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85 çoK EKSEN EKSTERNAL 1 ADET
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iTanlmlal,ıcı firma bilgisi olmall ve teklifile birlikte SGK sorgulama sisteminin çtktısl teklifile birlikte verilmelidir

Adres: Araş!ıama ve Uy8ulama Has|ane§i osmanbey Kaınpüsü ŞANLIURFA
Doğrudan Temin Mail : dogrudantemin@harraİı.edu.tr
İhale Mail Adresi : satinalma63/ahotmail.com

|nibatıelefon: Tel.:0 (4|4\34444 44 Fais :0(4l4)3444000
Doğrudan Temin iletişim : 0 (4l4) 3,ı4 41 78
İhale lletişim : 0 (4ı4) 344 4l 65-58l0
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BıoREsoRBABLE plN TEKN! x şenrııııvıesi

1 . Bioabsorbable pinler o/o,tOO de poli (7ol3q UDL) laktitten yapılmış olmalıdır.

2. Her absorlcable pin aynı molar kütleye sahip olmalıdır.

3. xer urun çifte yalıtılmış şekilde paketlenmiş ve etilen oksit ile sterilize edilmiş

olmalıdır.

4. Pin, Xesti ile istenilen uzunluğa ayarlanabilir olmalıdır.

5. Ç"p, 2.ove2.4 mm olmalıdır.

6. aoyr 60 mm olmalıdır.

7. Bioresoöable pin, (alçı, koşum, dış sabitleme a|eti vb) uygun immobilizasyona ek

olarak, epifizyal plak, osteotomi, artrodezi ve fraKür olmuş kemiklerin hizalanıp,

sabitlenmesinde kullanılabilir olmalıdır.

Mülkiyeti yüklenici firmada olmak üzere, firma

2.0 mm ve 2.4 mm özel yapım pin pusher çakma setini beraberinde

getirecektir.

IıKAN
Pıoi. D İas. sr*

orto9,d,

)



BAĞ/TENDoN/DoKU TAMiRi TEspiT sisrnııi çaparvi»a.ıztNlBl
ANKoRLAR iĞxnı,iriĞxnsiz cüçı,rcuoiniı.,ıvıiş .sürtrnr,ü
goı-iırir,rNKArLIpoLyESTER^rHMwpE) pLA TUREvLERI

3.6mm VE UZERJ
AE 1230

ı Anchor, kama şeklinde, ucu çentikli olınalıdır.

ı Gövdesi polilaktik asit malzemeden ilıetilmiş olmahdır.

ı Ankora bağlı bir iinik ve ilmik içinden geçen bir sutuıe süip olmalıdn.

. Gövde çapl, 3,9mm olmalıdır.

o Anchor, iticisi ve sütiirleri ile ayn paket içinde, steril ve kullanıma hazır olınalıdrr.

ı Anchorlar, ekstra dayankh-kopmayan sütiir çeşitlerine süip olmalıdır.

Proi Erdem lş]KAN
Tlp taı
AB,D.g§ı



BAĞ/TENDoN/DoKU TAMiRi TEspiT sisrrıvri, çıraıv"i»ı.ıznıını.
A|IKoRLAR, iĞxnr-,iriĞxnsiz, cüçı.,ruoiniıııiş sürtını,ü
goı,inril,nN KArLI poLyESTER/ IJHMwrE),
iıİyoroıvıp ozir üııı,3.5mm VE ALTI rpxxİx Öznr-,r-,İxr,rnİ
AE 1150

o Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmalıdır.

. Daha güçlü fiksasyon için gövde yivli olmalıdır.

. kortikal ve spongioz yiv yapısına sahip olmalıdır.

. yivler kortikal kemikle, spongioz kemikle temas halinde olmalıdır.

o Gövde Biocryl Rapide (%30 TcP Ve %70 PLGA ) emilebilir kemikleşen malzemeden üretilmiş

olma|ıdır.

. Gövde çapları 3mm ve 3,4 mm olmalıdır.

. Ankor, kendi tornavidaslnın ucundadlr ve sütür ankora takllı olmalıdır.

. sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiş olmalıdır.

o Tek ve çift ip|i seçenekleri olmalıdır.

o sütiir aynmırun kolay olrnası için, sütiirler farklı iki renkte olmahdır.

. Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.

ls]KA§
Pıol. Dr

, A,B.o.sşİ



BAĞ/TENDoN/DoKu TAMiRi TEspiT sisTEMi çApA/viDA/zIMBA
ANKoRLAR iĞxnı-,iiĞNnsiz cüçı.,rxoiniı,ıvıiş sürünr.,ü
goı,iurir,oN KArLI poLyESTER/uIIMwpE)' siyoroupozirnra3.6mm yB üzrni rrrNir öznr-,r-ixr-,Bni
AE 1160

o Gövdesi silindirik vida ve kama şeklinde olmalıdır.

o Daha güçlü fikasyon için vidalı seçenekleri 10 yivli olmalıdır.

o Gövde Biocryl Rapide (%30 TcP Ve %70 PLGA )emilebilir kemikleşen malzemeden üretİlmiş

olmalıdır.
. Gövde çapları 3.9mm, 4.5 mm,5.5 mm ve 6.5 mm olma|ıdır.

ı Ankor, kendi tornavidasının ucunda olmah ve sütür ankora taklh olmahd|r.

. sütürler, dayanıklı-kopmayansütürden üretilmişolmalıdır.

o sütiir aynmınrn kolay olması için, süttirler farkh iki renlıte olmalıdır.

ı Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

. Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.

ı 3.9mm ankor için dril ve guide sistemi bulunmalıdır.

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

Haflan p Fat,
A,B,o. Bgİ

Pıof. Dı.



MENİSKüS TAMİRİ i},PLANTLARI

Tamımı İçeride Menisküs Tamir Dik§i Setsiz Asansör Sistemi Tekıik Öz€lliküeri

( Sut Kodu: AE2l40 )

o cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca iizerine yiiklenmiş, tamamen süture

teknolojisiyle, süfure ve süfure barlardan yapılmış olmalıdır.

o 2.0 numara özel güçlendirilmiş maxbraid süturden yapılmış olmahdır.

. Tek elle, kolay kullanımı olan tetik mekanizması ile iletimi teslim etmelidir.

. cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmahdır; bu gösterge menisküsün içine iğnenin ne kadar

penetre olduğunu göstermeyi sağlamalıdır.

. cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etrnek

için kullanılma[ıdır.

o cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır.

c cihaz iki tane süfure ban yükleme teknolojisine sahip olmah ; 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 diD ve 1ııkarı açılı iki seçeneği bulunmalıdır.

. kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde oknalıdır.

İçten Dşı Menisküs Dikişi

( Sut Kodu: AE2l00 )

o Menisküs tamirinde İçten dışa dikiş atabilmek içiı kullanılabiinelidiı.

ı Tek sütur ve her iki ucunda birer iğıe olmalı.

. İğıeler fleksible olmalı ve uzunlukları 20-24 cm aralığında olmalı.

ı 2.0 numara UHMWPE suturden yapılmış olmalıdıı.

ı kullanıma hazır ve tekli steril paket|erde olmalıdır.

Prof. Dr.
Harran

o,topadi
T

Bşİ



kof. Dr. (.
Hanan ü

orbp€di

9 mm Derinlikte Zengin Stemcellere Ulaşan Mikro Kırık Sistemi

1_)Ürün hasarlı bölgede çok daha fazla sayıda mikroklnk 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 kendi|iğinden stoplamahdır.

6_}Ürün pleuri potansiyel zengin hücre|ere uğraşarak hastanın kendisinin daha fazla sağlıklı kıkırdak

sağlamasına yardımcı olmalıdır.

7-)Ürünü artrokopik bölgeye uygulandlktan sonra çıkarmak için hassas çıkartıcısı olmalıdır.

8-)Ürün tek kullanımlık olmalıdır.

9-)Her artroskopi ameliyatında sadece 1 adet kullanılmalıdır.

10-)Ürünün güvenilirliğina kanıtlayan yayınları olmalıdır.

SUT KODU: AE2150

89t



Femoral Fiksasyon Düğme İmplant Asınsör Askı Sistemi ACL & PCL Teknik

Özrlikteri
( Sut Kodu: AE1070 )

o Femoral tiinel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.

o İmplantın alt kısmında hamstring graftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop

şeklinde askısı olmalıdır.

. [.op kısmr olu$uran süturun uzıınluğu min. l20 cm olınalı ve çoklu bağ tamirlerine ( ACL &

PCL ) olanak sağlamal ıdır.

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

daraltarak, tendonu yukarı doğu çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

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

mevcut olmalrdır.

. Düğne implantın hammaddesi titanyum olmah ve ilzerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.

o İmplantın Loop askı süfuru hammaddesi özel gllçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra Hieh

Molecular Weigbt Polyethylene ) olmalıdıı.

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

. sistemin ilzerinde tendonu ve implaıh tünele yerle$irebilmek için loop askısı ve çekme

süturu hazır olarak bulunmalıdır.

ı kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

o sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

Prof. Dr. ü.
Herİan 0niv

orıop€dive



Femoral Fiksasyon Düğme İmplant Asans6r Askr Sistemi BTB Teknik Özı[ikteri

( Sut Kodu: AE1070 )

o İmplant femoral tiinel patellar tendon ( BTB ) tespitinde kortekse asılarak tespit

edilebilmelidir.

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

ı Asansör loopunun içerisinden geçen patellaı tendonu ( BTB ) taşıınaya yarayacak olan eksiz

(düğümsiiz) bir Ioopu olmalıdır.

o Eksiz loop tendonun keınik bloğuna açılan delikten geçerek tespitini ( asılmasını )

sağlamahdır.

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

daraltarak, tendonu yukan doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

o Başka bir implanta ihtiyaç duymamah ve 360 derece kemik - kemik temasını sağlayarak

tendonun tutunma sürecini minimuma indirmelidir.

. zıt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçlarr

mevcut olmalıdır.

ı Düğne implantın hamınaddesi titanyum olmalı ve tizerinde iki adet sütur deliği olmalıdır.

. İmplantın Loop askı süturu hammaddesi özel giiçleııdirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High

Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır.

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

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

süturu hazır olarak bulunmalıdır.

o cerrüi uygplama süresini minimuma indirmelidir.

o kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

o sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

dem
Pıot. Dr,
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Titanyum Cross Pin Femoral Fiksasyon Sisteni Teknik ÖzeltiHeri

( Sut Kodu: AE1850 )

o Femoral tiinel hamstring tespitinde kondile transfers yerleşmelidir.

ı Graft ortasından geçip grefti asacak özellikte vidalanarak tespit edilebilmelidir.

o Gerektiğinde ters yiv yönünde döndiirtilerek ç*artılabilmelidiı.

o Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

o kanüllü ve kanül çapı minumum 1 mm olmalıdır.

o Gövde çapı 4,25 mm ve Uzunluğu 50 mm olmahdır.

ı uc kısmı 1,7 mm uzuntuğunda grefti koruma amaçlı konik olınalıdır.

. Yiv çapı 5,5 mm olmalıdr.

o Hex driverin iizerinde koıteks içerisine ne kadar girdiğini gösterir kalibrasyonu olınalıdır.

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

tel ve mishanın kopma olasılığını ortadan kaldırmahdıı.

Betı Tri - Kılslyum Fosfat İnterferans Vidası Teknik Özeilikleri

( Sut Koduı ADl630 )

. Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır.

o İç kısmı kanüllü olmalıdır.

. Üretim maddesi ; Kompozit olmalı PLDLA ve Beta Tri_Kalsiyum Fosfat içermelidiı.

o vucut içerisinde kemik dokuya kaynayarak uyum sağlayabilmelidir,

o uca doğru daralan konik yapı şeklinde olmalıdır.

. Dış çaplaİ 7,8,9, l0 ve 1l mm, boylan 20,25,30ve 35 mm uzunluklarında olmalıdır.

. vida arkası tam yuvarlatılnış ve tiim yivli seçenekleri olmalıdır,

o kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

H,,3j"ffiffiry



nio rıvrir.nnir,in iı.ırtnrsRANs viosr rrrc+ir özrr,r,fi<r,nni

( Sut Kodu: AE1550 )

. Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde kullanılınahdn.

. İç kısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mrn olmalıdır.

. Üretim maddesi ; Lactosorb ( VoE2PLLA lo/olE PGA ) olrnalıdır.

ı vücutiçerisindeemilebilmelidir.

o uca doğu daralan konik şeklinde olmalıdıı.

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

o yiv uzunluğu l mm olrnalı

o yivler aralığı 2 mm olınalıdır

o vida aıkası tam yuvarlatılmış olmalıdır.

ı kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

o sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

Pıof. Dr.
Hafran o,Bşı
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niraxıİ pur, spirnD wAsEER TEı<r.ıix öznı,r,iro,rnİ
( Snt Kodu3 AEIE9O )

o Hamstring grafti tibiaya sıkıştırarak tespit edilebilınelidiı.

