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PİYASEN{ENT

. Mavi Kuşak lşıklı Piyasemen olmalı.

ı 1:1, içten ayrılmış su ve hava ile sprey soğutma olmalı

. Cam çubuk aydınlatma sistemi (25.000 lux), olmalı

ı Plazmatec kaplama olmalı

ı 135'C de sterilize edilebilmeli

ı Termal dezenfektörde yıkanabilmeli

ı Kömürsüz, bakım gerektirmez olmalı

ı Tamamen steril edilebilir Yüksek tork (3 Ncm) ve güç (55 W) olmalı

ı Steril edilebilir olmalı

ı optimum hijyen için optimize yüzeyli olmalı

. ileri _ geri çalışma 2.ooo_ 40.ooo rpm. Devre kartı ve bağlantı hortumu

paket içeresinde olmalı.

ı kömürsüz olmalı

ı Tamamen steril edilebilir olmalı

ı Yüksek tork (3 Ncm) ve güç (55 W) olmalı

o Başarısı kanıtlanmış motor teknolojisi ile çalışmalı

. Optimum hijyen için optimize yüzey içermeli

. İleri - geri çalışma sitemi olmalı

ı 2.000_ 40.000 rpm. Devre kartı ve bağlantı hortumu paket içeresinde

olmalı
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PiYASEü\,ıENT YAĞLAYICI

. piyasemen ve anguldruva başlıkları, türbin başlıkları, hava motorları, havalı

scaler ve W&H cerrahi piyasemen ve anguldruvaların otomatik yağlanması

ve sprey kanaIlarının internal temizliği için bakım ünitesi olmalı
. kolay ve etkili uygulanabilmeli
. servis yağı ile internal parçalar yağlanabilmeli
. sprey su ve sprey hava kanallarının temizleme solüsyonu ile

tem iz lenebilm eli
ı kompresör havası ile atıklarının atılması sağlanmalı
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. 45o açı[ı olmalı

. Saf titanyumdan imal edilmiş gövde olmalı

. DURACOAT kaplama olmalıdır

. Water Jet soğutma sistemi olmalıdır

. Teıniz kafa sistemi olmalıdır.

. 380.000-450.000 devir/dk. çalışmalı

. Minyatür kafa çapı O1 1.2xHl3.5mm olmalı

. Titreşiınsiz ve sessiz olmalı

. Seramik bilye sitemi olmalı

. Push buton oln,ıalı

. 2 tW giicünde olmalı
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ALJiNAT KARIŞTIRNIA CİHAZI

ı cihaz dental l«ıllanııı için iiretilııriş olup, alj inat ve alçı maddelerinı
otoınatik olarak karıştırmalıdır.

. cihaz; homojen, pürüzsüz ve hava kabarcığı bırakmayacak şekilde bir
karıştırma sağlamalıdır.

. Cihaz, en az 3.000 devir/dakika çalışma olanağı sağlayan yüksek güce sahip
o lma lıd ır.

. cilrazııı çalışma esnasıııda kapağıı-ıııı açılmamasını sağlayacak otomatik
eınniyet kilidi olmalıdır.

ı cihaz; mikoişlemci ile kontrol edilmelidir. cihaz paneli üzerinde kolay
kullanımı sağlayan l3.5 cın x 5.5 cnı ebatlarında geniş dıjital ekran olmalıdır.

. cihazın motor ile kazan arasındaki ekzantrik dişlisi metal olmalıdır.

. cihaz en az 20 adet avrı hafıza kayıt programına sahip olmalıdır.

. Tüm programların karıştırına siireleri manuel olarak; minimum 2 saniye ile
ınaksimum 30 saniye aralığında yükseltilip, azaltılabilmelidir.

. cihaz ile birlikte en az 2 adet orijinal aljinat karışhrma kabı, en az 2 adet
orij inal alçı karıştırma kabı, 1 adet adet karıştırma spafulası, l adet ön
karışıın çubugu, l adet ölçek kabı verilmelidir.

. cihaz tek seferde en fazla 80 gr aljinat ve l00 gr alçı karışımı elde

edebitnıelidir.
. cilıaz kapağı açıkken çalışmanralı, hem sesli hem de görsel uyarı vermelidir.
. Ekan üzeriırde açma/kapama, proglam seçıne, süre artırma/azaltma ve

start/stop butonu olmalıdır.
. Cihaz ağırlığı 22 kg'den fazla olmamahdır.
. Cihaz harici ebatları: W27lL32lH33 t2cm ebatlarından fazla olmamalıdır.
. Cihaz,230 V ve 50 Hz ve 400 W şebeke cereyanı ile çalışabiliyor olmalıdır.
ı cihazın en az 2 yıI garantisi olmalıdır.
. cihazlar üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı

olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.
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siLiKoN KARJşTIRMA ciHAzI

. 5:l ölçekli otomatik ölçü karıştırma cihazlarında kullanılacak karnış şeklinde
PoliviIisloksan içerikli (A-Silikon) ölçü maddesi olmalıdır.

. ISO 4823 - ADA l9 standardında Tip 2 Mediuın ( orta) vizkositeli olınalıdır.

. Ölçü malzemesi implant, kon-köprü, inley-onley, total-parisyel ölçüler ve

transt'er ölçülerinde kullanıma uygun olacaktır..
. Özel kaşıkla tek viskozite ile tek aşamalı teknikle kullanılmaya uygun

olııalıdır.
ı Hem ölçü kaşığında hem de preparasyon etrafında kutlanıtabilmelidir.
ı Hidrot'ilik ve tiksotropik olmalıdır.
o 54 Shore A t2 sertliğinde mediuıı kıvamda olmalı. toplam 1.30dk çalışma

süresi,2,30 dk, ağızda kalına süresi olmalıdır.
ı Sıkıştırma direnci min-max 3-5oZ olmalıdır.
ı Snap-set etkisi ile; uzun çalışma süresi ve kısa ağız içi sertleşme süresine sahip

olmalıdır.
ı Elastik geri döni.işümii %99,5'den btiyük olmalı. boyutsal stabi|itesi %-

0,20'den kiiçük olmalıdır.
. Ölçü detayının rahatlıkla seçilebilmesi için mor renkli olmalıdır.
. Emektik etkiye karşı tatlı nane aromalı olmalıdır.
. l paket içinde 2 x 380 ml kartuş, 2 adet gri plastik kilit aparatı, 15 adet

karıştırma ucu ve orijinal Tiirkçe kullanım kılavrızu olmalıdır.
ı En az l adet gri plastik kilit aparatı, l5 adet karıştırma ucu ve orijinal Tiirkçe

kullanıın kı lavuztı olmalıdır.
o KanuŞ i.izerindeki etikette; çalışnıa ve sertleşıne si.irgsi, son kullanım ve lot

numarast, resimli lcı[lanım talimatı olmalıdır.
. Ölçti maddesi plastik kartuş içinde tek parça halinde olmalı, kartuşlar karton

ambatajdan çıktıktan sonra hiçbir müdahaleye gerek duymadan direkt olarak
cihaza yerleştirilebilmelidir.

ı En az 3 yıl raf ömrii olmalıdır.
ı Mor renkte olmalıdır.
. Bio-uyumlu olınalıdır.
ı Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot

numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama
yapılnıış olmalıdır. orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan

etiket v.s. yapıştırı lmaınal ıdır
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Pot.İETElt CiıtAZI KüRıŞTIR}ıA CiIlAZI

. Ürün, kapağı renkli olan baz katalizör folyolarıyla kullanılabilmelidir.

ı Ürün, ölçü karıştırma cihazıyla kullanıma uygun olmalıdır.

. Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 30 adet içi kırmızı dışı şeffaf
karıştırma ucu bulunmalıdır.

. Ürün, cE standartlarında olmalıdır ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde

be lirt ilmelid ir

ı 3M EspE hassas ölçü materyallerinin otomatik karıştırılması için geliştirilmiş

bir sistemdir.

ı pentamix cihazı ile lmpregum penta soft, lmpregum penta H Duosoft,

Express Penta H

ı ve Express penta putty ölçü malzemeleri kullanılır.
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CAM iYoNoj\rER YAPIŞTıRMA SiNtANl
. Ürün cam iyonomer esaslı olmalıdır.
. kuron-köprü yapıştırma amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
ı Metal inlay, onlay, ortodontik bant. endodontik post yapıştırılmasında

kultan ılabilmelidir.
. kaide nrateıyaIi olarak da krıllanı labilmelidir.
ı Dtişiik fi[m kalınlığı olmalıdır.
. Flor salınımı yapabilecek, abrazyona dirençli olmalıdır.
. Dentine biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
ı Çözünürlüğü eıı fazla % 0.2 olmalıdır.
. Radyoopak olmalıdır.
. yapıştırıcı. kendi kendine sertleşebilmelidir.
ı Sertleşme siiresi (karıştırnıa hariç) en az 3:30 dakika olmahdır. Toplam

donına si,iresi en fazla 7 dakika olınalıdır.
. Setin içerisinde en az 3 adet, en az 33 gramlık toz ve en az3 adet, 12 ml.lik

tikit, en az l adet kaşık ve karıştınna kağıdı bulunmalıdır.
. Üriin orjinal aınbalajının içinde Türkçe kullanıın kılavıızu bulunmalıdır.
. son l«ıllanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az l yıl olmalıdır.
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slLlKoN KAeANış öı-çü ıııııooesl
. polivinilstoksan esaslı olınalıdır, Ürtln z adet 50 ml kartuş şeklinde baz ve

katalizör ve l2 adet yeşil renkli karıştırma ucundan oluşmalıdır. l : l oranda

karışnıalıdır.
. İnterkiispit kapanış ölçüsü olarak ııerkezi, protrusyon ve lateral bölgelerde

kullanılabilmelidir.
ı Toplam çalışma zamanı 30 sn, ağızda boşluğunda kalma süresi l dk

olmalıdır. Bu özellikler kartuş üzerinde de belirtilmelidir.
ı kullanımı kolay olnıalı ve lrava kabarcığı yaratınamalıdır.
. kesintik değeri en az 2 mikronıetre olmalıdır.
. Detbrme olmamalıdır.
ı Boyutsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0,05'den kiiçük olmalıdır.
. Shore A tinal sertliği en az 95 olınalıdır.
ı Detayların kotaylıkla ayırt edilebilnıesi için mor renkli olmalıdır.
ı Henı kartuş hem de paket i.izeriııde tiri.iniiıı son ktıllanma tarihi ile lot

numarası bulunmalıdır.
ı Hasta ve üriin güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot

numarasl ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama

yapılmış olmalıdır. orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan

etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.
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.\ L.J l \.\l,

. ISO l563 niteliklerine uygun olınalıdır.
o Alçılarla mükemmel uyumlu oImalıdır
ı Tozsıız olmalıdır
ı Paketler 453gr. ağırlığında olmalı olmalıdır
ı 23"C/73'F'de iyonu giderilmiş srı ile karıştınna başladıl«an sonra; karıştırma

süresi 30sn, ağızda boşluğunda kalma süresi 45sn, toplam çalışma süresi l dk
0.5sn olmak üzere toplam donma stiresi ldk 50sn olmalıdır. Bu özellikler
iiriinün orijinal ambalajında da belirtilmelidir.

. 7gr loz l5ml, l4 gr 30mI veya2l gr 45 ml srı ile karıştınlarak hazırlanmalıdır.
Orij inal ambalajında iizerinde bu özellikler belirtilmelidir.

. Tiksotropikolmalıdır

. Emektik ret'leks engelleyebilecek tropikal rııeyve aromalı olmalıdır
ı 5 yıl raf ömrü olmalıdır.
. Ürüniln son kullanma tarihi ve LoT numarası, sonradan değişime imkan

verıneyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır.
. Elastik geri dönüş kapasitesi (ISO l563) %98 olmalıdır
o Kalıcı deformasyon (lSO t563) %l3 olmahdır
o Basınca Dayanıklılık (ISO l563) 1.2MPa olmalıdır.
. 5 gün sonraki su kaybı %0,5'i geçmemelidir.
ı Leylak renginde olmalıdır.
. Normal hava ve nem koşullarında, hava ve su geçirmeyen bir poşet içinde

saklaııdığında 5 giin boyunca boyrınınrı konıyabilmelidir.
. Hasta ve iirtin güveniıliği sağlamak aıııacıyla ttim tirünlerin iizerinde lot

ntııTıarası ve üıiinıin özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve marka[ama
yapılınış olmalıdır. Orijinat ambalajın iizerinde herhangi bir şekilde sonradan
etİket v.s, yapıştırılmamalıdır.
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Ayna

ı ReIax aynalar teknoloj i ve ergonominin müthiş uyumu ile tasarlanmış
olıı-ıalı

ı oldukça hafif tasarımı sizin rahat bir dental uygulama yapmanızı sağlamış
olmalı

ı Ergonomik kavrama çukurları tasarımı sayesinde konforlu bir tutuş imkanı
vermeli

ı Asit ve plak belirleyicilere karşı dayanıklılığı sayesinde gövde üzerindeki
renk kalıcılığı olınalı

ı pürüzsüz yüzeyi hastalar için rahatlık oluşturmalı
ı Ayna ve gövde arasında herhangi bir boşluk olmamasından dolayı hijyenik

olmalı
ı Mat görüntüsü sayesinde yanslma yapmaz ve göz yormaz olmalı
ı l kutu içerisinde l0 adet ayna bulunmalı
ı otoklav edilebildiğinden uzun ömürlü olmalı

00cAİü

li|ui

An

;aİıjİ€.l

qOği



AYN.{ BAŞl VE SAPI

. paslanmaz çelikten olmalıdır.
ı En az |34 C ye kadar sterilize edilebilmelidir.
. Markası ve firma logosı,ı üzerinde olmalıdır.
o Ayna başı ebat veya ntıırraraları koıırisyonca belirlenecektir
ı Ayna başı ile ayna sapını birleştiren parça tek parça olmalıdır.
. En az l34 C de sterilize edilebilmelidir.
ı Ayna sapları paslanmaz çelikten olacaktır.
. Her ayna sapının üzerinde markası ve firma logosu silinmeyecek şekilde

belirtilmiş olmalıdır.
ı Her rürlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyona uğamamalıdır.
. Tek parça metalden olmalıdır.
. Üzerinde çentikler olmamalı, yüzeyi düz olmalıdır
ı Avrupa menşeili olmalıdır
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. paslanmaz çelikten yapılmalıdır,
ı Deibrıneolmaınalıdır
. orak şeklinde olmalıdır
. Üzerin markası yazılı olmalıdır
ı l34-135 derecede steril olabilmelidir.
ı Avrupa menşeili olmalıdır.
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PRESEL

. paslanmaz çelikten olmalıdır.
ı l34-135 derecede sterilizeedilebilmelidir.
. Elle tufulan lasım kaynrayı engelleyici olnıalıdır.
ı Markası, katalog numarası ve firma logosu üzerinde olmahdır.
o Çeşitteri sorumlu hekim tarafindan katalogdan seçilerek belirlenecektir.
ı Avnıpa menşeili olmalıdır
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AĞÜZ SPATÜLÜ

. paslanmaz çelikten olmalıdır.

