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_Fivalal KDV Hariç olamk verilme lidir. Malzemelç.in Markasl ve_ya Özelliği mutlaka belitilmelidir,
_ijöölöhr^,,i. e.* en düşrik 3 ıeklif baz allnacaktı.. SGK ödenirödenmez teklifte bolirtilecektir.

_ğui r"a', uinlı."ien tekliflei <legerlendirme dışı bırakılacaklır. pakde dahil olup olmadığı tekline belirtileçektir,

_iur ıl.uun, aun ,.tli{ler değeılenıiirme dışı bıraıkılacakıır. Ödemeler muayene kabul son.ast 1_3 Ay araslndadır.

_sGK Taratündan UBB,den kaynaklaİ;-Ü;İİl"; durumunda ytıkleniciye ödeme yapılmayacak ve yüklenici hiÇbir hak

bulunmayacaktlr,
-sGK Ödenir/Ödenmez
-Pakete dahildir/dahil değildir
_i;;;;; il; ;i1gi-§ olmafu ve teklif birliL:te SGK Soıgulamam sisteminin çıktısı ıeklif ile birliliıe verilme lidir,

_i.ı,iii ğ,_r"au ui jhiş olan SUT Kodtan ve UBB Fi.ma Tanımlaylcl No eşleşme lidif.

-iekıifveren istelıiler Fkandaki tüm maddeleri şansız kabul etmiş saydacaktır,

-İdare No : 63760.3 8.32.00.01.3 30

-idare Adı : Hanan Üniversiıesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

-trap İayO, içi" XML dosyası için ğerekli idari bilgiler 1ukarıda bildirilniştir,

talebinde

son Tektif Tarihi: 07.09.20l8 Saat: l6:00 ,dan sonra gelen teklifler değerlendirme dlŞı brrakılacalıİrr

İ{al / Hizmet Ad|
SUT KODU VE FİRMA

TANlMLAYIcI

UBBBirim FiyatBirimiM k.s. suT
FİYATI

No
DET1FElvloRAL KoMPANE NT

ADET1
2 FEMoRAL Ko!lPoNENT FİXED

ADETKoMPoNEr 1

ADETt4 L NsERT

INsERT 1
5

1
6 PATELI_AR KoMPo NENT

1
7 STEM UZAT14A ADET

1KANAMA DURDURUCU JEL ADET

ADET
KOMPONENT 1L9

ADET1FEMORAL KOMPONENT10

ADET1
11 iElr4oRAL KoMPoN ENT

ADET1KOMPONENT M72 L

Aores Afaştırma ve Uvgulama Hastanesl

Doğru dan Temin Mail lu tcnl ha
osmanbe!, Kamposü ŞANLIURFA irtibat telefon Tel.: 0 (4l4 ) ı+a n+ 0+ Şats

Doğrudan Temin iletişim : 0 (414)3M 4l'l8

İhale Mai l Adresi : satinalına63 iiholmail,com
du

ihale iletişim 0 (4l4) 344 4l 65-58l0

0 (4l4) 344 40 00

T.c.
Harran Üniyersitesi Araştırma ve Uygıılama Hastanesi

1

3



ADEr1
13 KOMPONENT

14
ADET1L NsERT

ADET
15

1

ADET1
L6 ENT 32 MMpATELLAR KoMPoN

ADET
17

1sTtM uzATMA 13 x 200 MM

ADET1
18 JELKANAMA DURDURUCU

ADET1
19 PFNNDEN

tAG scREw ADET
NDEN2c

2I
ADET1VlDAsIBoYUN

ADET1
22 Pin 3'Lti 4.57mmty'R Dastal Talon Vida

ADET1
END cuP23

ADET1FEMUR
24 KENDiNDEN

ADET1
25

ADET1
26

VİDAsl

27
ADET1PRoKslMALNDEN

MuRFE Çivisİ

ADET1

28

ADET
29

1

iNTRAMEDÜLLER çM s,o ıım ı- ılı,ıı"ı

ADET1
ANYuM30

ÇMsi

ADET1

31
FEMuR

iÇİN REcoN ViDAsI

ADET1

ADET1

33

ADET1
34

344 M 44 Faks
3u 4| 18

: 0 (4t4)
i(ibat telefon : Te ı; o (ııı)
DoFudan Temin iletişim : 0 (4l4)

İrma ve Uygul

Doğrudan Temin Mail
ihaıe Maiı Adresi saıinalma63@hotmail,çom

§aıı-ıunıı
ihaıe İıetişim 0 (4t4i344 4l 65_58l 0

344 40 00

1
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osmanbay KamPiısü



1 ADETA/R Dstal Talon Bolt Vidasl 3.20mm

ADET1FEMUR36 İ,.1

çİVİsİ

ADET1ıleıırosuz reı,ıonıı-37 STEM 11 MM

ADET1FEMORAL STEM38 DKÇ

FEi,4oRAL STEM ADET1KARE39

ADET1
40 MENTOLU FEMORAL sTEM

ADET

: srEM ( KALKAR
: BİPOLAR BAŞU
i pnorzi İçııı)

1FEMoRALKALKARu
REPLAsMANu
PARSiYEL KALÇA

ADET1
42 MENTOSUZ KALKAR sTEM

ADET1
43 Frııonıı_ ıırıo 36-40

ADET1
44 FEMoRAL HEAD 28 -32

ADETrsHELL45

ADET1
46 48MMABULAR SHELLAsET

ADET1
ACETABULAR47

ADET
48 AcFrABuLAR scREW

ADET1
49 DIsTAL ceı{ruı_ızen

ADET1
50 PLUG

ADET1
51 BAslNÇu YlKAMA

ADET1
52 KemikRadyopak

qmentosu

ADET1
53 TiTANYuM

DcPLcLocKING (
PLAKNARRow(DAR)

ADET1

TiTANYUM

54
LATERALLocKING

K soL8PLAKUMERALH

ADEr1
55 MERUsHu

PLAĞI ADET1
ANYUM56 VoLAR

lnibat teıefon Tel.: 0 (4 14) 344 44 44

Doğrudaİl Temin İlctişim : 0 (4l4) 344
Faks :0 (4l4)

ŞANLlURFA

ihaİe iletişim 0 (4l4) 344 41 65,5810
41 78

344 40 0o



ANAToMIK PI_AK

57 TTTANYIJM DISTAL DORSAL RADIUS
ANAToi,1iK PI-AK

l ADET

58 RADIAL HEAD PLAK 1 ADET

59 CLAVICLE PLAK 1 ADFr

60 TiTANYUı,,| 1/3 TüBüLER PLAK 1 ADET

61 LOCKİNG KiLiTLİ OLECRANON
PLAĞI TiTANw!ı

ADET

62 ANATbMİK ANGLED ULNA PLAK 1 ADET.l** 1 ADET

oı ]ffiılvtx ıııııi pılx 1 ADET

65 BUTTERS PLAK 1 ADET

66 LATERAL
FEMORAL PLAK

1 ADET

67 LATERAL PLAK 1

3,5MM

ADET

68 ( ) LATERAL FEMORAL
PLAK

1 ADET

69 FEMORAL HEAD
PLAK

1 ADET

70 FE14UR LATERAL
ANAToMiK KıLıTLi PLAK

1 ADET

1 ADET

72 ANATOMIK D

TİBiA PLAK

1 ADET

71 MAL NV
PROKSIMAL TIBIA PLAĞı

74
osTEoToı,4İ PIAK

1 ADET

1 ADET

75 LoN PLAK

76 4,51,1M Lc-DcP
PLAK

1 ADET

1 ADET

lİtibat tetefon : Tel.: 0 (4I4) 34r'.44 44 Fak'
rma ve Uygu|ama Hastanes i o§manbcy Kampüsü ŞANLlURFA

Doğrudan Temin Mail : doqrudantemin(ahar.an.ed!.tr
ihaıe Maiı Ad resl satinaIma63aahotmail.com

Doğudan Temin iletişim : 0 (414) 3,ı4 4l 78

ihaie i|etişim : 0 (4l4) 3,t4 4l 65,58l0

0 (4l4) 344 40 00

|1
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ADET1LATERAL PLAK17

ADET1CALCANEAL PLAK78 (

ADET179 DHs-Dcs PLAK 135i95 DERECE

ADET1AÇİU KAMAI PLAK80

ADET1

RECONSTRUCTİON

[rrANYUM)

oJRVED
PIAK 10 DEüK

81 LocKING

ADET
82 ıR

ADET
83 RECONTRUCTION PLAK

ADET1PLAK84 luoPEcT]NEAL

ADET1
B5 KANCALI PE s PLAK

ADET1LoCKING (K86
VİDA

ADETLocKlNG (

ViDA 3.5

1
87

LocKıNG ( ADET1
B8

VIDA 5.0

ADET1TlKACI389 ,5

ADET1DAKABLo90

ADET1
91

ADET14,5KAL92

ADET14MMANYtJM93

LLU VIDA 3.5 ADET
94

ADET1DA 7,3 MMKANuLLu95

ADET1iUL wAsHER96

ADET3,5KAN97'

ADET5.0KAN98

ADET1
99 BAŞstz

araşırma ve Uygul Has@nesi osmanb€y Kampüsü

Doğrudan Temin Mail dogrudantemina)harraj!,edu,tr

lnibaı ıelefon Gı.: o (aıa) ı44 44 44 Faks

Dotsudan Tcm in lleıişim : 0 (4l4) 344 4l 78

Ihale Mail Adresi : satinalma63(ahotmail,com

ŞANLIURFA

ihaıe İıetişim o (414) 3,14 4l 65-58t0

0 (4l4) 344 40 00

1

1

1

1



100 BAŞsIz KANÜLLÜ VİDA 5.0 1 ADET

101 HERBERT VİDASI 1 ADET

l02 KIRIK REDtKsıYlN KIn 1 ADET

103 MİNi üDA 1 ADET

1 04 ALT E§TREMiTE PLAK 1 ADET

105 KIRCHNER WIRE 1 ADET

106 coLLAPAT 1 ADET

1o7 ; EMILEBtLİR STAPLER 1 ADET

roa ı,ıııııııı_ ıılvısM KİLiTti
PRoK5iMAL IATERAL HuMERAL PLAK

1

1 09 MrNİ TİTAi,ıYUM Pı_AK 4 DEü(ü
(ARAıIKsIz)

