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SEYY.AR (MOBİL -ÇANTA) DiŞ ÜNİT TEKNiK ŞARTNAMESİ
Unit Mobil olmahdlr.

Hava / Su Şırıngası , Tükürük Emici , Başlık Ve Mikromotor İçin en az 4 Ayrı Çıkış Olmalıdır

Hava/Su Şırıngası Cihazın Üzerinde Olmalıdır.

Temiz Su İçin Şişesi Olmalıdır

Başlık Ve Mikromotoru Çahştırmak İçin Ayak Pedalı Olmalı.

Ayak Pedalının Hangi Cihaz| Çahştıracağını Seçen Anahtar Olmalı

Baş|lk Ve Mikromotorun Hava Baslnclnl Ayar|amak için Düğmeleri olmalı
HaVa Baslnctnl Gösteren Gösterge olmah

Cihazın içine Monte Kompresörü olmalı

Sulu Ve Susuz Çalışmayı Seçebilmek İçin Düğme Olmalı

Pi5 su içİn Tak|hp Çıkarılabilen Şişesi olmahdlr

Çanta Dayanıkh olması için Metal olmalıdlr

Çanta Kolay Taşınması İçin Tekerlekli Ve Elle Tutulup Çekme Yeri Olmalıdır
22o v /5o H2 De Çallşmahdlr

AMALGAMATÖR 1x,ırsÜı, KARIŞTIRMA) TEKNİK ŞARTNAMESi
. kapsül amalgamların kanştırılması işleminde kullanıma uygun olmalıdır.
o koruyucu bir önlem olaak kapsül kanşıırıcı kısım özel bir kapaklı bölme

içerisinde yer almalıdır.
o karıştırn-ıa s[iresi 0 ile 30 saniye arasında ayarlanabilir olmalıdır. Ayarlanan karıştırma

süresi dij iıal ekranda görülmelidir.
ı cihazın zaman göstergesi dijital olmalı ve geriy,e kalan süreyi göstermelidir.
. Karıştırma fiekansı dakikada 4000 (+/_ 50) titreşim yapmalıdır.
ı sessiz çalışmalıdır.
o cihaz çalışırken kaymasrnı önlemek için 4 adet lastik pabuç olmalıdır.
. programlanan sürenin sonunda makine otomatik olarak durmalıdır.
o kapsül amalgamatör, cam iyonomervb... gibi kapsülleri kanştırabilmesi için kanştırma

çatalı olmalıdır.
ı cihazın alt kısmında üretici firmanın adı, menşei, cihazın seri numarı§ı ve teknik verileri

1"azılı olmalıdır.
. Ölçüleri 2l0x2O5xl20 mm'den büyiik, ağırlığı 3,1 kg'dan fazla olmamahdır.

t]\DoDoNTiK MiKRoMoToR (APEX Öı-çnnri İır sİRLixrE) ŞARTNAMESi
1_]rünün tork aralığı sürekli dönüşte 0,1 Ncm'lik artışlarla 0.6 - 4.0 Ncm arasında
olmalıdır.

[.lrün hem resiprokal hem de rotary hareket yapabilmelidir.

tlrün hız aralığı sürekli dönüşte 50 rpm'lik arıışlarla 250-1000 rpm arasında ve l00
rpm'lik aıtışlarla l000-1200 rpm arasında olma|ıdır.
- Ürünün belirlenmiş güç girişi DC l8 V 0.5 A olmahdır.
Ürünün şarj süresi yaklaşık beş saat olmahdır.
Ürünün boyutları Gl07 x Dl96 x Y107 mm olmalıdır.
Ürünün ağırlığı 580gr olmalıdır.
Ürünün motorlu e| a|eti O 22.6 x Ll33.5 mm boyutlannda olmalıdır.
Ürürıün motorlu el aleti 150 g (motorl el aleti kablosu dahil) olmalıdır.
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o Ürilniln anguldurvası dişli oranr 6:l olmalıdır.
. - Üriiniln anguldruva eğe sap bağlantısı a235mmISOl797-1 Tipl olmahdır.
. Ürtlntln anguldruvası tufucu tipi basmalı düğne olmalıdır.
. Ürtiniln anguldruvasının ğrlığı 36 gı olmalıdır.
. - Ürtlniln AC adaptörilniln girişi AC 100-240 V 47-63 Hz olmalıdır.
. - Ürüntln AC adaptöriiniin çıkış DC l 8 Y 1,67 A olmahdır.
. Ürünün AC adaptöriinün boyut|an G62 x D37 x Y l 09 mm olmalıdır.
. Ürtlntln AC adaptörilniin ağırlığı 300 g olmalıdır.
. Ürünün kullanım için çevre koşullan sıcaklığı 10'C - 40'C (50'F - l04'F) aıasında

