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a) 2 yıl imalatçı firma tarafından garantili olmalıdır.
b) Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş Avrupa menşeili olmalı, krom kaplama

olmamalıdır. Polisajı dtizgün ve pürüzsiiz olmalıdır.
c) Teklif edilen aletlerin en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından alınmıŞ

Vickers uygunluk raporu (TS EN lso 6507_1 HVIO) ve korozyona uğramadığına dair

noter onaİıİ olarak bİlgelendirilmeli ve raporda Vickers ve korozyon testine tabi tutulan

iirünün türü, markası ve katalog numaıası belirtilmelidir.
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l) GRACEY KÜRET ŞARTNAMESİ
l. Aletler DuraGradeMax süper çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Aletin gövdesi parmak dokulannı koruma amacıyla doku yorgunluğu ve nasır

yapmırması açısından özel ergonomik silikon malzemeden yapılmış olmalı,silikon
malzeme hiçbir şekilde sterilizasyondan etkilenmemeli, deforme olmamalıdır.

3. Aletlerin gövde kısmı en az 1l cm'lik özel ergonomik silikon madde ile kaplı olmalı,uç

kısımlan paslanmaz çelikten iiretilmiş olmalıdır.
4. Aletin her iki ucuda kullanılabilir olmahdır.
5. Fonksiyonel uçlan keskin olmalıdır.
6. Malzemelerin her birinin iizerinde ve orijinal ambalajında markası modeli, CE işareti

katolog numarası silinmeyecek şkilde yazılı olmalıdır.
7. Aletin sap kısmının çapı çalışma kolaylığı ve yeterli hakimiyetin sağlanabilmesi için

çap| en az 8 mm ile l l ,5 mm arasında olmalıdır.
8. Aletin sap kısmının boyu l05 mm ile l l0 mm arasında olmah, istenilen kilgeye

kolayca ulaşılabilrnelidir.
9. Mini gracey, Macro gracey, standart ve rigid olmak iDere en az 4 farklı modeli

bulunmalıdır.
l0. Aletler tiimüyle orijinal olma|ıdır.
l l. Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve kutu iDerinde iaetici

firma adresi, intemet adresi, menşei ve sterilizasyon koşullan açıkça belirtilmiş

olmalıdır.
l2. Aletlerin orijinal ambalajı i.izerinde en fazla l80 dereceye kadar otoklavlanabilirliği

yazılı olmalıdır.
l3. Aletin rockwel| sertlik testi ve çelik alaşım analizi Tiirkiyede ki İrÜ, Yıldız Teknik

iiniversitesi ve ODTÜ gibi kabul görmüş müendislik fakültelerinden birinden

raporlandınlmalıdr.
14. Aletin çelik alaşımında Cr değei en azYo 16- 18, Ni or,uıı en az 0.30-0.40, C oranı en

fazla 0.6- 0.8, S oranı en fazla 0.002- 0.005 arahğında olmalıdır. Böylece uzun süre

bileylemeden çalışılabilmeli ve uzun siire dayanıklı kalmalıdır. Bu değerler

i.iniversitelerden alınmış raporlarla belgelendirilmelidir.

l5. Rockwell sertlik oranı en az 50- 53 aralığında olmalıdır.

l6.Graceykiaetler 1l2,3l4,516,7/8,9ll0,||ll2, l3/|4, 15l|6,l7ll8gibideğişik
boylarda olmalı ve kurum tarafından seçilmelidir.
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d) Tek|if edilen ölçü kaşıklanndaı en az biri için yurtiçi tiniversitelerin ilgili kurumlanndan
alınmrş Rockwell uygunluk raporu ( TS l40 EN ISO 6508-1 ) ve korozyona
uğamadığına dair (TS 5l 72 Bakır sülfat ) raporu ile noter onaylı olarak
belgelendirilmeli ve raporda Rockwell ve korozyon testine tabİ tutulan ilriiniin tiiri,i,

markası ve katalog numarası belirtilmelidir.
e) Üretici firma tarafindan verilmiş DIN SO 9001 - DIN 58928 Rockwell sertlik

standardına sahip olmalıdır.
f) Rockwell sertlik standardına göre aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri

48-52 Rockwell arasında olmalıdır.
g) Yapımmda kullanılan malzemelerin tamamı DIN 1.402l (x20 Crl3) standardında

olma|ıdır. İçeriğindeki krom l 2,0-14,0' darı fazla olmamalıdır.
h) Yapımında kullanrlan çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan

Karbon, Mangan, Fosfor, Kiikilrt, Nikel, Silisyum ve MoliMen gibi elementler l (Bir)'
den fazla bulunmamalıdır. Özellik-le içeriğindeki Karbon 0,28 - 0,34' den fazla
olmamalıdır.

i) Üretici firma tarafindan korozyon testi yapılmış olmalıdr.
j) Üretici firma ISO l3485 belgesine sahip olmalıdır.
k) CE ve AB Uygunluk belgesi mevcut olmahdır.
l) İmalatçı firmanın iüalatçı firmaya verdiği yetki belgesi olmalıdır.
m) Malzemelerin her birinin tizerinde kodu, markası ve firma logosu yazılı olmalı ve

silinmesi miimkün olmamalıdır.
n) Ürtinler ayn ayn orij inal ambalajında olmahdır.

o) Aletler sterilizasyon makinesinde, sodyum hipoklorit içermeyen kimyasal soliisyonlarda"

gazla ve büarla çalışan l34 "C otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

p) Aletlerin her parçası aynı materyal kullanı|arak üretilmiş olmalıdır.
q) Uç yapısı kök yiizeyine rahat ulaşabilecek incelikte olmalıdır.

r) El aletleri çift taraflı kullanıma uygun olmalı, farkh açılara sahip olmalı ve gövdesi hafif
olmalıdır.

s) TİTUBB kaydı olmalıdlr.

s) SANTRİFÜJ ciHAZl TEKNiK ŞARTNAMESi

1. Cihazın kapasitesi 8 Adet 15 ml deney tiipü çevirmeye uygun olmalıdır.
2. Cihazn maksimum luzı 6.000 devir/dakika ,maksimum RCF değeri 3461 olmalıdır.

3. Cihazda lılz,zaman, gibi par:ımetreler, tuşlar yardımıyla girilebilmeli ve

ayarlanabilmelidir ve bu değerler ekrandan görülebilmelidir.
4. Cihazın z4man ayarı 1-99 dakika arası olmalıdır.Cihaz zamarıdan bağımsız olarak sürekli

olarak da çalıştınlabilmelidir.
5. Cihazda çalışma zamanı dakika olarak ayarlanabilmelidir.
6. Cihaz dijital göstergeli olmalı ve hız, kalan zaman, okunabilmelidir.
7 . Cihaz iizerinde lrnpuls (kısa süreli çalışmalar için ; zamandanbagımsız ve hız ayan

yapılmaksızın rotorun cıkabileceği maksimum hlza _acil durumlar için) tuşu olmalıdır.

8. Cihazda dengesizlik durumu oldugu zaman sistem off konumuna geçmelidir,

9. Kapak açıkken cihaz çahşmaz, çalışırken ise kapak açılamaz özellikte olmalıdır,

l0. cihaz krsa siireli (l dak'dan az zarnwı\ (shortcycle) çalışmalar için özel tuşu olmalıdır
(Impulskey)

t 1. Cihazın kapagıtransparen malzemeden yapılmış olmalıdır.
12. birl çeviren açıh sabit rotor verilmeİidir
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a)
b)
c)
d)
e)

13. Cihaz 220 Y l 50 Hz ile çalışmalıdır.
14. Cihaz her tiirlü fabrikasyon ve montaj hatalanna karşı 2 (iki) yıl stireyle ücretsiz aynca 10

(on) yıl siireyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantili olmalıdır.
l5. Cihazın iireticisinin ISO 9001 standart belgesi olmalıdır.
l6. Teklif veren firma üretici firmanrn Tilrkiye temsilcisi olduğunu belgelemelidir.Aynca

teklif veren firmanın TS l2426'ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeteılilik Belgesi
olmalıdır.

lt) CAVİTRON CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hem diş taşı temizliğinde hem de cila yapma işleminde kullanılabilmelidir.
30K frekansında çahşmalıdır.
Magrıetostrictive sistemle çalışmahdır.
Eliptik hareket yapmalıdır.
Uçlar 360" dönebilir olmalıdır.