1 ADET

KİLiTü MINI VıDA 2.0 MM 1 ADET

1ıt (KiLiTLİ) PRoıIMAL LA1ERAL İBİAL
PLAK 13 DEüK soL CmANYUM)

1 ADET

l12 KUADRlLATERAL YÜZEY PLAK

onANYUM)
1 ADET

1 ADET

1 ADEr

115
]

Aqk cerrahi damar kapama ve kesme
probu

1 ADEr

1 1 6 PATELLA PLAK KANCAU 1 ADET

1|7 LocKING DhAL IATERAL
FEMoRAL PLAK 15 DEuK sAĞ
TnAN,tlJM

1 ADET

118 l sİMFizİs PiJ PELVis PLAK 1 ADET

119 4.0

120 , MAr]-EoL DASI4,5

1 ADET

1 ADET

l

Adres: Araştlrma ve Uygulama Ha5t6nesi osmanbey Kamp0su ŞANLIURFA Inibaı telcfon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 +l Fa*s:O(lll)ll++OOO
Doğrudan Temin Mail : doqrudanteminaharran.edu.tr
ihale Mail Adresi : satinalma63ahotmail_com

DoFudan Temin İletişim : 0 (414) 3tı4 4l 78

lhal€ lleıişim : 0 (4l4) 3,ı4 41 65,58l0

I

ı

ADET

t10

llil- ilLİlrİ ATAÇMAN PLAK 3,5 MM- 5,0
Mi4

ııc---ffiNuAN@isi



ADETHUMERAL sTtM121 1

ADET1I22 HU14ERAL BAŞ

ADET1

?

ADET1FEMoRAL STEM 14 X
150 MM

124

ADET1ENTOLU FEMORAL STEM125

ADET1126 ACETA8{JLAR SHELL

ADET1|27

ADET1

ADET1

1 ADETFEMoRAL HEAD 3640l30

ADET1FEMoRAL HEAD 28-32131

1FEMoRAL HEAD 28 -32|32

1 ADETFEMoRAL HEAD 36-40

1 ADETsHELL134

ADEl1].4 mm135

ADET1

,|

ADET1l31 FE14oML KOMPONENT

138
ADET1R

ADET1AUGMENT139

ADET1140 sTEM

ADET1FEMORAL STEM141

ADET1FEMORAL AUGMENT142

1 ADET143 wEDGE

Adrcs: Afd§orma ve Uygularna Hastanesi osrnanbey

Doğrudan Temi n Ma'l : doqrudantemin@haran.edu.tr
Kamp0§o ŞANLlURFA lrtibar te|cfon : Tel.: 0 (4l4) 344 44 44 Faks:

ihaüe Mail Adİe§i satinalma63ahotmaiı.com

Doğrudan Temin lletişim:0 (414) 3,14 4l 78

ital-e İıetişim : o (4l4) 344 4l 65-58l0

o (lıı) ı+q ıo oo

123 GLENOİD

ÇIMENTOSUZ

srnıllix ıcEr$uLAR üNER

ıze ] A.cErAzuLAR üİ{rn

rzs AcErAguLAn scREw

ADET

-i56--- DİsrAL cENrRALizER
I

i



l44 REVİZYoN PATELI_AR KoMPoNENT 1 ADET

145 Dİz 5PACER ı

1

146 MENTEŞEÜ FEMORAL KOMPONEtİT 1 ADET

147 !lENTEŞEÜ i,|oBİL TlBiAL
KOMPONENT

t ADET

14s : MENTEşEÜ MoBİL İNSERT

.

ı ADET

149 , FEMoRAL AUGN,IENT 1

150 REVIZYoN TİBiAt AUGMEMr ı ADET

151 nBiAL AuGllEMr BLoK 1 ADET

152 STEM EXTENSOİN ı

1 REViZYON TOTAL KALÇA PRO]EZİ
iÇiN AsErABuLER sHELL

j. ADET

Iy ' REVİZY-oN ToTAL KALçA PRoTEa
, İçiN A5ErABuLER LiNEER

1 ADET

155 REVizYoN ToTAL KALçA PRoTEzİ
İçİN tsErAButfR VİDA

1 ADET

ı56-1ffiN ToTAt KAIçA pRoTEzi
: lgN FEMoRAL HEAD

1 ADET

1 REVizYcN ToTAL |GLçA PRoTEzi
iÇİN FEMORAL OİSIAL STEM

1 ADET

158 REVİZYoN ToTAL KALçA PRoTEz
İçİN FEMoRAL PRoKSİMAL BoDY

1 ADET

159 ' ASETABIJLAR RING 1 ADET

160 TOTAL KALÇA PROTEZ
iÇiN FEMoRAL stEM

1 ADET

161 REVIZYON TOTAİ KALÇA PROTEa
iÇİN KİLiTLi FEMuR PLAĞı

1 ADET

162 REüzYoN ToTAL KALçA PRoTEa
İçiN KİLİTLİ FEMuR PLAĞI ViDAsI

1 ADET

Adres] Ar§nrma ve Uygulam. Haslan.si osmdıbcy Kamp0s0 ŞANLruRFA
Do$udan Temin Mail : doqrudantemin nüarran.edu.tr
ihale Mail Adre§i : satinalma63@hotmail.com

lnibat tclefon : Tel.: 0 (4l 4' 3u u 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00
Doğİudan Temin İletişim : 0 (4l4) 3,14 4l 78
İhale İletişin : 0 (4l4) 344 41 65-58ı0

ADET

ADET

ADET

!



163 REVİZYoN ToTAL KALçA PRoTEZI
İçiN FEMORAL sHAFr GREFT

1 ADET

TOTAL KALÇA PROTEZ
İÇİN CONTROL CABLE

1 ADET

1 65 TOTAL KALÇA 1 ADET
iÇİN Çiı4EtfioLU ASEIABUt-ER c1JP

166 i Antibiyotikli Radyopak Kemik
qmentosu

1 ADET

1 ADET

?

1 6B 14 LER EffERNAL
FİKSATÖR sisrEMİ (MAF)

1 ADET

1 69 MU EKSTERNAL 1 ADET
FİKSATöR sisrEMLERİ

?

170 HUMERUs H 1 ADET

1,71, 1 ADET

UZATMA 1

I73 1 ADET

174 AÇ AYARU MO 1

175 LER MoD L ADET

1 76 1 ADET

1 77 R PARMAK 1 ADET

1 ADET

Genel
Toplam(KD

V Hariç):

*Tanmlayıcl firma bi|gisi olmatı ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çtkhsı teklif ile birlikte veritmelidir

Adresa Ara§İrma ve Uygulama Hastanesi

Doğudan Temin Mail : dogrudantemin@harran.edu.tr
osmanbey Kamposü ŞANLIURFA irtibat telefon : Tel.: 0 (4l4)344 44 44 Faks : 0 (4l4) 344 40 00

ihale Mail Adlesi satinalma63 ahotm il.com
Doğrudan Temin lletişim |0 (4l4) 344 4l ?8

ihaü-üe itelişim :0 (4|4) 344 4l 65-58l0

I64

REVIzYoN

167 ] l«Lçt sPAcER

rrr prnılu exsrrnıAL FİKSATOR
sEri,DİRsEK

|72 ADET

rrr preruu rxsrenııAl FİKSATOR
sErİ,PELVİs,srAN DART

ADET

1

-HıaRIT pARt4AK RKSATOR

-ızs 

-FİKsArön 

çoK EKSENü HBRIT
. SISTEM



KlslKM 1.

HlPERFLEKsiYoNA iziN VEREN (Ps) ToTAt Dız PRoTEi TEKNıK şARTNAMEsi
1. Femoral komponent co-cr-Mo alaşlmdan mamül olmahdlr.
2. Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayn|malıdır,

3. Femoral compenent Kesen (PS)yapıda olmalıdır.
4. Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır.

5. Femoral komponentin rotasyonunu önlemek ve stabilizasyonu sağlamak için femur kondiline

saplanan iki adet çıkıntısı (peg} olabilir.
5. Femoral kesi blokları,4 kesiyi aynı blokla yapabilmeli ve her 5 ölçü için içın ayn ayn olmalldlr.

7. Femoral komponent en az 6 boy olmalıdır.
8. Femoral komponent tibial komponentın en az bir büyük veya küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.

(ör. 5 no femora! komponent 4 veya 6 no tibial komponent ile kullanılabilmelidir)

9. Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekİlde kumlanmış veya pürüzlenmiş

olmalıdır.
10. Femoral komponent kesisi için 1dereceden 12 derece kadar valgus açısından herhangi biri

seçilebilmelidir.
11. Femoral dlş rotasyon implant dizaynı ile sağlanmah veya kesim klavuzIarında dış rotasyon verecek

şekilde değişiklik(3',5",7",9'açı) yapılabilmelidir.

12. Tibial komponent co-cr-Mo Veya Ti-Al-V alaşımlanndan mamül olmalıdır.

13. Tibial komponent simetrik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmamalıdır.

14. Tİbial komponentte rotasyonu önlemek amacıyla kanat olmalldır.

15. Tibial komponent en az 5 boy olmalıdır.
16. Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdır.

u. Tibial kesigereğinde o-15 derece posteriora eğimli yapılabiImelidir.

18. Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller klavuz ile yapılmasına vaka içinde karar

verilebilmeli, her iki donanım set içinde mevcut olmalldlr.

19. Tibial insert yüksek kalite uHMWPE'den imal edilmiş olmalldlr. Polietilenin kalitesi deneysel Ve

klinik çalışmalar ile ispatlanmış olmalıdır.
20. Tibiaı kesen insert kalınlıkları 9 mm,den başlamak üzere en az 5 kalınlıkta olmalıdır.

21. Tibial insert diz hareketleri sırasında hem tibial komponent üzerinde kayarak veya dönerek

hareketli (mobile bearing)ve kaymayı önleyen kilitlifixed olmalı her ikİside ameliyatta hazlr

bulunmalıdır.
22. Patellar komponent tibial komponent için belirtilen nitelikteki polietilenden tek parça mamül

olmalıdır.
23. Patellar komponentin en az 4 boyu bulunmalıdır,
24. patella komponentinin iç yüzeyinde rotasyon önleyıci en az üç adet çlklntı (peg) olmalıdır.