. İlaçların iizerine yapışmaması için aletin saplarının pürüzsüz, düz kolay
tenıizIenebilir olmalıdır.

ı l34-135'C deotoklavda ve kunı havada steril edilebilmelidir,
. yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır.
. korozyonauğamamalıdır.
. İki taratinda ucu bulunmalıdır.
. Üzerinde ınarkası ve katalog numarası silinmeyecek şekilde kayıtlı

olmalıdır.
ı orijinal aınbalajında olmalıdır.
ı Avrupamenşeiliolma[ıdır.
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SİMAN SpAr,üLü

. paslanmaz çelikten olmalıdır.
ı l34-135 derecede sterilize edilebilınelidir.
ı Elle [ırulan kısım kaymayı engelleyici olmalıdır.
. Markası, seri numarası ve firma logosu i,Derinde olmalıdır.
ı Avrtıpa menşeili olmalıdır
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SİNIAN FUL\/ARI

. paslanmaz çelikten olmalıdır.

. l34-t35 derecede sterilize edilebilınelidir.

. E[le tutrılan kısım kaymayı engelleyici olınalıdır.
ı Markası ve firma logosı.ı tizerinde olmalıdır.
o Avrrıpa menşeili olmalıdır.
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tŞIN (IŞIKLI) DOLGU cill{Zl
. Clhaz LED (LightEmittingDiode) lambalı olmalıdır.
. Cihaz ısı olrıştı.ırnıamalıdır.
. Cihaz kablosuz olmalıdır.
. sessiz çalışınalıdır ve soğutma pervanesi olmamalıdır.
. LED lambanın çıkardığı ışık çıktısı l200 mWcm'olmalıdır.
. cihazın üzerinde ışık yoğunluğunu ölçebilen bir aparey olmalıdır.
. Tamamen şarj edilmiş bir cihaz ile en az 45 dakika ışınlama

yapıtabitııelidir ve tamamen boşaltılmış pili şarj etme süresi yaklaşık 60

dakika olma[ıdır.
. pil bitimiııi haber veren sinyal olınalıdır.
. pil gücü pil giicü seviyesinden bağımsız oalrak çalışmalıdır.
. pili lityum -ion olmalıdır
ı Siınantasyon sırasında kolaylık sağlamak amacıyla l saniyelik "tackcure"

modtı oImalıdır.
. 2 dakikalık devam modrı olmalıdır.
. .A3 ve daha açık renkleri en tazla 5 saniyede polimerize edebilmelidir.
. cihazın fiber optik ucunun çapı en az l0 mm olmalı ve 360 derece

dönebilmelidir.
. Gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır. dezenfektanlarla temizlenebilmelidir.
. Dezent-ektana ve dental materyallere dayanıklı olmalıdır.
. Fiber optik uç cihaza ııragnetik sistemle takılmalıdır.Deforme

olıııamalıdır.
. su geçirmez olmalıdır, pili cihazdan ayrı olarak tek başına da şarj

edilebilmelidir,
. Cilrazın 5, l0, 15 ve 20 saniye zaman ayarlayabilme özelliği olmalıdır.
. kesintisiz ışık verme opsiyonu olmalıdır.
. Cihazın emisyon spektrumu dar olmalıdır. 430 - 480 nm arası dalga

boyrına etki etmelidir, daha geniş dalga boyuna etki etmemelidir.
. Filtre sisteınine gerek olmamalıdır.
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l]ol- BoL KAŞIĞI

. Esnek kauçuk materyalden üretilmiş olmalıdır.
ı yırtılma ve aşınmaya dirençli olmalıdır.
ı Awç içine tam ofurmalıdır.
ı paslanmaz çelikten olmalıdır.
ı Esnek bir yapıya sahip olmalıdır.
. plastik saplı ve dayanıklı olmalıdır.
. Metal kısmında kesici yüzey olmamalıdır.
ı Metal ve plastik birleşim yeri sağlaın olup, kırılmaya karşı dirençli

olmalıdır
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kron sökiicü

ı Saniyede 20 vuruş olmalıdır,
ı Hasar vermeden sonuca ulaşma başarısı olmalıdır.

. Non-reloadingmekanizmasıyla kullanım esnasında aletinstabilitesini
garanti etmeli ve kancanın kaymasını engellemeli.

ı Manuel kron sökücüler gibi her vuruştan sonra tekrar kurmaya gerek

kalmamalı

ı Manuel gerilimi ortadan kaldıran bir dizi titreşimli hareket oluşturmalı.

ı Tek el ve hareketle uç kilitleme sistemi olmalıdır.
. vuruş gücü, kolaylıkla, aparatsız, elle ayarlanabilmeli
o Her tip elektrik motoruyla uyum sağlamalı

ı stressiz ve titreşimsiz olması sebebiyle hastayı ve hekimi yormamalı

Sessiz ve düzenli çalışmalı.
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GATES GALİDEN KANAL FREZi

ı paslanmaz çelik olmalıdır.
ı Fark|ı ebatlarda ve şekillerde olmalıdır. Ntımaralandırılmış olmalıdır.
. kutular en az 5 adet frez içermelidir.
. Ürün komisyonca beğenilmelidir.



siLiKoN öı-çü srri

İstenilen ürün tek bir paketli ambalaj içinde A-Silikon Putty kıvamlı I. Ölçü
ve Light Kıvaınlı II. Ölçi.i bulunıııalıdır:

Birinci silikon ölçü aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdırı
. ISO 4823 niteliklerine uygun Tip 0 Putty kıvamda olmalıdır.
ı Çok yüksek vizkositeli olınalıdır.
ı Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. Ölçü maddesi, dezenfeksiyon

işleminin heınen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele
döktilebilmelidir.

. Gingival sulkus'a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olınası açısından
nanopartİki.il ler içermelİdir.

ı polivinilsloksan esaslı olmalıdır. Ürünler en az 250 ml ambalajlı baz-
katalizörden oluşmalıdır.

. sabit protezlerde, çift aşama[ı teknikle kullanılmaya uygun olmalıdır.
o Toplam çalışma zamanı 1,30 dk,23"C ağızda boşluğunda kalma süresi en

fazla 2,30 dk, toplanr donma stiresi enfazla 4dk olmalıdır.
. 3 yıl raf öınrü olmalıdır
ı Elastik geri dönüş kapasitesi Yo99,5'ten büyük olmalıdır
. Boyııtsal stabilitesi (24 saat ) sonra %-0,20'den kiiçük olmahdır.
. Shore A tinal sertliği 60 olmalıdır.
. İkinci ölçü maddesi ile ayırt edilebilmesi için açık renkli olmalıdır. Tercihen

sarı renkli olmalıdır.
. Biyo-uyumlu olmalıdır
ı Hastada emektik refleks yaratmaınası açısından tatsız ve kokusuz olmalıdır.
. Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.
ı Lot ntımarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın

attında belirtilmelidir.
o orüinal Türkçe kullanııı kılavtızrı ile birlikte verilmelidir.
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İkinci silikon öIçü aşağıdaki özelliklere sahip olmahdır:
. lSO 4823 niteliklerine ııygrın Tip 3 Light-Body kıvamlı olmalıdır.
ı Alçılaı,la mükeıırnıel ı.ıyı.ıı-ıılu oInıılıdır. Ölçü ınaddesi. dezenfeksiyon

işleminin hemen sonrasıırda, beklemeye gerek kalmadan alçı modele
dökiilebilmelidir,

. Gingival sulkus'a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olması açısından
nanopartiktiller içermelidir.