olmalıdır.
. Ürilniln kullanım için çewe koşull arı nem 30Vo - 75% arasında olmahdır.
. Ürilniln kullanm için çevre koşullan atmosferik basınç 700hPa - l060hPa arasında

olma|ıdır.
. Üriiniin motor el aleti yanlış kullanıma bağlı bozulm4 aşın ısınma veya kınlııa gibi bir

anormallik nedeniyle dururs4 kontrol iinitesinin durumunu otomatik olarak denetlemeli

anormalliğin nedenini saptamalı ve LCD panelinde bir hata kodu göriintiilemelidir.
. Üriin IEC60601-1 Güvenlik ve IEC 60601-1-2 EMC (Elektromanyetik uyumluluk) CE

Uyum İşareti standartlan ve koşullanna uygun olmalıdır.
Ürtlntln oToMATİK GERi DÖNME OTOMATİK DURDIJRMA , oTOMATİK GERi
DÖNME KAPALI olmak üzeri 3 farklı otomatik geri dönme modu bulunmalıdır.

. Ürünün AÇMA/KAPAMA düğmesi motor el aleti üzerinde olmalıdır.

. Ürünün AÇMA/KAPAMA düğmesine 1 saniyeden daha uzun siire basılı tufulduğunda,

motorlu el aleti, düğme basılıyken çalışmah, tuşu bırakıldlğnda dururmalıdır.
. Ürilnde işlem yapmadan 10 dakika geçerse, güç (otomatik kapanma işlevi) otomatik

olarak kapanmahdır.
. Ürtlniln ses seviyesi, 3 farklı seviyede ayarlarıabilir olmalıdır.
. Ürtın şarj edilebilir Nikel Metal Hidrit (NiMH) pil ile çalışmalıdır.
. Ürtlnün anguldruvası 6 ayarlanabilir başlık pozisyonunda bağlanabilfu olmalıdır.
. Ürtlntlrı pilinin o anda kalan miktannı göriintiilemelidiı.
. Ürtlniln pili şarj edilirken pil işareti hareketli olmalıdır.
. Üriin kullarıılan eğenin geçerli dönme yöni.iıü göri.iırıtülemelidir.

. Ürtinün LcD paneli iizerinde seçili eğe sistemi, seçili eğe, dönüş luzı, tork limit değeri,

tork çubuğu, seçili otomatik geri dönme modu gösterilmelidir.

. Ürtinün çalıştırma paneli ilzerinde güç düğmesi, hız ayar düğmesi, tork düğmesi, sistem

düğmesi, eğe ayar düğmesi, geri dönme düğmesi, otomatik geri dönme düğmesi,

kalibrasyon düğmesi, Hafizaya alış düğmesi, ses seviyesi ayaı düğmesi bulunmalıdır.

. Üriinün çalıştırma paneli iizerinde kontrol iinitesinin elektriğe bağlı olduğunu gösterir

yeşil ac-in lambası bulunmahdır.
. Ürtıntın çalıştırma paneli tizerinde pil şarj edilirken veya yenileme modundayken ve hata

durumunda turuncu renkte yanar veya yıınrp söner şarj lambası bulunmalıdır.
. Endo cihazı ile beraber aşağda özellikleri belirtilen apex cihazı da beraberinde

verilmelidir
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. L:rün AAA l .2V l000 mAhNiMHsarj edilebilir pil ile çalışmalıdır.

. Ürün kök kanalı tedavisi sırasında kanal apeksinin konumlandırılması amacıyla
kullanılmalıdır.

o Ürün şarj aleti ile birlikte gelmelidir.
ı İJrünün yanında aksesuar olarak klipsi, ölçüm kablosu, iki adet dudak klipsi, bağlantı

kancası gelmelidir.
. Ü'rün kablolarını kontrol etmek amacıyla bağlantı test özelliğine sahip olmalıdır.
o Ürünün dört farklı seviyede ayarlanabilir ses ayan olmalıdır.
. Ürün tanınmasına yardımcı olamak amacıyla demomodu içermelidir.
. Ürün kanal içinde ilerleme durmunun izlenmesini sağlayan sesli uyan özelliğin sahip

olmalıdır.
ı lrriin kullanımdışı kaldıktan üç dakika sonra otomatik kapanmalıdır.
ı İ- riiniin bol,utları 66 x 55 x l8mm olmalıdır.
ı Ürünün ağırlığı 55gr olmalıdır.
o (jrünün ekranı renkli LED'ler olmahdır.
. Ürün girişi l00-240 V AC - 50 -60 Hz çıkışı 6 V DC + 5% l000mA lik harici bir şarj

aletine sahip olmalıdır.
. ("rtin apikal bölgesi 0.0 ile 0.0 arasında derecelendirilmiş üç çubuğa aynlmalıdır.
. Ürün Apikal öncesi uyansı 2.0led ışığının yanması ile başlamalıdır.
. Ürün eğe Apikaligeçiğinde kırmızı bir ovER yazısı ile uyarmalıdır.