25. Gerektiginde primer vakalarda tlblal componente stem takllabilmelidir.

25. Mevcut stem uzatmalarln 3omm1oo, 15o mm olmak üzere en az 3 boyu olmalıdır,

27. 5İstemin gerektiğinde revizyonu olmalıdır.

Prc lşIKAN
Tlp Fal.
A.B.o. BşLo

oio Ndl582l

\



KlslM 3.

HiPERFitEKsıYoNA iziN VEREN (cR) ToTAL Diz PRoTEzi TEKNiK şARTNAMEsi
1, Femoral komponent co-cr-Mo alaşlmdan mamül olmalldlr.

2. Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı,5ağ Ve sol olarak ayrllmalıdlr,

3. Femoral compenent Koruyan (CR) yapıda olmalıdır.

4. Hareket kabiliyeti 155 dereceye kadar fleksiyona izin verecek şekilde olmalıdır,

5. Femoral komponentin rotasyonunu önlemek Ve stabilizasyonu sağlamak için femur kondiline

saplanan iki adet çıkıntısı (peg) olabilir.

6. Femoral kesi blokları,4 kesiyi aynı blokla yapabilmeli ve her 5 ölçü içİn için ayn ayrı olmalıdır.

7. Femoral komponent en az 6 boy olmalıdır.

8. Femoral komponent tibial komponentin en az bir büyük veya küçük boyu ile uyumlu olmalıdır.

(ör.5nofemoralkomponent4Veya5notibialkomponentilekullanılabilmelidir)
9. Femoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş

olmalıdır.
10. Femoral komponent kesisi için 1dereceden 12 derece kadar valgus açıslndan herhangi birİ

seçilebilmelidir.
11. Femoral dlş rotasyon implant dizaynl ile sağtanmall Veya kesim klavuzlarlnda dış rotasyon verecek

şekilde değişiklik(3',5",7",9'açı) yapılabilmelidir.

12. Tibial komponent co-cr-Mo Veya Ti-A|-V alaşımlarından mamül olmalıdır,

13. Tibial C/R (Koruyan)mobil komponent simetrik yaplya sahip olmalı, sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.

14. Tİbial komponentte rotasyonu önlemek amaclyla kanat olmalıdır,

15. Tibial komponent en az 6 boy olmalıdır.

16. Tibial komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şekilde kumlanmış veya pürüzlenmiş olmalıdlr.

17. Tibial kesi gereğinde 0-15 derece posteriora eğimli yapılabilmelidir,

18. Tibial kesinin intramedüller yada ekstramedüller k|avuz ile yapılmasına vaka içinde karar

verilebilmeli, her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.

19. Tibial insert yüksek kalite UHMwPE'den imal edilmiş olmalldlr. Polietilenin kalitesi deneysel ve

klinik çalışmaıar ile ispatlanmlş olmahdlr.

20. Tibial mobile insert ka|ınlıkları 10 mm,den başlamak üzere en az 6 kahnhkta olmalıdır.

21. Tibial fixed insert kalınlıkları 9 mm,den başlamak üzere en az 5 kahnhkta olmalıdlr.

22. Tibial insert diz hareketleri sırasında hem tibial komponent üzerinde kayarak veya dönerek

hareketlı (mobile bearing)ve kaymayı önleyen ve sabit fixed olmah her ikiside ameliyatta haz|r

bulunmalıdır.
23. patellar komponent tibial komponent İçin belirtilen nitelikteki polietilenden tek parça mamü|

olmalıdır.
24. Patel|ar komponentin en az 4 boyu bulunmalıdır,

25. Patella komponentinin iç yüzeyinde rotasyon önleyici en az üç adet çlklntı (peg) olmalıdır,

26. Gerektiginde primer vakalarda tıbıal componente stem takllabilmelidir,

27. Mevcut stem uzatmalarün 3omm1oo, 15o mm olmak üzere en az 3 boyu olmalıdır.

28. sistemin gerektiğinde reviryonu olmalıdır.
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KlslM 20.

lNTRAMEDuttER pENçEtl çivl slsrEMl TEKNlx şARTIüAMEsl
1. Kendinden kilitli çivi sİstemi oluşturan tüm parçalar titanyum alaşlm, Ti6Al4V2 malzemeden

yapılmış olmalıdır.
2. Çiviler uygulanacağı kemiğin anatomisine uygun olmahdır,

3. iendinden kilitli çivi sistemi, Lag screw ve end capler steril paketler halinde ayrı ayrı paketlerde

kullanıma hazır olmalıdır.
4. kendinden kilitli çivı sistemindeki çiviler kanüllü olmalı ve ortalarlnda tüm çap|ara uygun izci teli

geçmesine yarayan kanal bulunmalıdır,

s. ienoinaen kilitli çivi sistemi tüm çiviler minimal invasive cerrahiye uygun olmalıdır.

5. kendinden kilitliTüm çivilerde distal kilitleme sistemi çividen otomatik yapılabılmelive pençe

sistemine sahip distat kilıtlemeyi çivi kendı İçerisinden çlkan tlrnaklar 5ayesinde yapabilmelidir,

7. kendinden kilitli çivi sistemindeki tüm çiviler cerrahi uygulama sırasında skopi kul|anlmlna gerek

kalmadan çivinın üzerindeki ve lag vidalarının üzerindeki pençe sistemlerı açllmah ve sistem

otomatik olarak kilitlenebilmelidir.
8. Kendinden kilitli pfn çivi, proximal çapı 15,5 mm, distal çap| 11 mm; çivilerin boyu 220mm

ölçülerde olmalıdır.
9. Kendinden kilitli pfn sistemde o, 5 ve 10 mm'lik end cap lar bulunmalı ve end cap'ın oturacağı

kısım da yivli olmalldır. set, kısa çivilerde femur boynuna giden lag vidalarının 120,125 ve 130

derece açıyla gönderilebiImesine izin vermelidir,

10. kendinden kilitli pfn çivi Femur boynuna giden lag vidalarının üzerinde yüklü pençe sistemi

olmahdlr. statik,dinamık kompresif özellik taşımalı ve aynı anda bunların kombinasyonuna izin

vermelidir.
11. kendinden kilitli çivi sistemindeki femur,humerus, tibia çivisi proksimalıne statik, dınamik

kompresif vida delikleri bulunmalıdir.

12. Guid; telleri elastik yapıda olmalı ve uygulama setleri enstrumanlarıyla eksiksiz olarak

sağlanabilmelidir,
13. interlokıng çiviler distali, scopi gerekmeksizin topuzun çektirilmesi Ve yelpazelerin açılması ile

intramedular olarak kitlenebilmeli, yelpazeler kortekse intramedular olarak 360 derece tam

temas etmelidir.
14. interlokıng çiviler içten kitlemeyiyapan yelpazeler rotasyona izin vermeyecek şekilde tırnaklı

olma|ıdır.
15. interloklng çiviler Çivinin kitlendikten sonra 10 mm ye kadar kompresyon yapabiIme özelliği

olmalıdır.
15. interlokıng çiviler Çiviler lso 5832-3, ASTM F 136 standardlna sahip Ti5Al4V ELl Grade 5

malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

17, Çiviler, Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy (165 mm - 425 mm arası 10 ar mm artacak
- 

i"ıiıa"l ve çap (@ 9 mm,-Q ıo mm, 0 \1 mm, o \?mm) ölçülerine sahip olmalıdır.

18. interlokıng çiviler Çiviler steriI paketlerde olmalıdır,

ı9. remur çiviierinin proksimalinde statik ve dinamik kılitleme için statik ve Dinamik delikler mevcut

olmalı, değişik planlardan vida atmak için vida delİği mevcut olmalıdır,

20. Proksimal femoral çivi gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap (0 9 mm, 10mm, 11 mm,

12 mm) 28omm-zl4Ommseçeneklerine sahip olmalıdlr,

21. Proksimal femoral Çİvilerin Proximal inde femur başlna hem RECoN hem oBLiK atabilecek iki

adet aç|lı de|ikleri mevcut olmalıdır
22.Proksimalfemoralçivilagscrewler55mm-12ommkadaruzunlukta5ermmartanboylarda

olmalıdır,
23'TibialçiviProximalinde3değişikaçldavidauy8ulamadeliği,distalindede2adetlateralden,2

adet anterior dan olmak üzere 4 adet Vida uygulama deliği mevcut olmahd|r,

24. Tibial çivi Guide telinin kolay uygulanması için proximal slrt klsmlndan patlatllmlş olarak dizayn

edilmiş olmalıdı
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25. Radius ulna çivileri Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap (0 3,5mm 0 4 mm,0 4,5 mm,

@ 5 mm )ve boy (180mm-300m) arasında ölçülerine sahip olmalıdır,

26. Artrodez çivi Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy (18O mm -79O mm arası) ve çap(@

ı mm 0 8 mm, Q 9 mm, a 1o mm, Q L\ mm Q |2 mm 0 13 mm ) ölçülerine sahip olmall Ve lstenllen

boy ve çapta hastanın kemik yaplslna uygun olarak sipariş ediIebilmeIidir,

27. sabitıeme vidaları 2Omm-100mm kadar uzunlukta olmalıdır,

28. Titanyum Elastik Çiviler lso 5832_11Ve ASTM F 1295 standardına sahip Ti6Al7Nb özel alaşım

implant malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

29. ıitanyum Elastik çiviler, Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap 0 2 mm, @ 2,5 mm, 0 3

mm, @ 3,5 mm,0 4 mm,4,5 mm, 5 mm ve 5,5 mm ve boy ıl4O mm ölçülerine sahip olmahdır,

3o. Titanyum Elastik çiviler ÜrünIerin karışmasını engellemek amacıyla her ürün çapı farkll renkte

dizayn edilmiş olmalıdır.
31. Titanyum Elastik çıviler, sonlandırma amacı ile her kalınlıktaki çivıler için end cap mevcut

olmalıdır.
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KlslM 10.