ı Polivinitsloksan esaslı olnıalıdır. Ü.tin Z adet 50 ml kartuş şeklinde baz ve
katalizör ve l 2 adet sarı renkli karıştırma ucundan oluşmalıdır. l : l oranda
karışnıalıdır.

. sabit protezlerde, çift aşamalı teknikle kullanılmaya uygun olmalıdır.
ı Toplam çalışma zamanı 1,30 dk, 23oC ağızda boşluğunda kalma süresi en

fazla 2,30 dk, toplam donma süresi en fazla 4dk olmalıdır. Bu özellikler
kartuş üzerinde de belirtilmelidir.

. 3 yıl raf öınrıi olmalıdır
ı Elastik geri dönüş kapasitesi Yo99,5'ten büyük olmahdır
. Bo}utsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0.20'den ktiçük olınalıdır.
. Shore A final sertliği 45 olnıalıdır.
. Ölçil i[e kontrast sağlayacak rekte ( tercihen yeşil ) olmalıdır.
. Hidrofilik, tiksotropik ve düşük vizkoziteli light body özelliklere sahip

olma lıdır.
. Hastada emektık refleks yaratmaması İçın tatsız ve kokusuz olmalıdır.
ı Hem kartuş heın de paket üzerinde ürünün son kullanma tarihi ile lot

numarası bulunmalıdır.
. İkinci ölçü ile birlikte, karttışları karıştırmak için l: l ya da 2:l oranh plastik

silikon tabancası hediye edilecektir.
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siLlKoN l. öLçü MADDESi (clHAz lçlN)
. 5:l ölçekli otomatik ölçii karıştırma cihazlarında kullanılacak kartuş şeklinde

PoIivilisloksan içerikli (A-Silikon) ölçü maddesi olmalıdır.
. Ytiksek vizkositeli olınalıdır. ISO 4823 staııdartlarında Tip l Heavy -Body

kıvamda olmalıdır.
. Gingival srılkus'a rahat utaşabilecek akıcılığa sahip olması açısından

nanopartil«iller içermel idir.
ı Alçılarta mtikemmel uyımltı olmaIıdır. Ölçti maddesi, dezenfeksiyon

işleıninin hemen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele
dökülebilmelidir,

. İki değişik viskozite ile tek aşamalı ölçü alınabilmelidir.
ı 60 shore A sertliğinde yüksek kıvaınında olmalıdır.
ı Çalışma süresi en fazla l:30 dk; ve ağızda kalma süresi en fazla 2:30 dk

olmalıdır.
. Elastik geri döniişiin-ıti %99,5'den biiyiik olınalı, bonıtsal stabilitesi %-

0.20'den Kiçıik olınalıdır.
o Detayların net şekilde göziikebilmesi için tercihen turuncu renkte olmalıdır.
ı Hastada emektik refleks yaratmamast açısından tatsız ve kokusuz olmalıdır.
ı l paket içinde 2 x 380 mt kartuş, 2 adet gri plastik kilit aparatı, l5 adet

karıştıı,ma ucu ve orijinal Türkçe kullanım kılawzu olmalıdır.
ı kartuş üzeriırdeki etikette; çalışına ve sertleşııe süresi, son kullanım ve lot

nlımarası, resimli I«ıllanım talimatı olmalıdır.
. Ölçü maddesi plastik kartuş içinde tek parça halinde olmalı, kartuşlar karton

aınbalajdan çıktıktan sonra hiçbir ınüdahaleye gerek duymadan direkt olarak
cihaza yerleştirilebi lmelidir.

ı 3 yıl raf ömrü olmalıdır.
. Bio+ıylımlrı olnıalıdır.
. Tııruııcı.ı renkte olmalıdır.
Hasta ve iiriin güveııirtiği sağlamak aınacıyla tiim iiriinlerin üzerinde lot
numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama
yapılnıış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan
etiket v.s. yapıştırılmamalıdır
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sil-İKoN 2. öLÇü MADDESİ

. ISO 4823 niteliklerine uygrın Tip 3 Light Body kıvamlı olmalıdır.
o Alçılarla mükemıneI uyumlu olmalıdır.
ı Polivinitsloksan esaslı olmalıdır. Ürün 2 adel 50 ml kartuş şeklinde

baz ve katalizör ve l2 adet sarı renkli / orta boy karıştırma ucundan
oluşırıalıdır. l:l oranda karışınalıdır.

ı sabit protezlerde tek ya da çilt aşamalı teknikle kullanılabilmelidir.
. Toplam çalışına zamanı l .30dk . 23'C ağızda boşlrığunda kalma siiresi

2.30 dk. toplaın donnıa siiresi ,1.00dk olııalıdır. Bu özellikler kartuş
üzerinde de belirtilınelidir.

ı En az 3 yıl raf önrrü olmalıdır
. Elastik geri dönüş kapasitesi Vo99,5'ten büyük olnalıdır
. Boyutsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0,20'den ktiçük olmalıdır.
ı Shore A final sertliği 45+ olmalıdır.
. Sıkıştırma dİrencİ mİn-max 3-5o% aralığında olmalıdır.
o Hiperhidrotllik olmalıdır ve bu özellik, hem dış kutuda hem de

kaıttışlar iizerinde yazmaIıdır.
. Emektik etkiye karşı tatlı nane aromalı olmalıdır.
. Ölçil detayının rahatlıkla ayırt edilebilmesi için pembe renkli

olmalıdır.
o Hidrofllik vc tiksotropik özelliklere sahip olmalıdır.
. He,m kartuş heın de paket üzerinde ürüniin son kullanma tarihi i[e lot

numarası bulunmalıdır.
o Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde

lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve
markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi
bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.
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siLiKoN öı-çü ırıonısi (ciıraz içiN)

. 5: l ölçekli otomatik ölçü karıştırma cihazlarında kullanılacak karfuş

şeklinde Polivilisloksan içerikli (A-Silikon) ölçü maddesi olmalıdır.
ı Çok yüksek vizkositeli olmalıdır. ISO 4823ve ADA l9 kriterlerine

göre Tip 0 Ptıtty kıvamında olmalıdır.
ı sabit protezlerde, çifl ya da tek aşamalı teknikle wash materyal ile

kullanılınaya uygun olııalıdır.
. 60 Shore A sertliğinde Putty kıvamında olmalı, toptam 1.30 dk

çalışma süresi, 2.30 dk. ağızda kalma süresi olmalıdır.
. Elastik geri dönüştiııüı o/o99'dan büytik olınalı, boyutsal stabilitesi %-

0.20'den küçtik olmalıdır.
ı sıkıştırına direnci % l -3 aralığında olmalıdır.
. Ölçii detayının rahattıkla seçilebilmesi için mavi renkte olmalıdır.
. Emetik etkiye karşı tatlı nane aromalr olmalıdır.
. l paket içinde 2 x 380 ınl kartuş, 2 adet gri plastik kilit apara|r, en az

l5 adet karıştırma ucu ve orijinal Türkçe kullanım l«lawzu olmahdır.
. Hiperhidrofilik olmalıdır ve bu özellik hem dış kutuda hem de

kartı,ışlar tizerinde yazmalıdır.
o kaıluş tizerindeki etikette; çalışıı"ıa ve sertleşme si.iresi, son kullanım

ve lot numarası, resimli kullanım talimatı olmalıdır.
. Ölçil maddesi plastik kartuş içinde tek parça halinde olmalı, karhışlar

kaııon ambalajdan çıktıktan sonra hiçbir miidahaleye gerek duymadan
direkt olarak cihaza yerleştirilebilmelidir. .

. 3 yıl ralöınrü olmalıdır.

