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Harran Üniversitesl Araştırmı ve Uygulama Hastanesl

Sıra No: 03l35
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: DİŞ PoLK._ 95 KALEM TIBBİ SAR_F MALZEüVG ALIMI
Fiş Kodu :

YAKLAŞİK MALiYET İÇiNDİR
Son TeklifTarihi: l5.0ı.201E SAAT t2:00

s.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fİyat

Tanlmlaylcl Fİrma ve
uBB

TEK KULLANİMUK İMPLANT
CERRAHİ SErİ

1000 ADET

2 ASPİMTÖR UCU 1000 ADET

3 GAZE İODOFORME 150 ADET

BEİN ELEVATÖRÜ 20 ADET

5 TOMBS EIEVATÖR SETİ 10 ADET

6 MİKROMOTOR 4 ADET

7 PiEz:o ciHAzI 1 ADET

8 LAGENBACK EKARTÖR 10 AOET

9 OBVEZEGER EKARTÖR 2 ADET

10 LAGENBACK FORK EKARTÖR 2 ADET

11 RİGDE sPLiT KEMİK KEsİd
sErİ

1 ADET

!2 PENSEr DİŞSİZ 20 ADET

KANAL EKERTÖRÜ 2 ADET

14 ROUX EKARTÖR 2 ADET

15 KEllİK KÜREn 4 ADET

16 RoNGEUR 2 ADET

I7 KEMIK KESİCİ t ADET

18 BoYAı,4A KLEı4Pi 2 ADET

19. KEMİK KALİBERİ 2 ADET

20 KEMİK öĞün]jcü 1 ADET

2I çAl4AşlR KLEMBl 12 ADET

22 MEIAL ASPİRATÖR UCU 3 ADET

TREPHERE FREZ 1 ADET

24 MOSQUİTO KELMP 10 ADET

25 ÇİNJ(O FOSFAT SİMAN GOZ-
uKm

10 KUTU

26 DONER ALET EGESI 30 ADET

27 HED5rROM KANAL EĞEsİ 50 PAKET

28 KoMPOzrr sEr 3 KUTU

29 KuRuTı,lA KAĞIDI 50 KuTU

30 8oNDıNG FıRçtsı 20 KuTlJ

l1 GATES GALİDEN XANAL FREZİ 6 PAKET

32 FİBER POST SEn 4 ADET

33 ELlYAs FREZ 500 ADET

34 ÇELİK FREZ 200 ADET

MIKROMOTOR 6 ADET

36 AGIZ ıçı (FosFoR PLAK)
sENsÖRÜ No:2

30 ADET

Adres: Araştırma v. Uygulama H.stanesi osmanbcy K6mpusu ŞANLIURFA
ırtibat te|cfon : T€ı.: 0 (4l4) 344 41 65 Faks:0(4ı4)3444t69
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37 AĞız İçi (FosFoR PLAK)
sENsöRü No:3

2 ADET

38 TuTUcUsuz NlATRis SETT 30 PAKET

39 çİNKo oKsiT öJENoL]-İKiT 4 ADET

40 ÇİNKO OKSiT ÖJENOL TOZ 4 ADET

41 PEIRi |(ABI (FREZ İçİN) 15

42 AYNA SAPI 100 ADET

43 ARA YÜZ ZIMPARALARI 200 ADET

44 ARTlKiLAsYoN KAĞIDI 100 ADET

45 KAtsiYuM HiDRoKsn EsAsu
GEÇİCİ KANAL PATI

24 ADET

46 FosFoRİK AsiT JEtı 5 ADET

47 İŞİKU KOMPOZiT BONDU
(sEtF-ErcH)

10 KuTU

48 DEViTALİZE A]AN
(ARSENİKsİz)

3 ADET

49 KOMPOZn BİTİRME FREZİ 100 ADET

50 KAMA crAHTA) 10 KuTu

51 BRtNIsUAR 40 ADET

AMALGAN FULVARİ 40 ADET

53 SİMAN FULVARI 40 ADET

54 SİMAN SPATULÜ 30 ADET

55 AĞIZ SPATUtÜ 40 ADET

56 EKSKAVATÖR 40 ADET

57 PREsEL 40 ADET

58 soND 40 ADET

59 AEROTÖR CIHAZ! 5 ADET

AMALGAM CİLA LASTİĞİ 60 ADET

61 HASTA ÖNLÜĞÜ 50 RuLo

62 20 KUTU

53 LENTULo KuTU

64 iYoDoFoRM EsAsu GEçİcİ
KANAL PAT!

10 ADET

65 SPREADER (20 ) 15 ADET

66 sPREADER (25) 1s ADET

67 PAMuK 500 ADET

68 MiNERAL TRİOKSn AGREGAT 4 KUTU

69 AMALGAM KAPSUL 2 KUTu

70 LAsTiK BAĞcrKLt MASKE 40 ADET

7I TtRNEF 40 ADEr

72 sAKşIN 1000 ADET

73 GEÇici DoLGU MADDEsi 20 ADET

TRoMEa (BüvüK BoY) 5 ADET

75
-xöx rıııct DoLGu paı 12 ADET

76
-SffiaE|KANAL DoLGu
MAtzEMEsl

24 ADET

77 |2 KuTU

J8 KANAL GUTTASI (15) 12 PAKET

79 KANAL GUTTAsI (154,0) 10 PAKET

80 KANAL GuTIASI (45-80) 15 PAKET

81 KANAL ğEKİLLENDiRME
nrsipnöx.ar ııiri srri

50 ADET

82 pıpEn -F6 ıtr ııo:co 40 KuTU

83
-rııItqüIAEiı- 8 KUTU

84 RENKu Kol,iPoMER 1 KUTU

Adres: Alaştıfma ve
lnibat t€lcfon : Tel.:

Uygulaına Hastaıesi osmanbcy
0 (4ı4) 344 41 65 Faks:0

Krmplısü ŞANLIURFA
(4l4) 344 4l 69

ADET

60

cAM KARBoI\4ER DoLGU

74

KANAL DEZENFEKTANI

tT
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l
85 ANTERioR KOMPoziT sEri

86 Ni-Tİ DoNER sIsrEM sErİ 10 sET

8? ENDo8oX

88 PAst_ANMAz çEÜK KURoN
REFiır

2 ADET

89 Dİş ÇEKiM sEri 13 ADET

90 Al5T DEZENFEKTANI 50 I,JTRE

91 ArET nK§,lA MAKİNASI
SOLUSYONU

9 uTRE

92 TABLA ÖR]USÜ 4000 ADET

93 IŞİKU OOLGU CİHAa 2 ADET

94 KRON SOKUCU 2 ADET

95 KAL5iY1JM HİDRoKSIT EsAsu
öRTüLEı,ıE PAn

24 ADET

Geüüel

Toplam(KDV
Hanç):

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmah ve teklif ile birlikte sck sorgulama sisteminin çıkttsü tekIifile birlikte veri!melidir.

İdare No : 63760.38,32.00.01.330
İdare Adı : Harran Üniversitesi Ara§tırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap Kaydı için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukanda bildirilmiştir.

Adres: Aİaştıma ve Uygularnı Hasıanesi o§maııbcy Kampnsğ ŞANL!URFA
lİtibat (etefon : Tel.: 0 (4l4)344 4165 Faİs : 0 (4l4) 344 41 69
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TEKNiKŞARTNAME

1) Tek kullanınılık implant cerrahi seti: ori|inal paketinde olmalı Gamma ile §teril

edilmiş olmalıdır. İçerisinde :

. 1Adet Hasta Üstil Örttistl 75x100

. 1 Adet Alet Masa Örtiisü 75x75

. 5 Adet Gaz Tampon
o 1Adet Kurulama Bezi 40x40
o 1 Adet Atık Torbası 55x40
o 2 Adet Standart Cerrahi önlük Small, Medium, Large olmalıdır.
o Ürünün hepsi steril paket içerisinde olmalıdır

2) Aspiratör ucu:
o Tek kullanımlık olmahdır
o Beyaz olmalıdır
o yankouver aspirator horfirmu ile uyumlu olmalıdır
o Dokuyu tahriş edici olmamahdır

3) Gaze İodoforme:
İyodoform emdirilmiş şerit şeklinde gazh bez içeren cam şişede bulunmalıdır,

4) Bein elevatörü:

. Elevatörlerinin uç losımları cerrahide kullanıma uygun olmalıdır. kullanım sırasında

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

. Üretici firma tarafrndan verilmiş alaşım analiz raporu bulunmalı,

. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı,

. Aletlerin hepsi sandart şekilde olmalıdır.

. Aletler 200 dereceye kadar kuru hava sterlizatöründe ve otok|avda sterilizasyona

uygun olmalı.
. Uluslar arası sertlik derecelerine göre 48,5? Rockwell sertlikte olmahdır

. istenildiğinde Aletler korozyon testine tabi tutulabilecektir ve bu testlerin maliyeti

yüklenicifirmatarafindankarşılanmalıdır.Budurumubelirtentaahhütnameihale
dosyasında
olma!ıdır
. Fabrika hatalarına karşı 2 yı| garantili olmalıdrr. satıcı firma taraftndan ihale dosyasında

garanti taahhütnamesi bulunmahdır,

5) Tombs elevatörii seti:
. Eıevatörlerinin uç kısımları cerrahide kullanıma uygun olmalıdır, kullanım sırasında

eğlmemelidir. Çift paketlenmiş olmalıdır sağ ve sol

. Üzerlerinde firma logosu ve menşei silinmeyecek şekilde yazılı olmalı,

. Üretici firma tarafindan verilmiş alaşım analiz raporu bulunmalı,

. Aletler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmah,

. Alegerin hepsi standart şekilde olmahdır,

. Aıetler 20o dereceye kadar kuru hava sterliztöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmaıı,

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

. istenııdiğinde Aletler korozyon testine tabi tutuıabiıecektir ve bu testlerin maliyeti

yüktenici firma tarafrndan karşılanmalıdır, Bu durumu belirten taahhümame ihale

dosyasında
olmalıdır
. Fabrika hatalarına karşı 2 yıl garantili olmahdır rma taıqRnaa'İı thale

dosyasında ga nti ta lunmalıd
Doç.D[.D..; iliz üNER

DOdsJ iş Hehiml iği Fahültesi
Fğc Fülüüi toloi iA.D.A!.
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6) Milıromotor
o Halihazırda kliniğimizde bu[unan Bienair marka Fizyodispenser ile uyumlu olmahdır.

o Mikromotor, kömürsüz ve pervaneli kendinden soğutma sistemine sahip olmalıdır.