çİMENTotU çiMENTosuz KAIçA PRoTEzi sisrEMi TEKNix şARTNAMEsi
1. Ürün Class lll CE belgesine sahip olmalıdır.
2. Dkç Femoral stem titanium Alloy materyalinden üretilmiş olup Doğuştan kalça çıklğ| hastalarda ve

koksa vara congenite deformiteli hastalarda kullanıma uyumlu olması gerekir,

3. Dkç Femoral stemler çimentosuz uygulamaya sahap olup 125 ve 135 derece boyun açısl seçeneği

sunmalıdır.
4. Dkç femoral stem Konik yaplsl sayesinde(dairesel Taperli stem) ıstenilen şekilde antiversiyon aÇlsl

verilebilmelidir.
5. Dkç femoral stem çaplarl 13mm den başlaylp 24 mm kadar stem boyları ise 115mm ile I27,6fim

arası olmalıdır.
5. Dkç femoral stem Set içeriği ile 125ve 135 derece boyun açıları denenebilmelidir.

7. Dkç femoral stem Rotasyonel stabiliteyi sağlamak ve bu sayede hastalardaki protez uygulamasl

sonucu oluşan uy|uk ağrısını en aza indirgemek için protez üzerinde ise 8 adet dikeY oluklar olmalı

ve bu dikey olukların proksimal bölümdekileri keskin olup kemiği çizerek oturmall ve tam stabilite

sağlamalıdır.
8.DkçfemoralstemFemoralstemkonikyap|daoıupconeaçlsl5dereceolmalıdır.
9. Dkt femoral stem set içerisinde femoral kanalı daha kolay ve güvenli bir reamerlama yapabilmek

için özel dizayn edilmiş konik reamerlar bulunmalıdır.

10. iare kesitli Femoral stem tivanium Ti-6AL-4V Alloy materyalinden üretilmiŞ olup plazma sprey

üzeri HA kaplanmlş Ve distal bölümü parlat|lmış olmalıdır,

11. Kare kesitli Femoral stem proksimal tutunumlu olmahdır,

12. kare kesitli Femoral stemler çimentosuz uygulamaya sahip olup standart ve lateral offset

seçeneği sunmahdlr.
13. Kaie kesitli Femoral stemlerin distal çapları 4mm ile 22,5mm arası olup boyları 107mm ile

1zl4mm arasıda olmalıdır.
14. Kare kesitli Femoral stemin s|rt klsml kemik kaybını en aza indirmek ve kolay implantasyon

yapılabilmek için lateral bölümü özel dizayn edilmiştir,

15. çimentosuz kalkar stem proximal klsml stemin yansına kadar Dual/ Çift kaplamalı (Titan pıasma

+ Hydroxiapatite Kaplama) olmalıdır.

16. çimentosui Kalkar Destekli Femoral stem lso 5832_4 standardına sahip CoCrMo alaşımı

malzemesinden imal edilmiş olmalıdır.

17. çimentosuz Kalkar Femoralitem dörtgen kesitli olmalt ve femoral stemin kalkar kısmının kemiğe

oturduğu bölgede rotasyona izin vermeyecek şekilde enine kanal olması gereklidir,

18. çimentosuz vi çimentolu Kalkar Femoral stemin kalkar kısmında cable sistemiyle uyumlu

kullanım için kanal ve delikler bulunmalıdır,

ı9.çimentoluveçimentosuzKalkarfemoralsteminboylarlenaz4değişikboyda(25mm,35mm,45
mm, 55 mm) olmalıdır.

20. Çimentosuz ve çimentolu kalkar femoral stemin Distal çaplarl 3 tip (9 mm,l0mm,11 mm,l2mm

13 mm) olmalldlr.
21.çimentoluFemoralstemyuvarlakkesitlİolmalıdlr.Femoralstemlso58324standardınasahip

CoCrMo alaşımı malzemesinden imal edilmiş olmalıdır,

22. Çimentolu stem ölçüleri 7 mm -8 mm -9 mm- 10 mm - 11 mm - 12 mm olacak şekilde 6 ölçü

olmalıdır.
23.çimentosuzFemoralstemlso5832.3standardtnasahipTitanyumalaşlm|malzemedenimal

ediImiş olmalıdır.
24. Çimeniosuz Femoral stem proximal kısmı Dual/ Çift kaplamalı (Titan plasma + Hydroxiapatite

Kaplama) olmalıdır.
ZS. Çimentoİuz Stem ölçüleri 7,5mm-8,5mm-9mm-lOmm-11 mm - 12 mm - 13,5 mm

olacak şekilde 7 ölçü olmalıdır.
26. Femoral stemlerin tümünün 135" boyun açısı olmalı ve Femoral stemler 12/14 taper olmahdlr.
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27. Bipolar Cup 40 mm ve 58 mm arası çap seçeneği olmalıdır.4Omm cup lar 22mmhead ile uyumlu

olmalıdır,
28. Bipolar cup lSo 5832-4 standardlna sahip cocrMo alaşlmı + lso 5834-2 UHMwPE malzemeden

imal edilmiş olmalıdır.
29. Modüler Head 28 mm çapta,ve 5 boyda olmalıdır. lso 5832_4 standardına sahip cocrMo alaşımı

malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
30, Asetabular komponent titanyumdan (lSO 5832-3)ASTM F136 alaş|mından imal edilmiş olmalıdır.

31. Asetabular komponentler Press-fit olmahdlr.

32. Asetabular shell yüzeyi porous veya kaba kumlama formunda olmalıdır.

33. Shell üzerinde 3-5 adet vida deliği olmalıdır.

34. Asetabular komponent içinde vida delikleri vidaların gömülmesine izin verecek şekilde olmalıdlr.

35. Asetabular komponentin 46-62 mm arahğında boyları olmahdır.

35. Asetabular insert UHMWPE'den imal edilmiş olmalıdlr.

37. Asetabular Liner o,10" offsetli (açılı) secenekleri olmalıdır.

38. 46 mm in üstündeki insert boylann iç çapl 28 mm başa uyumlu olmalıdır.

39. 46 mm insert boylarlnda iç çap 22 mm başa uyumlu olmalıdır.

40. Asetabular Vidalar 6,5mm çaplnda ve self tapping Vetitanyum alaşım özelliğine sahip 10mm _

50mm aralığında boy seçeneği olmalıdır.
41. oyucularl pratik olarak değiştirilebilmelidir. Fleksibl drili ve universal fleksibl tornavidası olmalıdır.

42. Asetabuıar komponentin çakllmasl sırasında anteversiyon açllarının doğru ayarlanmas|nl sağlayan

gönyesi olmahd!r.
43. Distal plug yüksek kalite UHMwPE,den imal edilmiş ve 8,9,Io,fl,Lz,L3,L4,15,15,17,18mm

boylarında olmalıdır.
44. Distal centrallzer kullanılan stemlerin ucuna rahatca takılabilmeli 3 adet flexible bacak sayesinde

medullayaı merkezlemelidir.
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1 . lhaledeki tüm kalemler grup ha|inde değerlendirileceKir,
2. lhaledeki tüm malzemeler ve setleri hastanede steril halde bekletilcek olup istenildiği

zaman kutlanıma hazır olması gerekmeKedir.

3. Üretici firma lSo 9001 :2OO8, lSo ,13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalldlr.

4. plaklar ve plak|arla kullanılacak kilitli ve kortikal vidalar lSO 58322 5833/3T16A l4V

titanyum standardındaki hammaddelerden imal edilmiş olmalıdır,

5. Tüm plak gurub larının Travmatik açlk klrlklarda kullanıImak üzere anti bakteriyal gümuŞ

iyon kalplı plak secenekli olmak zorundadır. plak Yüzeyleri vücut içerisinde uzun sÜre

dayanması amaclyla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrasl anodayz yöntemi ile

okiidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale

getirilmiş Ag (silveQ iyon kaplama olmalıdır.

6. s-ilver iyon kapll tüm plaklar enfeksiyon riskine karşl anti micro bakteriyel gumüş iyonla

kaplı olmall Ve yüksek kalitede olmalldlr, hastada çözünmeyen, reaksiyon oluşturmayan

özellikte olmal1,1stenildiğinde belgelendirilmelidir.Silver iyon kaplama sterilizasyondan

etkilenmemelidir.Etkilenmediğine dair test belgeleri istenildiğinde Verilebilmelidir,

Biocompatibility test (lmplantasyon, sensizitizasyon, Deri içi lrritasyon, piğenite,

Sistemik ve akut sistemik toksisite) sonuç raporları mevcut olmahdır

7. Tüm plaklarln delikleri dual kombine delik olmall ve hem kilitli vida atllabilip hemde kilitsiz

vida atılabilir, kopresyon özelliğinede sahip olmalıdır,

8. Alt ve üst extremite p|aklar steril ambalaj içerisinde tedarik edilebilmelidir.

s. lmplantıaroa kullanılan ma|zemelerin (titinlum) uygunluğu istendiğinde üretici ve dağıtıcı

firma tarafından uygunluk belgesi ile belgelenmelidir,

1O. İmplantların yüzeyinde kabartı, çıkıntı, çapak, boşluk, gözenek, ezik, çatlak, çizik,

zlmparaizisonişlemartlğl,gibiyabancımaddeler,keskinkenarVeköşeler
bulunmamalıd lr.

1 1. implantlar uygulama için çakma_çıkarma setleriy|e gönderilmelidir ve çakma setleri de

implantla aynı marka ve özelliklere sahip olmalıdır,
.t2.FirmaistendiğindekatalogveuygulamakllavuzugibidökümanlarlTürkçeolarak

göndermelidir.
.13. implantlann ve çakma setlerin tüm aksamlarında üretici firma adı, markası ve katalog

numarası yaz|lmış olmalıdIr.

14. lmp|ant korozyon yapmama|l, metal yapısl ve metal çizimlerinden dolayı paslanma ve

İliNiMAL iıvızıvr VıDA PLAK sisTEMi TEKNiK şARTNAi'Esi

enfeksiyona yol a ilde olmamalldür
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'l5. Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak

amaclyla kilitli tipte olmalıdır
16. Bütün kilitli plaklarda kilitli vida uygulamaları için kilit|i vida klavuzu olma|ı Ve plakların

redüksyonu kolaylaştırmak için kişner delikleri olmalıdır.

17. Kilitli vida uygulamaslnda düşük profil olmalıdlr. Vida baş| kilitlenince plak yüzeyinden 0.5

mm - 0.9 mm den daha İazla taşmamalldır.
18. kilit|i ve kilitsiz vidalar karışmaması için farklı renklerde renklendirilmiş olmalıdlr.

19. kilitli plaklara stabiliteyi artırmak için vida deliği tıkacl bağlanabilmelidir.

