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BıoREsoRBABLE piN TEKNix şnnrıııuesi

1 . Bioabsorbable pinler o/o10O de po|i (7Ol3O; UDL) laktitten yapılmış olmalıdır.

2. Her absoöable pin aynı molar kütleye sahip olmalıdır.

3. Her urun çifte yalıtı|mış şekilde paketlenmiş ve etilen oksit ile sterilize edilmiş

olmalıdır.

4. Pin, Xesli ile istenilen uzunluğa ayadanabilir olmalıdır.

5. Ç"p, 2.0ve2.4 mm olmalıdtr.

6. aoyr 60 mm olmalıdır.

7. Bioresorbable pin, (alçı, koşum, dış sabitleme aleti vb) uygun immobi|izasyona ek

olarak, epifizyal plak, osteotomi, artrodezi ve frakür olmuş kemiklerin hizalanlp,

sabitlenmesinde kullanılabilir olmalıdır.

Mülkiyeti yüklenici firmada olmak üzere, firma

2.0mmve2.4mmözelyapımpinpusherçakmasetiniberaberinde

getirecektir.

§KN
Proi Bl Bs.

onoped,



BAĞ/TEI\DoN/DoKu TAMiRi TESpiT SisTEMi çApA/viDA/zIMBA
ANKoRLAR iĞNtı,iiĞxrsiz çüçı.,rx»inil-uıiş sürtrnı,ü
goı.irrir-nNKArLIroLvESTER^JHNIwrE) pLA rt-ınrvı-rni

3.6mm VE UZERI
AE 1230

ı Anchor, kama şeklinde, ucu çentikli olmalıdır.

o Gövdesi polilaktik asit malzemeden iiretilmiş olmalıdır.

ı Ankora bağlı bir ilmik ve ilmik içinden geçen bil suture sahip olmahdır,

. Gövde çapı, 3,9mm olmalıdır.

o Anchoı, iticisi ve sütialeri ile aynı paket içinde, steril ve kullanrma hazır olmalrdır,

ı Anchorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütür çeşitlerine sahip olmalıdır,

Prot.
Erdem ışKAtt

1ıp
A.B.D,s§ı



BAĞ/TENDoN/DoKu TAMiRi TESpiT sisın*ıi, çaparvioaızlvlBl
ANKoRLAR, iĞunr-,iiĞxnsiz, cüçl,nuoinil,vıiş strrtınlü
1roı.,iurir-nx KArLI poLyEsTER/ UHlvtwpE),
iıİvoroırr ozir ıııı,3.5mm \.E ALTI rproıİr Özrrr_,ixr,Bnİ
AE 1150

. Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmalıdır.

o Daha 8üçlü fiksasyon için gövde yivli olmalıdır.

. kortikal ve spongioz yiv yapısına sahip olmalıdır.

ı yivler kortikal kemikle, spongioz kemikle temas halinde olmalıdır.

. GöVde Biocryl Rapide (yB' rcP Ve %70 PLGA ) emilebilir kemik|eşen malzemeden üretilmiş

olmalıdır.

ı Gövde çapları 3mm ve 3,4 mm olmalldlr.

o Ankor, kendi tornavidasının ucundadır ve sütür ankora takılı olmalıdır.

. sütürler, dayanlkll-kopmayan sütürden üretilmişolmalıdlr.

. Tek ve çift ipli seçenekleri olmalıdır.

. sütiir aynmının kolay olması için, sütiirler farklı iki renkte otnalıdır,

. Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır,

lsKAİ".
Pıoi. Dı i Tıp

ii A,a .g,aşh

Noi



BAĞ/TENDoN/DoKu TAMiRi TEspiT SİSTEMİ çApA/viDA/zIMBA
ANKoRLAR iĞNpı,iiĞNrsiz cüçı.,pNoiniı,ıvıiş sürtrnl,ügor.iuril,nN KArLI I9Ly.EşTEj{ltlLp_EJ

BİYoKoMPoZiT t[^3.6mm VE UZERI TEKNIK OZELLIIOERI
AE 1160

. Gövdesi silindirik vida ve kama şeklinde olmalıdır.

