
Fiyalar KDV Hariç olaİak verilmelidir. Malzeme|e.in Markası veya Özelliği mutlaka beliİtilmelidir.
UBB sorgulamasrna göre en düşilk 3 teklifbaz alınacaktlr. sGK Ödonir/Ödenmez teldifte belirtileçekir.
sUT kodu belirtilmeyen tekliflğ değerlendirme dışl bırakılacaktır- Pakete dahil olup olmadığı tekliffe belinilecekıir.
sfrT fiyabnı aşan teklifler değerlendirme dışl bırakılacalıır. Ödemeler muayene kabul sonrası 1-3 Ay arastndadir.

SGK Taıafindan 1_IBB'den ka},İıaklanan kesintiler durumunda yükleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiçbir hak talebinde

bu lunmayacaktır.
Teklifver€n istekliler }ukaıdaki tüm maddeleri şaİtsız kabul etmiş sayllacalİlr.

T.c.
Harran Üniversitesi Araşttrma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No:003l7
Konu: Teklif Mekfubu
işin Adı: oRToPEDi SERviSi _ 22 F YILLIK MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Soı Teklif Tarihi: 19.04.20l8
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Tanımlayıcı Flrma ve
uBB

1 ATROSKOPiK SHAVER UCU 20 ADET

2 Lc- DcP PLAK 3,5 1,1M 20

3 MENiSKÜS ONARIMI İ4ALZEME
sErİ

20 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Aües: Araştırma ve Uygulama Hastanesi osmaİıbey Kampğsü ŞANLıURFA
lrtibat teü€fon: Tel.:0 (4|4)344 4165 Faks :0(4l4)3444t 69
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MENiSKÜS TAMiRi İIVIPLANTLARI

İçten Dışa Menisküs Dik§i

( Sut Kodu: AE2r00 )

ı Menisküs tamirinde İçten dışa dikiş atabilmek için kullanılabilmelidir,

. Tek sütur ve her iki ucunda birer iğpe olmalı.

. lğneler fleksible otmalı ve uzunluktarı 20-24 cm aralığında olmalı,

. 2.0 numara UHMWPE suturden yapılmış olmalıdır.

ı Kullanıma hazır ve tekli steri| paketlerde olmalıdır.
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Tamamı İçeride Menisküs Tamir Dikişi Setsiz Asansör Sistemİ Teknik Özettikteri

( Sut Kodu: AE2r40 )

. Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş, tamamen süture

teknolojisiyle, süture ve süture barlardan yapılmış o|ınalıdlr,

o 2.o numara özel güçlendirilmiş maxbraid süturden yapılmış olmalıdır,

o Tek elle, kolay kullanımı olan tetik mekanizması ile iletimi teslim ehnelidir,

. Cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır; bu gösterge menisküsün içine iğıenin ne kadar

penetre olduğunu göstermeyi sağlamalıdır.

o Cihazın aİkaslnda bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğıenin penetrasyonunu kontrol etınek

için kullanılmahdır.

. cihaz tetik teknolojisine süip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır,

. Cihaz iki tane süture barı yükleme teknolojisine sahip olmalı ; ilk tetiğe basılıp ilk silture bar

hedefe gönderildiğinde, tetik bırakıldığında aynı anda yan hedefte kullanılacak ikinci süfure

barı cihaz içinde hazır hale getirebilmelidir.

. İki süture bar ve ters yöne dirençli örgü teknolojisine sahip olmalıdıı,

o Tabancanın iğnesinin düz ve yukarı açılı iki seçeneği bulunmalıdır,

. kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.
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Shaver Ucu ( Cutter & Burr ) Teknik Özellikleri

( Sut Kodu: AE2340 & AE2440)

Blade'ler aşağıdaki tiirlerde olmalıdır,

o Kesici blade ( Shaver Cutter )

o Oyucu blade ( Shaver Bun )

Bladelerin keskinliği etektropolishing metodu ile yapılmış olmahdır,

Bladeleriçinasgariveazafiihüzdeğerleridigitalekrandanizlenebilmelidir.AktifRPMcihaz

tarafindan tanımlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır,

Bladeler seçim ve kullanım kolaylığ açısından değişik renklerde olmalı ( color coded ) ve

takılan blade için hız arahğı ve aktif dakikadaki devir hızı ( RPM ) kontrol ünitesi üzerindeki

ekandan izlenebilmelidir.

Büyük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkırdak dokuların rezeksiyonu,

düzeltilmesi için çok çeşitli kesici bladeleri olmalıdır, Kesici bladelerin çaplan 3,5 mm,4,5

mm ve 5,5 mm olmalıdır.

Büyük eklemlerde kemik dokunun oyulması ve temizlenmesi için ise oyucu bladeleri

olmalıdır. Oyucu bladelein çapı 4,5 mm ve 5,5 mm olmalıdır,

Küçük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkırdak dokulann rezeksiyonu,

traşlanması, düzeltilmesi için çok çeşitli kesici bladeleri olmalıdır, Kesici bladelerin çaplan

3,5 mm olmalıdr.

steril ve kullanıma hazır olmahdır,

Shaver uçlann sterilizasyonlan radyasyon ile yapılmış olmalı ve 5 yıl raf ömrü olmahdır,

Shaver uçlarını temin edecek olan firma

ameliyathanesine bırakmak zorundadır,

shaver cihazını konsinye olarak hastane

Alımı yapılan shaver uçları depoda bitene kadar cihaz desteği ve cihazda oluşabilecek

sıkıntılar için aynı günü kapsayacak şekilde teknik destek verilmesi zorunludur,

Shaver uçlarını hastanemize verecek olan firma 1ukarıdaki maddeleri taahhüt etmesi

gerekmektedir.
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GENls KiLiTLi KoMPREsYoN PıAK TEKNıK SARTNAMEsi
r' plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
/ ptaklar Minimal invasive uygulamaya müsait olmalldlr.
/ plaklar kombi Hole yapıda olmahdır.
/ Plaklar Low Profile (Düşük Profilli} olmalıdır.
r' plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
/ plaklarda krıschner Teli delikleri bulunmalıdır.
/ plaklarln yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.
/ plaklar Limited contact özelliğınde olmalıdır.
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