20. Minimal invazive plaklar liss kullanlma uygun radiolucent karbon guidelarl olmalı,ve bu

sayade plagın tüm deliklerine gulde üzerinden vida atılabilir özellikte olalıdır.

21. Minimal invazive setinin liss kullanlmlna ugun cilt açılmadan cilt üzerinden plagl kemiğe

temaslnl sağlayan kişner sürucü aparatı olmalıdır.

22. Minimal invazive femur plağı sağ ve sol olarak ayrılmalı ve 12.16.20 delikli olmalıdır,

23. Minimal invazive tibia plağı sağ ve sol olarak ayrılmalı ve ,10.14.,t8 delikli olmalıdır.

24. Acetebulum plaklardaki delik sayısı 2 delik|iden 24 delikliye kadar olmalıdır, alet seti

içinde eksiksiz olarak temin edilebilmelidir.

25. Acetebulum plak setinde özel amaçlar için yapllmlş redüksyon, kompresyon, distraksyon

yapabilecek acetebulum forseps klempler bulunmalıdır,

26. Acetebulum plak setinde f|eksible plak,fleksible tomavida,templatler ve plağı her yönüyle

acetebuluma uyumlu hale getirebilecek plak eğicileri,ekartörler bulunmalıdlr.

27. Acetebulum plaklar pelvisin tüm yönlerine uyumlu hazlrda şekillendirilmiş plaklar mevcut

olmalıdır.
28. Acetabulum Butterfly pelvis plaklan çift taraflı en az 1o delikten oluşmalı, parçalı pelvis

kırıklarında kullanılabilmelidir.

29. Acetebulum sakral vidalar sakral bölge için tasarlanmış ve boylarl 't2mm den baŞlayıp

12Om kadar boylan olmalıdır.
30.MruyumluçelikAcetabulumkancalıplak3deliKenbaşlayıpl2deliğekadarolmalı,uç

kısmİndaki 2 adet kanca ile acetabulumdaki fragmanların fiksasyonunu sağlaYabilmelidir.

3.1 . Mr uyum|u çelik pelvıs kanullu Tranksiyon vidası vida klsmı cannullü selfdrıllıng

selftapIng özellikte olmahdır.
32. P;Ğ K"anullu Tranksiyon 

-Vid"ı"nn 
yiv uzunluğu distali 5 mm başlayıp Proximale doğru

7 mm olacak şeki|de konik biçimde olmalıdır,

33.PelvısKanulluTranksiyonvidasıtraksiyonklsmlyuvarlakolup4/1klsmıaçlkolmalıdlr.
34. pelvıs Kanullu Tranksay"; ;İ;;; İraıslyon kısmının pelvis vidasına bağlanması.iÇin Yiv

klsml olmalldır.Asxı slst#ine nağlanabilecek her türlü metaryelle uyumlu çalıŞablmelidir,

35.PelvısKanulluTranksiyonvidasıÇakmaSetininiçerisindeTornavida,Dril|.K.Teli
olmaldır.

36_ 3,5mm düz plaklardaki delik sayısı 2 delikliden 12 delikliye kadar o|malıdır, alet seti içınde

eksiksiz olarak temin edilebilmelidir,

37.4,5mm düz plaklardaki delik sayısı 4 delikliden 16 delikliye kadar olmahdır, alet seti içinde

eksiksiz olarak temin edi|ebilmelidir,

38. klavikula plaklardaki delik sayısl 6 delikliden 12 delikliye kadar olmalıdır, alet seti içinde

eksiksiz olarak temin edilebilmelidir,

39. klavikula plaklar hook ve distal secenekleri ameliyatta hazır olmalıdlr,

40. fibula plaklardaki delik sayls| 4 delikliden ,12 delikliye kadar olmalıdır, alet seti içinde
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41. Kalkaneus plakİar çok delikli olup sağ ve sol için ayn olmahdır ve yaklaşık 20 kilitleme

deliği bulunmalıdır.
42. Distal tibia Medial Plaklar 3- 9 delik aras| olmalı,kafa klsmı en az 6 farklı açıyla vida

uygulayabilmek için uygun olmalıdır.

43. Distal lateral tibia plaklan 5-,l3 delik arası en az 5 boy olmalıdır.

44. T Plaklardaki delik saylsl kafa kısmında 3-4 plak şaft|nda 3-6 olmalıdır. Ayrlca oblik

seçeneği de mevcut olmalldlr.
45. Proksimal medial Ve lateral tibia plaklan 5_1,1 delik arası boylara sahip olmalıdır.

46. Proksimal Humerus plağlnda delikler; kilitli ve kilitsiz olmalıdır. Humerus başı parçalı

kırıklarında kullanılmak üzere humerus başına, '10 adet vida,parçalı kırıkları sabitlemeYe

uygun açılarda gönderebilmeye uygun tasarımda olmalıdır.

47. Proksimal Humerus Plaklar,baş kısmındaki delikler dahi1,13 ,15,17 ,20, 22 ve 24 delikli

seçenekler sahip olmalldır. Minimal invasiv uygulama seçenekleri olanlar tercih

edilecekir.
48. Plak proksimal humerus başına tam anatomik olarak uyumlu olmalıdır. Plak üzerinde

uygulamayı kolaylaşttrlcı klrschner teli delikleri olmalıdlr. plak üzerinde kompresyon

deliği olmalıdlr. plak üzerinde sütür atabilmek için yaklaşlk 6 adet delik bulunmalıdır.

49. Distaı radius plaklarlnın volar ve dorsal uygulamada en az 3 değişik çeşidi ve 3 değişik

uzunluğu olmalldlr. p|ak kalınlığı en fazla ,1,5 mm olmalıdlr. styloid e vida gönderme

özelliği mevcut olmalıdır
50. Distal radius plaklarlnın Volar ve dorsal Plak kafa delikleri kilitli çap 2,4 mm vidaya uygun

olmalıdır. Anatomik yaplya uygun sağa ve sola 1o ar derece açılı olarak ayrılmall ve

kafalarında üçer ve dörder adet delik bulunmalldır.

51. Tübüler Plaklardaki delik sayısı 2 delikliden 12 delikliye kadar olmalıdır,plak uzunluğu 22

mm den 142 mm ye kadar bulunmalıdır.

52. Fibula plaklardaki detik sayısı 4 delikliden 12 delikliye kadar olmalıdır,

53. Olekranon plaklar 10-16 delik arası uzunuklara sahip olmalıdır,

54. Ag|ed plakblade plak goderece ve 135 derece seceneklı olup blade uzulukları 28_38mm

arasında delik sayıları ise 3-8 delik arasında olamalıdır,

55. Distal lateral-medial humerus plaklarl en az5 ayrı uzunlukta olup delik sayıları 8-20 arasl

değişmelidir.
s6. puuis plaklar bölgesine uyum sağlayacak biçimde dizayn edilmiş olmalı sağ ve sol diye

ayrılmalıdır.
sz. İ'ateııaİ plak kanca şekilli olup 5 bacaklı yapıda olmalıdır. Ayarlanabilir özelliği minimum

1Omm olmalı bu sayede kompresyon ve distraksyon yapabılme|ıdır,

58. Patallar plak uygulaması için ozel sıkıstrıma klempler yanında hazır bu|undurulmalıdır,

59. Patellar plak kompresyon Ve distrakyon özelliğini sıkıştırma vidası ile istenilen pozisyonda

b|rakılabilir özellikte olmalıdır.

60. Sekiz Plaklar ihtiyacl karşllayabilecek şekilde 
,t2 mm, 16 mm, 20 mm ve 24 mm delikler

arası mesafeye sahip olmalldlr.
61. sekiz plaklar uygulama yerlerine göre birlikte kullanıldığı 3,5 mm kortikal ve 4 mm

spongioz vidalarla uyumlu olmalıdır.

62. yüksek osteotomi plağı Diş|i bir sistem sayesinde birbiri üzerinde kayabilen, distal ve

proximal bölüm ıçin ıki parçadan oluşmaktadır.
og. Vuksek osteotomi plağı Ameliyatın her aşamasında, yapllan tibial osteotomi arallğlna

uyum sağlayabilecek şikilde milimetrik olarak ayarlanabilmektedir,
6+. ytıksek östöotomi plağı plaklarin her iki parçasindada kemiğe tespit amaçl| en az ıkişer- 

viJa aeıigi bulunmjKa-dır. plaklar, hem kilitli hem de kilitsiz olarak mevcut olmalıdır
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65. yüksek osteotomi plağı Plaklar, beraber kullanıldığı 5.0 mm kilitli vidalar, 4,5 kortikal

vidalar ve 6,5 mm spongioz vidalarla uyumlu olmalıdır. destek ayarlarının kemiğe

dayanan dış yüzeylerinde kemiğe ıyi tutumları ıçin uzunlamasına yarıklar bulunmaktadır

66. Yüksek osteotomi plağı Primer fiksasyon dişli sistem sayesinde sekonder vidalar
Sayesinde oluşmaKadlr.

67. Plaklarla birliKe kullanılacak kilitli kortikal vidalar 2.7 mm çapında,12 mm den 60 mm ye

kadar uzunlukta,2.7 mm çaplndaki kilitsiz kortikal vidalar, 10 mm den 50 mm ye kadar

uzunlukta olmalldlr. 3.5-5,0 mm çaplndaki kilitli kortikal vidalar 10 mm den 60 mm ye

kadar uzunlukta, 3,54,5mm çapındaki ki|itsiz kortikal vidalar'|0 mm den 80 mm ye kadar
uzunlukta olmalıdır.

68. Vida seti içinde 4 mm çapındaki cancellous tamamı yivli vidalar 1O mm den 60 mm ye, 4

mm çaplndaki cancellous yarlm yivli vidaıa|t 0 mm den 60 mm ye kadar uzunluKa

olmalıdır.
69. Setin içinde kilitli Vidalarln kontrollü sıkılabilmesi için torklu tornavida bulunmalıdır.

70. setin içinde gerekli durumlarda cerrahi girişimi kolaylaştırmak amaclyla forceps çamaşır
klempi, kemik tutucusu gibi yardımcı cerrahi el aletleri bulunmalıdır.