ı Washer lar l4mırı l6mm, 18 rnm ve 20 mm çaplannda olmalıdu.

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

seçenekleride bulunmalıdır.

ı Washer ın çakma ap.ıİatına futunabilmesi için orta kısımdaki boşlukta yivleri bulunmalıdr.

o Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

o kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

ı sterilizasyon siireleri minimum 5 yıl olmalıdır.

Dikenli put washer vidısı Teknik Özc[ikleri

( Sut Kodu: AE1750 )

ı washer ın ortasındaki boşluktan geçmek ilzere ta§arlanmış olmalıdır,

o vidalar 6,0 mm kalınlığında kansellous ve self tapping olınalıdır,

ı vida boyları 24 mrn den başlayıp 2 şer size aralıklarla 60 mm ye kadar olmalıdır.

ı Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

o kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

ı sterilizasyon süreleri minumum 5 yıl olmalıdır.

Fak.
D, Bşİ
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Ligaınent Staple ( U Staple ) Teknik Özet|ikleri

( Sut Kodu: AE1030 )

ı yumuşak Doku veya Ligament Fiksasyonunda kullanılmalıdır.

ı u Şeklinde olmalı ve İç orta kısmında kaymayı Engelleyecek Dişleri olmalıdır.

. Ayak Uzunluğu Max. 21 mm Olmalıdır.

. Üretim Maddesi Titanyum veya kromkobalt olmalıdır.

o Tutunma yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntıları olmalıdır,

ı Dış Genişliği Maksimum 15 mm, İç Genişliği Maksimum l0 mm Olmalıdır.

Pro[. Faİ,
a§İ.



Delikii Ktavuz Pin 2,4 mm Teknik Özelikleri

( Sut Koduı AE2310 )

o Çapı 2,4mm olmalıdrr.

. Uzunluk 43,5 cm olmalıdır.

o ucu yivli dril tip veya trokar tip olmahdır.

o Yiv uzunluğu 1,4 mm olmalıdır.

ı Paslamaz çelik olmalıdır.

ı Arkası 7 mm uzunluğunda ip geçirmek için delikli olmalıdır,

Esnek Nitinol Klavuz Teli Teknik Özerlikleri

( Sut Kodu: Af,2320 )

. Ön çapraz bağ ameliyatlarında interferans vidalarrnın kemik içi tiinele emniyetli şkilde

yerleştirilmesi için kullanılmahdır.

. Flexible özellikte olmahdır.

. Boyu maksimum 36 cm olmalıdır.

o Çapı 0,85 mm. - 1,1 mın. - 1,5 mm. seçenekleri olrnalıdır,

ı Hamrnaddesi nitional olmahdır.

. İki ucuda yada ucunun birisi künt olmalıdır,

Proi. Dr.u.
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IJltra Güçlendirilmiş Süture Teknik Öze ikleri

( Sut Kodu: AE2220 )

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

o Mavi ve beyaz renk seçenekleri olmalıdır.

. Süturun uzunluğu 97 cm ( 38 inc ) olınalıdır.

ı 2 numara kalınlığında olmahdır.

o süfurun bir ucunda iğnesi olmalıdır.

o Nonabsorbable ( absorbe olmayan ) olmalıdır.

ı kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.

Proi .Dr.
Harran

orıopedi



RF Elektro Cerrahi Probu Teknik özeltikleri

( Sut Kodu: AE2410 )

o Artroskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır,

. coagüle, cut ve büarlaştrma özelliğine sahip olmalıdır,

ı Tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde bulunmalıdır,

. 90 derece uç açısı olmalıdır.

ı Probların çaplan 4,0 mm olmalıdır.

o Kendinden handle özelliği olmalıdır.

ı Frekanslan 0 - 500 Khz arası olrnalıdır,

oProblannkullanlmriçinherhangibirkontrolünitesineihtiyaçolnamalıür.Herhangibir

ameliyathane koteri ile çalıştınlabilmelidir,

ı Problann güç ayarlan ameliyat esnasında değiştirilebilınelidir,

ı Problar sadece temas yüzeylerinde etkili olmahdır,

ı Ablasyon dereceleri 25 - 70 Watt arası olmalıdır,

. suction özelliği olmalıdır.

Pıof. Dr.0. 1
Harran

o opedi
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ARTROSKOP
KONTROL,
BoYLAR
AE 1000

ir cinişiıu, inniçasyoN snrr-nRi, BAsINç AvARLI
xısBrİirrasnısiz, INFLow, xoMniNn, riiıvı

a setler artroskopi ameliyatlarında kullarulacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms

duo cihazına uyumlu olmalıdır.

Giinliik setin iizerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valt oto-kilitleme aparatl,

basınç odacığl, transduser bağlantısl, serum y hattı, basınç odacığrnrn altında bir adet,

iki serum hattında da birer adet olmak iizere toplaırı 3 (üç) adet klemp

bulunmaktadır.Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdr,

Set cihazırun en az 100cc/dak akım lırzında problernsiz çalışabilmektedir,

Setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasanmdadır,

Bu setin kullanımı ile ameliyathane duvannda aspiratör tedarik etmeye gerek

dululmamahdır,

Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulıınduğu gibi, istendiği taktirde elektroda

dışandan aspirasyon kılıfi takılabilmelidir.

Giinliik se&ontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynr giin içerisinde

ameliyathanede lullanım olanağı sağlamahdır,

setler latex ihtiva etmemelidir.

Setler sterildir ve tekti ambalajlarda olmalıdır,

a

a

a

a

a

a

a

a

Pıoi .Dr.0. Er
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ARTRoSKopir cinişiıı, inRicasyoN snrr-,nni, BAsINç AvARLI
KONTROL, xasrrr-irxısnısiz, INFLowoUTFLow, KoMBIltE,
rtiıvı noyl,an
AE1010

o Setler artroskopi ameliyatlannda kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms

duo cihazına uyumlu olmalıdır.

ı Hasta setinin izerinde bir adet atık torbasl, bir adet oto kilitleme aparatı, bir adet

emme kanül giriş hattı bir adet de shaver giriş hattı bulunmalıdır,

o set cihazının en az l0occ/dak akım luzında problemsiz çalışabilmelidir.

ı setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasanmda olmahdır.

o Bu setlerin kullanlmı ile ameliyaüane duvannda aspiratör tedarik etrneye gerek

duyulmarnalıdır.

o setler latex ihtiva etmemelidir.