. Mikromotor lSO 3964 ile uyumlu olmalıdır.

. Ürünler en az iki yl garantili olmalıdır

süresi verilmesi gerekmektedir.
İdare teklif edilen malzemelerin numunelerini gerek gördüğ

durumda firma en çok 3 (üç] gu de numune vermek zorundadı
ü Zaman isteyebili2 Bu

r.D.-D€ iıiz üNERrn

imlıği Fahültesi
iA.D.Fddıe§j

Dip.

A_D,

}tR

Dip. :294{q
AğD

Yrd.D

9691
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7) Piezzo cerrahi
o cihaz, ağrz cerrahisi, impıantoloji saha hazırlığı, kemik hasatı, sinüs cerrahisi,

osteoplasti, diş çekimi ve kist cerrahisi şartlarına uygun olmalıdır,

o cihazda 3 farklı mod seçeneği olamalıdır.
ı C|haz,28-32 kHZ frekansında çahşmalıdır.
o Cihazın su akış oranı 10-80 ml/dk aralığında olmalıdır,

o Cihaz başlığı en az 32.000 LUX LED ışık üretebilmelidir,
. Brust fonsiyonunu devreye sokacak düşma olmalıdır,

o LED ekranlı olmalıdır.
. otomatik temizleme makimum 30 sn içerisinde yapılmalıdır,

. yumuşak dokuyu kesmemelidir.
o Cihaz, su pompası ile birlikte kontrol ünitesi, 2m kablolu otoklavlanabilir ıŞıklı baŞlık

otoklavlanabiıir kablo, Ipx( sertifikalı ayak pedalı, sterilizasyon kaseti, 15 adet uç uç

standı, 7 adet hortum kıskacı, 1 adet serum ve şişe askısı, uç anahtarı, 1 adet ydek VA

ampul, 5 adet disposizble serum hortumu ile birlikte verilmelidir,

ı uçlar katalogdan seçilecektir.
. Ürün en az ikiyıl garantili olmahdır

8) Lagenback ekartor, g)obvezeger ekartor, lo)tagenback (fork) ekartor, lz)dişsİz

penset, l3)kanat ekartorü, l4roux ekartor, 15) kemik kİireü, 16)rounger,

iz)kemik kesıci, 18)boyama klembi, 19)kemik kaliberi, 20) kemik öğiıtiicü,

21)çamaşır ktembi, 22)meal aspiratör ucu, 24)mosquito klemp:

. Aletler, paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, polisaiı düzgün Ye Pünizİqz
olmalıdır. Cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop ışığı altında gözü ala"ak Şekilde
parlayan malzemeden yapılmış olmamahdrr, İmalat veya tıbbi nedenler.. ile

ia.ırn_r, çelik dışındi iiğer materyallerden üretilmiş cerrahi aletler teklifte

belirtilecektir.
oAletlerkuruhava,otokıavvekimyasalsolüsyonsterilizasyonunadayanıklıolmalı,

aşınmamalı ve paslanmamahdır.
. Aietleı alet yıkama makinesinde ve kimyasal solüsyonlarla yıkanmaya uygun

olmalıdır.
o Muayene ve kabul komisyonunca gerek görüldüğii takdirde her bir alet ayrı ayrt

korozyon ve materyal sertıik testıeiine tabi tutulacak olup, korozyon testi giderleri

satıcı fi rma tarafından karşılanacakhr,
oAletlerinherbirininüzerindekatolognumarası,markası,imaledildiğiülkeyazılı

olmalı ve silinmesi mümkün olmamahdır. yazılar aletlerin yüzeyinde pürüz

oluşturmamalıdır.
. Aletler oriiina| ambalajında olmalıdır,
. Aletlerin eklem yerleri çok rahat çaIışabilmeli ve paslanmamalıdır,

. Aletler kabul komisyonu taraftndan katalogdan seçilecelıtir,

.ListedebulunanDişhekimliğiCihazlarıveElAletleriiçinenaz2[iki)yılGaranti



. Gerekli hallerde ISO ve CE (Certificate Europe) Sertifikaları istenecektir.

o Aletlere ait orijinal katalog kitap şektinde mutlaka sunulacaktır. Fotokopi vb.

çoğaltma yöntemleriyle elde edilmiş dosya, broşürler ve buna dayah teklifler kabul

edİlmeyecelıtlr. Katalogda gösterilmeyen malzemelerle ilgili teklifler
değerlendirilmeye alınmayacalıtır.

Mosquito klemp
o Çok hassas ve eğri uçlu uçlu olmalıdır.
o 125 mm boyunda olmalıdır.
o Paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.
o Paslanmaya ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
o steriledilebilmelidir.

Kemiköğütiicü
o Materyali : Medikal sınıf paslanmaz çelik olmalıdır.

o Gövde Yapısı : Sterilizasyon ve uzun dönem kullanımda korozyon ve

oksidasyon oluşumuna engel olacak gövde tasarımına sahip olmahdır,

o Tip (Uç) Tasarım Özelliği :Alınan greftin yerleştirileceği hazne titanyum

dişlere sahip olmalıdır.
o Çap Tasarım Özelliğ : İstenilen granül boyutunun ayarlanabilmesi için sap

kı§mında regülatörü bulunmalıdır

11) Ridge split kemik keski seti
o paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, polisaiı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

cerrahi aletler tavan lambası ve mikroskop lşığı altında gözü alacak şekilde parlayan

malzemeden yapılmış olmamalıdır. imalat veya tıbbi nedenler ile paslanmaz çelik
dışında diğer miteryallerden üretilmiş cerrahi aletler teklifte belirtileceliiir.

. kuru hava, otoklav ve kimyasal solüsyon steriıizasyonuna dayanıklı olmalı,

aşınmamalı ve paslanmamahdır.
. Aiet yıkama makinesinde ve kimyasal solüsyonlarla yıkanmaya uygun olmalıdır.

. set içerisinde aşağıdaki el aletleri bulunmalıdır

o

o

o

o

o

o

o

Chisel and mallet straight (3,8 mmJ - 1 adet

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

Chisel and mallet straight (7,5 mm) - 1 adet

Chisel and mallet curved (7,5 mm) - 1 adet

Chisel and mallet double cut [6 mm] - 1 adet

Chisel and mallet double cut (9 mm) - 1 adet

Çekiç
23) Trephane frez:

o paslanmaz çelik üretim olmahdır
. Minimum 16 mm uzunluğunda olmalıdır
. otoklavlanabilmelidir
. yüzeı mm olarak kalibre edlimiş olmalıdır,
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L5

TEKNIK
ŞARTNAME

.CİNKO FosFAT siMAN (,IoZvE LiKiT )

L

1) Çinko oksit içerikli tozdan ve fosforik asit içerikli likil solüsyondan rneydana gelmelidir.
2) Ürlln komisyonca beğenilmel idir.
3) Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
4) En az 80 gr toz, 55 gr likit paketlerde olmalıdır.

6

a.
b.
c.
d.
e.
f.

MPo ET
rtin anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun o lmalıdır.

İndirekt kullanıma uygun olmalıdır
Işıkla polimerize olmalıdır.
yarı kondanse edilebilir olmalıdır.
Uzun dönem klinik çalışma sonuçları
Bukalemun efekti verebilmelidir.

mevcut olmal
e

LI

Ao ^0E
Dş vr

POı-AI A,l*9 D

9691
9 ıı1

5D

DÖNERALET KANAL EĞESİ
a. Ürlln özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır.
b. Ürtln beş adet eğeden oluşmalıdır.
c. Ürrn pek çok diş kök kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlıyabiliyor olrnalıdır.

d. Ümnün kesidi dikdörtgen olmalıdır.

e. Ürün dikdörgen kesidi eğe yatay dtizleminde merkez dışına doğu konumlanmalıdır.

f. Ürün dönilş hareketi yılan kıvnlma hareketi şeklinde olmalıdır.

g. Ürifuı önceden steril edilmiş blisterler içinde gelmelidir.

h. Üriin tek hastada kullanrlabilir olarak gelmelidir.

i. Ürtlniin contra angle içine giren sapı l l mm olmahdır.
j. Üriin kanal içinde haıeketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına düa genişletilmiş

bir alana sahip olmalıdır.
k. Ürnı Uıçaklan kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir.

l. Ürün ISO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.

m. Ürtın iık egesi hariç hepsinin ilk çaplan ISo renklerinin belirledigi standart çaplarda

olmalıdır.
n. Ürün san renkli ilk eğesinin çapı 0.17mm olmalıdır.

o. Ürtın degişken taperli olınalıdıı.
p. Ürüntlıı ege boyları 21,25 ve 3lmm uzunluklannda olmalıdır,

q. Ürün crown down prosediirlerine uygun çalışabilir olmahdır,

r. Üriin sortie olarak steril 3lü ambalajlarda gelmelidir.

s. Üriin asortie olarak Xl, X2 ve X3 olarak gelmelidir.

t. Üriin kendi standartlannda ilk eğe hariç Gutta Perca ve Paper Pointlere de sahip

olmalıdır.

/ } Hpu»srnou x,ıxaı. nĞnsi r ıı ıvrrı,ı lı' ' u1 Eg.ı..in boylan 3lmm. olacaktır.Bu husus orijinal ambalajında uygun olmalıdır.

b) Eğeler iizerinde lastik stoper olmalıdır.
c) Otoklavda 135 derecede steril edilebilir olmahdır,

d) Eğeler numaralanna göre şu renklerde olacaktır,

e) Üriinkomisyoncabeğenilmelidir.