71. El bilek artrodez plağl wirst yaplya uygun olup bombeli şekilde el bileğine oturmalıdır.
72. Proxmal3.5 mm, distaline 2.7 mm vida ahlmaya uygun olmalıdır.
73. El bilek aüıodez plağı komresyon yapabilecek yapıda olmalIdır.
74. Enfeksiyon durumunda ag.iyon seçeneğide bulunmalıdır.
75. Kınk reduksyon kiti tüm ameliyatlarda set içerisinde hazır bulunmalıdlr.

76. Kırık reduksyon kiti alt extremite ve üst extiremite ameliyatlarlnda kemik fragmanlarınln

tespitinde kullanıma uygun yapıda 3 değişik boyda small medium large olmalıdlr.

77. Klnk reduksyon kiti sette bulunan tüm vidalara ve plaklarla uyumlu çallşabilir özellikte

olmalı fragmanın kompresyonunu sağlayabilmelidir.
78. Kırık reduksyon kiti Kemiğin tutunumunu artlrmak için kemik temas yerleri kaymayı

önleyici diş yapısında olmalıdır.
79. Kırık reduksyon kiti birbirene parallel dört adet bacak sayesinde kemiğin dış yüzeyini

tamamen saracak şekilde olmahdır.
80. Teklif edilecek tem Ürünlerin s.B. TİTUBB kaydı ve SGK onayll konumda olmalldır.
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KlslM35.

ToTAL VE TERS oMuz PRoTEzi TEKN|K şARTNAttllEsi

1. Teklif edilen malzemelerin CE ve/veya FDA kalite belgeleri olmalıdır.
2. Sarf ürünlerin tamaml Gamma steri|izasyonda steril edilmiş Ve ürün özelliklerini yazan

sağlam bir ambalajda paketli olmalıdır.
3. Meİvcut setle dört İarkİı ameliyat tekniği uygulanabilmelidir. ( çimentolu total omuz Protezi

, çimentosuz vida|ı omuz protezi , parsiyel omuz protezi , reverse (ters) omuz protezi )

a. §öt,vara esnasında uygulanan sistemden , diğer sisteme dönüş yapılabilmesine izin

vermelidir.
5. Anatomik ve reverse uygulama için kullanılan stemler iki farklı uzunlukta (standart Ve

mini),4_2o mm arasınd; ,t7 fa*lı çapta ve poroz kaplı olmalıdır. standart stem uzunluğu

122 mm, mini stem 83cm uzunluğunda olmalıdır.
6. parsiyel uygulama için kullanılacak stemler 4_14 mm arasl 6 farklı kalınlıkta ve stem

uzunluğu 122mm olmalıdır.
7. Total 

-omuz uygulamasında Glenoid baseplate Arcom processed polyethylene

(UiMWpE) ( Aiğn packed Compressien Moulded polyethylene) tekniği kullanılarak

üretilmiş olmahdlr Ve 3 farklı boy seçeneği bulunmalıdır.
8. Reverse omuz uygulamasında kullanılan Çimentosuz vidalı glenoid titanyum

materya|inden üretilmali (Ti 6 AL 4 V Alloy) Ve poroz üzeri HA kaplı olmalıdır.

9. Reverse omuz uygulamasında kullanılan humeral tray o,+5, +10 mm olmak üzere 3 farkll

boyutta olmalıdır.
,10. Reverse insert olarak 2 farklı baş (36mm ve 41mm ) için 3 farkll kalınlık seçeneği

bulunmalıdır,
ı ı. nnatomir baş seçeneği olarak 38mm-58mm arasl farklı çap ve kalınlıklarda 17 seçenek

bulunmalıdır.'Ada-ptör;lternatifi sayesinde humeral baş farklı açllarla uy^gulanabilmelidir.

12, Reverse naşlar i6 ve 41 mm için olmak üzere 3 farklı kalınlıkta (0,+3mm, +6mm )

seçenekler olmalıdlr.
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KlslM 11.
cERAMİc sEçENEKti ToTAt (AtçA PRoTEzi TEKNİK şARTilAMEsi
1. Asetabular cup mesh üzeri HA seçenekleri bulunmalıdlr.

2. Çimentosuz acetabular cup press fit uygulanmalıdlr.

3. Asetabular Shell, üç delikliVeya çok delikli kap seçenekleri sunmalıdır.

4. Acetabular oyucular ve cup çak|cılar mis uygulamalar için uyumlu olmalıdır,

5. Asetebular komponent içinde vida delikleri vidanln gömülmesine izin verecek

şekilde olmahdIr.

6. Asetabular shell boyları 4omm,den başlayıp 70 mm,ye kadar 2mm artan boylarda olmahdlr.

7. Acetabular component ile insertlerin denemeleri set içerisinde mevcut olup insert denemeleri

orjinal acetabular component ile deneme acetabular componente vidalanabilir şekilde dizyan

edilmiŞtir.
8. Acetabular componentin iç yapısında 18 derecelik bir taper yapl sayesinde seramik insertleri

rahat birşekilde acetabular componente takılabilmelidir.

9. Aynı acetabular component ile seramik,polietilen insert seçenekleri kullanılabilmelidir.

ameliyatlarda iki sistemde hazlr bekletilecektir.

10. sİstemin hem seramik hemde crkobalt metal 28,32,36,40 mm head seçenekleri sunmahdlr.

11. /ı4_5o mm arasl seramik ve pollet|len insertlerin iç çap| 28mm ,lı8_szmm arasl 32mm,52-56mm

aras| 36mm ,50-66mm arası 4omm başa uyumlu olmalıdır,

12. seramİk insert alışımları %8? alumini,%\l zirconyum Ve %1 çeşİtli materyallerden olmahdlr.

13. Asetabular pohetiIen insert highly cross linked UHMwPE,den imaI edilmiş olmalıdır.

14. Asetabular pohetilen insert 01 10'veya 20'offsetli (açılı) olmahdır,

15. Asetebular komponentin Vidalan titanium alaşlmlı olmalıdır,

16. sistem içerisinde seramik insertleri rahat bir şekilde ç|kartmak için aparatlar olmalıdlr,

17.Acetabularcomponentiçİnuygulananvidalar6,5mmçapındaveselftappingözelliğinesahip

olmalıdır. Vida boyları 15mm ile başlayıp 60 mm araslnda olmalıdır,

18. Ürün cE veya FDA kalite be|gesine sahip olmalıdır ,

19. Femoral stem tivanium Ti-6AL-4V Alloy materyalinden üretilmiş olup

kaplanmış ve distal bölümü parlatılmış olmalldlr,

2o. Femoral stem proksimal tutunumlu olmalıdır,

21. Femoral stemler çimentosuz uygulamaya sahip olup standart ve

sunma|ıd ır.

22. Raspalar İle deneme yapılabilmelidir.

23. Femoral stemlerin distal çaplarl 4mm ile 22,5mm arası olup boyları

plazma sprey üzeri HA

lateral offset seçeneği

107mm İle 144mm arasl

olmahdlr.
24. Femoral stemin slrt kısmı kemik kaybını en aza indirmek ve kolay implantasyon yapllabilmek aÇin

lateral bölümü özel dizayn edilmiştir.

25. çimentolu femoral stem co_cr ısrıu F75 ,F9o, t562, F563, F7g9, FIo58, F1537alaŞımlarından

yapılmış olmalıdır.
zo. çimentoıu remoral stemin proksimaline ve distaline centralizer takılabilmelidir.

iz. iır"n,oı, femoral stem boyun oçısı 735 derecede veyo doho oz oımoh ye Boyun konikliği 12114

taper olmahdlr.
28.çimentolufemoralstemenaz9değişikboyda|Lo,r:-,rz,1-3,r4,r5,15,17,18)seçeneğiolmahdir.
is. oipoı., cup, larda liner ile fiksasyonun sağlanabilmesi için sekmanh kilit sistemi olmah, gereken

aurumıarda cup ile liner birbirinden enstrüman yardımı ile ayrılabilir özellikte olmalıdır,

30'BipolarCupkalınlıkları40mmdenbaşlay|pl,ermmartarak57mmkadar17farklıboyda
olmalıdır.

31. Bipolar insert içerisine head kilitlenmelidir.

32. Femoral head'ler en az 5 ayrı boyda olmalıdır,eksi(-) head seçeneği bulunmalıdır,

Prof . DrıU/ Erderrf ŞlKAIt
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33. Bipolar liner polietilen UHMWPE olmalıdır.

34, polietilen tercıhen inert ortamda (oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz mevcudiyetinde)

Gamma steralizasyonu uygulanmış olmalıdır.
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KlslM 7.

HiPERFLD( REvizYoN ToTAL Diz PRoTEzi TEKN|K şARTNAMES|

1. Femoral componentler sağ ve sol olmak üzere en az 5 boy olmalldİr.

2. Femoral componentler zimalloy-dan cobalt, cromium, molybdenum alloy'dan yapllmlş olmahdlr.

3. Femoral componentlerin hareket kabilyeti 0 ile 155 derece araslnda olmahdlr.

4. Femoral componentlerin fixasyonu tam o|arak sağlayabilmesi için cementli olmalıdır.

5. Femoral Komponentlere distal, posterior Ve anterior augmentler, her femoral büyüklük için ayrı

ayrı ve 2 farklı kalınlıkta olmalıdır.
6. Femoral componentler de bağ koruyan componente oranla kondil bölgesinde daha küçük

kavislere sahİp olmalı bu klsltlandlnlmış haraket kondil üzerinde 7 derecelik varus - valgus aÇısı

dahil olmak üzere geniş bİr hareket alanının oluşmasını sağlamalıdır.

7. insertler' in yüzey genişliği en az 3 farklı size 'da olmalı size yellow, size green, size blue, olmak

üzere farklı femur boyları için dizayn edilmiş olmalıdır.

8, İnsertleı'in kalınlıkları 6farklı size'da I0-12-14-17 - 20 - 23mm olmalıdır.

9. insertler fazlalaştırılmış a/p sabitliği için anterior constrained olmalı ve proximal yüzeye 6

derecelik dışarıdan rotasyonunun sağlanabilmesi için anatomik rotasyonlu oImalıdır.