ı setler sterildir ve tekli ambalajlarda olmalıdır,

ARTRosKoPİK GiRİŞİM, İnnİcasyoN şETLPRI, .GI.RIşİM
iiANüii;Ri,-- çirr 

' TARApll/Ki1ir1,iryiyr,iıyivsiz,
EsNEIğSERT/EĞir-,nıİı-,Bx, 0, TtiM BOYLAR
AE 1020

o Malzeme artroskopik omuz ameliyatlannda kullanıma uygun olmalıdır,

o kanüllerin boyutları

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 7.0mm x 110mm yivli olmalıdır,

. operasyon srrasında hekime kolaylık sağlamasl için, kanüllerin boyutlan renk kodları

ile belirtilrniş olmalıdır.

ı kanüllerin her biri ayn paketlerde ve krlavuzlan( obturator) ile birlikte steril olmahdır,

ı Kanüller, içlerinin görünebilmesi için şeffaf olmahdır,

ı suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanüllerin hem iistte, hem yanda delikleri olmalıdır,

ıYandakideliğin,istenildiğizamarıkapatmakiçinvidalanabilentıpasıbulunmaktadır

ve bu tıpa kaybolmaması için plastik bt ip ile gövdeye futturulmuş olmalıdır,

ı Üstteki deliğin ağanda sıvı kaybını önlemek için açılabilen bir zar bulunmahdır,

Pro l. Dr.0
Hlfran
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tutunabilmesi için vida gibi yivleri bulunmalıdır,



ooru-rpıvıir«ruN»ox-rrxooxxrıvıir- xrıvrix TuTTURuCu
ABsoRBE oLMAyAı{ cüçı,rcNuiniı,ıvıiş sürtını,ü

iĞıvıı,iliĞxnsizuırıvrwpE+por,yEsTER 0/2 1oı,rriı,l ARAsI
rsrcüix öznr-,r-ixr-p ni
AE2220

o 55 lbs (25 kg) gerginlik kuıııeti olmalıdır.

ı 30 lbs (13 kg )düğilm kuweti olmalıdır.

ı 0/o62 PDS içermelidir.

ı Yo38 HMWPE içermelidir.

. 16 sutuı demetinden oluşan ,örülmüş tek suturdan meydana gelmiş olmahdır.

ı Esnek olmalıdır.

o vicryl ile kaph olmalıdır.

YUMUŞAK DOKU TAMiRİ, sÜTtJR. GEÇİRiCİ, sÜrÜnE İrİcİ,
ALET'İ, TEKLİ TEL/ÇİFTLİ TEL, NİTİNOL, TüM BOYLAR
AE 2300

. Expressew el aletiıe uygun olmalıdır.

. ucu ince ve çentikli olmahdır.

ı Arka ucu çentik-li olmalıdır.

. Çentikler sütur yiiklemesine uygun olmalıdır,

. Tabanca ile sutiir dokudarı geçirildikten sonra aynı tabanca ile dışanya taşınryor

olmalıdır.

Prof. Dr
Harran
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ytMuşAK DoKu TAM!\İ, sürün crçinici, ıyTylJA§]ycL
xaxtiiı,ti KILAvLJz, xİrİNoı_ırnoLEN/NAyLo MoNoFILEMENT
LoopLU, rtivr noyr,aR
AB2250

. süturun doku içerisinden geçmesini sağlamalıdır,

. Ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır,

. Ergonomik olarak tasar|anmasl süturun daha sıkı tutulmas|nl

hassedilmesini sağlamalıdır

Proi .ü.0. 1tp
Hafraıı univ

6trooed,

ve kullanıcı taraf|ndan

25 sağ -so1,45 sağ-sol, 90 yukar|, yarım ay düz ve çengelli düz olmak üzere 7 farkh uç çeşidi

olmalıdır.

o uçlar farkh renklerde kodlanmış olmalıdır,

. Dönebilir takoz olduğu için kullanımı kolay olmalıdır,

oTakozhassaslığlvehissedilebİlirliğisağladığıiçindahadayanıklı,emniyetlive
olmalıdır.

güvenli

.süturVeiğnesisteriltekpaketiçerisindençıkıyorolmalıdır.(ayrıayrıdakullanılabilinir)
o Artroskopik kullanıma uygun olmalıdır,

lş$N



TAMAMLAyICI {JRÜNLER, RADy9FREKANS UçLARI, BİpoLAR,
oüznĞni, TtiM BoyLAR
AE2390

ı Elekfodlann çapı 4.0 mm, 3.5 mm veya 2,3 mm' olmalıdır,

o Elektrodun alıiif kısmının uzunluğu 160 mm' 0lmalıdır,

ı Elektrodun gövdesi plastik olrnalı, İstenildiğinde eğilebilmelidir,

ı Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır,

ı plastik gövde tizerinden çıkan kanıil sayesinde, suyu ve dokulan emme özelliğine

sahip olmalıdır.

. Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde eleknoda

dışandan aspirasyon kılıfı takılabilmelidiı,

ı Elektrodlar bipolardır, böylece hastaya aynca plak konulmasına gerek kalmamalıdır,

o Elektrodun uç kısmrnda yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen olınalıdır.

o Elektrod kullanılırken metallerle temas ettiği zamar|, zAİü verınemesi için otomatik

olarak durma özelliğine sahip olmalıdır,

o Elektrod herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın

el«anında, hata kodunu gösterme özelliğine olmal1 Böylece kod, hata listesinden

bulunarak kolayca giderilebilmelidir.

ı Elektrod sıvı ortamda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır,

o Elektrod, cihaz tarafindan kendisine aktanlan eneıji ile artroskopik olarak yumuşak

dokulaıı temizleme özelliğine sahip olmalıdır,

ı Elektrodun ucıında dokuları temizleyen böliiıınü sannal yapıda olmalıdır,

o Elektrod, kanamaları durdurabilme özelliğine sahip olmalıdır,

ı E|ektrod paketinde steril olarak bulunmalıdır,

. cooLpuLsE teknolojili elden kontrollü ve ayaktan kontrollü elektrodlarda mevcut olmahdlr.

Prof. Dr,
Hıftan

u.
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BAĞ/TENDoN/DoKu TAMiRi TEspiT sisrnıri çararvioı"ızlMBA
ANKoRLAR iĞNnr,iiĞNnsiz çüçı,nNıiniı,ıvıiş sürünı,ü
1roı,irriı,rN KArLI poLyEsTE_R^JHMwpE) . riraNyuıı

3.6mm vB Üznnİ rnıcrıir Öznı-,ı.irr,rnİ
AE 1260

o Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olma|ıdır.