C ,,:.9ç



g. Polimerizasyon biizülmesi en fazlao/o l .7 olmalıdır
h. 42 ve ,A3 renklerinde opak dentin rengi içennelidir.
i. Radyoopakolmalıdır.
j. Floridiçermemelidir.
k. El aletlerine yapışmamah ve kolay uygulanmalıdır.
l. 4 grlrk tüplerde olmalıdır
m. Kompozitin içerdiği doldurucu orarıı ağırhk olaıak en az %8l ve hacimsel olarak en az

Vo67 olmalıdır.
n. 20 nm boyutlannda zirkonya/silika doldurucu içermelidir.
o. Üriirı en fazla 20 saniye stirede polimerize olmalıdır.
p. Ürtlntin el,12, A3, A3.5, A4,BL,B2,B3,C2, D3, OA2 ve OA3 olmak tizere en az 12

farklı renk seçeneği olmalıdr.
q. Üriln Cr standallanna uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı iizerinde

belirtilmelidir

jo

31

a. Işık geçişine izin vermelidir böylece beraber kullanıldığı tüm seramik

ristorasyontar (konlar, lamine veneerler, onlayler) ile mükemmel estetik sonuçlar

vermelidir.
3 farklı çapta olmalı. Dar, orta ve geniş kanallarda kullanılabilir olmahdır,

Methakrilat gruplan içeren epoksiresin bileşeni resinsimanlara kimyasal olarak
b

bağlanmalıdır.
c. Intraradiküler veya koronal bölgede uzaklaştırma gerektirmemeli. Aynca konik

ile apikal tıiilgeye daha sağlamalıdır.

F!İ&al
Yrd,

yl

Ao, Ağa
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AıD

a) .KANAL KIJRULAMA KAĞIDI GAPER PoiNT No: (r5-40).(45-s0)

a. Biyolojik olarak nötral olmalıdtr.
b. Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
c. Fabrikasyonolmalıdır.
d. Her pakette En az 200 adet olacaktıı.
e. Biyolojik yönden dokulara zaraı vermemelidir.
f. Hekime ve hastaya kullanım kolaylığı sağlamalıdır.
g. Orijinal ambalajında olmalıdır.
h. Lot numarası olmalıdır.

_ BoI\DİNG FIRCASI ( UYGULAMA UCLARI )

l1 l00 liik paketlerde olmalıdır.
2) Emicilik diizeyi iyi olmalıdır.
3) Üriln komisyoncabeğenilmelidir.
4) Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

.GATES GALİDEN KANAL rREZi

a. Paslanmaz çelik olmalıdır.
b. Farklı ebatlarda ve şkillerde olmalıdır.

Numaralandınlmış olmal ıdır.
c. Kutular en az 5 adet frez içermelidir.
Ürün komisyonca beğenilmelidir

rinnnposr srrıgL
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KLiNiK MİKROMoToR

l -Dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır

2-Dönme hızı değişken hızlarda maksimum 22.000 devir/ ika olmalıdır.

POıA7
Faldiitesi

d. Set içeriği: 15 adetpost 5 adet post boy: 01, 5 post boy: 02, 5 post boy: 03, 3 adet

kalibre edilmiş frez, 1 adet cetvel, radyografik ölçiim için,l5 adet silikon stop
bulunmalıdır.

e. Üriin estetik, radyopak ve translüsent olmalıdır.
f. Üriin CE standartlanna uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı iizerinde

belirtilmelidir.
g. Üriln komisyonca beğenilmelidir. Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

ELMAS FREZ ( AİRETöR iciN )

a. Airatör için olacak ve ucu istenilen boyutu elmas ile kaplı ve altı paslanmaz çelikten
olmalıdır.

b. orjinal ambalajlarda olacak, ambalaj şekli mavi Vinly plastik blister ambalajda olacak
c. Bakıldığında Ambalajın ön yıizıinde frezlerin boyutu görünecek şffaf bir naylun müafaza

içerisinde olacaktır..
d. Ambalaj sistemi blister içerisinde tek tek olmalı ve üzrinde etiketi bulunmalr ve bu etiket

yırtılmadan frez çıkartılamamalıdır.
e. Mütelif boyutlarda olmalıdır.
f. Bu boyutlann haricinde farkh gren yapılannda olmalı bunlar standart Ml, Coarse MLX,

Fine F,xf Extra fine ve uF ultra fine şeklinde olup elmasın kaplı olduğu paslarımaz çelik
olan metal gövde iizerinde dairasel çentik ve satandart frez iizerinde boşluk şeklinde
diğerlerinde ise iiaerinde özelliğini gösteren renkleri bulunmalıdır.

g. Elmas gıenleri belirgin ve parlak olmalıdır.
h. Şekil ve biçim yöniinden referans no, ıso no ve lot numarası olmalıdır.
i. Frezin markasr uluslararas! çap ve boyurunu gösteren kod numaralan blister ambalajın ön

yiizünde ve ya arka yiiztindeki iki adet etiketten birinde basıh olmalıdır.
j. CE ve ISO belgeleri olmalı,-k. 

Ay.r.u mütelİf ebatlardaki frezin Tip ve Tür özelliği ambalaj iizerindeki etiket iizerinde

yazılı olamalıdır,
l. Iİısposıbıl olmayacak (birden fazla kullanılabilecek), otoklav sterilizasyonuna daYanlklı

olacak.
m. İstenen boylar klinik taıafından seçilecektir.

.cELİK FREZ ( YUMU ŞAK CÜRÜK KALD IRMA K İCiN )

a. orijinal l0 lu blister ambalajında olacaktır.
b. OriJinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazılı olacaktır,

c. ı 3j. derece sanligratta otoklav ve kuru hava sterizatöriinde steril edilebilmelidir.

d. Alet ve yiizey dezenfektanlanna dayanıklı olmalı ve korozyona uğamamalıdır.

e. ISO ve ÖE Belgeli olacaktır. CE Belgesi Türkak onaylı olacaktır,

f. Yetki Belgesi olacaktır.
g. İstenen boylar klinik tarafından seçilecektir.

o.9
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3-135 derece otoklavda steril edilebilmelidir.

4-Cihaz borden iki delikli olmah ve hava ile çalışmalıdır.

S-Mikromotordan Anguldurvaya dıştan su bağlantısı yapılabilmelidir.

**Sözleşme yapıldıktan sonra Muayene Kabul Komisyonu tarafindan ilgili birimde yapılacak
/ yaptrılacak inceleme sonucunda, ürüniirı etkinliği / uygunluğu için olumlu rapor verilmesi
durumunda teslim alınacaktır.

3e ^Ğruiçi(FosFoR 
rLAK) sENsöRü No 2

Fosfor plaklar ağız içi göriirıtü alımında ku|lanılmalıdır.

Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmahdır.

Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yiizeyi kırılmayacak yapıda

olmalıdır.

Fosfor plaklann aktif alanı %ol00 olmahdır.

Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir.

Fosfor plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

Fosfor plaklar kontamine olma riskine karşılık dezenfekte edilebilir olmahdır.

Fosfor plakların adet dağılımının belirlenmesi teslimde idare tarafindan

belirlenecektir.

Görünttileme merkezimizde kullanılmakta ol an ğız içi (fosfor plak) tarama Cfüazı (KODAK)

ile uyumlu olmalıdır.

Fosfor plaklann gerçek çözii,nülürlükleri en az l0 lp/mm olmalıdır,

Fosfor plaklann pixel boyutu seçilebilir olmalıdır. Görüntü çözünülürlüğü en

az 14 bit olmalıdır.

komisyon tarafından değerlendirilmek üzere l (bir) adet numune blrakılacaktır.

37 ^Ğ|ZiÇi(FosFoR 
PLAK) sENsöRü No 3

Frldlb6l

olmalıdır

A.D, $E A3D
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Fosfor plaklar ağız içi göriintü alımında kullanrlmalıdır.

Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.

Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensör yiizef kınlmayacak yapıda



Fosfor plaklann aktif alanı %100 olmalıdır.

Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilmelidir.

Fosfoı plaklar pozisyonlandırma apareyleri ile birlikte kullanılabilir olmalıdır.

Fosfor plaklar kontamine olma riskine karşılık dezenfekte edilebilir olmalıdır,

Fosfor plaklar en az 2 bolutta olmalıdır.

-Çocuk boyutu

-Erişkin bolutu

Fosfor plakların adet dağılımının belirlenmesi teslimde idare tarafindan

belirlenecektir.

Görtintiileme merkezimizde kullanılmakta olan ağıZ içi (fosfor plak) Iarama Cihazı (KODAK)

ile uyumlu olmalıdır.

Fosfor plaklann gerçek çözünülürlükleri en az l0 lp/mm olmalıdır.

Fosfor plaklann pixel boyutu seçilebilir olmalıdır. Görüntü çözünüliirlüğü en

az 14 bit olmalıdır.

Komisyon tarafindan değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

38 TUTUCUsUZ MATRİKS SETi

l. Sınrf II vakalarında tutucu kullanmadan rahat çahşma imkAnı sunmalıdır,

2. Matris bantlan önceden şekillendirilmiş olmalıdır.

3.İki farklı band yüksekliği olmalıdır.

4. Set içinden 1 adet matris tabancası çıkmalıdır.
5. Set içinde en az 90 adet matris bandı olmalıdır.

5. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az l (bir) yıl olacaktr

6. Hasta ve iirtiıı güvenirliği sağlamak amacıyla tüm iiriinlerin tizerinde lot numarası ve

iiriiniiırı özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmş olmalıdır. Orijinal

ambalaim tizerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yaplştınlmamalıdır

7. Ürtln komisyonca beğenilmelidir

ho3r' CİNKO OKSİT öınxoı, ToZ ve LİKiT

kaide maddesi, geçici dolgu maddesi, geçici yaplştırma simanr olarak kullanıma uygun

olacaktır.

Çalışma süresi kanştırmanrn tamamlanmasından itibaren 2 dak, olacaktır,

40gr. toz ve 15ml, likit şeklinde cam şişelerde ambalajlanmış olacaktır,

Gücü artırmak iizeıe ioz kısmına polimer ilave edilmiş ol
Tükçe kullanım kılavuzu temin edilecektir

NuT
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ı"e,

f. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden iıibaren en az2 (iki) yıl olacaktır.

.PETRi KABı
1 -Paslanmaz çelikten olmalıdır.
Z-Çapı en az l0 cm.(+-2) olmalıdır.
3- otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmadır.

AYNA I VE SAPI

l. Paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. En az t 34 C ye kadar sterilize edilebilmelidir.
3. Markası ve firma logosu iDerinde olmalıdır.
4. Ayna başı ebat veya numaralan komisyonca belirlenecektir
5. Ayna başı ile ayna sapını birleştiren parça tek parça olmalıdır.
6. En az l34 C de sterilize edilebilmelidir.
7. Ayna saplan paslanmaz çelikten olacaktrr.
8. Her ayna sapının İizerinde markası ve firma logosu silinmeyecek şekilde belirtilmiş

olmalıdır.
9. Her tialii sterilizasyon şartında paslanmaınalı ve korozyona uğamamalıdır.
l0. Tek parça meıalden olmalıdır.
1 l. Üzerinde çentikler olmamalı, yiizeyi diiz olmalıdır
l2. Avnıpa menşili olmalıdır.

