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4 TİBLAL MOBIL INSERT 100; ADET
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7 PATELLAR KOMPONENT 10 ADET
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HiPERFtEKsiYoNA iziN VEREN (cR_Ps) MoBitE ToTAL Dlz PRoTEzi TEKNlK şARTNAMEsı
1, Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır,

2. Kesen ve koruyan seçenekleri ameliyat sırasında hazır bulunmalıdır,

3. Femoral komponent Co-Cr-Mo alaşımdan mamül olmalıdır.

4, Femoral komponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonu sağlamak için femur kondiline

saplanan iki adet çıkıntısı (peg) olabilir.

5. Femoral komponent en az 6 boy olmalıdır.

6. Femoral komponent tibial komponentin en az bir büyük veya küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.

(ör. 5 no femoral komponent 4 veya 6 no tibial komponent ite kullanılabilmelidir)

7. Femoral komponent iç yüzeyleri çımentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş

olmalıdır.
8. Femoral komponent kesisi için ldereceden 12 derecekadar valgus açısından herhangi biri

seçilebilm e lidir.

9. Femoral d|ş rotasyon implant dizaynl ile sağlanmalı veya kesim klavuzlarında dlŞ rotasyon Verecek

şekilde değişiklik ya pıla bilmelidir.
1O. Tibial komponent Co-Cr-Mo veya Ti-Al-V alaşımlarından mamül olmalıdır,

11. Tibial c/R (Koruyan) komponent simetrik yaprya sahip olmalı, sağ ve sol olarak aynlmamalldlr.

12. Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla kanat olmahdIr,

13. Tibial komponent en az 5 boy olmalıdır.
14. Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüz|enmiş olmalıdır.

15. Tibial kesi gereğinde posteriora eğimli yap|labilmelidir.

15, Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller klavuz ile yapllmasına Vaka İçinde karar

verilebilmeli, her iki donanlm set içinde mevcut olmalıdır.

u. Tibial insert yüksek kalite UHMwPE'den imal edilmiş olmahdlr. Polietiıenin kalitesi deneyselVe

klinik çahşmalar ile ispatlanmış olmahdır.

18. Tibial kesen insert kalınlıkları en az 9 mm'den başlamak üzere en az 5 kalınlıkta olmalıdır.

19. Tibial koruyan insert kalınlıkları en az 10 mm'den başlamak üzere en az 5 kahnhkta olmahdlr.

20. Tİbial insert diz hareketleri sırasında hem tibiaı komponent üzerinde kayarak veya dönerek

hareketli (mobile bearing) olmalıdır.
21. PateIlar komponent tibial komponent için belirtilen nitelikteki polietilenden tek parÇa mamül

olmalıdır.
22. Patellar komponentin en az 4 boyu bulunmalıdır.

23. pateıla komponentinin iç yüzeyınde rotasyon önleyici en az üç adet ç|klntı (peg) olmalıdır.

24. Gerektiginde primer vakatarda tıbıal componente stem takılabilmelidir,

25. Mevcut stem uzatmalarln 3omm1oo, 15o mm olmak üzere en az 3 boyu o|malıdır

26. Sistemin gerektiğİnde revizyonu olmalıdlr.
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HiPERFitEKsiYoNA iziN VEREN (cR_Ps) FixED ToTAt Diz PRoTEzl TEKNiK şARTT\|AMESi

1. Femoral komponent Co-Cr-Mo alaş|mdan mamül olmalıdır.

2. Femoral komponent anatomik yapıya sahip o|malı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır,

3. Femoral compenent Koruyan ve kesen yapıda ikisde mevcut olmalıdır.

4. Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır.

5. Femoral komponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonu sağlamak için femur kondiline

saplanan iki adet çıklntısı (peg) olabilir.

6. Femoral kesi blokları, 4 kesiyi aynı b|okla yapabilmeli ve her 5 ölçü için için ayrl ayrl olmahdlr.

7. Femoral komponent en az 5 boy olmalıdır.

8. Femoral komponent tibial komponentİn en az bir büyük veya küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.

(ör. 2 no femoral komponent 4 veya 6 no tibial komponent ile kullanılabilmelidir)

9. Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş

olmalıdır.
10. Femoral komponent kesisi için 1dereceden 12 derece kadar valgus açısından herhangi biri

seçilebilmelidir.
11. Femoral dış rotasyon implant dİzaynl ile sağlanmalı veya kesim klavuzlarında dış rotasyon verecek

şekilde değişiklik(3',5',7',9"açı) yapılabilmelidir.

12. Tibial komponent co-cr-Mo veya Ti-Al-V alaşımlarından mamül olmalıdır.

13. Tibial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla kanat olmaltdlr.

14. Tibial komponent en az 5 boy olmalıdır.
15. Tibial komponent iç yüzeylerİ çimentoyu tutacak şekilde kumlanmlş veya pÜrüzlenmiş olmalıdır.

16. Tibial kesi gereğinde 0-15 derece posteriora eğimli yapılabilmeIidir.

17. Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller klavuz ile yapllmasına vaka içinde karar

verilebilmeli, her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.

18. Tibiat insert yüksek kalite uHMwPE'den imal edilmiş olmalldlf. Polietilenin kalitesi deneysel ve

klinik çalışmalar ile ispatlanmtş olmalıdır.
19. Tibial insert kalınlıkları en az 9 mm,den başlamak üzere en az 5 kaltnllkta olmalıdır.

2O. Tibial insert diz hareketleri sırasında hem tabial komponent kaymayı önleyen ve sabit fixed olmaıı

kesen ve koruyan şeklinde her ikiside ameliyatta hazır bulunmalldır.

21. Patellar komponent tibial komponent için belirtilen nitelikteki polietilenden tek parça mamül

olmalıdır.
22. Patellar komponentin en az 4 boyu bulunmalıdır.

23. patella komponentinin iç yüzeyinde rotasyon önteyici en az üç adet çıkıntı (peg) olmalıdır.

24. Gerekti8inde primer vakalarda tlblal componente stem takllabilmelidir,

25. Mevcut stem uzatmalarln 3omm1oo, 15O mm olmak üzere en az 3 boyu olma|ıdır,

26. sistemin gerektiğinde revizyonu olmalıdır.
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