f) Uçlar sudan ve tiikiiriikten etkilenmemelidir.
g) Gücü sabitleyen ve en düşiik güci.in kullanımına imkan sağlayan bir sisteme sahip

olmahdır.
h) Subgingival kilgelerde, düşiik güçte uzun siire çalışabilme imkanı sağlayan mavi hat

sistemine sahip olmalıdır.
i) Ünit iizerinde diş eti cebini yıkayıp detartraj artıklanru uzaklaştıracak yıkama modu

bulunmahdır.
j) Ayak ile ayarlanabilen anlık güç artışı sistemi olmalıdır.
k) Ayak pedalı bağımsız olmalı, kablo ile unite bağlı olmamalıdır.
l) İki hasta arasında sistemi bir sonraki hastaya hazırlayacak temizleme modu bulunmalıdır.
m) Servis ihtiyacı duyulduğunda ünit i.Derinde bu ihtiyacı gösterir servis uyan ışığı

bulunmalıdır.
n) Titreşim hızı elle ayarlanabilmelidir.
o) Toz akış miktan ve lavaj hıa ihtiyaca göre ayarlanabilir olmalıdır.
p) Cihazın başlığı aynlabilir ve otoklava girebilir olmalrdır.
q) Su akışı başlık iizerinden ayarlanabilir olmalıdır.
r) Başlık 330' dönebilir olmalıdır.
s) İstenildiğinde medikament dağıtım sistemi bağlayabilme imkanı sağlamalıdır.
t) Cihaz; el parçası, profilaksi ucu, cila ucu, hava bağlantı kiti, hava filtresi, su bğlantı kiti,

su filtresi, airflow tozu, toz ölçü kabı, ayak pedalı ve bağlantı kablosu ile birlikte teslim
edilmelidir.

14) DÖNER ALET KANAL EĞEsİ
a. Ürtln özel işlem görmüş M-wireNiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır.

b. Ürtlın beş adet eğeden oluşmahdır.
c. Üriln pek çok diş kök kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlıyabiliyor olmahdır.

d. Üriiniin kesidi dikdörtgen olmalıdır.
e. Ürtln dikdOrgenkesidi eğe yatay diizleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır.

f. Ürtln döni§ hareketi yılan kıvnlma hareketi şeklinde olmalıdır
g. Ürtln önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir.

h. Ürtln tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir.

traangle içine giren sapı l 1mm olmalıdır.
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j. Üt'ıin kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha genişletilmiş

bir alana sahip olmalıdır.
k. Ürtln bıçaklan kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir.
l. Ürtln ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.

m. Ürtln ilk eğesi hariç hepsinin ilk çaplan ISO renklerinin belirlediği standart çaplaıda
olmalıdır.

n. Üriln san renkli ilk eğesinin çapı 0.17mm olmalıdır.
o. Üriln degişken taperli olmalıdır.
p. Ürtlrıtln ege boylan 2 l , 25 ve 3 l mm uzunluklannda olmalıdır.
q. Üriitı crowndownprosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır.

r. Üriirı sortie olarak steril 3lü ambalajlarda gelmelidir.

s. Üriin asortie olarak X l , X2 ve X3 olarak gelmelidir.

t. Üriin kendi standartlannda ilk eğe hariç GuttaPerca ve PapeıPoint|ere de sahip olmalıdır.

15) CERRAHİALETKASETİ

a) 2 yıl imalatçı firma tarafından garantili olmalıdır.

b) Malzerneler paslanmaz çelikten imal edilmiş Avrupa menşeili olmalı, krom kaplama

olmamahdır. Polisajı diizgiin ve piiriizsiiz olmalıdır.

c) Teklif edilen ALET TEPSİSİ en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili
kurumlanndan alınmış Vickers uygunluk raporu (TS EN lSO 6507-1 HV10) ve

korozyona uğramadığına dair noter onaylı olarak belgelendirilmeli ve raporda

Vickers ve korozyon testine tabi tutulan iirİinİin tiİrii, markası ve katalog num,ırası

belirtilmelidir.
d) Teklif edilen ALET TEPSİSİ en az biri için yurtiçi iiniversitelerin ilgili

kurumlanndan alınmış Rockwell uygunluk raporu ( TS l40 EN ISO 6508-1 ) ve

korozyona uğramadığına dair (TS 51 72 Bakrr sülfat ) raporu ile noter onaylı olarak

belgelendirilmeli ve raporda Rockwell ve korozyon testine tabi futulan iiürilniln tiirü,

markası ve katalog numarası belirtilmelidir.
e) ALET TEPSİSİtlretici firma tarafindan verilmiş DIN SO 9001 - DIN 58928

