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TEKN|K ŞARTNAME
1) PORTEGÜ:

. Aletıer, paslanmaz çelikten ımal edilmiş olmah, polisajl düzgün ve pürüzsğz olmahdlr. cerrahi
aletler tavan lambasl ve mikroskop lşığı altlnda gözü alacak şekilde parlayan malzemeden
yapllmlş olmamahdlr.

o Aletler kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonunda kararmamall, deforme
olmamall, dayanlkll olmall Ve paslanmamalldlr.

. Aletler yeni ve orjinal ambalajlnda olmahdlr.

. oral cenahi aletleri başllğl alt|ndaki tüm aletler, alet bütünlüğünün bozulmaması ve aletlerde
standardizasyonun sağlanması açlslndan aynı markalı Ve aynl üretim firmaslna aat olmalıdlr,
toplama liste ile teklif Verilmeyecektir.

. Aletlerin eklem yerleri çok rahat çalışabilmelidir. Aletlerin ağlz kıslmlarl dokulan tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yaplda olmalldlr.

. Aletler dayanlkll olmall ve basit darbeler|e kınlmamalldır.

. Aletlerin eklem yerleri paslanmamahdlr.

. Aletlerde kullan|m slraslnda eğilme ve deformasyonlar gelişmemelidir.

. cerrahi aletlerin hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımalıdır. Fakat aletlerin genel
özellikleri Ve kullanlm amaclnl değiştirmeyecek şekiıde, daha üstün özellakler taşlyan yeni
Veya değişik Versiyonu Ve boyutu İ7o5 farklı aletler de teklif edilebilir.

. Uç klsml t|rtlkh olmamalldlr.

. kilit sistemine sahip olmahdlr.

. BoyuJla.rını komisyon tiaraflndan belirlenecektir
2) SANTR|FUJ ClHAZl:

. cihaz laboratuar ve oda koşullarlnda çalışacak , masa üstü tipi olacak ve bir kişi tarafından
taşlnabilecektir.

. Döndürme işlemi santrifüj kuwet ile yapllacak , bu santrifüj kuwet de slvllarln içerisinde erimiş
maddelerin çökeltilmesinde kullanllabilecektir.

. Kullanım kapasitesi 8 adet 1sml.'lik cam tüplere uygun olacaktlr.

. Maksimum savunma gücü 3.4ü rtc (g) olacaktlr.
o Cihazın devir ayarl 500 - 6000 rpm ( devir/dakika ) arasl elektronik olarak ayarlanabilir

olmalldlr.
. Tek elle kapatllabilen , buton ile açllabilen kapak olmalldlr.
. klsa süren santrifüj işlemleri için pulse butonu olmalldlr.
. kaza önlemi gereklilaklerini kaşılayan kapak kapama sistemi , kapak kilit sistemi , yalnlzca

rotor tamamen durduğunda aç|lmaslna izin vermesa gerekir.
. Tamamen kırllmaz malzemeden üretilen kasa ve kapak yaplslna sahip olmalldlr.
. Aşlrl lslnmaya karşl hava soğutmalı koruma sistemine sahip olmalldır.
. Cihaz ağlrllp| maksimum 9 kg olamalldlr.
. cıhazln dlş ölçuleri (genişlik -yükseklik-derinlik sıralamaslna göre \ 228 - 261 - 353 mm

olmalıdlr.

3) BisTüRÜ sAPı:

Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmall, polisajl düzgün Ve pürüzsüz olmalIdlr. cerrahi
aIetler tavan lambasl Ve mikroskop lşlğl altında gözü alacak şekilde parlayan malzemeden
yapllmlş olmamalIdIr
Aletler kuru hava, ve kimyasal solüsyon sterilizasyonund rarmamalü, deforme
olmamalı, dayanlkl ll ve paslanmamalldlr

l ambalai

H,R

Aletler yeni Ve orji

ü

.J

I

ğo §iöp,ı
B(



. oral cerrahi aıetlera başllğl altlndaki tüm aletler, alet bütünlüğünün bozulmamasl ve aletlerde
standardizasyonun sağlanmasl açlslndan aynl markall ve aynl üretim firmaslna ait olmalldlr,
toplama liste ile teklif Verilmeyecektir.