10. Tibial componentler gözenekli kaplanmış veya kaplanmamış , porlu veya porsuz olmalıdır.

11. Tibial componentler tivanium ti 5a1-4v alloy metarİyal yaplsına sahip olmalıdır,

12. Tibial componentler hasta Özelliklerıne uyumunu sağlamak amacl ile en az 7 farkll size 'da

olmalıdır.
13. Tibial componentleıJ e isteğe göre wedge takılabİlmeli. wedge' ler: half wedge 16 - 25 derece,

third wedge 22 derece, full wedge 7 derece,olmak üzere 4 boy.. half blor lar 5 ve 10 mm

kal|nlıkta Ve her tibia için ayrl boylarda olmak üzere en az 7 boyda olmalıdır. Tibial componentle

fixasyonu medial veya latera| den 2 vida ile sağlanmalıdır.

14. Femoral ve tibial stem uzatmalarl offset Veya strai8t iki farkll seçenekli olmalıdlr. Stem uzunlukları

145 mm Ve 2oo mm çaplar| ise 10-11-12-13-14-15-16-17-18mm olmalıdır,

15. Patellar componentlerin yapısı polyethilen materyalden üretilmiş olmalıdır,

16. Patellar componentler seçilen femoralVe tibial componentlere tam uyumunun sağlanabilmesi

için 4 farkll size ve kalınlık seçenekleri içermelidir.

17. paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, seri numars! ve miadı olmalıdlr.

18. Protezin FDA onayl (satılacak implanttn adının açıkça yazıh olduğu) veya CE belgesi (93l42/EEc

ketlenmiş ste ril pakette bulunan parçalardan oluşmalıdır. Parçalar

sterilizasyona maruz kalmış olmalıdırlar.

E-

sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır
19. Sistem her biri ayrı iki kez
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9

MENTEşEtl MoBitE REvlzYoN Diz PRoTEzi TEKNlK şARTNAMEsl

1. Femoral komponentler hekimin doğru seçimini ve bu seçimin hasta özelliklerine uyumunu

sağlamak amacı ile sağ ve sol olmak üzere 4' er size olmalıdır.

2. Femoral komponentler ve tibial componentler zimalloy-dan cocrMo Alloy materyalinden
yapılmış olmalıdır.

3. Femoral komponentin notch merkezindeki menteşe mekanizması kondillere uygulanan kuweti

maksimum düzeyde taşıyabilme özelliğine sahip olmahdır.
4. Femoral Komponentlere distal, posterior ve anterior au8mentler, her femoral büyüklük için ayrl

ayrı ve 2 farklı boyda olmalıdır.
5. İnsertleı' in ka|ınlıkları 5 farklı size' da L2 -L4 - 17 , 20 - 23 - 26mm olmah,her femoral

komponentin ayrl İnsertleri olmalldlr.
6. Tibial komponentler modüler ve non modüler seçenek sunmalıdır.

7. Tibial komponentler hekimİn doğru seçimini Ve bu seçimin hasta özelliklerine uyumunu sağlamak

amacı ile 6 farklı size 'da olmalıdır.
8. Tibial komponentle/ e 1omm lik takilabiIen full block sayesinde eklem seviyesi ayarlanabilmelidir.

9. Femoral ve tibial stem uzatmalarl offset Veya straigt seçenekli olmalldlr. stem uzunlukları

3omm,1oo mm ve 155 mm çapları ise 10-11-12-13-14-15-16-17-18mm olmalıdır.

10. Patellar komponentlerin yap|5t polyethilen materyalden üretilmİş olmalıdır,

u. Patellar komponentler seçilen femoralVe tibial componentlere tam uyumunun sağlanabilmesi

için 4 farkh size ve kalınlık seçenekleri içermelidir.

12. Paket üzerinde üretim tariha, sterilizasyon şekli, seri numarsl Ve miadı olmalıdır. Paket iÇİnde de 4

adet yapışkan kullanılan implantl tanlmlayan etiket olmahdlr.

13. Tibial komponentin stem uzunluğu 8Omm olmalı,Üzerine uygulanan insert sayesinde rotasyonel

harekete izin vermelidir.
14. Paket üzerinde üretim tarihi, sterilizasyon şekli, seri numarsı ve miadı olmalıdır. Paket iÇİnde de 4

adet yapışkan kullanllan amplantı tanlmlayan etiket olmahdlr.

15. protezin ioa on.y, (sat|lacak implantın adının açıkça yazılı olduğu) veya cE belgesi (93l42l1Ec

sayılı Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği) olmalıdır
16. sıstem her biri ayrı iki kez paketlenmiş steril pakette bulunan parçalardan oluşmalıdır. parçalar

paketlendikten sonra gamma sterilizasyonla steril edilmiş olmalldır,

Pıof.
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KlslM 17.
MoDuLER REVlzYoN ToTAt KALçA PRoTEzl TEKN|K şARTNAMESİ
1. Femoral stem Titanyum alaşımından ASTM F136, F1108, F1295, veya F1472 alaşımından veya co_

cr ASTM F75 ,F9o , F562, F353, F799, F1o58, F1537alaşlmlanndan imal edilmiş olmalıdır.

2. Protezin poroz kaplaması mesh, bead veya kama kumlama formunda olmalıdır,

3. standard(cone), ofset(spout) ve kalkar destekli olmak üzere 3 proksimal bady seçenekli olmalıdır,

4. Boyun-stem açısl 135 derece Ve olmahdır.

5. stem boyu 135-170-220 mm'ler arasında en az 3 boy olmalıdır. 200 mm'yi aşan stemlerde femur

anatomik akslna uygun olarak anatomik eğim olmalıdır.

6. Femoral protezin baş|n oturduğu bölümdeki taperl 12/14 olmalıdlr,

7. Femoral başlar 22, 28 mm dış çaplı ve her bir çap için en az 5 Beş farkh boyun uzunluğu seçeneği

ile gelmelidir.

8. Femoral başlar kobalt-krom olmahdlr.

9. Çimentolu revizyon stem boylan 17o-25omm caplarl 10-12-14-15 o|malıdır,

10. Asetabular çimentosuz kaplann dış çapları 4Omm,den 66mm,ye kadar olmalıdır.

11. çimentolu polietilen kapların periferinde asetabulum ile kap arasında 2 mm çimento kalınlığını

ayarlaylcl girintİ Veya çıkıntı olmalıdır.

rz. esetauuıai oyucuları pratik olarak değiştirilebilmelidir. setle birlikte uygun guj getirilmelidir,

13. Asetabular lineer o"- 10" Veya 20' offsetli (açılı) seçeneği olmalıdır,

14. 44 mm Ve üstündeki insert boylarının iç çapl 28 mm başa uyumlu o|malıdır,

15. 4G42 mm insert boylarında iç çap 22 mm başa uyumlu olmalıdır,

15. Asetabular komponent titanyumdan (Ti_Al_) ASTM F135, F11o8, F1295, veya F1472 alaşımından

Veya co_cr ASTM F75 ,Fgo, rsaz, rsa!, F799, F1o58, F1537 alaşımlarından imal edilmiş olmalıdır,

17. Asetabular compenent Press-fit olmah Ve yiv içermemelidir,

18. insertin kilitlenme mekanizmas| mikro hareketı minımalize edecek şekilde olmalıdır,

19. Asetabular Yüzeyi mesh, bead, üzeri HA kaplama formunda olmalıdır,

20. Asetabular shell üzerinde 3-5 adet vida deliği olmalıdır,

21. Asetabular komponent içinde vida delikleri vidaların gömülmesine izin verecek şekilde olmalıdır,

22. Asetabular insert en az 2 kez ç|kartlllp tekrar yerine takllabilir olmalıdır.

23. Asetabular Oyucuları pratik olarak değiştirilebilmelidir,

24. Fleksibl drili Ve fleksibl tornavidası olmalı ve Vida başı fleksibl tornavida ile kullanma özelliğine

sahip olmaııdlr.
25. Aseiabular komponentin çakllması sırasında inklinasyon ve anteversiyon açılarının doğru

ayarlanmasını sağlayan gönyesi olmalıdır,

25. Aİetabular insert highly cross linked UHMWPE'den imal edilmiş olmalıdır,

27, Asetabular komponenti tutucu vidalar titanyum alaşım olmalıdlr,

28. Acetabular screw Vida kalınlığı 4.5 ve 5.5 mm 15mm - 60 mm aralığında spongioz yivli ve self-

tapping olmalıdır.
zg. riiıiıi remur plaklar Biyolojik fiksasyona uygun olmah titanyumdan (lso 5832_3) ASTM F135

alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

30. Kiliİli femur plakların üzerinden 2,5 cm mesafelerle 2 mm çapında cable uygulamaya uygun

o|malıdır.
31. Kilitlifemur plaklar hem 5.0 mm kilitliVida, hemde 4.5mm kortikal vidalarla kullanllabilmelidir,

32. Kilitli femur plaklar 42cm uzunluğuna kadar farklı boylarda olmalı, comPresVon Ve kilitleme

yapabilecek yaplda, compresyon 
-hareketini 

sağlayıcl DCP biçimdeve Low contact (Lc) yaplda

olmalıdır.
33. cable ler 2.omm co-cR imal edilmiş olmalıdır,

34.Amel|yat5lrasındaözelyapılmışstemçıkarıcıveçımentokazımasetidehazırbulundurulmalıdır.

35. Ç|mento kazlma setine uygun uzun gu,i,klemp,oyucu,tap,çekiçi,osteotom gibi özellikli aletler

bulunmalıdır' " ebatları 5-2O cm arasında olmahdır,
36. Femoral saft sreft allogreft femoral kemik olmalı Ve Urün ,
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37. Femoral şaft greft Ürün gama ışını ile irrite edilmiş (Lyohilized) olmalıdır.

38. Femoral şaft greft Ürüneait kalite belgeleri olmalıdır. (MTB, FDA Ve veya benzerleri)

39, Femoral şaft greft Gerekli enfektif testlerin yapllmlş olduğu be|gelendirilmelidir,

40. Femoral şaft greft Yapışkan etiketin üzerinde iirünün; Etiket adı,Üretici doku bankasının

adı,Son kullanma tarihi,Benzeri olmayan tan|mlaylcl kodu (Donör lD),yer almalıdIr.Her bir ürün iÇin

doku ve/veya hücreden kaynaklı komplikasyonlara ait sağhk hizmeti bedellerinin karşllanacağını

gösteren sigorta poliçesinin onayh bir suretinin yer alması gerekmektedir,

6§İ
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EKSTERNAL FiKSATÖRLER ŞARTNAMES|
l. sistem içerisinde Tibia, Femur, Humerus, el_bilek ve parmak klnklan için kullanllabilecek

Fiksatör tipleri bulunmaktadlr.