. Daha güçlü fiksasyon için vidalı seçenekleri 10 yivli olmalıdır.

o Gövde Biocryı Rapide (%30 TcP ve %7o PLGA )emilebilir kemikleşen malzemeden üretiİmiş

olmalıdır.

. GöVde çapları 3.9mm, 4.5 mm,5.5 mm Ve 6.5 mm olmahdlr,

. Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmalı ve sütür ankora taklll olmalıdır.

ı sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiş olmalıdır.

ı sütiir aynmınıı kolay olması için, sütiirler farklı iki renlıie olmalıdır.

. Arhoskopik ve açık ameliyatlarda l«ıllanrma uygun olmalıdır.

. Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.

. 3.9mm ankor içİn drilVe guide sistemi bulunmalıdır.

. 4,5mm,5,5mm ve 6,5 mm awl/tapleriyle birlikte kullanılmalıdır.

Prof. Dr
Ha.İan p Fak,

A.B.0, Bşİ,



ıffi NİSKüS TAıırini in rpııxrr,mr

Tamamı içeride Meniskİİs Tamir Dikişi Setsiz Asans6r Sistemi Teknik Özetlik|eri

( Sut Kodu: 
^E2l40 

)

o Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca tizerine yiiklenmiş, tamameı süture

teknolojisiyle, süfure ve süfure barlardan yapılmış olmalıdıı,

ı 2.0 numara özel güçlendirilmiş maxbraid süturden yapılmış olmalıdır,

oTekelle,kolaykullanımıolantetikmekanizmasıileiletimiteslimetmelidfu.

ı cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır; bu gösterge menisküsün içine iğpenin ne kadar

penetre olduğunu göstermeyi sağlamahdır.

o cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğıenin penetrasyonunu kontrol etmek

için kullanılmalıdır.

. cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalrdır,

o cihaz iki tane süture barı yükleme teknolojisine sahip o|malı ; ilk tetiğe basılıp ilk süture bar

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

barı cihaz içinde hazır hale getirebilmelidir,

. İki süture bar ve ters yöne dirençli örgü teknolojisine süip olmalıdır,

ı Tabancanın iğıesinin diiz ve yukarı açılı iki seçeneği bulunmahdır,

o kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır,

İçten Drşı Meniskiis Dik§i

( Sut Kodu: AE2100 )

. Menisküs tamirinde İçten dışa dikiş atabilmek için kullanılabilmelidir,

. Tek sütur ve her iki ucunda birer iğıe olmah,

. İğneler fleksible olmalı ve uzunlukları 20-24 cm aralığında olmah,

o 2.0 numara UHMWPE sufurden yapılmış olmalıdır,

o kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır,

Prof. Dr.
Hafİan

ortopedi
siı ak

Bşİ



hof. Dr.0.
Ha.ran Üniv

orbpedi

9 mm Derinlikte Zengln Stemcellere Ulaşan Mikro Kırık Sistemi

1-)ürün hasartl bölgede çok daha fazla sayıda mikrokırık yapabilmek için 1mm çapında olmalıdır.

2-)Ürün Nitinol den yapılmış olmalıdır.

3-)Ürünün enstruman aleti reusable olmalıdır.

4-)Enstruman aleti artroskopik kullanıma uygun olmalı ve kendiliğinden 10derece aÇı Vermelidir.

5-)Ürün 9mm derinliğe geldiğinde kendiliğinden stoplamalıdır,

5-)Ürün pleuri potansiyel zengin hücrelere uğraşarak hastanln kendisinin daha fazla sağlıklı kıkırdak

sağlamasına yardımcı olmaidır.

7_}Ürünü artrokopik bölgeye uygulandıktan sonra çıkarmak için hassas çıkartıcısı olmalıdır.