ı.3 -iRAYÜ Z ZIMPARALARJ

Metal şeritler halinde olmalıdır.
Tek taraflı olmalıdır.
l2' lik paketler halinde olmalıdır.
Enazl0 cm boymda olmalıdır.
Komisyonca beğenilir özellikte olmalıdır.
Orijinal ambalajında iüal ve kutularda en az l50 adet olmalıdır.
Seliloid bant iizerinde kalın ve orta grenli zrmpara olmalrdır.
Zımpara grenleri altlııninyum oksit olmalı ve boyu en az l7.5 cm, olmalıdır

4\

Kalsiyum Hidroksit bazlı geçici kanal dolgu maıeryali olmalıdır

a.

b.

d.
e.

f.

ö.
h.

c
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. ARTiKÜLASYONKAĞıDI

l. Nal şeklinde olmahdır.
2. Şerit paketler l2'lik, nal paketler 6'hk olmalıdır,
3. Kırmızı ve mavi renkte iki yi.lzlü olmalı.
4. En az 0,60 mikron kalınlıkta olmahdır.
5. 12 yapraklı olmalıdır.

KALSiYUM HiDRoKsiT EsAsLI GECicİ KANAL PATI



b. Önceden kanştınlmış pasta şınnga formunda olmalı en az 2 gramlık tüplerde
olmalıdır.

c. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık uçlan bulunmalıdır.
d. İltihaplı kanallard4 pulpaöilülemevepulpatomide, apeksifikasyonda geçici kanal

doldurmada dahili ve harici kök resorbsiyonlannda kullanabilir olmalıdır.
e. Radyo opak olmalıdır.
f. Komisyon üyelerince tercih edilebilir olmahdır.

FoSFoRiK ASiT JELi
Şınnga formunda olmalıdır
Şırınga içinde kalan asit miktan görülebilecek şekilde ambalajlı olmalıdır.
Uygularıdığı yerin kolay görülebilmesi için rengi koyu mavi olmalıdır
Uygulandığı yerde kolay kalabilecek şekilde visköz olmalıdır.
Ürlln ışıklı anterior ve posterior kompozit restorasyonlann yapıştınlmasına kullanıma
uygun olma.lıdır.

f. Ürün, orijinal ambalajında en az 2 adeı, eı faz|a 3 ml şınnga şeklinde olmalıdır
g. Ürtlntin orl;inal ambalajında en az 50 adet uygulama ucu olmalıdır.
h. Ürtln en fazlao/o31 ortofosforik olmalıdır.
i. % 55- 65 oranında su içermelidir.
j. Yoğunluğu 1.28 gr /mlolmalıdır
k. % 5- l0 arasında sentetik amorf silika içermelidir
l. Ürtiniin orijinal ambalajı içerisinde Ttirkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
m. Ürtlrıiln orilinal ambalajı iDerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmahdır.

ı"
BoNDİNG

l -Tek aşamalı ışıkla polimerize olan kompozit ve kompomerlerde kullarulabilen kendinden
asitli bonding olmalıdır.
2-Hassasiyet tedavisinde kullanılabilmelidir.
3-Kompozit ve kompomer tamirinde metal destekli veya tam seramiklerin ağız içi tamirinde
kullanılabilmelidir.
4-En faz]a 20 saniyede uygulanmalıdır.
5-Su bazlı olmalıdr.
6-Aseton ve alkol içermeme| idir.
7-Eı faz]a l0 saniyede polimerize olmalıdır.
8-Orijinal ambalajında 5 g'hk tek şişede olmalıdır.
9-Ürün tlzerinde orijinal barkot numarası bulunmahdır.
l o-ürün içerisinde kullanrm koşullan ve kullanım yerleri ile ilgili açıklayıcı bilğ olmalıdır.
ll-En azo/olD orann da doldurucu içermelidir.
l2-Tiiırkçe kullanma krlavuzu olmalıdır
l 3-0rij inal ambalajında olmalı
l4-Ambalaj ilzerinde iiretim ve son kullanma tarihi bulunmah,
ls_Malzernenin tesliminde iızerindeki tiretim ve son kullanma tarihlerine göre en az (2) iki
yıllık raf ömrü olmalı.
16- Kullanım amacına uygun olmalı.
**sözleşme yapıldıktan sonra Muayene kabul komisyonu tarafından ilgili birimde yapılacak

/ yaptıniacak inceleme sonucunda, iıriıırıiın etkinliği / uygunluğu için olumlu rapor verilmesi

durumıında teslim ahnacaktır.

AN sİNİ LDüRüCü ENİKS
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a. Aısenikiçermemelidir
b. Renkli olmalıdır
c. Pulpa devitalizasyonunda kul|anılabilmelidir
d. 3 gı'lık şırınga şeklinde olmalıdır.

l^9 KoMPoZiT BİTiRME FREZi

a. Airatör için olacak ve ucu istenilen boyutu elmas ile kaplı ve altı paslanmaz çelikten
olmalıdıı.

b. Orjinal ambalajlarda olacak, ambalaj şekli mavi Vinly plastik blister ambalajda olacak
c. Bakıldığında Ambalajın ön yüziinde frezlerin boyutu görünecek şeffaf bir naylun müafaza

içerisinde olacaktır..
d. Ambalaj sistemi blister içerisinde tek tek olmalı ve iizrinde etiketi bulunmalı ve bu etiket

yırtılmadan frez çıkartılamamalıdır.
e. Mütelif boyutlarda olmalıdır.
f. Bu bolııtlann haricinde farklı gren yapılannda olmalı bunlar standart Ml, Coarse MLX,

Fine F,Xf Extra fine ve UF Ultra fine şeklinde olup elmasın kaplı olduğu paslanmaz çelik
olan metal gövde iizerinde dairasel çentik ve satandart frez iizerinde boşluk şeklinde
diğerlerinde ise i.izerinde özelliğini gösteren renkleri bulunmalıdır.

g. Elmas grenleri belirgin ve paılak olmalıdır.
h. Şekil ve biçim yöniinden referans no, ıso no ve lot numarası olmalıdır.
i. Frezin markası uluslaıarası çap ve boyutunu gösteren kod numaralan blister ambalajın ön

yiiztinde ve ya arka yiizilndeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır.
j. CE ve ISO belgeleri olmah,
k. Ay.rcu muhtelif ebatlardaki frezin Tip ve Tiir özelliği ambalaj iizerindeki etiket iizerinde

yazılı olamahdır,
l. Dısposıbıl olmayacak (birden fazla kullanılabilecek), otoklav sterilizasyonuna dayanıklı

olacak.

50 KAMA( TAHTA )

a. Ürün; taşma olmadan mükemmel dolgu yapılabilmesi ve zaman kazanrlması için
kullanıma uygun olmalıdır.

U. Ürtln, birinci sınıf akça ağacından üretilmiştir.
c. Sağlarn tutuş sağlanması için sap kısmı kare şeklinde imal edilmiş olmahdır,

d. Üriin, anatomik şekilde olmalıdır.
e. Üriıntin; xS (t 1 mm), S (l2 mm), M (13 mm), L (l5 mm), XL (l7 mm) ebatlannda boy

seçenekleri oimalıdır. Her ebat ahşap kamanın orijinal ambalajı içrisinde en az l00 adet

kama bulunmalıdır.
f. Ürİırıiırı aynca XS (ll mm) boyunda en az30 adet, S (l2 mm) boyunda en az30 adet, M

( 1 3 mın) Loyunda en az 20 adet ve L ( 1 5 mm) boyunda en az 20 adet olmak izere en az

l00 adet ahşap kamanın yer aldığı asorti seçeneği de olmalıdır,
g. Üriin ori.jınaı 

'ambaıa;ı 
üzerinde referans numarası ve bant kalınlığı numarasr Yazmalıdır.

İ. Ü.tın o.ijinı ambalajı izerinde, tiriinün özellikleri ve ithalatçı firmanın bilgilerinin Yer

aldığı Tükçe bir etiket bulunmalıdır.

BRİNiSUAR (BURNİsHER)

likten olmalıdır
$e
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(2)Aletin sapı simanlann yaplşmiıması için pürüzsiiz düz kolay temizlenebilir olmalıdır.
(3)134-135 0C de otok]avda ve kuru hava sterilizasyonunda steril edilebilmelidir.
(4)Yiizey ve alet dezenfektanlarına karşı dayanaklı olmalıdır.
(5)Uç kısmı çift ıaraflı ve armut şeklinde olmahdır.
(6)Eğilme ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.
(7)Aletin bir uçu büyi.ik çaplı bir ucu küçük çaplı olmahdır.
(8)Korozyon4 paslanmaya ve üretim hatalanndan kaynaklanan hatalara karşl ithalatçı yada

üretici firma tarafindan en az 1 yıl garantili olmalıdrr.
(9)Aletin üzerinde markası, firma logosu ve katalog numarası silinmeyecek şekilde olmahdır.
( l 0) El aletleri orij inal ambalaj ında olmalıdır.
(l 1) Avrupa menşeili olmahdır.

5ı .AMALGAM FULVARI

l. Paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. 134-135 oC de steril olabilmelidir.
3. Elle tutulan kısım kaymayı engelleyici olmalıdır.
4. İki irtıklı ucu olmalıdır.
5. Orijinal katalog verilecektir.
6. Çeşitleri kurum tarafından verilen katalogdan seçilerek belirlenecektir.
7. Avrupa menşeili olmalıdır.

5 .SiMAN FULVARI3

5q

1. Paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. 134-135 derecede sterilize edilebilmelidir.
3. Elle tutulan krsım kaymayı engelleyici olmalıdır.
4. Markası, ve firma logosu üzerinde olmahdır.
5. Avrupa menşeili olmalıdır.

,SİMAN SPATÜLÜ

j,

1. Paslanmaz çelikten olmahdır.
2. 134-|35 derecede sterilize edilebilmelidir.
3. Elle tutulan kısım kaymayı engelleyici olmalıdır.
4. Markası, seri numarası ve firma logosu iizerinde olmahdır.
5. Avrupa menşeili olmalıdır.