. Aletlerin eklem yerleri çok rahat çallşabilmelidir. Aletlerin ağlz klslmlarl dokularl tam etkinlikte tutacak hassasiyet ve yaplda olmalldlr,

. Aletler dayanlkll olma|l ve basit darbelerle klr|lmamahdlr.

. Aletlerin eklem yerleri paslanmamalldlr.

. Aletlerde kullanlm slraslnda eğilme ve deformasyonlar gelişmemelidir,

. cerrahi aletlerin hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşlmal|dlr. Fakat aletlerin genel
özellikleri Ve kullanım amaclnl değiştirmeyecek şekilde, daha üstün özellikler taşlyan yeni
Veya değaşik Versiyonu ve boyutu t%5 farkll aletler de teklif edilebilir.

. uç kısmlna bistürü uçu kolay tak|ıabilmelidir.

. BoyutlarlnI komisyon taraflndan belirlenecektir.

4) Ceırahi Aspiratör :

cihaz güçlü Vakum Ve hava aklml üretecek şeki|de Ve cerrahi medahaleler ile asparatör
gerektirecek diğer işlemlerde kullanllmak üzere dizayn edilmiş olmalıdlr.
Atlk toplama kavanozu 2*5 litre kapasite sahip olmah Ve kavanozlar rahatllkla görülebalecek

şekilde plastik 200 cc kademeli olarak derecelendirilmiş olmalıdır.
cihazln metal klslmlarl elektrostatik boya ile boyanmlş olmall Ve korozyona karş| korunmuş
olmahdlr.
cihaz, deniz seviyesinde 0€00 mmhg vakum yapabilecek güçte olmah, Vakum değedera bu
limitler araslnda ayarlanabilmeli Ve Vakum saatinden okunabi|melidir.
Vakum pompasl yüksek emiş güçlü, yağslz Ve kuru sistemli olmall, baklm gerektirmemelidir,
en az 50 ludk hava emişi saglayacak güçte olmah Ve sessiz çallşmalldlr.
cihazın kavanoz baglanh sisteminde slVllarln pompaya kaçmasını önleyici emniyet sistemi
olmalldlr.
cihazIn kullanım kolayllğ| açlslndan her yöne hareket etmesini sağlayan antistatik özellikle 2
adeti frenli toplam 4 adet tekerleği Ve 1 adet kulpu almalldlr.
cihazln kablosu yeterli uzunlukta olmahdır.
Kavanoz cihaza pratik ve hlzh bir şekilde taklllp çıkartılabilmelidir.
Cihazda on-off düğmesi bulunmalIdır ayrıca açık veya kapall olduğunu gösteren led |şlkh
sürekla aklm sinyal lambasl olmalIdIr.
cihazda kavanoz seçimi yapmayl sağlayan sistem bulunmall Ve istenildiğinde sağ Veya sol
kavanoz seçimi yapllabilmelidİr.
cihazln üzerinde bulunan düğmelerin alt klsmInda isimleri yazmalldlr.
cihaz ile birlikte aşağldaki aksesuarlar Verilmelidir.

-2 adet 5 lt plastik kavanoz
-2 adet sonda kabl
-2 adet 2 mt.lik silikon aspirasyon hortumu

5) Diode lazer :

. yumuşak doku operasyonlarlnda kullanIlmal|dlr.
o 810 nm. dalga boyunda olmalldlr.
o En az 4 watt güç üretebilmelidir.
. Atım aralığ| 1 milisaniye - 1sanaye aralığında değiştirilebilme|idir.
. continious Mode ve pulse Mod' larlnda çahşma özelliğine sahip olmalldlr

Ve Pulse tekrarlama frekansı 0.5 Hz- 0.5 KHz araslnda değişmelidir.
. 200- 400- 600 mikron fiberler ile kullanllabilmelidir.
. uygulama süresince harcanan ortalama güç menüde hesaplanarak

verilebilmelidar.
o PERloDoNToLoJl, ENDoooNTl ve oRAL SURGERY başllklarl alt|nda

kaİegorilendirilmiş 15 adet hazır program olmall ve ayrlca 3 adet serbest
kullanlm için boş lokasyon olmalldlr.

