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I]EMi RBAŞ 1,EKNiK ŞARTNEM E

1) Tek kullanımlık implant cerrahi seti: Oriiinal paketinde olmalı Gamma ile steril edilmiş

olmalıdır. İçerisinde :

. 1Adet Hasta Üstü Örtüsli 75x100
o 1AdetAlet Masa Örtüsü 75x75
. 5 Adet Gaz Tampon
. 1Adet Kurulama Bezi 40x40

o 1 Adet Atık Torbası 55x40
. İ nJet Standart Cerrahi Önlük Small, Medium, Large olmalıdır

. Ürünün hepsi steriI paket içerisinde olmalıdır

2) Aspiratör ucu:

. Tek kullanımlık olmalıdır

. Beyaz olmalıdır
o yankouver aspirator hortumu ile uyumlu olmalıdır

. Dokuyu tahriş edici olmamalıdır

3) Gaze İodoforme:

İyodoform emdirilmiş şerit şeklinde gazlı bez içeren cam şişede buIunmalıdır,

4] Bein elevatörü:

. Elevatörlerinin uç kısımları cerrahide kullanıma uygun olmahdır, kullanım sırasında

eğilmemelidir.
. Üzerlerinde firma logosu ve menşei silinmeyecek şekilde yazılı olmah,

. Üretici firma tarafından verilmiş alaşım analiz raporu bulunmalı,

. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,

. Aletlerin hepsi standart şekilde olmalıdır,

. Aletler 200 dereceye kadar kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona

uygun olmalı.
. Uluslar arası sertlik derecelerine göre 48-52 Rockwell sertlikte olmalıdır

.istenildiğindeAletlerkorozyontestinetabitutulabilecektirVebutestlerinmaliyeti
yüklenici firma tarafından karşılanmalıdır, Bu durumu belirten taahhütname ihale

dosyasında
olmalıdır
.Fabrikahatalarınakarşı2yılgarantiliolmalıdır.Satıcıfirmatarafındanihaledosyasında
garanti taahhütnamesi bulunmalıdlr,

5) Tombs elevatörü:
. Elevatörlerinin uç kısımları cerrahide kullanıma uygun olmalıdır, kullanlm sırasında

eğilmemelidir. Çift paketlenmiş olmalıdır sağ ve sol

. üzerlerinde firma logosu ve menşei sitinmeyecek şekilde yazılı olmalı,

. Üretici firma tarafından verilmiş alaşlm analiz raporu bulunmalı,

. Aletler paslanmaz çelikten imaI ediImiş olmalı,

. AIetlerin hepsi standart şekilde olmalıdır,

.Aletler2O0dereceyekadarkuruhavasterlizatöründeveotoklavdasterilizasyonauygunolmalı.

. UlusIar arasl sertlik derecelerine göre 48-52 Rockwell sertlikte olmalıdıı

.istenildiğindeAletlerkorozyontestinetabitutulabilecektirvebutestlerinmaliyeti
yüklenici firma tarafindan karşılanmalıdır, Bu durumu belirten taahhütname ihale

dosyasında
olmalıdır
. Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır

dosyasında garanti taahhütnamesi bulunmalıdır,
. satlcl f'irma tarafından i



6J Mikromotor
o Halihazırda kliniğimizde bulunan Bienair marka Fizyodispenser ilc uyumlu olmalıdır

.Mikromotor,kömürsüzVepervanelikendindensoğutmasisteminesahipolmalıdır.
o Mikromotor ISO 3964 ile uyumlu olmalıdır,

. Ürünler en az ikiyıl garantili olmalıdır

7) Piezzo cerrahi
ı Cihaz, ağız cerrahasi, implantoloii saha hazırlığı, kemik hasatı, sinüs cerrahisi,

osteoplasti, diş çekimi ve kist cerrahisi şartlarına uygun olmalıdır,

. cihazda 3 farklı mod seçeneği olamalıdır,

o Cihaz,28,32 kHZ frekansında çalışmalıdır,
o Cihazın su akış oranı 10-B0 mL/dk aralığında olmahdır,

o Cihaz başlığı en az 32.000 LUX l,ED ışık üretebilmelidir,

. Brust fonsiyonunu devreye sokacak düşma olmalıdır,

o LED ekranlı olmalıdır.
. Otomatik temizleme maksimum 30 sn içerisinde yapılmalıdır,

o Yumuşak dokuyu kesmemelidir,

.Cihaz,supompaslilebirliktekontrolünitesi,2mkabloluotoklavlanabilirışıklıbaşlık,
otoklavlanabilirkablo,IPX(sertifikahayakpedalı,sterilizasyonkaseti,l5adetuç,uç
standı,7adethortumkıskacı,ladetserumveşişeaskısı,uçanahtarı,ladetydekVA
ampul, 5 adet disposizble serum hortumu ile birlikte verilmelidir,