. Bio-uyrınılıı olnıalıdır.
o Mavi renkli olmalıdır.
ı Hasta ve ürün güvenirliği sağlanrak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde

lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve
markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi
bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.
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SiLiKoN KARJŞTIRMA CİHAZI
. Cihaz 380 ml ölçüsündeki A-Silikon kartuşlarını otomatik olarak

karıştırmalıdır.
. cihaz iki ayrı hız seçeneğine sahip olmalıdır. Hızlı zamanda en az

155ml/dk'daheavy body ya da putty kıvamlı ölçüyü, yavaşta ise en az 70
ml/dk'da medium kıvamlı ölçü maddesini şırınga yardımı ile

karıştıra bilmelidir.
ı Motorlu pistonlara sahip olmalı, böylelikle en az 3 saniyede kartuş

değişimine imkan vermelidir.
ı Masa üstüne ya da istenildiğinde duvara monte edilebilme özelliğine sahip

olm a lıd ır.

o İstenildiğinde iki tane cihazı yan yana ça|ışmasını sağlayacak yapıda modüler
olm a lıd ır.

ı cihaz ile birlikte aynı markalı dijital zamanlayıcı verilmelidir.
ı cihaz sol ve sağ elini kullananlar için dizayn edilmiş olmalı bu nedenle iki ayrı

çalıştırma butonu bulunmalıdır.
ı cihaz, şeffaf bir plastik kapağa sahip olmalıdır, Böylelikle kartuş içinde kalan

ölçü maddesi rahatlıkla görülebilme|idir.
ı cihazın kapağı açık iken, ölçü karıştırma tuşları çalışmamalıdır.
. farklı renk seçeneği olmalıdır,
ı cihazın ağırlığı 10 kg'den fazla olmamalıdır.
ı Cihaz 230 V ve 50/60 Hz i|e çalışmalıdır.160W güç tüketmelidir
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AERETÖR iÇiN ELMAS FREZ

ı Airatör için olacak ve ucu istenilen boyutu elmas ile kaplı ve alh paslanmaz

çelikten olınalıdır.
. orjinal ambalajlarda olacak, ambalaj şekli mavi vinty plastik blister

anıbalajda oIacak
o Bakıldığında Anıbalajın öı-ı yiiziinde tiezlerin boyı,ıtu görünecek şeffaf bir

nayluıı muhalaza içerisiırde olacaktır..
. Ambalaj sistenri blister içerisinde tek tek olmalı ve i,izrinde etiketi bulunmalı

ve bı.ı etiket yıııılmadan frez çıkartılamamalıdır.
. Muhtelif boyutlarda olmalıdır.
. Bu boüutların haricinde t-arklı gren yapılarında olmalı bunlar standart Ml,

Coarse MLX. Fine F,Xf Extra fine ve UF Ultra fine şeklinde olup elmasın
kaplı oldugu paslanııaz çelik olan ınetal gövde üzerinde dairasel çentik ve
satandart tiez üzerinde boşluk şeklinde diğerlerinde ise iizerinde özelliğini
gösteren renkleri bulunmalıdır.

. Elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.

. Şekil ve biçim yöniinden ret'eraııs ı-ıo. ıso no ve lot numarası olmalıdır.

. Freziıı markası uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister
aır-ıbalajın ön yüzünde ve ya arka yüzi,indeki iki adet etiketten birinde basıh
olnralıdır.

. CE ve ISO belgeleri olmalı,
ı Ayrıca muhtelif ebatlardaki frezin Tip ve Tür özelliği ambalaj üzerindeki

etiket tizerinde yazılı olaınalıdır,
. Dısposıbıl olmayacak (birden t-azla kullanılabilecek), otoklav sterilizasyonuna

dayanıklı olacak.
. İthal ınalı olacaktır.
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Unin Katsiyum-sodyı.ıın-fluoro-tbstbroaluıninium-silikat, polyakilik asit,
tartarik asit toz içemrelidir.
Ünin cam şişe içerisinde olmalıdır ve toz ölçü kaşığı ile birtikte
gelmetidir.
Ünintin likidi olarak distile veya de-iyonize srı kullanılmalıdır.
Ünintln yaırında distile su için boş bir şişe gelmelidir.
Ürün orijinal ambalajının içinde en az 30 (otuz) gr. toz içermelidir.
Ünin kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir.
Üninün çalışma süresi karıştırma başladıktan sonra ISO 9917 altında23
oC t l "C ve bağıl nem 50 t l0% olduğunda yaklaşık 2 dakika 30 saniye
olma [ıdır.
Ürünün ISO 99l7'ye göre betirlenen net sertleşme zamanı karıştırma
binikten soııra 3 dakika 30 saniye ile 5 dakika arasında olmalıdır.
Ürünün nonııal olan biitün kullanışları sırasında karıştırma süresi l5
saniyeyi geçmemelidir.
Ürün kuron, köprii, inlayler ve ortodontik apareylerin simantasyonunda
I«ıllan ılmalıdır..
Ürünün Türkçe kullanım kılawzu temin edilecektir.
Ürün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az l (bir) yıl
oIacaktır.
Ürün t'lorid serbestleştirecektir.
Ürünün dentine bağlanma kuvveti en az 3Mpa olacaktır.
Üninün diş sert dokuları ile biyolojik uyumlu olacaktır.
Üri,in radyoopak o lacaktır.
Üriin f'ilın kalınlığı l9iıın olacaktır.
Ürüniin çözünürlüğü l saatte %0,52'yi geçmeyecektir.
Ürünün sıkıştırma direnci ll Mpa (l 12kğcm2) olacaktır.
Ürünün çapsal direnci 11Mpa (l |2kğcmz) olacakirr.
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GEÇiCi YUMUŞAK BESLEN!E MATERYALi

. zedelenmiş yumuşak dokular için doku düzenleyici olarak
kutlanılabilecektir.

. uzun süreli fonksiyonel ölçü almada ve geçici besleme materyali olarak
kuIlanılabilecektir.

. Ürüniln bileşeninde polietil metakilat bulunınalıdır.

. Ürüntin bileşeninde etil alkol, sitrat ester akışkanlaşhrıcı bulunmalıdır.

. Ürün separatör olarak ınineral yağı ve bahçe nanesi yağı bileşeninden
oluşınalıdır.

. Ünin tiim protez rebase edidiği veya yeniden yapıldığı zaman fonksiyonel
ölçii materyali olarak kullanılabilmelidir.

. Ürün protez taşıyan yumuşak dokular travma veya enfeksiyon tarafından
bozulmuşsa geçici reliner veya doku düzenleyici olarak kullanılabilmelidir

. Ürün bozulmuş doku sağlığı ile yaşlı hastalarda yumuşak astar
ınateryaliolarak kullanılabilmel idir..

. Ürün ağıza yerleştiritebilecek kıvama karıştırıldıktan 2-3 dakikada sonra
gelmelidir.

. Ürün karıştırıldıktan sonra 7-8 dakika içinde sertleşip tesviye edilecek
kıvama gelmelidir.

ı Malzeme istendiğinde üzerine ilave yapılabilmeye müsait olacalıiır.
. orijinal paket içinde toz, likit, lrıbrikant, gode ve toz ve likit ölçeği

bulunacaktır.
. Tiirkçe l«ıllanım kılawzrı temin edilecektir.
. Son l«ıllanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az l (bir) yıl olacaktır.
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CAM FİBER POST BAŞLANGIÇ SETİ

. cam fiber olarak güçlendirilmiş olup, doğal diş dokusunun yetersiz kaldığı durumlarda
koronal restorasyonu desteklemek amacıyla kullanıına uygun olrııalıdır.