8-)Ürün tek kullanlmlık olmalıdır.

9-)Her artroskopi ameliyatlnda sadece 1 adet kullanılmalıdır,

1O-)Ürünün güvenilirliğini kanıtlayan yayınları olmalıdır,

suT KoDu: AE2160

8şİ



Femorıl Fiksısyon Düğme imptınt Asınsör A§kr si§temi ACL & PCL Teknik

öze ikleri

( Sut Kodu: AEl070 )

. Femoral tünel hamstring tespitinde kortekse as arak tespit edilebilmelidir.

. implantın alt kısmında hamstring graftin asılabilınesi için gövdeye geçirilmiş olan loop

şeklinde askısı olmalıdır.

. Loop kısmı oluşturan süturun uzunluğu min. 120 cm olmalı ve çoklu bağ tamirlerine ( ACL &

PCL ) olanak sağlamalıdır.

. Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı

daraltaral«, tendonu yukan doğu çekerek asansör özelliği taşımahdır.

o zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçlan

mevcut olmalıdır.

o Düğme implantın hammaddesi titanüum olmalı ve üzerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.

. İmplantın Loop askı süfuru hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 IJHMWPE ( Ultra High

Molecular Weight Polyeüylene ) olmaııdr.

. İmplantın tiineli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilmelidir.

o sistemin üzerinde tendonu ve implanh tiinele yerle$irebilmek için loop askısı ve çekme

süturu hazır olarak bulunmahdır.

o kullaııma hazır ve sterile paketlerde olrnalıdır.

. sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmahdır.

Prot. Dr.0.
Harran ün

onopedi



Femoral Fiksasyon Düğne İmplant Asansör Aslü! Sistemi BTB Teknik Öz.ellikleri

( Sut Kodu: AE1070 )

o implant femoral tiinel patellaı tendon ( BTB ) tespitinde kortekse asılarak tespit

edilebilmelidir.

o implantın alt kısmında gövdeye geçirilmiş bir loop ( asansör loopu ) şeklinde askısı olmahdır.

o Asansör loopunun içerisinden geçen patellar tendonu ( BTB ) taşımaya yarayağak olan eksiz

(düğiimsüz) bir loopu olmalıdır.

. Eksiz loop tendonun kemik bloğuna açılan delikten geçerek tespitini ( asl[masını )

sağlamalıdıİ.

. Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop krsmı

daraltarak, tendonu yukarı doğu çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

. Başka bir implanta ihtiyaç duymamalı ve 360 derece kemik - kemik temasnı sağlayarak

tendonun futunma sürecini minimuma indirmelidir.

. Zlt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuÇlan

mevcut olmalıdır.

. Düğme implantın hammaddesi titanyum olınalı ve iizerinde iki adet sütur deliği olmahdır.

o implantırı Loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilrniş #7 UHMWPE ( Ultra High

Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdlr.

o implantın tüneli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilrnelidir.

. sistemin iizerinde tendonu ve implantı tiınele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme

süturu hazır olarak bulunmalıdır.

o cenahi uygulama siiresini minimuma indirmelidir,

ı kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

. sterilizasyon süreleri minimurn 5 yıl olmahdır.

dem
Proi. Dr,

o,B§k

orto



Betı Tri - Kalsiyum Fosfat İnterferans Vidası Teknik Özellikleri

( Sut Kodu: AE1630 )

. Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır,

ı İç kısmı kanüllü olmahdır.

ı Üretim maddesi ; Kompozit olmalı PLDLA ve Beta Tri_Kalsiyum Fosfat içermelidir.

