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İşin Adı: oRToPEDİ MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Fiyalal KDV Haıiç olaıak veriimelidir. Malzemelerin Mükasl veya Özetliği mutlaka belidlmelidir.
UBB sorgulamasına göre en dilşOk 3 reklifbaz alınacaktr. sGK Ödenir/Ödcnmez teklifte belinilecekti..
SUT kodu b9linilmeyen teklifler değeİlendirme dışı bıraklacaktır. Pakete dahil olup olmadtğı ıçklifte belirtilecektir.
SUT fiYatlnı aŞan leklifler değerlendirme dışı bırakı lacaktır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay aıasındadır.
sGK Tarafindan IJBB'dıin kaynaklanan kcsintiler durumunda ü,ülleniciye ödeme yapılmayacak ve ytiklenici hiçbir haİ talebinde
bulunmayacaktı r.

Teklif vercn istekliler yukartdaki tltm maddtlçri §anslz kabul etmiş sayılacaknr.

sonTeklif Tarihi: ı_3 ,0 6 ._a-oı{

*Tanımlayıcı İirma bilgisi olmalı ve tekIifile birlikte sGK sorgulama sisteminin çık:lısı teklif ile birlikte veriImolidir

İdare No : 63760.38.32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi
Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukartdibiıdirilmiştir.
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Miktarı Birimi Birim Toplam Tanımlayıcı Firma ve
UBB

1 öı,ı çııuz aıĞ-
RE(oNsTRÜKsiYoN sETi

40 ADEr

2 TENDON ALLOGREFT 8 ADET

3 ARTROSKOPİK RF PROBU 25 ADET

Genel
Toplam(KDV

HariÇ):

AdrEs: Arqlırma vc Uygülama Hasıane§i osmantey Kafiıpüsü ŞANL|IJRFA
lrtibat.elefon: Tel,:0 (4l4|344 4165 Faks :0(4l4)3,144! 69

s. o: Mal / HızmetAdl



ANTERioR TiBİALis TENDoN şARTNAMEsi

1-Ürün Freeze Dried(kurutulmuş) olmalıdır.
2-İnsan kaynaklı (allograft ) olmalıdır.
3-Minumum uzunluğu 23-25cm olmalıdır..
4-Dış paket non-steril içteki 2 ( iki ) paket steril olmalıdır.
5-Paket içerisinde ürünü tanImlayıcı stiker olmalıdır.
6-Stiker üzerinde transplant eden firmanın isim Ve adres bilgileri olmalldır
7-Stiker üzerinde ürünün son kullanma tarihi , size ( ölçüleri) olmalıdır.
9-Ürün Lyophilize ve gama ışını ile steril edilmelidir.
,10-İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
't't-Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir
1 2-İnsan dokusu ile % 1 00 uyumlu,biocompatible olmalıdır..
13-Tendonun eni en az 0,75-0,95 cm olmalıdır.
14-Tendon ortalama 45 dakikada çözülebilmelidir.

SUT KOD:AG2650
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RF Etektro Cerrıhi Probu Teknik Özelllllerl

( Sut Kodu: AE2410 )

Artroskopik ceııüide kullanıma uygun olmalıdır.

Coagüle, cut ve büarlaştırma özelliğine süip olmalıdır.

Tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde bulunmalıdır.

90 deıece uç açısı olmalıdır.

Problann çaplan 4,0 mm olrnalıdır.

Kendinden handle özelliği olmahdır.

Frekanslan 0 - 500 Khz arası olmalıdır.

problann kullanımı için herhangi bir kontrol iınitesine ihtiyaç olmamalıdır. Herhangi bir

arneliyathane koteri ile çalıştınlabilmelidir.

Problann güç ayarlan ameliyat esnasında değiştirilebilrnelidir.

Problar sadece temas yüzeylerinde etkili olmalıdır

Ablasyon dereceleri 25 - 70 Watt aıası olmalıdır.

Suction özelliği olmalıdır.
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Femoral Fiksasyon Düğme İmprant Asansör Askr Sistemi ACL & PCL Teknik

özeilikleri

( Sut Kodu: AEl070 )

ı Femoral ti,inel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.

. İmplantın alt kısmında hamstring graftin asılabilmesi için gövdeye geçirilrniş olan loop

şeklinde askrsr olrnalıdır.