. uçlar katalogdan seçilecektir,

. Ürün en az iki yıl garantili oImalıdır

BJ Lagenback ekartor, obvezeger ekartor, lagenback (fork) ekartor, dişsiz penset, kanal

ekartorü, roux ekartor, kemik ktireti, rounger, kemik keskisi, boyama klembi, kemik

kaliberi, kemik öğütücü, çamaşır klembi, metal aspiratör ucu, mosquito klemp:

. Aletter, paslanmaz çetikten imal edilmiş.olmah, polisajı düzgün ve pürü,zsüz

olmalıdır. c".rrt l ,ı"İı-"l trr"n'İ".ur., ve mikroskop İşığı altında gtjzü alacak Şekilde

parlayan malzemedeİ v,p,lrn,ş olmamalıdır, İmalat vcya tıbbi nedenler ile

paslanmaz çellX a,ş,na" Tileİ '"t",y,lle,den üretilmiş cerrahi aletler teklifte

belirtilecektir.
o Aletler kuru hava, otoklav Ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalı,

aşınmamalı ve paslanmamalıdır,
. Aietler, alet yıkama makinesinde ve kimyasal solüsyonlarla yıkanmaya uygun

olmalıdır.
. Muayene ve kabul komisyonunca gerek görüldüğü takdirde her bir alet ayrı ayrı

korozyon ," ,",".v,İ l",lik testüeİlne ta6i tutulacak olup, korozyon testi giderleri

satıcı fi rma tarafından karşılanacaktır,
. Aletlerin her birinin üzerinde katolog numarası, markası, imal edildiği ülke yazılı

olmalıvesilinmesimımktinolmJrnalıdır.Yazılaraletterinyüzeyindepürüz
oluşturmamalıdır.

. Aletler oriiinal ambalajında olmahdır,

. Aletlerin eklem yerlerİçok rahat çalışabilmeli ve paslanmamalıdır,

o Aletler kabul komisyonu tarafından katalogdan seçiIecektir,

.ListedebulunanDişhekimliğiCihazlarıveF]lAletleriiçinenaz2[iki]yılGaranti
süresi verilmesi gerekmekted ir
ıdare teklif cdile n malzen,ıeleri n numunelerini gerek gördüğü zaman ist

durumda firma en çok 3 (üç) gün içerisinde numun e vermek zorundadır

Gerekli hallerde ISo ve CE (Certificate Europe) Serti fikalart isten

bilir



Aletlere ait ori'inal katalog, kitap şeklinde mut]aka sunulacaktır, Fotokopi Vb,

çoğaltma yöntemleriyle "la, "jİİ,L 
İosy,, U,oşıirl",.ve burıa dayalı teklifler kabul

edilmevecektir. Katalogda 
""gtiJt"iİ,"v"n malzemelcrIc ilgili teklifler

değerlendirilmeye alı n mayacaktı r,

9J Ridge split kemik keski seti

o paslanmaz çelikten ımal edilmiş olmalı, polisajı düzıün ve pürüzsüz olmalıdır,

Cerrahi aletler tarr" ı"rii..l r"'riıtroiı.op iş,ğ, ,it,n,ı, nörü alacak Şekilde ParlaYan

malzemeden yapllmış ;ffi;,;;;.-i; l;,, ;E1 tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik

dışındadiğermat".v,ıı",i""ıi."iiimişcerraıııiıetlertekliftebelirtilecektir,
ı Kuru hava, otoklav ;;;;;;;i i"lüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalı,

aşınmamalı ve paslanmamalıdır,
. AIet yıkama mr1.1n",injl ," 1,1,yasal solüsyonlarla yıkanmaya uygun olmalıdır,

. İet iİ"ri.inde aşağıdaki el aletleri bulunmalıdır

o Chisel and mallet straight (3,8 mm) - 1 adet

o Chisel and mallet curved [3,8 mm) - 1 adet

o Chisel and mallet straight (7,5 mmJ - 1 adet

o Chisel and mallet curved (7,5 mmJ - 1 adet

o Chisel and mallet double cut (6 mmJ - 1 adet

o Chisel and mallet double cut (9 mmJ - 1 adet

o Çekiç

10J Trephane frez:

ı Paslanmaz çelik üretim olmalıdır

. Minimum 16 mm uzunluğunda olmalıdır

o otoklavlanabilmelidir
. Yüzeyi mm olarak kalibre edlimiş olmalıdır,

. Mosquito klemp
o Çok hasİas ve eğri uçlu uçlu olmalıdır,

o 125 mm boyunda olmalıdır,
o Paslanmaz çelikten yapıtmış olmalıdır,

o Prsü"nmay" ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır,

o steriledilebilmelidir,
o Kemik öğütücü

o Materyali : Medikal sınıf paslanmaz çelik olmalıdır,

o Gövde Yapısı : Sterilizasyon Ve uzun dönem kullanımda korozyon ve

oksidasyon oü,şumun" 
"ngel 

olacak gövde tasarımına sahip olmalıdır,

" İ', İrrj a*rrım Özelliği :Alınan greftin yerleştirileceği hazne titanyum

dişlere sahip olmalıdır^

o Çrp r".".. Özelliği : İstenilen granül boyutunun ayarlanabilmesi için sap

kısmında regülatörü bulunmalıdır