. Fonksayonel ve estetik olmalı, kulıanlm pratiği yüksek olmalld|r.

. Dokunmatik ekrana sahip olmalldlr.
llşmak için şarj ediIebilir bataryaya sahip olmalıdlr
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. 635 nm klrmlzl pilot lşlğlna sahip olmalldlr
o Ağlrllğ| '1,8 kg den fazla olmamalldlr.
. Acil kapama butonu mevcut olmalldlr.

6) SEHPA:

. Elektro statik boyall olmalıdlr.

. 3 kath olmahd|r.
o En üst kahnda tutacak kol yeri olmalldlr.
. En az 2 elektrik priz çlkışl olmalldlr.
. soketli elektrik girişi olmalldlr.
. Elektrik açma kapama düğmesi olmalldlr.
. Elektrik kaçağln| engellemek için sigorta olmalldlr.
. 4 adet silikon tekedi olmahdlr,
. En alt kat tablanın derinlik 430mm genişlak 400mm olmalıdır.
. orta kat tablanln derinlik 240mm genişlik 330mm olmalldlr.
o En üst kat tablanln deranlik 320mm genişlik 4,1omm olmalldlr
. Ağırlık 22 kg olmalıdır.

7) Fizyodispenser:

o 200-40.000 rpm'lik geniş hlz aralığlna sahip olmalldlr.
o 210 Watt / 50 Ncm'lik dinamik tork olmalıdır.
. Tork kalibrasyonlu akllh cerrahi mikromotor i|e her başllğa özel kalibrasyona sahip olmalldlr
o Hafif, klsa, kompakt, kömürsüz mikromotor olmalıd|r.
. otoklavlanabilen, kolay çlkartllan kablo ve mikromotor olmalldlr.
o 8 adet değiştirilebilir komple programa sahip olmalıdlr.
o sessiz ve vibrasyonsuz başhkh olmahdtr.
. Geniş LcD ekran ile işlem aşamalannln kolay takibi sağlanab|lmelidir.
. Dakikada 7sml'ye kadar serum fizyolojak aklşl sağlayan pompasl olmalldlr.
. Ayak pedallndan hız kontrolü yapllabilmelidir.

s) CERRAHi PlYAsEtEN:

. Dlştan sulu olmalldlr.

. 'l:1 hlz sabitleyici olmalldlr.

. Maksimum 40.000 devir/dk. olmalldlr.
o Temiz kafa sistemine sahip olmalldlr.
. piyasemen frezlerine uygum olmalldlr.
. Dlştan soğutma yapabilmek için gerekli aparatl olmalldlr

9) AçlK siNÜs ıirriııc seri :

. set içerisinde 'l0 adet uçlarl farkll açllarda lift aletleri olmalldlr,
ı Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmall, polisajl düzgün ve pürüzsüz o|malldlr. cerrahi

aletler tavan lambasl Ve mikroskop lşlğl altlnda gözü alacak şekilde parlayan malzemeden
yapllmlş olmamalldlr,

. Aletler kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilazasyonunda kararmamall, deforme
olmamaIl, dayanlkll olmalı ve paslanmamalıdır.