. Daha 8üçiü fiksasyon için 10 yivli seçeneğide bulunmalıdır.

o 10 yiv|i seçeneğinde 5 yiv kortikal kemikle,5 yiv spongioz kemikle temas halinde olmalıdır.

o Gövde Titanium malzemeden üretilmiş olmalıdır.

o Gövde çapları 4.5 mm,5.0 mm 5.5 mm ve 5.5 mm olmalıdır.

. Ankor, kendi tornavidasının ucunda takılı ve sütür ankora yüklü olmalıdır

. sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmişolmalıdlr.

ı Çift ipli olmalıdır.

o süttlr aynmının kolay olması için, süti.irler farklı iki renkte olmalıdır.

o Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanma uygun olmalıdır.

. Ankor teklı steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.

BAĞ/TENDoN/DoKIJ TAMiRi TEspiT sisrnııi çApA/v"iDA/zIMBA
ANKORLAR iĞxrı,İİĞNrsİz cÜçı,rxoİnİı-,ıvıİş sÜrtınr,ü
(POLİETİLENKAPLIPOLYESTER^JHMWPE) TİTAİIYUM

3.5mm vE ALTI TEKNiK Öznr-,r.,İxr,rn
AE 1250

ı Anchor, çapa şeklinde ve kanatlı olmalıür.

. Gövdesi titanyum, kanatlan esnek olabilmesi için Nitinol malzemeden tlretilmiş

olmalıdır.

o 2veya4 kanath seçenekleri olmalıdır.

ı Gövde çaplan, 1.3mrn veya 1.8mm veya 2.4mm veya 2.8mm olmalıdır.

ı Anchor, iticisi, sütiirleri ve iğneleri ile aynı paket içinde, steril ve kullanıma hazır

olmalıdır.

ı Ankorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütiir çeşitlerine sahip olmalıdır.

lş
Prof, Dr
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TAMAMLAyICI üRtrNr.nn, rrsici, SHAVER UçLARI, ııJz,
STAI{DART
AI.2340

ı Full radius, agresif,ultra agresif shaver uç çeşitleri mevcut olmalıdır,

ı Shaver uç çaplan 3.5 mm, 4 mm ve 5.0 mm olmalıdır,

o Akromiyoplasti ve nöçplasü sırasında kemik rezeksiyonu için ultra agresif shaver ucu

kullarulabilir olmalıdır.

ı Full radius, agıesif, ultra agresif kesicileri için 3,5mm, 4mm ve 5mm, ve meniskus

kesici shaver için de 3,5mm boy seçenekleri olmahdır,

ı Çeşitleri renk kodlarıyla tanrmlanmış olmalıdn.

. Uçlar Fms-duo cihazma uygun olmalıdır.

TAMAMLAYICI
STANDART

^E2440

üRüNr-nn, KESiCi, BURR UçLARI,DüZ,

o Round ve barrel burr uç çeşitleri olmalıdır.

ı Bun uç çapları 2mm, 3mm,4mm ve 5.5 mm olmalıdır,

. Kemik, k*ıİdak ve osteokondros debridman ve osteofitler için round burr,

akıomiyoplasti ve noçplasti srrasında kemik ve kıkırdak rezeksiyonu için baırel bun

kullanıma uygun olmalıdır.

ı Çeşitleri renk kodlanyla tarumlanmış olmalıdır.

ı uçlar Fms-duo cihazna uygun olmalıdır.

ftof .Dr
Aa9 B§k



BAĞ/TENDoN/DoKU TAMıRı TESPıT sısTEMı DüBELIı/KANATLı/

vlDAtı/zıMBAtı KEND|NDEN süTüRLü oüĞüıvısüz ANKoRIAR

PEEK/PEEK+TıTANYuM 3.6mm vg Üzıni
AE 1452

. paket içerisinde; implan! suture yiikleyici, ortocord suture(2 adet farklı renk ) ve arka

çakma tıpası bulunmahdır.
ı Ankor,peek+peek ve titanium+ peek polietilenden iiretilmiş olmalıdır.
ı sivriltilmiş ucu sayesinde kortikal yiizeye kolay giriş sağlamalıdır.
o Ankor özel bir metal göndericiye sabitlenmiş halde bulunmalıdır.
o Çeşitli tekrıiklerde düğiim atmaya elverişli olmalıdır.
ı 79 lbs çekme kuwetine sahip olmalıdır.
. Özel tabancası ile suture gerginliğini kontrol etmeyi sağlamalıdır.
o subkortikal pressfit tutulum sağlamahdır.
ı Yi,iklenmemiş çapı 4,9 mm, kemik içerisindeki çapı 6,3 mm olmahdır.
. kemik içerisindeki l7 mm uzunluğu olmalıdr.

w



BAĞ/TENDoN/DoKu TAMiRi TEspiT sisTEMi ç Ap ArviD NzIyB4.
ANKoRLAR iĞxrı.,iriĞxrsiz cüçı-,rw»inilMiş .suTURLu
goı-iuriı,nNKArLIpoLyESTER^JHMwpE) pLA TIJREvLERI

3.6mm VE UZERI
AE 1230

ı Anchor, kama şeklinde, ucu çentikli olmahdır.

o Gövdesi polilaktik asit malzemeden iiretilmiş olmalıdır.

ı Ankora bağlı bir ilmik ve ilmik içinden geçen bir suture sahip olmalıdır.

o Gövde çapı, 3,9mm olmahdır.

ı Anchor, iticisi ve sütiirleri ile aynı paket içinde, steril ve kullanıma hazır olınalıdır.

ı Anchorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan süür çeşitlerine süip olmalrdır.

Prof . Erdem lŞlK/ıi{
Ttp

6.Bşt,



BAĞ/TENDoN/DoKU TAMiRi TEspiT sisrr*ri, ça,raıvioarzıı,rıı
AıIKoRLAR, iĞNuı,iriĞNnsiz, cüçı,nNoiniı-,vıiş sürünı.,ü
goı,irrir,rN KArLI poLyESTEw tJHMwpE),
iıİvo xoıvıp ozir ııı ı, 3. 5 m m VE ALTI rn xxir özrr-ı-ixr,sRİ
AE 1150

. Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmahdlr.

. Daha güçlü fiksasyon için gövde yivli olmalıdır.

. kortikalve spongioz yiv yapısına sahip olmalıdır.

. yivler kortikal kemikle, spongioz kemikle temas halinde olmalıdır.

. GöVde Biocryl Rapİde (%30 TcP ve %70 PLGA ) emilebilir kemikİeşen malzemeden üretilmiş

olmalıdır.

o Gövde çapları 3mm ve 3,4 mm olmalıdır.

o Ankor, kendi tornavidasının ucundadır ve sütür ankora tak|h olmalldlr.