. Loop kısmı oluştuıan süturun uzunluğu min. 120 cm olınalı ve çoklu bağ tamirlerine ( ACL &

PCL ) olanak sağlamalıdır.

. Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı

daraltarak, tendonu yukan doğu çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

o zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zarnuıda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları

mevcut olmalıdır.

. Diığme implantın hammaddesi titanyum olmalı ve iizerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.

o İııplantın Loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High

Molecular Weight Polyethylene ) o[malıdır.

o İmplantm tiineli set igerisinde mevcut olan 4,5 nm bir drill ile açılabilmelidiı.

o sistemin iizerinde tendonu ve implantı tilnele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme

süfuru hazır olarak bulunmalrdır.

. kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

o sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olrnalıdır.
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Femoral Fiksasyon Düğme implınt Asansör Aslo Siştemi BTB Teknik ÖzeIlikteri

( Sut Kodu: AE1070 )

o İmplant femoral tıinel patellar tendon ( BTB ) tespitinde kortekse asılarak tespit

edilebilrnelidir.

. İmplanün alt ktsmında gövdeye geçirilmiş bir loop ( asansör loopu ) şeklinde askısı olmalıdlr.

o Asansör loopunun içerisinden geçen Patellar tğndonu ( BTB ) taşımaya yarayacak olan eksiz

(düğümsiiz) bir loopu olmahdır.

ı Eksiz loop tendonun kemik bloğuna açılan delikten geçerek tespitini ( asılmasını )

sağlamalıdır.

. Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı

daraltarak, tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımahdır,

o Başka bir implanta ihtiyaç duymamalı ve 360 derece kemik - kemik temasını sğayarak

tendonun tutunma siirecini minimuma indirmelidir,

. zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zAlrLaada kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları

mevcut olrnalıdır.

. Düğme implantın hammaddesi titaryıım olmalı ve iizerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.

. implantın Loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High

Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır,

o implantın tiineli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilrnelidir.

ı sistemin iizerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme

süturu hazır olarak bulunmahdır.

Cerrahi uygulama süresini minimuma indirmelidir

Kullanırna hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,a
''q
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Sterilizasyon süreleri yıl olmahdır. 4.
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Titanyum Cro*s Pin Femorıl Fiksasyon Sistemi Teknik Özellikleri

( §ut Kodu: AE1850 )

ı Femoral tiinel hamstring tespitinde kondile transfers yerleşmelidir.

ı Graft ortasından geçip grefti asacak özellikte vidalanarak tespit edilebilmelidir.

. Gerektiğinde ters yiv yönünde döndürülerek çıkartılabilmelidir.

o Hamnaddesi titanyum alloy olmalıdır.

o kanüllü ve kanül çapı minumum 1 mm olmalıdır.

o Gövde çapı 4,25 mm ve Uzunluğu 50 mm olmalıdır.

o uc kısmı 1,7 mm uzunluğunda grefti koruma amaçlı konik olrnalıdır.

o Yiv çapı 5,5 mm o|mahdır.

o Hex driverin iizerinde korteks içerisine ne kadar girdiğini gösterir kalibrasyonu olınalıdır.

. cross pin flexible tel veya misina üzerinden değil özel bir guide pin iizerinden gönderilmeli

tel ve misinanın kopma olasılığını ortadan kaldırmalıdır.
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Beta Tri - Karsiyum Fosfıt İnterferıns Vidası Teknik Özerlikleri

( Sut Kodu: AE1630 )

Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamfulerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır.

İç kısmı kanüllü olmalıdır.

Üretim maddesi ; Kompozit olmalı PLDLA ve Beta Tri-Kalsiyum Fosfat içerınelidir.

Vucut içerisinde kemik dokuya kaynayarak uyum sağlayabilmelidir.

Uca doğu daıalan konik yapı şklinde olmalıdır.

Dış çaplar 7, 8, 9, l0 ve l l mm, boy|arı 20, 25,30 ve 35 mm uzun olmal

Vida aIkasl tam yuvarlatılmlş ve yivli seçenekleri olmalıdır.

olmahdır
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nio rırir,rıiıin iNTERrERANs vinesr rrrorir özrr,r,irr-rni
( §ut Kodu: AEl650 )

. Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamiılerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır_

o İç ksmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm olmahdır.