Rockwell sertlik standardına sahip olmalıdır.
f)Rockwell sertlik standardına göre aletlerin tlüretildiği çelik hammaddesinin sertlik

değeri 48-52 Rockwell arasında olmalıdır.

g) Yapımında kullanılan malzemelerin tamamı DIN 1.4021 (x20 Crl3) standardında

olmalıdır. İçeriğindeki krom 12,0-14,0' dan fazla olmamalıdır.

h) Yapımnda kullanılan çeliğin yapısında bulman ve çeliğin dayanım özelliklerini

bozarı Karbon, Mangan, Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisüum ve Molibden gibi

elementler 1 (Bir)' den fazla bulunmamalıdır. Özelllkle içeriğindeki Karbon 0,28 -
0,34' den fazla olmamalıdır.

i) Üretici firma tarafından korozyon testi yapılmış olmalıdır.
j) Üretici firma ISO l3485 belgesine sahip olmalıdır.

k) CE ve AB Uygunluk belgesi mevcut olmalıdır.

l) İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya verdiği yetki belgesi olmalıdır.

Malzemelerin her birinin tizerinde kodu, markası ve firma logosu yazılı olmalı ve

linme ün olmamalıdır.
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n) Aletler sterilizqsyon makinesinde, sodyum hipoklorit içermeyen kimyasal
solüsyon]alda gazla ve büarla çalışan l34 oC oloklavda sterilizasyona uygun
olmalıdır.

o) Aletlerin her parçası aynı materyal kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
p) Cenahi aletlerin rahatça içine girip kilitlenebilme mekanizması ile sabitlenme

özelliği olmalıdır.

16) KoMPoZİT sETi
a. Üriln anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.
b. İndirekt kullanrma uygun olmalıdır
c. Işıkla polimerize olmalıdır.
d. yan kondanse edilebilir olmalıdır.
e. Uzun dönem klinik çalışma sonuçlan mevcut olmalıdır.
f. Bukalemunefektiverebilmelidir.
g. Polimerizasyon btlzü|mesi en fazla Yo 1.7 olmalıdır
h. A.2 ve A3 renklerinde opakdentinrengi içermelidir.
i. Radyoopakolmalıdır.
j. Floridiçermemelidir.
k. El aletlerine yapışmamah ve kolay uygulanmalıdır.
l. 4 grlık tüplerde o|malıdır
m. Kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olaıak en az Yo&| ve hacimsel olarak en az

0/o67 olmalıdır.
n. 20 nmboyutlannda zirkonya/silika doldurucu içermelidir.
o. Urtin en fazla 20 saniye siirede polimerize olmalıdır.
p. Ürtlntln al, A2, A3,A3.5, 44, 81, 82, B3, C2, D3,0A2 ve OA3 olmak iizere en az 12

farklı renk seçeneği olma|ıdır.
q. Üriin CE standartlanna uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı i.izerinde

belirtilmelidir
t7) TUTUCUsUz MATRİKS sisrcııİ
l. Sınıf II vakalannda futucu kullanmadan rahat çalışma imkıinı sunmalrdır.
2. Matris bantlan önceden şekillendirilmiş olmalıdır.
3.İki farklı band yiiksekliği olmalıdır.
4. Set içinden 1 adet matris tabancası çıkmalıdır.
5. Set içinde en az90 adet matris bandı olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az l @ir) yıl olacaktır
6. Hasta ve iiriin güvenirliği sağlamak amacıyla tüm iiriinlerin ilzerinde lot numarası ve
iiriinilıı özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal
ambalajın iizerinde herhangi bir şekilde soffadan etiket v.s. yapıştınlmamalıdır
7. Üriln komisyonca beğenilmelidir
18) KALSİYUM HiDRoKsİT EsAsLI GEÇİcİ xlxe,ı plrı

a. Kalsiyum Hidroksit bazlı geçici kanal dolgu materyali olmalıdır.
b. Önceden kanştınlmış pasta şınnga formunda olmalı en az2 gramlık tilplerde

olmalıdır.
c. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık uçlan bulunmalıdır.
d. İltihaplı kanallarda, pulpaörtülemevepulpatomide, apeksifikasyonda, geçici kanal

doldurmada, dahi|i ve harici kök resorbsiyonlannda kullanabilir olmalıdır.
Radyo opak olmalıdır.
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f. Komisyon üyelerince tercih edilebilir olmalıdır.