.AĞIZ SPATÜLÜ

l. Paslanmaz çelikten olmalıdır.
2. İlaçlann tizerine yapışmaması için aletin saplannın piiriizsiiz, dtiz kolay

temizlenebilir olmalıdır.
3. l34-135 "C deotoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir,
4. Yiizey ve alet dezenfektanına karşı dayanıkh olmalıdır.
5. Korozyona ugramamalıdır.
6. İki tarafında ucu bulunmalıdır.
7 . Üzeriıde markası ve katalog numiırasl silinmeyecek şekilde kayıtlı olmalıdır.

8. Orj inal ambalajında olmalıdır.
9. Avrupa menşeili olmalıdır.

.EKSKAVATÖR

1 , Paslanmaz çelikten olmalı D

POui
f§,d Faldİt€EI

56

Dip.

Aİ aiİit*d Aa-c

ıö
R

oÇ
ş

i9 t1

r



56 .SoND
1 ) Paslanmaz çelikten yapılmalıdır,
2) Deforme olmamahdır
3) Orak şeklinde olmahdır
4) Üzerin markası yazılı olmalıdr
5) 134-135 derecede steril olabilmelidir.
6) Avrupa menşeili olmalıdır.

59 AERATÖ R CiHAz|
a) Push buton frez değiştirme sistem ine sahip olmalıdır.

b) Tamamı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır

c) 1,6 mm çaph 25 mm uzıınlukta frezlerle çalışmaya uygun olmalıdır,

d) Eıaz 330.000 üd olmahdır

e) Minimum l6W çıkış gücü olmalıdır,

f) Kafa çapı maksimum 12.2 mm olmahdır,

g) Rulmanlı sistem olmalı, rulmanlan seramik olmalıdır,

İj «uru lç"fi.ine geri emişi engelleyen hijyenik kafa sistemine sahip olmalıdır,

i) 2.5 _2.8 bar arasında ile çahşabilmelidir
j) Maksimum hava tiiketimi 30-50 Nl /dk olmalıdır,

[1 Üç spreyli soğutma sistemine sahip olmalıdır, dakikada en az 50 ml soğutma suyu

verebilmelidir.

l) Ses seviyesi 65 dBA fazla olmamalıdır

m) Kolay tutuş için püriizsüz yüzeye sahip olmahdır

nj Çalrş.u n*ıncr , Maksimum motor gücü, maksimum hava tfüetimi ve ses seviyesi

degerleri bağımsız bir üniversite tarafından raporlandınlmalıdır,

o) l ll C buhar otoklavında steril edilebilmelidir ve bu özellik başlığm iizerinde

silinmeyecek şekilde bir simge ile belirtilmeldir,

**Sözleşme yapıldıktan sonra Muayene Kabul Komisy onu tarafindan ilgili birimde yapılacak

/ yaptınlacak inceleme sonucunda, ürünün etkinliği / uygunluğu i olumlu rapo lmesi '

durumunda teslim alınacaktır 59.
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2. |34-135 derecede sterilize edilebilmelidir.
3. ilaçlann iizerine yapışmaması için aletin saplarının püriizsiiz, diiz kolay temizlenebilir

olmalıdr.
4. Markası, seri nurnarası ve firma logosu iizerinde olmahdır.
5. İki ucu yuvarlak ve uçlar 1,5 mm çapında olmahdır.
6. Steril edildiğinde korozyona uğramamah, renk değiştirmemelidir,
7. Avrupa menşeili olmalıdır.

ea.- PRESEL)|
1. Paslanmaz çelikten olmalıdr.
2. 134-13 5 derecede sterilize edilebilmelidir.
3. Elle tunılan krsım kaymayı engel|eyici olmalıdır.
4. Markası, katalog numarasr ve firma logosu iizerinde olmalıdır,

5.Çeşitlerisorumluhekimwafindankatalogdanseçilerekbelirlenecektir.
6. Avrupa menşeili olmalıdır.
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AMALGAM ciıa ı,asriĞi

a. Amalgam dolgulannı parlatıcı tertipte olmalıdır.
b. Renk vermemelidir.
c. Mikromotor anguldurvasına takılmalıdır.
d. Yıpranmaya dayanıklı olmahdır.
e. Silikon esaslı olmalı ve 134 C dereceye kadar otaklav edilebilmelidir.
f. Ürün en az 7 farklı boyutta olmahdır.
g. Ürünün orijinal ambalajı içerisinde en az 12 adet ci|iıl?stiği yer almalıdır.
h. Ürtın orijinal ambalajı tizerinde referans numarasr ve bant kahnlığı ntün.ır.§r yazmalıdır.
i. Ürtın orilinal ambalajı iizerinde, üri,iniin özellikleri ve ithalatçı firmanın bilgilerinin yer

aldığı Tiirkçe bir etiket bulunmalıdır.
j. Ü.iin CE_standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı i,izerinde belirtilmelidir.

HASTA ONLUGU

Disposable olmalıdır. En az 50 cm genişliğinde ve 60 cm uzunluğunü olmalıdır

Kağıt iirünlerinden yapılmış olmaması gereklidir.

80'lik rulo paketlerde olmalıdır.

Su emici özellikte olmalı ve suyu alt kata geçirmemeli

Dayanıkh olup kolayca yırtrlmamahdır

Hastanın boynuna takılacak bölge önceden perfore edilip kolay yırtılabilmelidir

İştirakçi firmalar ihale komisyonuna birer ömek sunmalıdır

Teklif verecek firmann ithalatçı firmadan yetkili satıcı belgesi bulunmalıdır

Üri-irı komisyonca beğenilmelidir.
GLASS CARBO MERDOLGUMADD EsI (Cam Karbomer)

k. GCP GLOSS artıkları bir pamuk peleti ile alınabilir,
a. Nihai Bildirimler

Paal 11

Fddiİr§l
F*ğ&d

a. GCP GLASS FILL ve GCP GLASS SEAL restoratif iiriinler için monomersiz koruyucu

kaplama.
b. Göp GL6SS, GCp GLAS5 FILL ve GCp GLASS SEAL,in yüzeyini ilk uygulama fazı

sırasında nem ve salyadan, ikinci uygulama fazında dehidratasyondan korumak için

kullanılan silikon bazlı bir kaplamadır. GCP GLOSS, GCP GLASS FILL ve GCP GLASS
SEAL materyallerini modüleitmek için kolay bir şekilde kullanıhr ve materyalin

yüzeyinde koruyucu bir kaplama oluşturarak üstiin iiriin karakteristikleri sağlar.

.. -Bi, 
ti.ti.tln kullarum bilgileri uygulama süresince saklanmahdır,

d. Endikasyonlar
e. GCP CİASS Plrr ve GCP GLASS SEAL ürünleri için koruyucu kaplama

a. Uygulama
f. Bir kaç aamıabcp GLoSS,u bir kanştırma pedi veya kanştırma kabl üzerine dağıtın ve

kalın ür cihaz, pamuk pelet veya tek kullanımlık firça ile ince bir kaplama tabakasınl

tamamen yapılmış dolgu ya da sealant üzerine uygulayın,

g. OoİJuvo İ"tillen;irm;k için bir matris kullanılıyorsa, GCP GLOSS ancak matris

çıkanldıktan sonra uygulanmalıdrr.
h. Not: Kullandıktan sonra şişeyi hemen kapatın,

i. noıg*rn her bir ytizeyini iir ,ışıkla tedavi cihazı, ile maksimum 60oC sıcakhğa 60_90

sanğe boyunca ısıtın (örn. 3 yiizlü dolgulaıı l80-270 saniye ısıtın),

j. 1|G;;r-en uyguiarrdıgrrrda, oklüzyonu ayarlayın ve dolgu ytizeyini dehidrasyondan- 
korumak için ayarlanan yüzeye tekrar GCP GLOSS uygulayın,

a.

b.

c.

d.

e.

f.

h.

i.

pt.
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LENTULo

l. Paslanmaz çelik olmalıdr.
2. 25 mm boyutunda olmahdır.
3. Blister ambalaj larda olmalıdır.
4. Renkli sap krsmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçüImesi amacıyla mili metrik

ölçüsü olmahdır.
5. En az l34 dereceye kadar steril edilebilmelidir.
6. Farkh numaralan olmalıdır.

6q iyonoronvr EsAsLI GEÇ ici xaNaı- parı

a. kalsiyum Hidroksit bazlı (ıyodoform içerikli) geçici kanal dolgu materyali olmahdır.

b. Önceden karıştlrılmış pasta şınnga formunda olmalıdır,
c. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanıml* uçlan bulunmalıdır,

o. iiti'tıaplı kanallarda. pulpa örtiilemeve pulpatomide, apeksifikasyond4 geçici kanal

doldurmada, dahili ve harici kök resorbsiyonlannda kullanılmahdır,
e. Antibakteriyel etkisi olmahdır. Radyo opak olmalıdır,

ö5-6a _SPREADER 20

1. Bhster ambalaj şeklinde olmalıdır.
2. Parmakta uygulanabilir tipte olmalıdır.
3. Saplan plastik olup, renklendirilmiş numara kodlannda olmalıdrr,

4. Sterilizasyona uygun olmalıdır.

5

PAMUK(RULo)

5. Her pakette 10 rulo(500 adet pamuk) olmahdır,
6. Her rulo enaz50 adet pamuk içermelidir,

Pamuklar yumuşak sertlikte olmalıdır.
steril edilebilmelidir

7. Ürtin komisyonca beğenilmelidir.
8. Raf ömrü en az2 yı| o|mal,ıdır-

öK MİNERAL TRİoKSİT AGREGAT

a. Materyalin kullanımı diş kök kanallannın tamiri amaçlı olacaktır,

b. Materyal Mineral Trioxide Aggegate içermelidir,

c. Materyal kök tamirinin yannda apeksifikasyon, kök rezorbsiyonu tamiri ve

aynı zamanda kuafaj materyali

d. Materyal saf su ile hazırlanabil

e. Materyal 1'er gramlık paketler

şekilde olmalıdır.

Faİüts§i

olarak da kullanı
ir olacaktır.
halinde bir kutu i

lacaktır.