. sütürler,dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmişolmalıdır.

ı Tek ve çift ip|i seçenekleri olmalıdır.

. sütilr aynmınn kolay olınası için, sütiirler farklı iki renkte olmalıdr.

. Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.

,#ffiffiİü.H



BAĞ/TENDoN/DoKu TAMiRi TEspiT sisrBuri çarı,rv-ioa.ızlMBA
ANKoRLAR iĞNBı,iriĞıvtsiz cüçlrcxoinir,*ıiş sürtrnı,ü
rpoı,inriı,rx KArLI poLyEsTER^JHMwpE)

nİyoroıvıp ozir nl,ı.amm VE ÜZERI TEKNIK OZELLIKLERI
AE 1160

ı Gövdesi silindirik vida ve kama şeklinde olmalıdır.

o Daha güçlü fiksasyon için vidall seçenekleri 10 yivli olmalıdır.

. GöVde Biocryl Rapide (%30 TcP ve %70 PLGA )emilebilir kemikleşen malzemeden üretilmiş

olmalıdır.

o Gövde çapları 3.gmm, 4,5 mm,5.5 mm ve 5.5 mm olmalıdır.

. Ankor, kendi tornavidaslnın ucunda olmalı ve sütür ankora takl|ı olmalıdır.

. sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmiş olmalıdır.

o süttlr aynmının kolay olması için, sütiirler farklı iki renkte olmalıdır.

o Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

. Ankor tekli steril paket|er içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.

ı 3.9mm ankor için drilve guide sistemi bu|unmalıdır.

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

:İ'WWİİ"!,H



Shaver Ucu ( Cutter & Burr ) Teknik Özellikleri

( Sut Kodu: AE2340 & AE2440 )

ı Blade'ler aşağdaki tiirlerde olmalıdır.

o Kesici blade ( Shaver Cutteı )

o Oyucu blade ( Shaver Burr )

o Bladelerin keskinliği elektropolishing metodu ile yapılmış olmalıdır.

ı Bladeler için asgari ve azami hz değerleri digital ekrandan izlenebilmelidir. Aktif RpM cihaz

tarafından tanrmlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır.

. Bladeler seçim ve kullanım kolaylığı açısından değşik renklerde olmalı ( color coded ) ve

takılan blade için hız aralığı ve aktif dakikadaki devir hızı ( RPM ) kontrol iinitesi üzerindeki

ekandan izlenebilmelidir.

o Büyük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkrdak dokulann rezeksiyonu,

diLeltilmesi için çok çeşitli kesici bladeleri olrnalıdıı. Kesici bladelerin çaplan 3,5 mm, 4,5

mm ve 5,5 mm olmalıdır.

ı Büyük eklemlerde kemik dokunun oyu|ması ve temizlenmesi için ise oyucu bladeleri

olmahdır. Oyucu bladelein çapı 4,5 mm ve 5.5 mm olmalıür.

. küçük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkırdak dokuların rezeksiyonu,

traşlanması, düzeltilmesi için çok çeşitli kesici bladeleri olmahdır. Kesici bladelerin çaplan

3,5 mm olmalıdır.

ı steri| ve kullanıma hazır olmalıdır.

. shaver uçlann sterilizasyonlan radyasyon ile yapılmış olmalı ve 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

o Shaver uçlarını temin edecek olan fırma shaver cihazını konsinye olarak hastane

ameliyathanesine bırakmak zorundadır,

o Alımı yapılan shaver uçları depoda bitene kadar cihaz desteğ ve cihazda oluşabilecek

sıkıntılar için aynı günü kapsayacak şekilde teknik destek verilmesi zorunludur.

o shaver uçlannl hastanemize verecek olan firma 1nıkandaki maddeleri taahhüt etmesi

gerekmektedir.

n$ruft:ş



BAĞ/TENDoN/DoKU TAMiRi TESpiT sisrnıri çaraıvi»aızrı,n,ı,
ANKoRLAR iĞNsı,i/iĞxnsiz cüçı.,rNoiniı,ıvriş sirrtrnlü
gor-irrir,uN KArLI poLyEsTER/tJHMwpE) . rirarşyırıvr

3.6mm vr üzrni rrxxir Öznı,ı,ixr-,nni

^E1260. Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmalıdır.

. Daha güçlü fiksasyon için 10 yivli seçeneğide bulunmalıdır,

ı 10 yivli seçeneğinde 5 yİv kortikal kemİkle, 5 yiv spongioz kemikle temas halinde olmalıdır.

. Gövde Titanium malzemeden üretilmiş olmalıdır.

. Gövde çapları 4.5 mm,5.0 mm 5.5 mm ve 6.5 mm olmahdır,

o Ankor, kendi tornavidasının ucunda takı|ı ve sütür ankora yüklü olmalıdır

. sütürler, dayanıklı-kopmayan sütürden üretilmişolmalıdır.

o Çift ipli olmalıdır.

o sütiir aynmınm kolay olması için, sütiirler farklı iki renlııe olmahdır,

o Artroskopik ve açık ameliyatlaıda kullanıma uygun olmalıdr,

. Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır,

lşlKAN
tesiTlp Faı.

9 D, a9L



Ligımeıt Staple ( U Stıple ) Teknik Özelikleri

( Sut Kodu: AEl030 )

ı yumuşak Doku veya Ligament Fiksasyonunda kullanılmalıdır.

ı u Şeklinde olmah ve İç orta kısmında kaymayı Engelleyecek Dişleri olmalıdır.

o Ayak Uzunluğu Max. 2l mm Olmalıdır.

ı Üretim Maddesi Titanlum veya kromkobalt olmalıdır.

ı Tutunma yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntıları olnahdır.

o Dış Genişliği Maksimum 15 mm, İç Genişliği Maksimum l0 mrn Olmalıdır.

Pıot. Dr,
Fak-

8şL
No:



Ayak Bilğ Sindezmoz Fiksasyon Asınsör Sistemi İmplantı Teknik Özelikleri

( Sut Kodu: AEl140 )

. Ayak bileği travmaları tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır,

ı Sistem iki adet titanlum düğrıe implant ve özel ultra güçlendirilmiş süturdan oluşmalıdır,

o Ayakbileği fiksasyonu için titanyum düğme implant düa küçük boyutlarda olmalıdır.

. ultra güçlendirilmiş süfur loop iki düğme arasında asansör sisteınini oluşturmah ve özel zt

yönlü bir kilitleme sistemi sayesinde loop kısmı daraltarak işlevini gerçekleşirmelidir.

o Özel zıt yönlü kilitleme sistemi sayesinde düğümsüz olmalı yüksek profil oluşfurmamalıdır.