. Aletler yeni ve orjinal ambalajlnda olmahdIr-

. oral cerrahi aletleri başllğı altlndaki tüm a|etler, alet bütünlüğünün bozulmamasl ve aletlerde
standardizasyonun sağlanmasl aç|slndan aynl markall Ve ayn| üretim firmasIna ait olmalİdlr,
toplama liste ile teklif Verilmeyecektir.
Aletlerin eklem yerleri çok rahat çallşabilmeladir
Aletlerin ağlz klsımları dokuları tam etkinlikte tutacak hassasiyet Ve yaplda

ı ve basit darbelerle klrllmamalIdlr.Aletler dayanl ol
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Aletlerin ek|em yerleri paslanmamalldlr.
Aletlerde kullanlm sıraslnda eğilme Ve deformasyonlar gelişmemelidir.
cerrahi aletlerin hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımalldlr. Fakat aletlerin genel
özelliklera ve kullanlm amaclnI değiştarmeyecek şekilde, daha üstün özellikler taşlyan yeni
Veya değişik Versiyonu Ve boyutu t%5 farklı alet|er de teklif edilebilir.
El aletleri ,l0'lu kaset içerisinde olmalldlr.

10) KAPAL| siNÜs LiFTiNG sETi :

. Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, polisajl düzgün ve pürüzsüz olmalldlr. cerrahi
aletler tavan lambasl Ve mikroskop lş|ğ| alt|nda gözü alacak şekilde parlayan malzemeden
yapllmlş olmamahdlr.

. Aletler kuru hava, otoklav ve kimyasal solğsyon sterilizasyonunda kararmamall, deforme
olmamall, dayanlkh olmall Ve paslanmamalldlr.

. Aletler yeni ve orjinal ambalajlnda olmaıldlr,

. oral cerrahi aletleri başllğ| alhndaki tüm aletler, alet bütünlüğünün bozulmamasl ve aletıerde
stiandardizasyonun sağlanmasl açlslndan aynl markall Ve aynl üretim firmaslna ait olmalldlf,
toplama liste ile teklif Verilmeyecektir.

. Aletlerin eklem yerleri çok rahat çahşabilmelidir. Aletlerin ağtz klslmlarl dokularl ıam etkanlikte tutacak hassasiyet ve yaplda olmalldlr.

. Aletler dayanlkh olmall ve basit darbelerle klrllmamalldlr.

. Aletlerin eklem yerleri paslanmamalldIr.

. Aletlerde kullanlm sıras|nda eğilme ve deformasyonlar gelişmemelidir.

. cerrahi aletlerin hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşlmahdlr. Fakat aletlerin genel
özellikleri Ve kullanlm amacınl değiştirmeyecek şekilde, daha üstün özellikler taşlyan yeni
Veya değişik Versiyonu Ve boyutu t%5 farkh aletler de teklif edilebalir.

. 5 adet olarak set ha|inde olmalldlr ve her el aletinin uç klslmlarl farkll çaplarda küçükten
büyüye doğru oımalıdlr.

. El aletleri s'lu kaset içerisinde olmalldır.

. set içerisinde 1 adet uç klslmlarl plastik olan çekiç olmalıdır.

11) oToJEN GREFT SETİ :

. set içerisinde 6 adet uçları farkl| açllarda otojen greft almayl kolaylaştlran aletler olmalldlr.
o Aletler, paslanmaz çelakten amal edilmiş olmall, polisajl düzgün ve pürüzsüz olmalldır. cerrahi

aletler tavan lambasl Ve mjkroskop lşlğl altlnda gözü alacak şekilde parlayan malzemeden
yaplımlş olmamalldlr.

. Aletler kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonunda kararmamall, deforme
olmamalı, dayanıklı olmall Ve paslanmamalldlr.

. Aletler yeni ve orjinal ambalajlnda olmalıdlr.

. oral cerrahi aletleri başlığı altlndaki tüm aletler, alet bütünlüğünün bozulmamas| ve aletıerde
standardizasyonun sağlanması açlslndan aynı markalı Ve aynı üretim firmasına ait olmalldlr,
toplama liste ile teklif Verilmeyecektir.