çerisinde 5 paket
ai1

Çonğ]ip Tas.
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l. Bu üriin sadece bir diş hekimi tarafindan bu kılavuzda tanımlanan şekilde uygulanmalıdır.
m. GCP GLOSS, maddeye alerjisi olan hastalarda kullanılmamalıdır. Alerjik reaksiyon

durumunda, hemen uygulamayı durdurun ve hastanın bir hekime başvurmasını sağlayın.
Malzemeye bilinen alerjisi olan bir operatör, GCP GLOSS'a dokunmamalıdır.

n. GCP GLOSS'un göz ile temasından kaçının. Temas etmesi durumunda, derhal su ile
yıkayın ve tıbbi yardım alın.

a. Saklama
o. GCP GLOSS'u 25 "C (78 oF) iizerindeki sıcaklıklarda saklamayın. Son kullanma

tarihinden sonra kullanmayın.

63
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f. Diş renginde (beyaz) olacaktır.
g. Kullanımı kolay olacaktır.
h. Kenar sızdrrmazhğına sahip olacak ve bakteri istilasını azaltıcı etkisi olacaktır.

i. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.
j. Komisyon tarafindan değerlendirilmek üzere Orijinal ambalajında 1(bir) adet

numune bırakılacaktır.

61
KAPSÜL AMALGAM l,LİK

Dental kullanıma uygun kendinden aktifleşen kapsül formunda olmahdır.
Non gamma-2 olmalıdır.
400 mg. Kanşımda 400 mg. civa olmalrdrr.
%44.5 Giimüş %30 Kalay o/o25.5 Bakır içermelidir.

Çinko içermemelidir.
Orijinal kutu iizerinde üriin içeriği belirtilmiş olmalıdır.
Orijinal silindirik kutu içerisinde olmalıdır.
Kullanılmamış ürün kapağı özel kilit sistemine sahip olmahdır.
Orijinal kutu üzerinde CE işareti olmalı ve nırmaft§ı yazılı olmalıdır.
Bir kutuda 50 adet kapsül amalgam olmalıdır.
Orijinal kutu iizerinde üretici firma ismi ve logosu olmalıdır.
orijinal kutu iizerinde son kullanma tarihi ve üretim numarasl yazılı olmalıdır.

. Basınç dayanımı l saat için 2l0 MPa olmalıdır.
Basınç dayanımı24 saai için 530 MPa olmalıdır.
Statik siinmesi % 0,05 olmalıdır.
Boyutsal değişimi Vo +0,02

Çahşma siiresi yaklaşık 4 dk olmahdır.
Uygulaması, yoğunlaşması ve cilalaması kolay olmalıdır,
Mükemmel fiziksel özelliklere sahip olmalıdır,
yüksek boyutsal stabilize için düşiik sünmeye ve genişlemeye sahip olmalıdır.

Ytiksek basınca karşı dayanıklılık göstermelidir.

Korozyona karşı yüksek dayanıklılık göstermelidir.

. Üreticİ firma ISO 24234 ve ISO 13897 belgelerine sahip olmalıdır,

Ürün iizerinde hologram olmalıdır.
NIOM veya benzeri test kuruluşlannda ürünün kalitesi onaylanmış olmalıdır.

LASTiKBAĞcrrr,ı
?o

a.

b.
c.
d.
e.

f.

h.
i.
j
k.
l.
m
n.
o.
p.
q.

r.
s.

t,

u.

x.
y-

a.
b.
c.
d.
e.
f.

h.
i.
j.
k.

Hipoallerjenik olmalı ve bu özelligi orijinal ambatajının üzerinde belirtilmelidir.

Sıvılara karsı dirençli olmalıdır-
Burun kısmının seklini kolayca alabilmeli ve sabit kalabilmelidir,

Cam elyafı içermemelidir.
En az 3 katlı olmalıdır.
Ürün orijinal ambalajı iizerinde son kullanma tarihi bulunmahdır,

Latex içermemeli ve bu özelligi ambalajının iizerinde belirtilmelidir,

ü.tın c'g standartlanna uyg..n-oı.uı, ve bu iızelligi ambalajının ıızerinde belirtilmelidir,

Elyaf içermeyen, askılı maske
Üriln komisyonca beğenilmelidir.
Raf ömrü en az 2 yıl olmahdır.
TiRNEF
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a. Paslanmaz çelik olmalıdr.
b. San, Kırmızı ve Mavi renklerde olmalıdır.

c. Korozyona dirençli olrnahdır.
d. Ambalaj iizerinde kanal eğesinin numaralan bulunmalıdır.

e. 200 
oC'ye kadar steril edilebilir olmalıdır.

f. Blister ambalaj larda olmahdır.

B. Komisyon tarafından değerlendirilmek tizere l(bir) adet numune bırakılacaktır.

.sAKsIN(TÜKÜ RüK EMiCi TEKNİK M RTNAMEsİ)
1 -1 OO'lilk pakatler şeklinde olmah
2-Tek kullanımlık
3-Ağıza gelen kısmı hastanın oral dokularını
yapılmış olmalı
4-Bükülebilir olmalı
5-Toksik olmamalı,lateks içermemelidir.

irite etmeyecek şekilde plastikten

GEÇİcİ DOLGU MADDESİ
l_Giriş kavitesinihermetik olarak kapamalı, kök kanal sistemine periradiküler dokulann
kontaminasyonu önIenmelidir.
2-Ağız sıvılannı miko organizmalan ve diğer kontaminantları yiizeyde tutmamalı absorbe

etmemelidir.
3-Pulpa odasına yerleştirilen kimyasal ve antiseptiklerin sızmasını engellemelidir.
4-Kanal içindeki antiseptiklerle bozulmamalı ve erimemelidir.
S-Kaviteye uygulandıktan soffa sertleşmeli ve bu sertleşme kısa zamanda olmalıdır.
6_çiğneme kulwetlerine karşı yeterli mekanik dayancı olmalı, aşınma göstermemelidir.

Kaviteden kolaylıkla sökülebilmelidir.
7-Cam şişelerde olmalı ve en faz|a 30 gr. ağırlığında olmalıdır.

7h . TROMEL

7S ,.KANAL DOLGU PATI (BAZ ve KATAL izönı

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.
i.

ü§9R
Üriinün çalışma süresi 2 de

F*rb6l

saat ol ıdır
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Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır.

l. Trommel komple paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Üzerinde taşıma amaçh tutacak kulp bulunmalıdır.
3. Trommelin üst kuşağında havalandırma manşeti bulunmalı ve sürgü sistemi sağa-sola kolay

bir şkilde hareket ettirilip sabitlenebilmelidir.
4. Kenarlannda çeper bulunmamah ve polisajlarımış olmalıdır,
5. Yfüsekliği 15- 20 cm, çapı ise l5-18 cm olmalıdır.
6. Otoklav veya sterilizasyonda steril edilebilmelidir.

Reçine esaslı olacaktır.
Ürtlniln su ile çözilniiüılüğü max.0.35 mm[%] olmalıdıı.
Ürttıtln doku uyumu yiiksek olacaktır.
Üriiniin dentine bağlanma kuweti 4 ila 8 Mpa arasında bulunmalıdır,

Üriinün Termoplastik özelliği olacaktır.
Ürtln pat şeklinde olacaktrr. Herbiri 4ml'lik iki pattan oluşacaktır,

Ürtiıtln çapsal stabilitesi yüksek olacaktır.

l\\



j. Ürtlntln sertleşme süresi 37oC de minimum 8 saat olmalıdır.
k. Ürtlntin ttlpleri 1:1 oranında kanştınlmalıdır.
l. Ürtintln Radyoopazite değeri en azl3.6mm,/mmAl olamlıdır.
m. Ürünün Hacimce büzülme oranr en fazlaVol.76 olmahdır.
n. Ürtlntln dogrusal genleşme oranı en fazla Vo0.129 + 0.08 olmalıdır.
o. Ürilniin polimerizasyonu tamamlandıktan sonra Ph'ı nötral olmalıdır.
p. Ürtln ZSO derece sıcaklığa kadar dayanabilir olmahdır.
q. Uriiıiirı karıştırılmış ve polimerize olmuş hali ağırlıkça Yol 6 doldurucuya sahip

olmalıdır.
r. Ürün formaldehit sahnımı yapmamahdır.

KANAL DEZENFEKTANI (SODYUM HİPOKLORİT)

1. Periapikal dokularda irritasyon yapmamalı.
2. Vücut ısısında buharlaşabilmeli.
3. Likit şeklinde olmalı.
4. Son kullanım taihi en az2 yıl olmalı.
5. 250 ml. şişelerde olmalı.
6. En azYo1 likkonsantrasyonda olmalı.
7. Numune görülecektir

18-?9lı0 KAI{AL GUTTASI 15 l5_40 45-80

a7

(

a. Orijinal ambalajında olmalıdır.
b. mm'lik işaretlenmiş olmalı, mm.'likişaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu

özellikler kutu iizerinde belirtilmiş olmalıdır.
c. mm'likişaretlendirme dereceleri 18,19-20,22,24 mm olarak kutu üzerinde resimli

olarak gösterilmeli ve asorti olmalıdır.
d. Katiteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.
e. Kutu içeriği en az l20 adetten oluşmalıdır.
f. Ebatları komisyoncabelirlenecektir.
g. Miadı yaklaşan ürünler firma tarafindan yeni miadlı üriinlerle değiştirilecektir.
h. Kırıl

.KANAL
gan olmamalıdır.
sEKiLLENDiRME RESİPROKAL NİTi SETİ81

.PAPER

1) 1-Kök kaııalını kurutmak yla kullanılabilmelidir

1 . Kanal genişliğine göre (dar,orta ve geniş kanal) eğe seçenekleri olmalıdır.

2. Her seçeneğe göre dar,orta ve geniş kanal için ayrı renk kodu olmalıdır.

3. Eğe resiprokasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmahdır. Aynl zamanda uçları

keskin olmamahdır.
4. Eğeler M-Wire nikel titanyumdan yapılmış olmalıdır.

5. Metal yorgunluğa karşı ytiksek dirençli olmalıdır.

6. Her blisterde 4 adet kanal aleti bulunmalıdır.

7. l90 blister için iizerinde apeks bulucusu olan motor ücretsiz olarak verilmelidir.