2. Femur_Tibia Ve Humerus için kullanllan flksatörler oynar başlı olmall ve klempler 50, ,lik

oynama yapabilmeli, uç ayn boy ihtiva etmelidir.

3. Femurve T'ibia fksatöderi en az boy durumlarlna göre (K|sa, orta, uzun) 25 mm, 45 mm,

65 mm uzatma yapabilmelidir.

4. El-bilek fiksatöılerinin orta k|sml oyı]ar olmalldlr. Uzatma yapabilme dizaynlna sahip

olmahdır.

5. Femur_Tibia ve Humerus için kullanllan İiksatörler ğzerinde kompresyon ve Distraksiyon

yapmaya yaraıyan üniteler bulunmahdIr.

6. Fiksatör uzerine gerektiğinde T klemp, 135 açıh klemp ve ilizarov adaptasyon için hibrid

klemp eklenebılmelidir.

7. Fiksatör çeşitleri hafiflik sağlamas| açts|nda göVde kısımları ASTM 707sT6 Al0minyum

malzemeden, bağlantı elamanlarl Ise Alsl 304 paslanmaz çelikten üretilmelidir,

8. Fiksatör kap|amaları sterilizasyondan etkilenmeyen alüminyum kaplama ile kaplanmalldlr,

9, Fiksatör kuresi kaymayl engelleyici özel bir yapıya sahip olmalldlr,

to. Fiksatör|erin cE, TSEK sertifkalan olmah, üretici firma lso 9001:2000 ve lso ,l3485:2003

kalite sistem belgelerine sahip olmalı.
.t1. Fiksatörler üzerine Üri]n Markasl, cE markasl, Lol numarEısl Ve boyutu Lazel Yazl

yazIlmlş olmalldlr.

12. Ürünler çizilerek enfeksiyon oluşumuna neden olmamalarl için Vakumlu pakeüenmiş

şekilde sunuImalıdlr

lşIKAN
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HYBRID FIXATOR
TEKNİK şARTNAlıiEsİ

1. Fiksatör aliminyum özelliğe sahlp malzemeden imal edilmlş olmahdlr.

2. spesifik özelliğinden dolayl X-Ray cıhazlnda görünmemelidir.

3. Fiksatörle beraber halka ve tel/pin sabitleme komponentleri mevcut olmalldlr ve

değişik uygulamalar için flexible olmalıdır.
4. sistem oynar başlı olmalldlr Ve lstenilen noktada sabitleme yapabl|melidir.

5, Fıksatör üzerinde Kompresyon Ve Distraksiyon yapmaya yarayan mekanizma

mevcut olmalldlr,
6. Gereksinımi karşılayacak mıktarda pin Ve tel uygulanabilmelidir.

7. Fiksatörün cE Belgesi, üreticl firma Iso 9001i2008 Ve Iso 13485:2003 kalite

sistem belgelerine sahip olmal|dır.

8. Fiksatör birlikte kullanlldlğl komponentlerle uyumlu olmahdlr.

PAKET SUT KoDU : TV31 12
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M U LTı FRAG MAN EXTERNAI Fi KSATöR sısTEMı TEKNıK ŞARTNAMESi
1. Sistem modüler kullanıma uygun olmalıdır.
2. Sistemde 95_11o-12o ve 135 derece trokanterik kullanlma izin vermelidir.

3. sistem içerisinde uzatma modül, menteşe modül, açı ayarlı modül,eklem

tübüler modül secenekleri olmalı ve bu sayede

femur,tibia,humerus,diz,kalça,ayak bileği,pelvis,dirsek,elbilek finger gibi tüm

bölgelerde uygulanabilmelidir.
4. Sistem modüller sayesinde, kırık hattının büyüklügü kadar uzayabilmeli ve

Ürün hem axial düzlemde hem de metaphyseal kırıklarda kullanılabilmelidir.

5. Sistemde uzatma modül 0-60mm arasında kompresyon ve distraksiyon

yapabilmelidir.
6. sistem de kırık hattını en stabil hale getirebilmek için degişik açılarda ve

seviyelerde shanz vidası ile kullanımına izin vermelidir.

7. Hibrit sette Fiksatörle beraber halka(170 veya 190 mm) ve tel/pin sabitleme

komponentleri mevcut olmalıdır ve değişik uygulamalar için flexible

olma lıd ır.

8. Hibrit Ayrıca sette iç uzunluğu 15O mm olan "U" ayak halkası bulunmalıdır.

9. Hibrit sette 5mm dış çap 2 mm iç çapı bu|unan üçlü kirschner yakalayıcı

bulunmalıdır.
10.Hibrit sette çembere bağlanan 5 adet shanz vidası göndermeye yarayan

straight clamp bulunmalıdır .

11.Hibrit Sette bağlantı için uzunluğu 80,40O mm arasıda değişken olan yivli

barlar bulunmalıdır
12.Hibrit Sette uzunluğu 25, 35,50mm üç boy bağlantı elemanı2 adet

50,1O0mm ve 15O mm post bulunmalıdır.
13.Hibrit set muhteviyatında tek vida atabilmek üzere single vida clampi

olma lıd ır.

14.Hibrit Sette çok fonksiyonlu (Hinge) Clamp koruyucu ve sağlamlaştırıcı

eleman olarak bulunmalıdır.
15.Hibrit sette halkaya uygulanabilir bağımsız tel atmaya yarayan independent

clamp bulunmalıdır.
16.Hibrit sette sıralı(yanyana) independent clamp kullanlmı sağlayan Extension

plak bulunmalıdır ve farklı boyda ringleri bağlamak için de

kullanılabilmelidir.

Er lşKAN
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17. Hibrit sette multiplaner deformite Ve rotasyon düzeltmede kul|anılan farklı çaptaki ringleri
bağlayabilmek için translation rotation hinge clamp bulunmahdlr.

18. Hibrit sette compressİon ve distractİon uniti Long ve standard boylarda bulunmalıdır.
19. Hibrit sette uzatma ya da deformite düze|tmelerde günlük uygulanacak 1mmlik tur fonksiyonunu

sağlamak üzere counter nut olmahdIr.
20. Hibrİt Sette 2mm çaplnda 400, 350, 310mm uzunluğunda zeytinlİ kirschner teli bulunmalıdır.

21. Hibrit Sette 2mm çaplnda 400 Ve 450mm uzunluğunda düz kirschner teli bulunmalıdır.

22. Hibrıt Rang fixatörle birlikte tel gerdirica, tel kesici, somun anahtarl, tel için guide mutlaka

verilmelidir.
23, Tübüler modül alt Ve üst ekstremitelerde uzatma Ve kompresyon yapabilecek alüminyum

materyalden üretilmiş dayanıkll aparat olacaktlr.
24. Tübüler modül 9 mm çaplarında çubuk bileziği ihtiva edecekVe 3,4 Ve 5 mm çaplarında şanz

bileziği ihtİVa edecektİr
25. Tübüler modül cihaz koneksiyonları bırbirine bağlamak için 9 mm karbon çubuklar ihtiva

edecektir. Çubuğun çapInIn küçük olmasl sebebıyle ortasl mukavemet için dolu olmalıdır

25. Tübüler modül koneksiyonun iki parçası arasında polisülfandan yapılmış conta olacaktlr.

27. Tübüler modül sistemde kemiği baskılamak için kompresyon aparatl Ve distrakte aparatl ayrl ayrl

bulunmalıdır.
28. Tübüler modül koneksiyonun iç yüzeyinde mikro spikelar olacaktlrve böylelakle friksiyonu

arttlrarak tüpün kaymamasına ve sistemin stabilizasyonunu arttlracaktlr
29. Tübüler modül cihaz koneksiyonları birbirine bağlamak için 15 mm karbon tüpler ihtiva

edecektır. Tüpler, karbon fiberden yapılmış olacaktlr. Tüplerin çapının geniş olması sebebiyle

ortasl ağlrllğın az olmasl için boş olacaktır. Tüpler radyolüsen olacaktır.

30. sistem de kırık hattını en stabil hale getirebilmek için degişik açılarda ve seviyelerde shanz vidası

ile kullanımına izin vermelidir.
31. Açl k travmatik kırıklarda kullanılmak üzere Kişner telleri ve sanz screwler silver iyon olmalıdır.

32. Hidroksiapatit kaplı şanz çivilerin YiV klslmlarl Titanplasma üzerine Hidroksiapatit kaph olmah,

Ti6Al4V EL| ASTM F 136 / lso 5832_3 standardlna sahip titanyum alaşlmından imal edilmiş

olmalıdır.
33. schanz çivileri cortikalve cancellous diş yapısına sahip olmalı, Değişik çap ve boylarda imal

edilmiş olmalldlr.
34. Schanz çivileri iç içe 2 partikülsüz PE ambalajIa ambalajlanmalıdır,

35. HoFMANN HıBRiT VE TÜBÜLER EKSTERNAL FiKSATöR

36. External fİxator rodları karbon, alüminyum ve çelikten imal edilmİş o|up, çapları 5 ve 8 mm,

boyları 10 cm,den başlaylp istenildiğinde 40 cm,e kadar rodlar tes|im edilebilmelidir.

37. sistem Hem alt ekstremite hem de üst ekstremite için ayrl setlerde olmalldlr.

38. sistem Ve bağlantıları kurmak için set içerisinde kendi ekseni etrafında dönebilen, rodu roda

bağlayan klempler olmalıdır.
39. seiiç;risinde en az üç farklı çapta cerrahititanyum cerrahi paslanmaz çelikten( lSo 5832/1-D

comp,) schanzlar olmalıdır.
+O. Schanilan rod üzerine bağlamak için tüm parçaları aluminyumdan imal edilmiş ve her çap schanzi

tutabilen klempler olmalıdır.
41. sistemin schanz,ı roda bağlayan ve rodu roda bağlayan klempleri rodun baş kısmından

geçirilmeye gerek kalmaksızın istenilen bölgeye bastlr|lmak suretiyle geçebilir özellikte esnek bir

yapıya sahip olmalıdır.
+z. iet içersinde drill,drillguide,jakop ,anahtar, T handle ..,vb el alet|erini içermelidir.
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