. Aletlerin eklem yerlera çok rahat çallşabilmelidir. Aletlerin ağlz klslmlarl dokularl tam etkinıikte tutacak hassasiyet ve yapıda olmalldır.

. Aletler dayanlkll oımalı ve basit darbelerle klnlmamalldlr.

. Aletlerin eklem yerleri pasıanmamalldlr.
o Aletlerde kullanım sırasında eğilme ve deformasyonlar gelişmemelidir.
. cerrahi aletlerin hepsi teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşlmalldlr. Fakat aletlerin genel

özellikleri Ve ku|lanlm amaclnü değiştirmeyecek Şeki|de, daha üstün özellikler taşıyan yeni
veya değişik versiyonu Ve boyutu t%5 farkh aletler de teklif edilebilir.

12) iuPLANTSTABiLiTEsi üMc ixezı:.
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. cihaz rezonans frekans analizi metodu ile çahşmall ve implant stabilitesi ölçümü
yapabilmelidir.

. Rezonans frekanslarını klanik kullanıma uygun olarak'1-100 arası numerik değerlere
çevirmeldir.o Bilimsel olarak ispatlanmlş olarak cihazln verdiği numerik değerler sayesinde kullanücl implant
stabilitesini anlayabilmelidir.

. Üretici tarafından sunulan değeder doğrultusunda mevcut stabilitenin derhal yüklemeye uygun
olup olmadlğl anlaşılabilmelidir.

. lmplanta yerleştiren parçalara prob ile gönderilen frekans yolu ile stabilite ölçümü
sağlanmalldlr.

o cihazın di.iital ekranl olmall, numerik değerler bu ekrandan kolayhkla takip edilebilmelidir.
. Öıçüm değerleri cihaza kaydedilebilmeli, gerektiğinde usb bağlantlsl ile windows

bilgasayarlara aktarllabilmelidir.
o Şarj edilebilir pili sayesinde depolanan ener'i ile şebeke elektriğine bağll olmadan mobil olarak

kullantlabilmelidir.
. cihaz ile beraber bir adet ölçüm ölçüm probu enstrüman sistemde teslim edilecektir.
. Enstruman ağlrllğl 4009'ı aşmamalıdlr.
. lmplanta yerleştirilen parçalar, hassas ve güvenilir ölçüm yapabilmesi için farklı marka implant

için farklı üretilmiş olmalldlr.

13) PRF Box :

. Paslanmaz çelikten üretilmiş olmahdlr-
o Dezenfektan solüsyonlarla heıhangi bir etkileşim olmamahdlr.
. Kapsül yapıcı beyaz tef|on malzemeler olmahdır ve yaklaş|k 300-'ye kadar otoklavda steril

olmalldır.
ı Takoz tutucu silikon malzeme olmalıdır ve yaklaşlk 200]-'ye kadar otoklavda steril olmahdlr

14) PRF Tüp:
. Ürün 1omm Vakumlu tüp olmalldlr
. klrllmalara karşl plastik olmahdlr.
. 100'lük paketler halinde olmahdlr.

15) ilETAL ASPiRATÖR UcU
. cerrahi Aletler, paslanmaz çelikten imal ediımiş olmalıdır.
. Malzemelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalldlr,
. cerrahi aletlerin fonksiyonlarl gereği bulunması gerekenlerin dışında keskin kenar

bulunmamalldlr.
o Cerrahi Aletlerin üzerinde uretici fabrikanln adl , aletin katalog numarasl ve cE işareti ile

paslanmaz çelikten olanlar üzerinde de " stainless " ibaresi silinmeyecek şekilde Iazer

yonteml iıe yazılı olacaktır. Film baskl (elektro stamp) yöntemi ile basılan yazı Ve ibareler

iamanla silinebildiği Ve deformasyona uğradıklarlndan kabul edilmeyeceklerdir,
. cerrahi Aletler korozyon testi açlslndan kaynatma ve 134 derecede buharh otoklavda

sterilizasyona dayanIkh olacaktlr.
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