8. Sisteme ait dar, orta ve geniş kanal için uygun gutta-percha lan olmalıdır,

9. komisyon tarafindan değerlendirilmek üzere l (bir) adet numune bırakılacaktır

INT 40
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2) 2-Asorti olmalıdır.
3) 3-En az l20 adet içeren kutularda olmalıdır.
4) S-Paper Point'lerin uçlan değişik ebatlan göstermesi için boyah ve rnilimetrik işaretli

olmalıdır.
5) 6-Kanala uygulanrrken kolaylıkla eğilmemeli, kınlmamah ve btüülmemelidir.
6) 8-Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2(iki) yıl olmalıdır.
7) 9-Ambalaj iizerinde İiretim yeri, iiretici firmanın adı veya logosı1 katalog numarası yazılı

olmalıdr.
8) IO-TİTUBB kaydı o!ınalıdır.
9) l l-Biyolojik olarak nötral olmalr.
10) l2-Absorbe edici özelliği yfüsek olmalı
l l) l3-Fabrikasyon olmalı.
12) l4-Kutu formunda olmalı.
13) 15- Kullanım amacına uygun olmalı.
ı4İ**Sözteşme yapıldıktan sonıa Muayene Kabul Komisyonu tarafindan ilgili birimde

yapılacak / yaptınlacak inceleme sonucunda" iiriıniın etkinliği / uygunluğu için olumlu

rapor verilmesi durumunda teslim alınacaktrr

.CAM IONOMER DOLGU ( cam ıonomer nosterior kalrcı dolgu metıry ali+vüzeyt3
örtücü )(Fuii Do lsu)

Yiizey
Yiizey

a. orjınal ambalajındaki set en az 50 adet paket kapsülliik olmalı her kapsülde en az 0,40 gr

toi,O,ı2 gr ıikit bulunmalıdır saf cam ionomer dolgu maddesi Her bir kapsüde kanşmış

halde minimum 0,14 ml materyal olmaldır.
t. Ürtın yiiksek vizkositede olmalı ve bu özelliği kullanım kılavuzunda belirtilmelidir.

c. Ürtin Bisfenol-A ve Hema içermemelidir.
d. Posterior Dişler de daimi dolgu maddesi, süt dişlerinde dolgu maddesi ve kompozit

restorasyonlann altına kadide maddesi olarak kullanılabilmelidir,
e. Yetişkin hastalarda daima dolgu maddesi olarak sınıf I ve stress binmeyen sınıfll'lerde

kullanılabilmeli ve orjinal kullanma kılavuzunda yazmahdr,

f. Esneme kuweti bu sistem için en az 35 Mpa olmalıdr,
g. 6 ay sonıasındaki aş rmı§ı kompozitte yakın olup 

_1 
pm az olmalıdır,

[. ıo, flo.o alumino siiikat cam partikülleri, poliakrilik asit ve eser miktarda pigırıent

içermelidir, likit ise poliakrilii asit, polibazik karboksilik asit ve distile sudan oluşmalıdır,

i. İam iyonomer dolgu maddesinin renkleri bulunrnalı bunlar. Al,A2, ,{3 Aİ j:._
Bl,B2,B3,c4,Bw ,wııirg renklerinden oluşmalı renk skalasında Bl ve WHITE rengi

mutlaka bulunmalıdır.
j. Renk seçenekleri talebe göre tek renk veya asorti olarak sunulmalıdır,

t. ronaaroe edilebilmeli ve posterior b<ilge dişlerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir.

1. Camiyonomer dolgu materyalinin sertl;şme siiresi kanştırmanın başladığı andan itibaren

3,5 dk olmalıdır.
m. Flor salınımı yapmalıdr.
n. Flor salmımı 30 giirıde |20 1ığcm2 ulaşmalıdır,
o. Radyopak olmalıdır.
;. iğlüiilştıncıda en fazla l0 sn. kanşabilmeli üriin kapsül kırcıya ihtiyaç duyulmadan' 

sadİce kapsül tabancası ile kullanıma uygun olmalıdır,
q g; ıonomer dolgu maddesi konvansiyonel sertteşmeli, örtiicü ise ışıkla polimerize

olmalıdır.
Örtticü tek sıra dizilimli nano dolduruculardan oluşmalıdır,

Örtiicü Adeziv monomer içermeli ve cam ıonomer, kompozit ve diş t
r
s
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t. Örtiictl materyalin film kalınhğı eı fazla 40 pm olmalıdır.
u. İstenilen renklerde toplamda 50 kapsül ile birlikte 1 adet kapsiil kullanm tabancası ve 1

adet nano dolducurulu 4 ml'lik örtticü verilmelidir.
v. Ürtlnlln orijinal ambalajının iizerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve iiretici firma

bilgisi yer almahdır.
w. Ürilntin raf ömrü en az 30 ay olmalıdır
x. Ürilniln özellik-lerini ve kullanım şeklini anlatan tiirkçe kullanım kılavuzu olmalıdır
y. Ürtlntln \,1SnS olmalıdır.
z. Ürtln Sağlık Bakanlığndan onaylı o|malıdır.
Numune verilecektir ve numune denerne sonucu kurumun beğenisi doğultusunda alımına

karar verilecektir.

?h KOMPOMER DOLGUGENKLİ KAPSÜL T ipı

l-Süt dişlerinin restarasyonu için kullanılabilmelidir.
2-Işıkla poliınerize olan renkli tipte olmalı.
3-Flor serbestleştirme özelliği yiiksek olmalıdır.
4-Radyoopak olmahdır.
5-Kaviteye kolay yerleştirilebilecek ve el aletlerine yapışmayacak lııvamda olmalıdır-
8-Piirtizsiiz bir yiizey elde edilebilrnelidir.
9-Asitsiz kullanılabilmelidir.
l O-Aşınma direnci yfüsek olmalıdır.
l l-Doku uyumlu ve estetiği yfüsek seviyede olmalıdır
l2-Set içerisinde, en az 40 adet kapsül, en az 4 mllik bond ve renk skalasr olmalıdır.
l3-Mütelif renk seçenekleri olmalıdır.
l4-Üretim ve son kullanma tarihi iizerinde olmalı ve miaö teslim tarihinden sonra en az l 8 ay

olmahdır.
ls-kutu iizerinde iiretim yeri, iiretici firmanın adı veya logosu, katalog numarasl yazılı
olmahdır.
1 6-Numune iizerinden değerlendirilecektir.

85 lsINLI KOMPOZİT SETİ

1-Işınla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı ve şınnga tiiplerde olmalıdır,

2-Nano-hybrid partikiillü olmalıdır.
3-TED-GMA, BIS-GMA veya UDMA içeriklerinden biri olmalıdır,

4-Restoıativ malzeme hem anterior hem posterior bölgelerde kullanllabilme özelliğine sahip

olmalıdır
S_Kompozit, ağırlık olarak en az%o70_80, hacim olarak en azo/o55-65 oranrnda doldurucu

içermelidir.
6_Kompozitin polimerizasyon büzülme oranı hacimce en fazla o/o2_2,5 olmalıdır.

7 -F;n az 4 gr.lık şınnga içerisinde olmalıdrr.
9_üretim Ğ son kullanma tarihi i.izerinde olmah ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2(iki)

yıl olmahdır.
i g_şınngalar tızerinde iiretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog nurnarası yazılı

olmalıdır.
l 1-Tiirkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.
l 2-TİTUBB kaydı olmahdır.

**sözleşme yapıldıktan sonra Muayene Kabul Komisyonu tarafından ilgili
yapılacak / yaptırılacak inceleme sonucunda, etkinlİği / uygunluğu lçln
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8b ,-xi-ri nöxnn sisrnıvr snri
İçerisinde nikel titanyum eğe seti, eğe seti ile uyumlu guttha perch4 paper

point de olmalıdır.

Komisyon tarafindan değerlendirilmek üzere 1(bir) set numune bırakılacaktır.

Ni Ti d6ner eğe seti

1. Kanal tedavisi başlangıcından bitimine kadar tek set kullanılabilmelidir.
2.Kanal eğeleri standart eğe renk kodlannda olacaktır.
3. Renk halkası olan kanal eğelerinin boylan 21 mm-3 l mm aralığında olacaktır.
4. Tiim bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmış olmahdır.
5.Tiim bitim eğelerinin Optimal dönüş hızı 250 devir/dk olmalıdır.
6. Her bir eğe grubwıun sortisi ayn olarak satın alınabilmelidir.
7.25 mm'lik standart boydaki her bir eğe iizerinde 18,19,20 ve 22 mm'leişaret

a. bulunmalıdır.
8. Set içerisinde her bir eğe için gereken tork değeri belirtilmelidir.
9.Eğeler crown-down veya step back yöntemleriyle kullanıma uygun olmalıdır.
l0. Reciprokal endodontik motor bulunmadığından reciprokal özellik

a. bulunmayacaktır.

Ni-Ti Döner Sistem Seti Paper Point

1 . Ni Ti eğe seti teparlarına uygun olmahdır.
2. Uzunluklan eı az 27 mm olmalıdır.
3. Her numara paper pointte ISO standartına göre kendi renk kodunu

i. taşıyanişaret olmalıdır.
4. Kanal içerisindeki sıvılan emebilecek özellikte olmalıdr.
5. Üzerinde ölçiim için uzunluk işaretleri olmahdır.
6. Kutu içerisinde her bir bitim Ni Ti eğesine uygrın en az 30 adet paper

i. point bulunmahdır.

NlTi Döner Sistem Seti Gutta Percha

1. Ni Ti eğe seti teparlanna uygun olmalıdr
2. Uzunluklan en az 30 mm olmahdr
3. Her numara Gutta Percha'da ISO standartına göre kendi renk kodunu

4. taşıyan işaret olmalıdır.
5. Kanal içerisinde bitim eğesine uygun tıkama özellikte olmalıdır
6. Üzerinde ölçtlm için uzunluk işaretleri olmahdır
7. Kutu içerisinde her bir bitim Ni Ti eğesine uygun enaz3O adet Gutta

8. Percha bulunmahdır
9. Tek gutta percha kanal doldurmaya uygun olmalrdır,

g7 ,, ENDoBo x
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El .PEDODoNTiK PASLANMAZ ÇELiK KRON (3 M)

l) Süt molar dişler için kullanıma uygun, Ion Ni-Chıo paslanmaz çelikten yapılmış, uzun

siaeli restorasyonlarda daimi, geçici ve tedavi restorasyonlannda kullanıma uygun, önceden

şkillendirilmiş kolay ve hızlı kullanılabilir anatomik formlarda olma|ıdır. Kronlar 5 li
kutularda yer almalıdır.

Çrl,) , DİS cEKiM SETİ

l. Davyeıer süt dişi çekimine uygun ürelimiş boyutta olacak
2. Davyeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı, kom kaplama olmamalıdır, polisajı

diizgiin ve ptirüsiiz olmalıdır.
3. Davyelerin saplan tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olacak ancak davye

ternizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütiir içermeyecektir.