ELMAS FREZ(AERETÖn iÇix)
. Airatör için olmalı ucu elmas ile kaplı allı kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.
o oriinal ambalajlarda olacak, ambalaj şekli mavi vinly plastik blister ambalajda olmalıdır.
o lJakıIdığında ambalajın ön yüzünde frezlerin boyutu görünecek şeffaf bir naylon muhafaza

içerisinde olacaktır.
. .Anıbalai sistemi blister içerisinde tek tek olmalı ve üzerinde etiketi bulunmalı ve bu etiket

yırıı lmadan frez çıkartılamamalıdır.
ı Muhıelif boyutlarda olmalıdır.
o Iarklı gren yapılarında olmalı bunlar standart ML, Coarse MLX, FineF,XfExtrafine ve UF

liltra tlne şeklinde olup elmas kaplı bölüm ile paslanmaz çelik gövde arasında olan
ilaiı,esel boşlukta tiezin özelliğini gösteren renkleri bulunmalıdır.

o Eln-ıas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.
ı Şekil ve biçim yönünden referans no, rsono ve lot nırmaıası olmalıdır.
. Frezin markası uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaralan blisler ambalajın ön

yüzünde veya arka yüziiıııdeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır.
. A),rıca muhtelif ebatlardaki frezin tip ve tür özelliği ambalaj üzerindeki etiket üzerinde

1,azılı olmalıdır.
o [)isposeble olmayacak (birden fazla kullanılabilecek), otoklav sterilizasyonuna dayanıklı

olacak.
. İıhal malı olacaktır.
. 'tiTUBB Kar,dı olmalıdır.
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o su ile çözünen. kolayca temizlenip ve çıkarılabilme özelliğine sahip olmahdır.
ı kök kanalına mükemmel ulaşılabilirlik ve karşı kirlenmeyi önleme özelliği olmalıdır.
ı serı doku oluşumuna engel olmalıdır.
. siiı dişleri için kök kanal dolgu özelliği mevcuıtur.
o ]\letabolizmala herhangi bir yan etkisi olmamalıdır.
o ]\{ükemmel antibakteriyel etki ve radyopasite olmalıdır.
ı kullanılmaya hazır önceden hazırlanmış malzeme olmalıdır.
ı Hazır ürün kanal içine kolayca şırınga edilebilmelidir.
o Kirlenmeye karşı etkili olacak şekilde tek kullanımlık uçları olmalıdır.
ı [,çların kontrollü kullanımını sağlayan bir halka olmalıdır.
. sıeril ı,e tek kullanımlık uçları olmalıdır.
o Şırınga içerisinde 2.2 gram karışım olmalıdır.

CAM KARBOMER DOLGU
o AzalııImış çözünürlük. daha fazla basınç ve eğilme mukavemeti ve yüksek aşınma direnci

için özel olarak hazırlanmış dolguya ve flüorapatit/hidroksiapatit partiküllerine süip cam
il onomer restoratil' maıeryal olmalıdır.

o [Jiü ou),umIu olmalıdır.
. Denıin ve mineye kimyasal bağlanmalı dentindeki boşlukları sızdırmaz şekilde

doIdurmalıdır.
ı Nanoteknolojiflüoroapatitpartikülleri içermeli ve remineralizasyonu hızlandırmalıdır.
. Reçine solvent ve metal içermemelidir ve anılan özelliğine bağlı olarak monomersiz

olmalıdır.