. Ürün estetik,radyopak ve translüsent olmalıdır.

. Ürünün e|astikiyet nıodiilü, dentinin elastikiyet modülüne yakın olup, en az 25 Gpa en

çok 50 GPa olnıalıdır..
. Ürünün orjinal ambalajı içerisinde en az 5 (beş) adet 1.3 mm, en az 5 (beş) adet 1.6 mm,

en az 5 (beş) adet 1.9 mm'lik post olınalı ve tbrklı her fiber postun kullanımına uygun en

az 3 (üç) adet farklı drill olmalıdır.
. Ürünün orjinal ambalajı içerinde en az l (bir) adet standart drill ve enaz20 (yirmi) adet

uygrıtaına ucu ve uygulamayı gösteren ıeknik karı o|malıdır.
. Üıiin cE standartlarına uygrın olmalı vc bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde

belirtilıne lidir

. Ürün orjinal ambalajı içerisinde tiirkçe kullanma kılar,ıızu olmalıdır.

. setin içinde ,A2 renginde dual cure simantasyon materyali bulunmalıdır

. simantasyon maıeryali rezin esaslı olup, Maryland köprülerde, İnley onley kuron köprü ve

post simantasyonlarında kııllanılabilme lidir.

ı Mineye bağlanma l«ıvveti en az 35 mpa olmalıdır

. Altın. titan}um ve zirkonyuma bağlanma kuvveti en az 40 mPa olmalıdır

. Metal/PFM lere,porselen, seramik ve kompozit simantasyonunda kullanılabilmelidir.

. Giiçlendiritıniş kor seramik sistemlere polimerlere ve blok materyallerindg yüı§ek

bağlanma sağlamalıdır.

. Asitlenıe, primerleme ve boırdingleme gerektirmemelidir.

. kcndinden silanlı olmalıdır.

. Ürün polimerizasyondan önce dişe adaptasyonu arttıracak şekilde hidrofilik,
polimerizasyondan sonıa su emilimini engelleyecek şekilde hidrofobik olınalıdır.

. lşıksız donma süresi en fazla 6 dakika olmalıdır

. Ambalajda en az 8.5gr materyal içermelidir.

. Hassasiyeı riskini en az seviyede olmalıdır.

. Ntıııli ortamlarda uygulanabilme imkanı olmalıdır.

. Hatasız dozlama ve istenen bölgeye direkt uygulanabilecek şekilde automix formunda

olmalıdır.

Ürün Avrrıpa sıandartlarına uygun üreıilıniş olnralı re üzerinde bunu belirıen CE işareti

bulunnia lıdır
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RETRAKSİYON PASTASl

. o^l5 Ali,iminyum klorit heksahidrat içerir.

. %85 doldurucu, su ve ırıodifiye ediciler içerir

. Ölçti materyalleri veya dijital ölçü ile ölçü alımı, geçici restorasyonların
hazırlanması, geçici ve kalıcı restorasyonların simantasyonu ve Sınıf II ve V
dolguların preparasyonu esnasında kuru ve temiz bir sulcus alanı oluşturmak
için kullanılır.

. Alüminyuın klorid içeren pasta asidik bir pastadır.

. Retraksiyon pastast, retraksiyon kapsülünden direkt olarak sulcus içerisine
uygulanır.

ı Hemostatik etki, kanama durdurucu içeren pasta formundaki alüminyum
kloridin diş eti üzerindeki kompresyon etkisinden kaynaklanır.

. Retraksiyon ipleri veya diğer retraksiyon yönteınleriyle kombine veya
buıılara alternatif olarak l«ıltanı labilir.

ı Retraksiyon pastası srılcııs içerisinde minimrını 2 dakika bırakılmalı, sonra
bol sı.ı ile yıkanarak ı.ızaklaştırılmalıdır.

. kapsül forınundadır ve her bir kapsül 0.3g ınateryal içerir.

. kapsiiller tek kullanımlıktır ve aynı lıastada 3 diş için kuttanılabilir.

. kapsiiller, koınpozit tabaııcalarına takılarak kullanılır.

. l .Omm çok ince yumuşak kenarlı kapsül ucu vardır.

. kapsül ucunda, perio probuna benzer şekilde sulcus derinliğini gösteren

oryantasyon halkası vardır.
. kompozit tabancalarına güvenilir fiksasyon sağlamak için, kapsüllerin arka

kısmında özel klemp mekaııizması vardır.
c 25 veya l00 adet kapsiil içeren iki t-arklı satış paketi vardır.
ı Post-henıoraji riski yok denecek kadar azdır.
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ADEZİV REZİN SİMAN

. İnley onley, kuron, köprü ve post simantasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.

. Tüın seraınik ve kompozit veneerlerin simantasyonunda kullanılabilir
olmalıdır.

. Maryland köprülerin simantasyonunda kullanılabilir olmalıdır.

. İınplaııt abrıtmeırtların sinrantasyonuııda kulIanılabilir olmalıdır.

. Mineye bağlanma kuvveti 24 saat sonra en az39 MPa olmalıdır.

. Titanyuma bağlanma kuvveti en az 50 MPa olmalıdır.

. Zirkonyuma bağlanma kuweti en az 50 MPa olmalıdır.

ı Değersiz alaşıma bağlanma kuvveti en az 40 MPa olmalıdır.

. Bükiilme dayanımı 98 MPa, Sıkışma dayanımı 262MPa olmalıdır.

. Yilzey sertliği 40'dır (HV 02) olınalıdır.

. Elastisite katsayısı 1.7 Gpa olmalıdır.

ı Filnı kalınlığı l2 pm olmalıdır.

. Su eınilimi 2l pg/mm3 olmalıdır.

ı Çözi.inebitirlik 0'dır (üı/mm') olmalıdır.

. l ay sonraki genleşmesi %0.5 olmalıdır.

ı Metal,/PFM ler, porselen, seraııik ve kompozit simantasyonunda
kullan ı lmalıdır.

. Güçlendirilmiş kor seramik sistemler, polimerler ve blok materyallerinde
yüksek bağlanına sağlaınalıdır.

. komponent sayısı azdır ve dolayısıyla uygulama

. Ürün amin içermez ve dolayısyla uzun dönemde
kenarlarında renk değişikliği görülınemelidir.

aşaması da az olmalıdır.

özellikle restoras
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Dı

. karıştırmanın başlangıcından itibaren çalışma süresi en az2.30 dakjka
olnıalıdır.

ı karıştırmanın başlangıcından itibaren self-crıring sertleşme süresi en fazla 6
dakika olmalıdır

. Bifonksiyonel metakrilat içerir olmalıdır.

. İnorganik doldurucu oranı hacimce yaklaşık o/o43 olıp, gren boyutu (Do/o90)
yaklaşık l3 pın'dir. Karışım oranı hacimce l birim baz pasta : l birim
katalizör olına[ıdır.

. Ambalajda en az 4.5 gr baz ve katalizör materyal içermelidir.

. Dark-cure aktivatör içermelidir.

. lşık[a yada kendiliğinden sertleşmelidir.

o Hassasiyet riski en az seviyede olmalıdır.

. Hatasız dozlaına imkanı için kliker ambalajda olmalıdır.

o 4 adet renk seçeıreği vardır ve her rengi floresan özelliğine sahip olmalıdır.