. vucut içerisinde kemik dokuya kaynayarak uyum sağlayabilmelidir,

o uca doğu daıalan konik yapı şeklinde olınalıdr,

oDışçaplar7,8,9,10vellmm,boyları20,25,30ve35mmuzunluklarıııdaolmalıdır.

o vida arkası tam yuvarlatı|mış ve tiirn yivli seçenekleri olmalıdır,

. kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,

hof. Dr.0.
Hafİan üniv si İlp

oiopedi
Bşr

Titanyum Cross Pin Femoral Fiksasyon Sistemi Teknik Özellikteri

( Sut Kodu: AE1850 )

o Femoral tiilrel hamstring tespitinde kondile transfers yerleşmelidiı,

o Graft ortasından geçip grefti asacak özellikte vidalanarak tespit edilebilmelidir.

ı Gerektiğinde ters yiv yönünde döndürtilerek ç*artılabilmelidir,

o Hammaddesi titanyum alloy olrnalıdır.

ı kanüllü ve kanül çapı minumum 1 mm olmalıdır,

o Gövde çapı 4,25 mm ve Uzunluğu 50 mm olmalıdır,

o uc kısmı 1,7 mm uzunluğunda grefti koruma amaçlı konik olmahdır,

. Yiv çapı 5,5 mm olmalıdıı.

. Hex driverin iızerinde korteks içerisine ne kadar girdiğini gösterir kalibrasyonu olmalıdır,

o cross pin flexible tel veya misina üzerinden değil özel bir guide pin üzerinden gönderilmeli

tel ve misinanın kopma olasılığını ortadan kaldırmahdır,



Bio EMiLEBiLiR irırrnrnuxs vbasr rorc,rir özrır,ir<r-rni
( Sut Kodu: AE1650 )

. Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kerniğe tespitinde kullanılmaltd[.

ı İç kısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm olmahdır.

o Üretim maddesi ; Lactosorb ( o/o82PLLA l Yo|E PGA ) olrnalıdu.

. vücutiçerishdeemilebilmelidir.

. uca doğu daralan konik şeklinde olmalıdır.

. Dış çaplar 7,8,9, ve 10mm, boylan 20, 25 ve 30 mm uzunluklannda olmalıdır.

o yiv uzunluğu 1 mm olmalı

o yivler aralığı 2 mm olmalıdır

o vida aıkası tam yuvarlatılmış olmalıür.

o kullanıma hazrr ve sterile paketlerde olınalıdır.

. sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

Pıol. Dr
Harfan
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DİKENLi puı, spiKED wA§IIER TEıoıir özoı,r,ir«,rni
( Sut Kodu: AE1890 )

o Hamstring gtrafti tibiaya sıkrştırarak tespit edilebilmelidir,

. Washer lar l4mm, l6mm, l8 mm ve 20 mm çaplarında olmalıdır,

o Washer tesbiti sırasında tendona ve kendisine zarar vermemesi için inferior kısmı kesik

seçenekleride bulunmalıdır.

. Washer ın çakma aparatına tutunabilmesi için orta kısımdaki boşlukta yivleri bulunmalıdır.

o Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

. kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

. sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

Dikenli PuI Washer Vidası Teknik Özelikleri

( §ut Kodu: AD1750 )

o washer ın ortasındaki boşluktan geçmek üzere tasarlanmış olmalıdır,

o Vidalar 6,0 mm kalınlığında kansellous ve self tapping olmalıdır,

.Vidaboyları24mmdenbaştayıp2şersizearalıklarla60mmyekadarolmalıdır.

o Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

o kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,

. sterilizasyon si.ireleri minumum 5 yl olmalıdır,

ftol. Dr.0
Harran ü lp
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Ligament Staple ( U Stapte ) Teknik Öze[ikleri

( Sut Kodu: AEr60 )

ı yumuşak Doku veya Ligament Fiksasyonunda kullanılmalıdır,

o U Şeklinde olmalı Ve İç orta Kısmında Kaymayı Engelleyecek Dişleri olmalıdır.

ı Ayak Uzunluğu Max. 21 mm Olmalıdır.

. Üretim Maddesi Titanlum veya Kromkobalt Olmalıdır.

