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MASAYA MONTE RETRAKIÖR SETİ
TE(\İK ŞARTNAMESi

l. Teklif edilen iiriinlerin i.izerinde markası, katalog kod numarası, lot numaralan ve CE işareti ile
iiriiniiı özelliğine bağlı olarak lock,unlock,ok işareti.malleable,radiolucent gibi yör{endirici ve
belirleyici işaretler silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır. Teklif edilen iiriintin katalog numarası,
ölçüleri ve katalog resmi birbirini futmalıdr.

2. Teklif veren firmalann teklif ettiği ünin özel iiretim olmamalı, üriiniin katalog numaralan ve
ölçüleri temin edilecek orijinal kataloglannda bulunmalıdır.

3. Teklifedilen iirtinlerin polisajı dtizgün ı-e piiriizsüz olmalıdr. Tavan lambası veya parlak ışık 
'

altında gözü alacak şekilde parlayan maddeden imal edilmiş olmamahdır.
4. Sistemdeki tiim parçalar metal a|aşımdan olmalı, farklı bir malzemeden olmamalıdır. -

5. Otoklava, paslanmaya, oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalı, bu özellik bir kalite kuruluşu tarafından
kullanılan materyalin kimyasal içeriği ile birlikte belgelenmelidir.

6. Sistem monte ediıip kilitlemeler yapıldığında set esnememelidir. Pozisyonunu asla bozrrıamalı,
gevşememelidir.

7. Tiim blade'ler, blade kolu iizerindeki y uvaya kilitlenip, 360 derece dönebilmelidir
8. Blade tutucu tizerindeki sıkma kolları değişik konumlarda da sıkma yapmalı, sıkma kolu hekim

tarafından çahşmayı engellemeyecek şekilde ayaılanabilmelidir.
9. Sıkma pozisyon klempi üzerinde açık r eya kilitli olduğu anlaşılır rumuz olmalıdır.
l0. Malleable olarak belirtilen blaydelere Luwet uygulandığında biikülebilınelidir.
l 1. fhale sonrası, ihaleye katılan isteklileıden kurumun belirlediği tarihte demo talep edilecek olup,

demo yapmayan isteklilerin teklifleri d :ğerlendirme dışı bırakılacaktır.
l2. Set' in tümü en az iki yıl fabrika garantisi. on yı| yedek parça temini ve satış sonrası teknik servis

hizmetleri garantisi altında olmalıdır.
l3. Sistem ile birlikte minimal kesilerde k ıllanılabilmek için tasarlanmış, 27,5xl8.4cm çaplannda

iki adet hilal halkadan oluşan ve batın ıizerinde pozisyonlandınlıp elastik kancalaı ile sabitlenen
bir adet çember retraktör temin ediinıe]idir. bu çember retraktör kataloğu ihale dosyasında
verilecektir aksi taklirde değerlendinııe dışı kalacaktır.

ı4. İhale öncesi teklifedilecek iiriin ilgili tirimde denetirilip uygunluk almalıdır. bu uygunluk
belgesini ihale dosyasına bırakılmalıc ıı. Aksi taktirde değerlendiıme dışı kalacaktır.

l5. Sistem aşağıda belirtilen ölçü ve özelIi.ı::ki parçalardan oluşma|ıdır.

MASAYA MoN f:: RETRAKTÖR SETİ PARÇALAzu;
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45006ca
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50000bl

Elite ll Rail clamr' \ıl2 cam Joints ,18"

Bilateral crossba , ; ','," x 13y2" x7',/."
34" Bilateral c!,osst ?r Hinged 11x81,/zx11"

Cam ll Clip-on Arg ing Handle 8'
Micro-Adj ll clitron Anglıng 10"

24. Anglğd Arm 1 1 ,( 13" @45'
24" Angled Arm €" l 16" @45'
Malleable 51mm ( .]03mm
Malleable E4mm ( :]gmm
Malleable 25mm -( :]03mm
Balfour 83mm x 12-'mm (3%" x 5")
Ba|four 83mm x7ü]rlm w/o Lips
Balfour 51mm X a 1 nm (2" x2")
lnstrument cas€ 2€" x 10" X 5"
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