4. Davyelerin şekli dişlerin anatomik yaplsına uyum gösterecek, dişleri zedeleyebilecek
sivri oluşumlardan annmtş olmahdır, Davyelerin ağız yapılanndaki boşluklar

ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.
5. Davyelerin elle tufulan ytizeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya

ptı.tırltı ı.rr,. eli acıtrnayacak şekilde olacak hemen boynun altında başlarnayacak

arıcak tiim tutucu dış yiizey boyunca olacaktır. Tutucu kısmm (sap kısmın) iç tarafinda

retansiyon sağlayan piirüzlüliik olmayacaktır.
6. Davyelerin sap kısmı (elle tutulan kısmı) esnek olmalı (esnemelidir,

7. Aletier her tülu anzaya karşı (şekil bozukluğu, renk değiştirme..v.b) en az 2 yı1,

garantili olmalıdır.
8. Aletler paslanmaya karşı en az 5 yıl garantili olmalıdrr.
9. Her ttıriü dezenfiktan solüsyona uygun olmalıdır.Her tülü dezenfektan soliİsyonunda

ve sterilizasyon koşullannda korozyana u$amamalı, bozulmamalıdır,

l0. Aletler tizerinde üretici firmanın adl veya logosu, katalog numarasl ve markası yazlh

olup bu yazı silinmeyecek şekilde olacaktır.

l l. Davyeler l35.c de otoklavda gazh veya buharh olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.

ı2. Tekİif edilecek davyelerin iaetildiği çelik hammaddesinin sertlik değeri uluslararası

Rockwell s€rtlik standartlanna göre 42-52 arası olmalıdır. Bu özellik bir iiniversite

laboratuan tarafindan yapılacak deneyle belgelendirilmelidir. Aynca çeliğin yaqıs_ında

bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan karbon, Mangan, Fosfor, kiikiirt,

Nike|, Silisyum Je vunaayum gibi elementler %ol (bir) den fazla bulunmamalıdır ve bu

durum bel gelendirilınelidir.
13. Davyelerii eklern yerleri, şekil ve fonksiyonlan, ihale komisyonundaki d§ hekimleri

tajından çıphk ğozle, mikroskopla ve elle incelenerek test ediıecektir; öncelikli

olarak aletlerin aşağıdaki özelliklerine bakılacaktır:
a- Elastik özelliği fazla olan aletler,
b-Kesici, tutucu_çeneleri sabit ve diizgün hareket eden aletler,

c-Davye eklemlerinin yuvalarına tam otümuş ve boşluğu olmayan şkilde olan ve

dairesel eklem şeklinde oları
aletler,
d-Tutucuçeneyesahipolanaletlerdeağızvedişlerikaşılıklıtamolarakkapanan

aletler,
e_iklemsizlerde bfüülme direnci yüksek gövde, fonksiyonel uç ve ergonomik sapı

olan aletler.
l3. Uriin bilgl bankasına kayıtlı olmalıdır ve barkod numarası etiketinde yer almal

inal olacak, fason olmayacaktır
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15. Ürtinler DINI 402l (X2OCrl3) ve DINI 4305 (Xl2CrNisl89) standartlanna uygun
olmalı ve belgelendirilmelidir.

16. Kullanılan paslanmaz çelik ISO 7153-1, ISO 683-13, ISO 4957 standaıtlanna uygun
olmalıdr.

l7. Korozyona karşı EN ISO 13402 standartlanna göre test edilmiş olmalıdır.
18. Numııneler komisyon tarafından değerlendirilecektir. Şekil ve ebatlar komisyon

isteğine göre seçilecektir.

.ALET DEZENFEKTANI ( LITRE )

Üriln en son Avrupa standartlanna göre formüle edilmiş geniş spektrumlu konsantre alet

dezenfektanr olmalıdır.
Aldhehit içermemelidir.
Üriıniin konsantrasyon oranı %1 olmalıdır.
l litrelik konsantre iirtinden en az l00 litre değerinde solüsyon elde edilmelidir.
Dental aletler solüsyon içerisinde en fazla l5 dakikada dezenfekte olmalıdr.
Geniş bir etki spektnıma sahip olmalıdır. Bakteri (ENl3727), manlar (ENl3624 -

ENl4562), tiiberkiloz (ENl4348 -ENl4563), mikobakteri (EN14348), virüslere (

ENl4476) etki etmelidir.
Ultrasonik cihazlarda da kullanıma uygun olmalıdır.
Her bir l0O gr iiriln içeriği en az l8 gr 3-aminopropil-dodesi1-1,3-propandiamin, en az 15

g alkil-benzil-dimetil amonyum klortir bulundurmalıdır.
Ürtın içinde iyonik olmayan yiizey aktif maddeler, korozyon önleyiciler bulunmalıdır.
Hazırlanan konsantre ürün, normal kul|anım koşullannda en az l hafta boyunca etkinliğni
korumalıdır.
Ürtlntln l ve 5 litrelik özel plastik ambalaj seçenekleri olmalıdır.
kullanrcı kolaylığı açısından iiriin ambalajı kendiliğinden ölçekli olmalıdır. Aynca bir

.OTOMATİK CERRAHi ALET YIKAMA MAKİN ASI SOLÜSYONU

a.

b.

c.
d.

e.

f.

h

i.
j

k
l.

ölçek gerektirmemelidir.
m. Hasta ve ürtin güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarasr ve

iiriintin özellikterini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijİnal

ambalajın üerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamahdır,

. İçeriğinde; potasyum hidroksit, fosfonatlar, silikatlar,ve kompleks yapıcı malzemelerl
bulunmalıdır.
2. Konsantre halde olmalıdır. PH aralığı 13-14 olmalıdır.
3. Mütemel kireç tortulann oluşmasını engelleyici ve bulunan kireç tornılannı da

uzaklaştınlmasını sağlayan özellikte olmalıdır.
4. Konsantre çözeltinin görünümü renksiz olmalıdır.
5. Cen,ahi aletlerde pas oluşumunu ve kararmalannı engelleyici olmalıdır,
6. Yoğun bakım ve ameliyathane bölümlerinde, anestezi alanınd4 mikrobiyolojide ve

tabaratuarlarda kullanılan aletleri kullanıma hazırlamada kullanılabilmelidir.
7. Üretici firma ISo 9001 :2008, TSE EN ISo 13485:2003 ve CE sertifikasına sahip

olınalıdır.
8. Ürünilrı TlTUBB'da kaydı bulunmalıdıı-
9. Ambalajlar 5 litrelik polietilen bidonlarda ve kilitli kapak sislemine sahip olmalıdr.
l0. İki adet otomatik yıkama makinası kullanıma bırakrlmalıdır.
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l-Ön Yiiz Emici Özelliğ,i Olan Kiğıt olmalı
2-ArkaYfn Sıvı Geçirmez PE Film Kaplama olmalı
3-Rulo Eni en az 20cm olmalı
4-Yaprak Ölçüsü: 20cm x 30cm'den perfore olmah
S-Yaprak Miktan en az 28OAd/Rulo olmalı
6-0rij inal ambalajında olmalı
7-Ambalaj iizerinde iiretim ve son kullanma tarihi bulunmalı,
8-Malzemenin tesliminde tizerindeki iiretim ve son kullanma tarihlerine göre en az (2) iki
yıllık raf ömrü olmalı.
9- Kullanrm amacına uygun olmalı.

9] ,.IsIKLI DoLGU CİHAZI
l. Cihaz LED (LightEmittingDiode) lambalı olma|ıdır.
2. Cihaz ısı oluşturmamalıdır.
3. Cihaz kablosuz olmahür.
4. Sessiz çalışmalıdır ve soğutma pervanesi o|mamalıdır.
5. LED lambanın ç*ardığı ışık çıktısı 1200 mWcm'olmahdır.
6. Cihazın iizerinde ışık yoğunluğunu ölçebilen bir aparey olmalıdır.
7. Tamamen şarj edilmiş bir cihaz ile en az 45 dakika ışınlama yapılabilmelidi ve

tamamen boşaltılmış pili şarj etme siiresi yaklaşık 60 dakika olmalıdır.
8. Pil bitimini haber veren sinyal olmahdır.
9. Pil gücü pil gücü seviyesinden bağımsız oalrak çalışmalıdır.
10. Pili lityum -ion olma!ıdır
1 1. Simantasyon srrasında kolaylık sağamak amacıyla 1 sarıiyelik "tackcure" modu

olmalıdır.
12. 2 dakikalıt devam modu olmalıdır.
13. A3 ve daha açık renkleri en fazla 5 saı,ıiyede polimerize edebilmelidir.
14. Cihazın fiber optik ucunun çapı en az l0 mm olmalı ve 360 derece dönebilmelidir.
l5. Gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır, dezenfektanlarla temizlenebilmelidir.
l6. Dezenfektana ve dental materyalIere dayanıklı olmalıdır.
17. Fiber optik uç cihaza magnetik sistemle takılmahdır.Deforme olmamalıdır.
l8. Su geçirmez olmalıdır, Pili cihazdan ayn olarak tek başına da şarj edilebilmelidir.
19. Cihazın 5, l0, l5 ve 20 saniye zaman ayarlayabilme özelliği olmalıdır.
20. Kesintisiz ışık verme opsiyonu olmalıdır.
2|. Cihazın emisyon spektn"ımu dar olmalıdır. 430 - 480 ıım arası dalga boyuna etki

etmelidir, daha geniş dalga boyuna etki etmemelidir.
22. FilIrc sistemine gerek olmamalıdır.

9\ KRON söxücü

l. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdr.
2. Malzemelerin her birinin tzerinde katalog numaralan ve imalatı yapan ülkenin adı yazılı

olmalı ve silinmesi mümkiin olmamalı.
En az 2 yıl garantili olmalıdır.
Malzemelerin polisajı püriizsüz ve diizgiiıı olmalıdır.
Kron söküctirıün en az iç veya daha fazla değişik şekilleri ve uçlan bulunmalıdr.
Otoklav ve 5tffi|izasyona da}anıklı olmalıdır
Manuel olarak kurulabilen 3 kademesi olmalı ve bir butonla otomatik olarak

3

4
5

6
7
8

Faı&c

Ahm gücü iyi olmalı dır
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