ı Üretim maddesi ; Lactosorb ( %9}PLLA,l %|8 PGA ) olınahdır,

o vücutiçerisindeemilebilmelidir.

ı uca dotsu daralan konik şeklinde olmalıdu,

.Dışçaplar7'8,9,velOmm,boylan20,25ve30mmuzunluklanndaolmalıdn.

ı yiv uzunluğu l mm olmalı

o yivler aralığı 2 mm olmahdır

o Vida arkası tam yuvarlatılmış olmalıdır,

o Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,

. Steriliza§yon §üreleri minimum 5 yıl olmahdır,
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DiIGNLİ pUL spil<nD wAsmR Tnıoıix öznr,ıir<r-Bni

( Sut Kodu: AE1890 )

. Hamstring grafti tibiaya sıkıştırarak tespit edilebilmelidir,

o Washer lar l4mm, l6mm, 18 mm ve 20 mm çaplannda olmahdır,

. Washer tesbiti sırasında tendona ve kendisine zarar vermemesi için inferior krsmı kesik

seçenekleride bulunmalıdır.

o washer ın çakma aparatına tutunabilmesi için orta kısımdaki boşlukta yivleri bulunmalıdır,

o Hammaddesi titanyum alloy olrnalrdır.

ı kullanrma hazır ve sterile paketlerde olmalıdu,

. sterilizasyon siireleri minimum 5 yıl o|malıür,

Dikenli pul washer vidası Teknik Özeltikleri

( Sut Kodu: AE1750 )

Washer ın ortasındaki boşluktan geçmek üzere tasarlanmış olmahdır,

Vidalar 6,0 mm kalınlığında kansellous ve self tapping olmahdır,

Vida boylan 24 mm den başlayıp 2 şer size aralıklarla 60 mm ye kadar olmalıdır,

Hammaddesi titanlum alloy olmalıdır.

Kullanıma hazr ve Sterile paketlerde olmalıdır,

Sterilizasyon siireleri minumum 5 yıl olmalıdır,
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Ligament Staple ( U Stıpre ) Teknik Özellikleri

( Sut Kodu: AEl030 )

Y.,muşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalıdır.

U Şeklinde Olınalı Ve İç Orta Kısmında Kaymayı Engelleyecek Dişleri Olmalıdır.

Ayak Uzunluğu Max. 2l mm Olmalıdır.

Üretim Maddesi Titanyum veya Kromkobalt Olmalıdır.

Tufunma Yiizeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntılan Olmahdır,

Dış Genişliği mm, İç Genişliği Maksimum l0 mm Olmalıdır.
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Delikli Klavuz Pin 2,4 mm Teknik Özettikteri

( Sut Kodu: AE2310 )

o Çapı 2,4mm olınalıdır.

o Uzunluk 43,5 cm olmalıdır.

o ucu yivli dril tip veya trokar tip olmalıdır.

o Yiv uzunluğu 1,4 mrn olmalıdır.

ı Paslamaz çelik olmalıdır.

o Arkası 7 mm uzunluğunda ip geçirmek için delikli olmalıdr.

Esnek Nitinol Klavuz Teli Teknik Öze[ikleri

( Sut Koduı AE2320 )

Ön çapraz bağ ameliyatlarında interferans vidalannın kemik içi tiinele emniyetli şekilde

yerleŞirilmesi için kullanılmalıdır.

Flexible özellikte olmalıdır.

Boyu rnaksimum 36 cm olmalıdır.

Çapı 0,85 mm. - 1,1 mm. - 1,5 mm. seçenekleri olmalıdır.

Hammaddesi nitional olmalıdır.

İki ucuda yada künt olmalıdır.
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Ultra Güçlendirilmiş Süture Teknik Özellikleri

( Sut Kodu: AE2220 )

Ham maddesi UHMPWPE ( Ultra Hight Molecular Weight Polyethylene ) olmahdır.

Mavi ve beyaz renk seçenekleri olmalıdır.

Süturun uzunluğu 97 cm ( 38 inc ) olmalıdır.

2 numara kalrnlığında olmalıdır.

Süturun bir ucunda iğıesi olmalıdır.

Nonabsorbable ( absorbe olrnayan ) olmalıdır.

Kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.
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