. Ztt yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuÇİan

mevcut olmalıdır.

ı İmplantın hammaddesi titanlum olmahdır.

ı İmplantın Loop siıturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High Molecular

Weight Polyethylene ) olmalıdır.

. İmplantın tiineli 3,2 mm bir drill ile açılabilııelidir.

. kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.

Steritizasyon siireleri minimum 5 yıl olmalıdır

Prof. Dr Erd ş!KAII
Harra

ortöp.dı
Fak.

B]a] Brı
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BıoREsoRBABLE plN TEKNir şınrıtııuesi

1 . Bioabsorbable pinler %1OO de poli (7Ol30; UDL) ıaktitten yapılmış olmalıdır.

2. Her absorbable pin aynı molar kütleye sahip olmalıdır.

3. Her urUn çifte yalıtılmış şekilde paketlenmiş ve etilen oksit ile sterilize edilmiş

olmalıdır.

4. Pin, XesXl ile istenilen uzunluğa ayar|anabilir olmalıdır.

5. Ç.p, 2.0ve2.4mm olmalıdır.

6. eoyr 60 mm olmalıdır.

7. Bioresorbable pin, (alçı, koşum, dış sabitleme aleti vb) uygun immobitizasyona ek

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

sabitlenmesinde kullanılabilir olmalıdır.

Mülkiyeti yüklenici firmada olmak üzere, firma

2.0 mm ve 2.4 mm özel yapınn pin pusher çakma setini beraberinde

getirecektir.

lşKAıt
T!p
A.B,D Bşk

Dip,
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5 CC DBM PUTTY ŞARTNAMESİ

'1.5 cc nin tamamı enjectable olmalıdır.
2. Ürün %,100 DBM olmalıdır
3. .%'1O0 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.Hiçbir kimyasal karışımı olmamalı ve bu
da ürün prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.
4. oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
5.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
6.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
7.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıd ır.

8.En az 2 yıl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazmalıdır.
9.1haleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
1 0. Ürün,kataloglarıyla ve yayınlanyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
1'l. Ürün gama ışını ile irrite edilmiş (Lyohilized) olmalıdır
12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
.13_Ürün hiv-1/2 antibody,syphilis,hepatit b surface antigen,hepatit b core antibody ve
hepatit c antibody testlerinden geçmelidir ve bu belgelendirilmelidir.
'l4.Ürün barkodu üzerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmalıdır.
15.Ürünün doku temini aşamasında aseptik teknik kullanılmalı ve bu da
prospektüsünde belirtilmelid ir.

16. lnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA_Hastane uygulamasına
girişlerinde T|TUBB kayıVbildirim işleminin "Allogreft Ürün onay Ekranı" nda

iamamlanmış olma şartı aranacak oiup tüm gönderimleriri küıesel ürün numaraları
(barkod) ile yapılması gerekmelidir.
17.Ürünün aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmalıdır

$Aüı
Proi.

o11o Dip.}{o

E.D. Bşk,
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15 CC 4-10mm SPONGIOZ ALLOGRAFT TEKMK ŞARTNAMESI

1.15 cc nin tamamı tek kufuda olmalıdır.
2.%|00 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama steriliza,syon!ı_ı aliminyum folyo ıçinde olmalıdır.Bu da
kutu üzerinde yazmalıdır.
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
5.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.
7 .En az 1 yıl miadlı olmah ve bu kutunun iizerinde yazmalıdır.
8.İhaleye katılan firmanrn yetkili bayilik belgesi olmahdır.
9.Gerekli enfeklif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
10.Üriln,kataloglarıyla ve yayınlanyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
1 1.Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
13. Ürtln 4-10 partikiil büyüklüğünde olmalıdır.
14.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.
15.Üriin barkodu iizerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmalıdır.
16. Ürtlntln aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmalıdr
l7. İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane
uygulamasına girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin "Allogreft Ürün
Onay Ekranı" nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin
küresel ürtin numaraları (barkod) ile yapılması gerekmelidir.

Proi.
lşKAİ,{

iA.B
çak.
.o.Bşk

Dip. -5ro 21
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20 CC 4-10mm SPoNGİoZ ALLOGRAFT TEKNiK ŞARTNAMESİ

1.20 cc nin tamamı tek kutuda olmalıdır.
2.%100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum tblyo ıçinde olmalıdır.Bu da
kutu üzerinde yazmalıdır.
4.UBB kaydı olmah ve bu belgelendirilmelidir.
5.İnsan dokusu ile %l00 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmahdır.
7 .En az l yıl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazrıalıdır.
8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerekli enfekiif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
l O.Ürün,kataloglanyla ve yayınlanyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
1 1.Oda ısısında saklanabilir olmahdır.
12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmahdır.
13. Ürün 4-10 partikiil büyüklüğilnde olmalıdır.
l4.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.
l5.Ürtin barkodu iizerinde sevkiyai onay kodu ve sut kodıı bulunmalıdır.
16. Ürüntln aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmalıdır
l7. İnsan dokusu kaynaklı üriinlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane
uygulamasına girişlerinde TiTUBB kayıt/bildirim işleminin "Allogreft Üriin
onay Ekranı,, nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tiim gönderimlerin

kiiresel iirtin numaraları (barkod) ile yapılması gerekmelidir

lStKAtt
rıo çar,
il.e.o.gşı,

Pıo
Ira
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30 CC 4-10mm SPONGİOZALLOGRAFT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.30 cc nin tamaml tek kutuda olmalıdır.
2.%100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da
kufu üzerinde yazmahdlr.
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
5.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.
7.En az 1 yıl miadh olmalı ve bu kufunun üzerinde yazmahdır.
8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerek]i enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
1 0.Ürün,kataloglanyla ve yayınlanyla dtlnya çapİnda tanıtılmış olmalıdır.
1 1.Oda ısrsında saklanabilir olmalıdır.
l2.Ürtln ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
l3. Uriin 4-10 partikiil büyüklüğiinde olmalıdır.
l4.Urün ambalajı gereği daha az yer kaplamalüür.
15.Urün barkodu iizerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmahdır.
16. Ürtlntln aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmahdır
17. Insan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane
uygulamasına girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin "Allogreft Ürün
Onay Ekranı" nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tiim gönderİmlerin
küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmelidir

Prot. Dr. Er em
Fak

ono

SUT KODU:AG2070
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60 CC 4-10mm SPONGİoZ ALLOGRAFT TEKNİK şARTNAMESİ

1.60 cc nin tamamı tek kutuda olmalıdır.
2.%100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmahdır.Bu da

kutu üzerinde y azmalıdır .