Rad1,oopak olmalıdır

NI TI DÖNER EĞE §ARTNAMESI
ı Ürün NiTi alaşımından yapılmış olmalıdır.
. İ-ırün çok|u koniklik açısına sahip olmalıdır.
. [.'rün Shaper ( Şekillendirici) ve Finisher (Bitirici ) diye adlandırılan iki farklı grupıa

olacaktır.
. Ürününün kronal genişletmeye yarayan eğelerinin bu genişletmeyi sağlamak amacı1,Ia

artarak anan koniklik açısına sahip olmaIıdır.
o (jrününün apikal şekillendinneye yarayan eğelerinin bu şekiltendirmeyi sağlamak

anracı1,1a azalarak artan koniklik açısına süip olmalıdır.
. Lırünün Fiııisher tarzı eğelerinin en uç çapları ISO standardına göre 0.20 0.25 0.30 0.40 ve

0.50 mm çapında olacaktır.
o (-ırünün kesitleri üçgen konveks bir yapıda olacaktır. son üç bitirici eğe için modifiye

üçgen konvekse kesite ilaveten her kenannda oluklar bulunacaktır.
. [.lrünün en uçIarı kesmeyen rehber uç seklinde olmalıdır.
. [.'rünün tum bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmısolacaktır.kanal eğeleri standart eğe renk

kodlarında olacaktır.
. Renk halkası olmayan kanal eğesi l9 mm olacaktır.
o Renk halkası olan kanal eğelerin 21 ve25 ve 3lmm'lik boylan bulunacaktır.
o Tüm bitiın eğelerinin uçları yuvarlatılmıs olacaktır.

Kanal eğelerinin optinıal dönüş hızı 250 de irldakika olacakıır.
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REsiPRoKAL SİSTEM EĞE ŞARTNAMESİ
- Ürün Resiprokal hareketle çalışmal|dIr.
- Ürün 21,25,3lmm uzunluklarda bulunmalıdır.
- Ürün 20,25,35 ve 45 numaralara sahip olmalıdır.
- Ürün dört adet kök kanal eğesinden oluşmalıdır.
- Ürün 20 numarall kök kanal eğesi .07 ilk tapera sahip olmalldlr.

- Ürün 25 numaralı kök kana| eğesi .07 ilk tapera sahip olmalldlr.

- Ürün 35 numaralı kök kanal eğesi .06 ilk tapera sahip olma|ıdır.

- Ürün 45 numaralı kök kanal eğesi .05 ilk tapera sahip olmahdlr.

- Ürün asorti olarak dörtlü blister paketlerde bulunmalıdır.

- Ürün sortie olarak üçlü Veya altılı blisterlerde bulunmalıdır.
, Ürünün her boyuna ait gutta percha ve paperpointe sahip olmalıdır
- Ürün kullanıma hazır steril şekilde gelme|idir.

- Ürün 5ap üstünde uzunIuğu gösteriri beyaz çizgiler bulunmalıdır.

- Ürün NiTi olmalıdır.

- Ürün Gold lslsal aşleme taba tutulmuş olmalıdlr.

TROMBEL ORTA BOY
l. Paslannıaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

2. l34'C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.
3. Kapaklı olmalı ve kilit sistemi olmalıdır.
.{. l]zerinde taşıına amaçlı tutacak kulp olmalıdır.

5. l-rombelin üst kuşağında hava]andırma manşeti olmalı sügü sistemi sağa sola kolay

bir şekilde hareket ettirilip sabitlenebilmelidir.

6. Kenarlarında çeper bulunmamalı ve polisajlanmış olmahdır.

7. l 5x l 9 cm (+3cm) ebatlannda olmalı
8. Tamamı için en az 3 (üç) yıl garanti verilmelidir.

9. komisyon tarafindan değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.
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ı set içinde toplam 6 eğe olacaktır.
ı Her bir eğe grubunun sortisi 6 eğelik paket halinde ayn olarak satın alınabilecektir.
ı 25 mm.lik standart boydaki her bir ege uzerinde l 8,l9,20 ve 22mm.

Ierdeisaretbulunmal idir.
ı Egelerin başlık icine giren sap kısmı l3mm. olacaktır.
ı steril cdilebilir sırala\ ıcısı gerektiğinde temin edilebilir olacaktır.
o l:ğeler crorın-dtırın 1,öntenıiyle kullanıma uygun olacaktır.
o Ürünün ı,apısındaki nikel oranı genel orana kıvas ile Yo 54.5 - 57 arasında olmalıdır..
o Başlangıç seti içerisinde her bir eğe için gereken tork değeri belirtilecektir.
ı Egelerin tamamının aynı zamanda el icin kullanılabilen versiyonları gerektiğinde temin

edilebilir olacaktır.
. sistenrin re-treatmenı egeleri gerektiğinde temin edilebilir olacaktır.
ı sisıemin her bir biıirici eğenin şekil ve çapına uygun gutla perkaları ve paperpointleri

geı,ektiğinde temin edilebilir olacaktır.