. Tutunma Yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Ç*ıntıları Olmalıdır,

o Dış Genişliği Maksimum l5 mm, İç Genişliği Maksimum l0 mm Olmalıdır,

Prof.
Bşı,



Delikli Klavuz Pin 2y' mm Teknik Özclikleri

( §ut Kodu: AE2310 )

o Çapı 2,4mm olınalıdır.

. Uzunluk 43,5 cın olmahdır.

. ucu yivli dril tip veya trokar tip olmalıdır.

o Yiv uzunluğu 1,4 mm olmalıdır,

ı paslamaz çelik oIrnalıdır.

o Aıkası 7 mm uzunluğunda ip geçirmek için delikli olmalıdır,

Esnek Nitinol Klavuz Teli Teknik Özellikleri

( Sut Kodu: AE2320 )

. Ön çapraz bağ ameliyatlarında interferans vidalarının kemik içi tiinele emniyetli şekilde

yerle$irilmesi için kullanılııahdr.

. Flexible özellikte olmalıdn.

o Boyu maksimum 36 cm olmalıdır.

ı Çapı 0,85 mm. - 1,1 mm. - 1,5 mm. seçenekleri olmalıdır,

o Hammaddesi nitional olmalrdır.

. İki ucuda yada ucunun birisi kiiıt olmalıdır,

Pıof. Dr.0.
Haİran

orrgşedi c6ılıolp.
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Uttra Güçlendirilmiş §iture Teknik Özelikteri

( Sut Kodu: 
^F,2220 

\

ı Ham maddesi UHMPWPE ( Ultra Hight Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır.

o Mavi ve beyaz renk seçenekleri olmalıdır.

. Süturun uzunluğu 97 cm ( 38 inc ) olmalıdır,

. 2 numara kalınhğında olmahdır.

. süturun bir ucunda iğnesi olmalıdır.

ı Nonabsorbable ( absorbe olmayan ) olnahdır.

o kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmahdır.

Proi.Dı,
Halfan
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RF Elektro Cerrahi Probu Teknik Özelikreri

( Sut Kodu: AE2410 )

o Arğoskopik cerrahide kullanıma uygun olmahdır,

. coagüle, cut ve buharlaştırma özelliğine sahip olınalıdu,

o Tekli steril paüetlerde kullanıma hazr halde bulunmalıdır,

o 90 derece uç açısı olmahdır.

o Problann çapları 4,0 mm olmalıdır,

o Kendinden handle özelliği olmalıdır,

o Frekanslan 0 - 500 Khz arası olmalıdn,

ı Problann kullanımı için herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç olmamalıdır. Herhangi bir

ameliyathane koteri ile çalıştırılabilmelidir,

. problartn 8iuç ayarlan ameliyat esnasında değiştirilebilmelidir,

ı Problar sadece temas yüzeylerinde etkili olmalıdır,

ı Ablasyon dereceleri 25 - 70 Watt arası olmalıdır,

. suction özelliği olmalıdır.

Pıoi.Dr .u.

oaopeı'i



ARTRoSKorİr cinİşİıvr, innİçAsyox srrr_pRİ, BASINÇ AYARLI
KONTROL, raserr_İ/K,Asnısİz, INFLow, ı<oıvınİNn, rtiıvr
BOYLAR
AE 1000

ı setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan iırigasyon pompa sistemi olan Fms

duo cihazına uyumlu olnalıdır.

o Gtırıliik setin iizerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto_kilitleme aparatı,

basınçodacığı,transduserbağlanttsl,serumyhattı,basınçodacığınrnaltındabiradet,

iki serum hattında da birer adet olmak tlzere toplam 3 (üç) adet klemp

bulunmaktadır.Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır,

ıSetcihazırunenazlOOcc/dakakımhızındaproblemsizçalışabilmektedir.

. setler dış ahş emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımdadır,

oBusetinkullanımıileameliyathaneduvanndaaspiratörtedariketmeyegerek

duyulmamalıdır.