19) KANAL DoLGU PATI(BAZve KATALİZÖR)
a. Reçine esas|ı olacaktır.
b. Ürilni,in su ile çözüni.irlüğü max.0.35 mm[%] olmalıdır.
c. Ürllntin doku uyumu yüksek olacakur.
d. Ürilniin dentine bağlanma kuweti 4 ila 8 Mpa arasında bulunmalıdır.
e. Ürtlniln lermoplastik özelliği olacakar.
f. Ürün pat şeklinde olacaktır. Herbiri 4ml'lik iki patlan oluşacaktır.

c. Ürtlntlııçapsalstabilitesiyüksekolacaktır.
h. Gutta-perkalar|auyumluolacaktır.
i. Ürtlntin çahşma siiresi 23oC de minimum 4 saat olmalıdır.
j. Ürtlntin sertleşme siiresi 37oC de minimum 8 saat olmalıdır.
k. Ürtlntln ttlpleri 1:l oranında kanştınlmalıdır.
l. ÜrilntinRadyoopazitedeğerienazl3.6mm/mmA-lolamlıdır.
m. Üriiniin Hacimce btizülme oranı en faz|a o/o1.7 6 olmalıdır.
n. Ürilntln dogrusal genleşme oranı en fazlaYo0.129 + 0.08 olmalıdır.
o. Üriiniinpolimerizı§yonutamamlandıktansonraPh'rnötralolmalıdır.
p. Ürlln ZSO derece sıcaklığa kadar dayanabilir olmalıdır.
q. Ürtlntln kanştınlmış ve polimerize olmuş hali ağırlıkça Vol 6 doldurucuya sahip

olmahdır.
r. Üriin formaldehit salınımı yapmamahdır.

20) Tek kutlanımlrk imptant cerrıhi seti: Orijinıl paketinde olmılı Gamma ile steril
edilniş olnatıdır. İçerisinde :

o l Adet Hasta ÜstU Örttlstl 75xl00
o l Adet Alet Masa Örtüsü 75x75
ı 5 Adet Gaz Tampon
. l Adet Kurulama Bezi 40x40
ı l Adet Atık Torbası 55x40
ı 2 Adet Standart Cenahi Önltik Small, Medium, Large olmahdır.
. Ürtlniln hepsi steril paket içerisinde olmalıür

2l) Aspiratbr ucu:
ı Tek kullanmhk olmahdır
ı Beyaz olmalıdır
ı yankouver aspirator hortumu ile uyumlu olmalıdır
ı Dokuyu tahriş edici olmamalıdır.

22) Gaze İodoforme:
İyodoform emdirilmiş şerit şeklinde gazlı bez içeren cam şişede bulunmahdır.

23) Tombs elevatdrü:
. Elevatörlerinin uç kısımlan cenahide kullanıma uygun olmalıdır. kullanrm sırasrnda

eğilmemelidir. Çift paketlenmiş olmalıdır sağ ve sol
. Üzerlerinde firma logosu ve menşei silinmeyecek şekilde yazılı olmah.
. Üretici firma tarafindan verilmiş alaşım analiz raporu bulunmalı.
. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmah.
. Aletlerin hepsi standart§ek
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. Aletler 200 dereceye kadar kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona
uygun olmalı.
. Uluslar arası sertlik derecelerine göre 48-52 Rockwell sertlikte olmalıdır
. İstenildiğinde Aletler korozyon testine tabi tutulabilecektir ve bu testlerin maliyeti
yii&lenici firma tarafından karşılanmalıdır. Bu durumu belirten taahhütname ihale
dosyasında
olmalıdır
. Fabrika hatalanna kaşı 2 yıl garantili olmalıdır. Saücı firma tarafından ihale
dosyasında gaıanti taahhütnamesi bulunmahdır.

