiben heınen ark teli bağlanabilmelidir,

7-Braket etrafina taşan adeziv kolayca temizlenebilmelidir,

l33- SLEEVE

|-Çapı 0,21 inç olmalıdır.

2-Rulo şeklinde olmalıdır.

3-3 metre uzunluğunda olmalıdır.

l34- AKIŞKAN KoMPoziT
l -Nanoteknolojiyle üretilmiş olmalıdır.
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2-1şınlamadan önceki şeklini korumalıdu. Kontrolsüz olarak akmamalıdır.

3-En az 6 renk alternatifi bulunmalıdır.

4-Miikemmel direnç özelliklerine sahip olmalıdır.

S-Geliştirilmiş radyoopasiteye sahip olmalıdır.

6-Üsttin cila retarsiyonu sahip olmalıdır.

l3s oKLÜzYoN YÜK§ELTİCİ KoMPozİT

l-Set içeriği 6 adet 5 gr'l* şınngadan oluşmalıdır.

2-Mavi renkte olmalıdır.

3-Ortodontik bant simantasyonu için uygunduı.

4-Kompomer içerir ve floriir salar.

5- lşıkla sertleşmekte ve ışık uygulaması en fazla 60 saniyede yeterli dayanrma
ulaşabilmektedir.

GRenklidir.

7-En az 59 dıı.

8-Doldurucu oranı %50-75 dfu.

9- En son kullanma tarihi malzemenin teslim tarihinden itibaren en az l yl olacaktır.

İ3G MOLAR BANDI ÜST

l -Üst çene molar diş için yapılmış olmalıdıı

2-Bantlarda üçlü üp uygulama seçeneği bulunmalıdır.

3-Lıngual sheath veya lingual cleath ataçmanlan olınalıdıı.

3- 22 slot olmalıdır.

4-Numaralandınlmış bir şekilde değ§ik ebatları olmalıdır. Her numara için en az lO tane

içermelidir.

5_Bantların bulunacağı biİ kufu olnalıdıİ.

6-İç yüzeyi piiriizlendirilm§ olınahdır.
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t _17- Mol.AR BANDI ALT

l-Alt çene molar diş için yapılınış olınası

2-Tüplerde ikili tiip uygulama seçeneği bulunmalıdır.

3- 22 slot olmahdır.

4-Numaralanduılrn§ bir şekilde değ§ik ebatlan olınalıdır. Her numara için en az 10 tane

içermelidir.

S-Bantların bulunacağı bir kutu olmahd(.

6-İç yiizeyi ptlriizlendirilmiş olmüdır.

l38- BUTTON

l -Bondable olmalıdır

l39- GOLD cHAiN

l-Bondable olmahdır.

2-Yuvarlak olrnahdır, halkalar şeklinde zinciri olınalıdır.

3-Bioulumlu olmahdır.

4-San renke olmalıdıı
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2-Yuvarlak olmahdır.