ı Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istenüği taktirde elektroda

dışandan aspirasyon kıhfı takılabilmelidir,

ı Giinliik setkontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisiıde

ameliyathanede lullarırm olanağ sağlamalıdır,

. Setler latex ihtiva etmemelidir,

ı setler sterildir ve tekli ambalajlarda olnalıdır,

Pıoi .Dr.0. Er
Ha.ran üni,/

o.op"ai
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ARTRoSKorix cinişiıı, inniçasyoN sBrı-,BRi, BASINç AvARLI
KONTROL, xasurı,ixasrısiz, INFLowoUTFLow, KOMBINE,
rüıvrnoyr-ıR
AEl010

ı setler artroskopi ameliyatlarında kullanrlacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms

duo cihazına uyumlu olmalıdır.

ı Hasta setinin izerinde bir adet aİk torbası, bir adet oto kilitleme aparatı, bir adet

emme kanül giriş hattı bir aclet de shaver giriş hattı bulunmalıdn,

o set cihazınrn en az 10occ/dak akrm lrrzında problemsiz çalışabilmelidir.

ıSetlerdışakrşemişiniveshaveremişinisağlayabilecektasanmdaolmalıdır.

ıBusetlerinkullaıımıileameliyathaneduvanndaaspiratörtedariketmeyegeıek

dululmamalıdr.

ı setler latex ihtiva etmemelidir.

ı setler sterildir ve tekli ambalajlarda olmalıdır,

AE 1020
Malzeme artroskopik omuz ameliyatlannda kullanıma uygrrn olmalıdır.

ARTRosKoPiK cİniŞfur, innİcı.syox SETLERİ, cİnişİıvı
aNüİ;;Ri,--- ç-İrT' .. TARAFı,l/Kir-irr-Wivı-ilyivsiz,
ESNEI(SERT/T,ĞiLEBİLEN, 0, TtiM BOYLAR

a

Kanüllerin boyutlan

o 5,5mm - 8. 5 mm x 55 mm

o 5,5 mm-7.0mm-8,5 mm x 75 mm

o 5.5mm-8.5mm x 90 mm

o 7.omm x 11omm yivli olmalıdır,

.operasyonsırasındahekimekolaylıksağlamasriçin,kaniillerinbolutlanrenkkodlan

ile belirtilmiş olmalrdır,

ı kanüllerin her biri ayn paketlerde ve lıılavuzlan( obturator) ile birlikte steril olmalıdır,

ı Kaniiller, içlerinin göriinebilmesi için şeffaf olmalıdır,

ı Suyun rüat boşaltılabilmesi için, kanüllerin hem üstte, hem yanda delikleri olmahdır,

ıYandakideliğin,istenildiğizamankapatmakiçinvidalanabilentıpasıbulunmalıİadır

ve bu tıpa kaybolmaması için plastik bir ip ile gövdeye tutturulmuş olmalıdır,

.Üsttekideliğinağzındasıvlkaybınıönlemekiçinaçılabilenbirzarbulunmahdır.

a
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uda tutunabilmesi için vida gibi yivleri bulunmalıdu,



cüçı.,px»iniı-,uıiş öznı strrtın MATERvALLE ' ytJMuşAK
uoiu_xpııirrrnx»ox_rnxuoNn<nıvıix_ xrıvıİr TUTTURUCu

ABSORBE oLMAYAi\t cÜÇı-,nııoİnİı,uıİş . sÜrtrnr,Ü
iĞxrı,iriĞNEsizuuMwpE+polyEsTER 0/2 (DAHIL) ARAsI
rnxxix öznr-,r-,ixrrni

^E2220o 55 lbs (25 kg) gerginlik kuweti olmahdır.

. 30 lbs (l3 kg )düğüm kuweti olmalıdır,

o Yo62 PDS içermelidir.

c Vo38 HMWPE içermelidir.

ı 16 sutur demetinden oluşan ,örülmüş tek suturdan meydana gelmiş olmalıdır,

. Esnek olmalıdır.

ı Vicryl ile kaplı olmalıdır.