ı Al, A3 Opak, B0.5 ve Transli.isent renklerindedir, her rengin Try-In Pastası
olmalıdır_

ı kliker ambalajı, nemden korumak amacıyla kutu içinde blisterle kaplanmış
şekilde olmalıdır.
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C.\}t i YONO}I Ell YA PIŞTI Rl\t^ Sii\r.\Nı

. Ürün cam iyonomer esaslı olmalıdır.
ı kuron-köprii yapıştırma amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.
o Metal inlay. onlay, ortodoırtik bant, endodontik post yapıştırı[masında

kutlanılabitmelidir.
. kaide materyali olarak da kultanılabilmelidir.
ı Diişük film kalınlığı olmalıdır.
. Flor salınıını yapabilecek, abrazyona dirençli olmalıdır.
. Dentine biyolojik olarak uyumlu olmalıdır.
ı Çözüınürlüğü en flazla % 0.2 olmalıdır.
. Radyoopak oImalıdır.
. yapıştırıcı. kendi kendine sertteşebilmelidir.
ı Sertleşme siiresi (karıştırnra hariç) en az 3:30 dakika olmalıdır. Toplam

doı,ıııa süresi en t'azla 7 dakika olınalıdır.
. Setin içerisinde en az 3 adet, en az 33 gramlık toz ve en az3 adei, l2 m1.1ik

likit, en az l adet kaşık ve karıştınııa kağıdı btılunmalıdır.
. Ünin orjinat aınbalajının içinde Türkçe kullanım kılawzu bulunmalıdır.
. son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az l yıl olmalıdır.
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KENDİNDEN ADEziVLi Rf, ZİN SİMAN

. İnley onley kuron köprü ve post simantasyonlarında kullanılabilmelidir.

ı Maryland köprülerde kullanılabilmelidir.

o Mineye bağlanma kuvveti en az35 mpa olmalıdır

ı Altın, titanyum ve zirkonyuma bağlanma kuvveti en az 40 mpa olmalıdır

ı Metal/PFM lere ,porselen , seramik ve kompozit simantasyonunda
kullanılabilmelidir.

ı Güçlendirilmiş kor seramik sistemlere polimerlere ve blok materyallerinde
yüksek bağlanma sağlamalıdır.

ı Asitleme, primerleme ve bondingleme gerektirmemelidir.

ı kendinden silanlı olmalıdır.
. Ürün polimerizasyondan önce dişe adaptasyonu arttıracak şekilde hidrofilik,

polimerizasyondan sonra su emilimini engelleyecek şekilde hidrofobik
olmalıdır.

o Çalışma süresi en az2 dakika olmalıdır.
ı Işıksız donına süresi en fazla 6 dakika olmalıdır
. Aınbalajda en az 80 dozluk materyal içermelidir.
ı Ambalajda en az lI gr materyal içermelidir.

ı Işıkla yada kendiliğinden sertleşebilmelidir.

ı Hassasiyet riskini en az seviyede olmalıdır.

ı Nemli ortamlarda uygulanabilme imkanı olmalıdır.

ı Hatasız dozlama imkanı için kliker ambalajda olmalıdır.

ı En az 3 adet renk seçeneği olmalıdır.

ı A2, A3 ve Translüsent renkleri olmalıdır.

ı kliker ambalajı nemden korumak amacıyla kutu içinde blisterle kaplanmış
halde bulunmalıdır.

ı En az l l gr olınalıdır.
. Ürün içerisinde Türkçe kullanma klavuzu olmalıdır.
. Ürün orijinal poşetinde olmalıdır.
. Ürün Avrupa standartlarına uygun üretilmiş olmalı ve üzerinde

CE işareti bulunınalıdır.
Ürün üzerinde üı,etici finnanın kimliği olmalıdır
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poLİETER öı-çü ıra,ı-zrıvrrsi
. Ürün; tek aşamalı çift fazlı teknik için geliştirilmiş olmalıdır.
ı yüksek vizikote özelliği olmalı ve kuron-köprü, inley-onley ve total ,

parsiyel ölçüleri alınmasında kullanılabilmelidir.
. Ölçtl karıştınna cihazı ile kullanılmalıdır.
. Ürün orijinal aınbalajı içerisinde, en az2 adet ve en az 300 ml. lik baz ve en

az2 adel ve en az 60 ml. lik katalizör bulunmalıdır.
ı Hidrofilik olmalıdır. Islak yüzeylere tamamen yayılabilmelidir.
ı Tiksotropik olmalıdır. Ölçü basınç uygulandığında akmalı, bırakılınca da

durmalıdır.
ı Hastanın boğazına akmamalı ve üst çeneye uygulanırken damlamamalıdır.
ı Donma reaksiyonu çalışma zaınanının sonuna doğru ve aynı anda

başlamalıdır.
ı Donduktan sonra çıkarııası kolay olmalıdır.
. En az 6 dk toplam donma süresi olmalıdır.
ı Çalışma süresi en az2.30 dakika olmalıdır.
. Ürün, oriiinal aınbalajında son kullanına tarihi olmalıdır.
ı cE standaıılarında olııalı ve bu özelliği orijinal aınbalajı üzerinde

beliı,tilmelidir.
ı orijinal ambalajı içerisinde Tükçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
ı polieter l . Ölçil ile beraber her l0 adet alım için t adet ölçü karıştırma cihazı,

Z. Ölçti ınalzeınesi ve tabancası l 'er adet bedelsiz olarak verilecektir.
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oJENoLLÜ GEÇici Y.APlŞTlRtCı SiMA§,
. Geçici kı.ıron ve köprii yapıştırma işlemlerinde laıllanıma uygrın olmalıdır.
. Öjenol içermelidir.
o Artık parçaları kron içerisinde kalıp kolay temizlenebilmelidir.
. Ürün, diş üzerinde artık bırakmama[ıdır.
. ojenole bağlı olarak pulpa üzerinde sedatifetki yaratmahdır.
. Düşiik film kalınlığı oln-ıalıdır.
ı Donma süresi en az 4 dakika oln-ıalıdır.
. Ürün orijinal ambalajının içinde en az 25 gr baz ve en az 18 gr katalizör

bulunmalıdır.
. Ürüniin baz ve katalizör kısmı eşit miktarlarda karıştırılmalıdır.
. Ürün orij inal ambalaj ı içerisinde karıştırma k6ğıdı yer almalıdır.
. Ünin orijinal anıbalajı iizerinde soıı kı-ıllanma tarihi bulunmalıdır.
. Ürün cE standartlarına uygun olnıalı ve bu özelliği ambalajının üzerinde

betiı,tilmetidir.
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Koj\lPoZiT SE,ti

. Üri.in (% l00 nanoteknolojiyte iiretilmiş olma[ıdır.

. Üriin en az 4 gr lık şırıngalar halinde olmalıdır.

. Set içinde Al, ,A2, A3 renklerinin larklı opasitelerini içeren l2 tiip olmalıdır..

. Farklı opasiteler tbrklı renkte tiiplerle kodlanmış olmalıdır.
ı Dentin, gövde ve mine renklerinin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak en

fazla %o'78.5 ve hacimsel olarak en faz|a Yo63.3; şeffaf renklerinin içerdiği
doldrınıcu oranı ağırlık olarak en faz|a o/o72.5 ve hacimsel olarak en fazla
%55.6 olmalıdır.