24) Mikromotor
o Halihazırda kliniğimizde bulunan Bienair marka Fizyodispenser ile uyumlu

olmalıdır.
ı Mikromotor, kömiiırsüz ve pervaneli kendinden soğutma sistemine sahip olmalıdır.

ı Mikomotor ISO 3964 ile uyumlu olmalıdır.
. Üriinler en az iki yıl garantili olmalıdır

4*rS]*- ekartor, dişsiz penset, rounger, boyama klembi, kemik kaliberi,
klemp,
ı Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, polisajı dilzgiin ve pilriizsiiz

olmalıdır. Cerrüi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü alacak

şekilde parlayan malzemeden yapılmış olmamalıdrr. İmalat veya tıbbi nedenler ile
paslanmaz çe|ik dışında diğer materyallerden iiretilmiş cerrahi aletler teklifte
belirtilecektir.

ı Aletler kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalı,
aşınmarnah ve paslanmamalıdır.

ı Aletler, alet yıkama makinesinde ve kimyasal solüsyonlarla yıkanmaya uygun
olmalıdır.

o Muayene ve kabul komisyonunca gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayn ayn
korozyon ve materyal sertlik testlerine tabi futulacak olup, korozyon testi giderleri

satıcı fi rma tarafından karşılanacaktır.
ı Aletlerin her birinin iizerinde katolog numarası, markası, imal edildiği iiılke yazılı

olmalı ve silinmesi miimkiiı olrnamalıdır. Yazılar aletlerin yi.izeyinde piiriiz
oluşturmamalıdır.

o Aletler orijinal ambalajında olmalıdır.
o Alet|erin eklem yerleri çok rahat çalrşabilmeli ve paslanmamalıdır.
o Aletler kabul komisyonu tarafindan katalogdan seçılecektir.

ı Listede bulunan Dişhekimliği Cihazlan ve El Aletleri için en az 2 (iki) yıl Garanti
stiıesi verilmesi gerekmektedir.

. idare teklifedilen malzemelerin numunelerini gerek gördüğü zaman isteyebilir. Bu
durumda firma en çok 3 (tlç) giln içerisinde numune vermek zorundadır.

. Gerekli halleıde ISO ve CE (Certificate Europe) Sertifikalan istenecektir.

ı Aletlere ait orijinal katalog, kitap şeklinde mutlaka sunulacaktır. Fotokopi vb.

çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayah teklifler kabul

edilmeyecektir. Katalogda gösterilmeyen malzemelerle ilgili teklifler
ahnmayacaktır.
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klemp
o Çok hassas ve eS uçlu uçlu olmalıdır.
o l25 mm boyunda olmahdır.
o Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
o Paslanmaya ve kınlmaya karşı dirençli olmalıdır.
o steriledilebilmelidir.

3t) KAVİTRON UCU ŞARTNAMESİ

a) Magrıetostritifultrasonikscaling cihazıyla birlikte kullanılmaya uygun olmalıdır.
b) Supragingival diş taşı uzaklaştınlması kullanılabilmelidir.
c) otoklavda steril edilmeye uygun olmalıdır.
d) Su çıkışı aletin ucuna 4 mm kalana kadar ilerleyen kanal içinden olmalıdır- (Su çıkışı

aletin ucundan olmalıdır.)
e) utrna kısmı l l .5mm çapında ve 1ıımuşak olmalı, parmak çukuru bulunmahdır.

0 Çeşitli diş taşı yoğunluklannda çalışabilmeye uygun için farklı çeşitleri olmalıdır.
g) 30kHz ve 25ktlz'de çalışmaya uygun çeşitleri olmalıdır.
h) Titanyuın implant ve abutmentların çevresindeki diş taşı, plak ve biofilm tabakalannrn

uzaklaştınlmasında kullanılabilmelidir.
i) Insertiin uç kısmına takılan, tek kullanımlık, kauçuktan yapılmış özel uçlan olmahdır.
j) Uçlann kolay takılıp çıkanlmasını sağlayan özel bir anütan olmalıdır.
k) 3OkHz'de çahşmaya uygun olmalıdır.
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