YIJMUSAK DoKtJ TAMİRi, SÜTtIR GEÇİRİCi, SÜTİ,RE İrİcİ,
;;İİ TExı-i rBrıçiFTLi TEL, xiıirıol,, TtiM BoyLAR
AE 2300

. Expressew el aletine uygun olmalıdır,

o Ucu ince ve çentikli olmalıdır,

ı Arka ucu çentikli olmalıdn.

. Çentikler sütur yiiklemesine uygun olmalıdır,

. Tabanca ile sutiiır dokudan geçirildikten sonıa aynr tabanca ile dışanya taşınryor

olmalıdrr.

Prof
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YUMUŞAK DOKU TAMiRi, sÜrÜn crçinicİ, sÜrÜn TAşIYICI,
xaxuiı,ti «rl,a.wz,iirixol,ırnor,ıNrxıyl,o ıvıoxoril,rMENT
LoopLU, riiıvr noyr,an

^E2250. Süturun doku içerisinden geçmesini sağlamalıdır,

o Ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır,

. Ergonomik olarak tasarlanmasl süturun daha sıkı tutulmaslnl

. Dr.0, 1ip
B9rHarİa,1

öno9edi

ve kullanıcı tarafından

hissedilmesini sağlamalıdır

25 sağ -so1,45 sağ-sol, 90 yukarı, yanm ay düz ve çengelli düz olmak üzere 7 farklı uç çeşidi

olmalıdır.

Uçlar farklı renklerde kodlanmış olmalıdır,

Dönebilir takoz olduğu için kullanımı kolay olmalıdır,

Takoz hassaslığı ve hissedilebilirliğı sağladığl için daha dayanıklı, emniyetli ve 8üvenli

olmalıdır.

sütur ve iğnesi steril tek paket içerisinden ç|kryor olmahdır,(ayrı ayrı da kullanılabilinir)

Artroskopik kullanıma uygun olmalıdır,

!şKN
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TAMAMLAYICI ÜRtINLER, RADYOFREKANS UÇLARI, BİPOLAR,
DüzlEĞRi, TüM BoyLAR
AE2390

o Elektrodlann çapı 4.0 mm, 3.5 mm veya 2.3 mm' olmalıdır.

. Elektrodrın aktif krsmının uzunluğu 160 mm' Olmalıdır.

ı Elektrodun gövdesi plastik olmalı, İstenildiğinde eğilebilmelidir.

o Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır.

ı plastik gövde iizerinden çıkan kanül sayesinde, suyu ve dokulan emme özelliğine

sahip olmalıdr.

o Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taiiirde elektroda

dışandan aspirasyon krlıfı takılabilmelidir.

o Elektrodlar bipolardr, böylece hastaya aynca plak konulmasına gerek kalmamalıdır.

ı Elektrodun uç kısmrnda yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen olmalıdır.

. Elektrod kullanlırken metallerle temas ettiği zaman, zaraI vermemesi için otomatik

olarak durma özelliğine sahip olmalıdır.

ı Elektrod herhangi bir nedenden dolayı duıduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın

ekranınd4 hata kodtuıu gösterme özelliğne olmalı, Böylece kod, hata listesinden

bulunarak kolayca giderilebilmelidir.

ı Elektrod sıvı ortamda çalışabilme özelliğne sahip olmahdır.

ı Elektrod, cihaz tarafmdan kendisine aktanlan enerji ile artroskopik olarak yurnuşak

dokulan temizleme özelliğiıe sahip olmalıdır.

o Elektrodun ucrında dokulan temizleyen böliimü sarmal yapıda olmalıdır.

o Eleknod, karıamalan durdwabilme özelliğine sahip olmalıdr.

. Elektrod paketinde steril olarak bulunmalıdır.

CooLPULSE teknolojili elden kontrollü ve ayaktan kontrollü elektrodlarda mevcut olmalıdır.

Uçlar Vapr ve Vapr Vue cihazı ile kullanılabilmelidir

a
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