ı Transltisent renkler dahil olmak i.izere tiim opasiteleri radyopak olmalıdır.
. Florosan özelliği olmalıdır.
. 200.000 çevrimden sonra aşınması en faz|a 7 mikron olmalıdır.
. lSO 4049 test n,ıethoduna göre esneme direnci en az 160 Mpa olmalıdır.
. Dentin. Body ve Mine renklerin polimerizasyon büziilmesi en fazla o/o 2

olına[ıdır.
. %o 5'den az TEGDMA içermelidir
. Dentin renklerinde en az'7, body renklerinde en az l7, mine renklerinde en

az 8 ve şetiaf renklerinde en az 4 renk alternatifi olmalıdır.
. Tek tabaka ve çok tabaka teknikleriyte uygulanabilme özelliği olmalıdır.
. urüniin renk seçme skalası olmalıdır,
. kolay ci16lanabilir özellikte olmalıdır.
. Geliştirilmiş renk uyı"ımtı olmalıdır.
ürtin cE standartlarında olınalı ve btı öze
betirtilmelidir

tliği orijinal aınbalaj ı iizeri
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BONDiNG sisTEMİ
. Hem total etch, hem self etch tekniğiyle uygulanabilmelidir
ı Istenildiginde hem tek kullanımlık blister formu, hem şişe formu olmalıdır.
ı Direkt anterior ve posterior kompozit restorasyonların bağlanmasında

kullanılabilmelidir
ı Indirekt restorasyonlarda gerektiğinde dual cure aktivatörü ile kullanılıp

kendiliğinden polimerize olma özelliği olmalıdır
. kök yüzeyi hassasiyeti tedavisinde kullanılabilmelidir.
. İndirekt simantasyon işleınlerinde dual cure simanlarla kullanıma uygun

olmalıd ır
. İndirekt restorasyonlarda geçici simantasyon öncesinde kavite ve dentin

verniği olarak kullanılabilmelidir.
ı caıı iyonomer restorasyonlarda koruyucu cila olarak kullanılabilmelidir
. pit ve fissüı, öııücülerle kullanılabilmelidir
. koııpozit, metal destekli porselen ve tam seramik restorasyonların ağız içi

tamirinde primer ile veya primersiz olarak kullanılabilmelidir
ı Aktivatörü ile birlikte dual cure veya self cure simanlarla ve kor yapım

materyalleriyle kullanılabilmelidir
. MDP lonksiyonel monomer ( l0-Methacryloyloxydecyl dihydrogen

phosphate) içermelidiı,
ı Çözücü olarak su ve etanol bazlı olnralıdır.
ı silan içermelidir
o Ph değeri 2.5 üzerinde olmalıdır
o kuru veva nemli dentine uygulanabilmelidir
ı Vitrebond co-polymeı, icermelidir.
ı Adeziv florid içermemelidir.
ı Buzdolabında saklamayı gerektirmemelidir
ı Ambalajı tek elle açılabilmelidir
. En az 5ml olmalıdır
. Tek kullanımlık blister ambalaj formu bulunmalıdır
Ürünün oriIinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanma kılavuzu da olmalıdır
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SPiRAL BİTİM VE CİLA DİSKLERi

. Urün; koınpozit, konıpomer, metal, seraınik, rezin modifiye camiyomer ,

bisakrilik geçici restorasyon materyallerinin cilalanmasında
kullanılabilmelidir.

ı 2 farklı gren boyutunda, 2 aşamalı bir sistem olmalıdır
. Tek bir formda olmalıdır
ı Farklı grenler farklı renk kodları ile ayrılmalıdır
. pop-on mandrel özelliği olmalıdır
ı Disk şeklinde, oklüzal yüzeylere ve ara yüzlere adapte olabilmesi için

parmaksı uzantıları olmal ıdr
ı Alüminyum oksit/ elastomer esaslı olmalıdr
ı Tek kullanımlık olmalıdır
ı soğutına gerektirmeden kullanılabilmelidir.
. Diğer yuvarlak disklerle koınbine kullanılabilınelidir
. Ürün; anterior ve posterior restorasyonların tüm yüzeylerine adapte

olabilmelidir
ı patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler

kolayca değiştirilebilmelidir.
. Ürün içerisinde l 0 adet kalın t 0 adet ince grenli spiral ve az I adet mandrel

bulunmalıdır.
ı Ürünün istendiğinde her kalınlıktaki spirallerin yedekleri temin

edilebilmelidir.
Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerindea

belinilıııelidir.
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çiNKo oKsiT öJENoL ( öLçü MADDEsİ )
ı katalizör ve base şeklinde iki ayrı tüpte olmalıdır.
. Bir dakikadan az bir stirede homojen pasta elde edilecek şekilde

karıştırılabilmelidir.
ı Doğru bir ölçü alacak akışkanlıkta olmalıdır.
o pürtizsi.iz kıvamlı kırılgan olmaınalıdır.
. Ağız içerisinde sertleşme stiresi 3-5 dakika arasında olmalıdır.
. Teslim tarihinden itibaren en az 2{iki) yıl miatlı olmahdır.
ı Türkçe kullanma kılawzu olmalıdır.
. TİTUBB kaydı olınalıdır.
. Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihine göre

en az iki(2) yıllık raf önırü olnıalı
. kullanım amacına ııygun olmalı.

00GAj\

AğE

POtAT



Cını Post

. Fiberi resin ile doyurulmuş, kendinden silanlı olmalıdır.

. Işıkla sertleşen kompozit resin ile doyrulmuş cam fiber yapıda
oIma lıdır.

. splintleme,direk sabitleme,indirekt sabitleme de kullanılmalıdır.

. Esneıne dayanımı 282MPa olmalıdır.

. yiiksek direnç özelliği göstermelidir.

. Geçici ve final sabit köprülerin güçlendiriImesinde, geniş
restorasyon ların desteklenmesinde ve sallanan dişlerde splint olarak
kullan ılmalıdır.

. Işıklasertleşmelidir.
ı Kesmek için özel bir makasa gerek kalmamalıdır.
. Aıııbalaj ı direk ışık aln,ıasını önlemelidir.
. Ambalajında 8.5cm uzunluğunda,2mm genişliğinde ve

0,2mmkalınlığında olmak iizere 3 adet splint bulunmalıdır
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LED IŞIK KAYNAĞI

. Cihaz ışık kaynağı 'Led' olmalıdır.

. Kablosuz olmalıdır.
ı Dolgu ve beyazlatma için arttırılmış ışık gücü ile şık ve ergonomik bir

cihaz olmalıdır.
ı cihaz üzerindeki LcD ekrandan çalışma ve cihazla ilgili bilgiler

grafiksel olarak takip edilebilmelidir.
. cihaz üzerinde gömülü halde ışık gücü ölçer bulunmalıdır.
. Lityum iyon pili şarj edilebilir olmah ve uzun süre çalışma imkAnı

vermelidir.
ı cihaz üzerinde aletin ısınmasına engel olacak fan bulunmalı ve

bö1,1elikle uzun süre aralıksız efektif olarak kullanılabilmelidir.
o pil gücü en aza indiğinde cihaz bir dakika süresince sesli uyarı

vermelidir.
. 3 farklı çalışma modu olmalıdır:
. l )M l (Hızlı polimerizasyon) Sertleşme süresi 8 sn.
. 2)M2 (Ramp polimerizasyon) Sertleşme süresi lOsn.
. 3)M3 (Dalgalı polimerizasyon) Sertleşme süresi ?0 sn.
ı Dalga boyu: 450-470nm aralığında olmahdır.
. Ağırlık yaklaşık l75gr. olmalıdır.
. LED ampul: 5 watt olmalıdır.
ı LED ampul ömrü için l00.000 saat garanti verilmelidir.
. lşık gücü en az l000mWicnı2 olmalıdır.
. cihaz ilk kullanımdan önce en az6 saat şarj edilmelidir.
. optik uç için parlamayı önleyici aparatı olmalıdır (Fiber optik uç)
. lşık uygulama ucu l35oc de oktavlanabilmelidir,
. cihaz 90 sn. den fazla süre kullanılmaz ise otomatik olarak

kapanınalıdır.Sistem fazla ısındığında güvenlik gereği otomatİk olarak
kapanmalıd ır
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