4.UBB kaydı olmah ve bu belgelendirilmelidir.
5.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.
7.En az l yıl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazmalıdır.

8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir,
10.Ürün,kataloglarıyla ve yayınıanyia cii.ırıya çapında tanıtılmış olmalıdır.

1 1.Oda ısrsrnda saklanabilir olmalıdır.
12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmahdır,

l 3. Üriln 4- 1 0 partikiil büytiklüğiinde olmalıdır.
14.Ürtln ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır,
l5.Ürtın barkodu iizerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmahdır.

16. Ürtlntln aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmalıdır
17. İnsan dokusu kaynakh ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane
uygulamasına girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin "Allogreft Urün

on-uy ıt unı,nda'tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin

küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmelidir

Prof IKAN
p Fak.
B.o, aşk.
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EMiLEBiLİR EKLEM İMPLANTI TEKNiK ŞARTNAMESİ

1) Emilebiliı eklem implanü Travmatik veya Dğeneratif eklem bozukluklarında
Artroskopil veya Artrotonri yöntenılerini kullanıIarak uygulanabilmelidir.

2) Ürtilİıiirı futroskopi cihazı ile kullanılması gerektiğinde su ile göriiürıtiılemeyi sağlayan
artroskop cüazlarıyla yeıleştirilmeye uygun olması gerekmektedfu.
İçeriği tamamen sentetik olup ternel olarak PGA (Polyglycolicacid)' dan oluşmalıdır

Tekstil Keçe PGA'dan oluşmuş ve üç boyutlu iskele görevi göımelidir
Hayvansal, biyolojik ve/veya diğer bioaktif maddeler içermemelidir, tanıamen sentetik

olmalrdır.

)

)

)

3
4
5

6) Bioabsorbable Pin (Çivi), Fibıin Yapştrrcı veya Tıaısosseoz Suturasyon yönterıÜerinin

herhangi biriyle Fikse (sabitleme) edilebilir özellikte olmalrdır.
7) Emilebitir el.Jem Matriksi minimum 6 ay içerisinde absorbe olabilmelidir,
8j implante edildikten 6,ıncr aydandan başlayarak 18 ay içeıisinde Hyalin benzeri kıkııdak' 

ve proliferatif hücreleıden zengin fibröz kıkudakdoku_ oluşumunu sağlamalrdır

9) Bioabsoıbable Eklem implantı en faz|a 22 (yirmi iki) X 34 (otuz döıt) mm ebatlannda,

kalınlrğ ise 1.1 mm olmalrdıı.
10) Bioabsorbable Eklem implanf, Gamma İııadiyasyon yöntemi ile steri] edilmiş

olınalıdır.
11) Bioabsoıbable Eklem implantında hücıe gelişimini diiızenli sağlayabilmek amacıyla

Matriks Scafolt sistemi kullaıulmş olmalı ve membran içerikli olmamüdır,
12) Ürtiniin imalat çı*ş raf ömrü 3 yıt (36 ay) olmalıdu,
ı3) ihaleye katılacak olan firmalaı liusal Bilgi Barıkası ve Sağlık Bakanlrğ onaylı listesine

ihale dosyasırıa koymak zorundadır.
14) ihaleye katılacak oİan firmalar teklif ebniş olduklan üriine ait tanıbcr broşiiır, katalog

' 
veya cd,yi ihale dosyasına koymak zorundadıı.ihaleye kablacak olan fumalar Teknik

Şartıeıme'ye uygunluk-belgesi hazırlayıp ihale dosyasına koyacaklardır,

'd-ffi,-
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EMİLEBiLEN FÜzYoN iııpraxTı ScmXl0cm

1. Malzeme saf Hyaluronic Acid yapıda olmahdır.
2. Malzeme tamarnen organik olmalıdır.
3. Malzeme yavaş salınım (SR) özelliğine süip olmalıdır.
4. Malzeme 60-120 giln içerisiıde absorbe olmalıdır.
5. Malzeme ftizyonu stimüle edici ve hızlandıncı etkili olmalıdır.
6. Malzeme rejeneratif etkili olmalıdır.
7. Malzemeneovaskularizasyonu stimile etmelidir.
8. Malzeme 0.5mm kalınlığında olmalıdır.
9. Malzeme fıziksel izolasyon etkisiyle enfeksiyon riskini azaltmalıdır.
10. Malzeme en az çift steril amba|ajlarda tek tek paketlenmis hlldg [u||aııma sunulmuş,

5cmxl Ocm ölçülerinde olmahdır.
1 1. Malzeme CE işaretli olmahdır.
12. Deneme ve uygunluk için her boydan numune görülecektir.

,J-dj#İffifiH
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DAR KiLiTLı KoMPREsYoN PiAKTEKN|K SARTNAMESı
r' plak kalınhğı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
/ Plaklar 4-2o (t1) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
r' ptaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
/ plaklar kombi Hole yapıda olmalıdır.
/ Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
/ plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
r' plaklarda krıschner Teli delikleri bulunmalıdır.
r' plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.
/ plaklar Limited contact özelliğinde olmalıdır.

ls]KA}İ

s. Bşİ.
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GEN|S KİLiTLi KOMPRESYON PİAKTEKNİK SARTNAMESİ
/ plak kalınlığı, genişliğive delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır,
/ ?laklar 4-22 (İ1) delikarasl boy Ve ebatlarda olmalldlr.
/ plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
/ plaklar kombi Hole yapıda olmalıdır.
r' Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
/ plakların uç kısımları kama formunda olmalıd|r.
/ plaklarda krıschner Teli delikleri bulunmalıdır.
/ plaklarln yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.

/ plaklar Limited contact özelliğinde olmalıdır.

ltts, 38?1
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KücüK METAFizYEL KiLıTtl Pı-AK TEKNıK SARTNAMEsı
/ plak kalınhğı, 8enişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
/ Plaklar 4-18 (t1) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
/ plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
r' plaklar kombi Hole yapıda olmalıdır.
/ Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
r' plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
r' plakların Distalinden kompresyon yapllabilirolmalıdır.
/ plaklarda krıschner Teli delikleri bulunmalıdır.
r' plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.
/ plaklar Limited contact özelliğinde olmalıdır.

Pıoi,
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REKottsTRuKslYoN KıLhLı PtAK TEKNIK SARTNAMESı
/ plak kahnhğl, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
r' Phklar 4-2O (t1) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
/ plaklar kombi Hole veya Lockıng yapıda olmalıdır.
/ Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
/ plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır,
r' plaklara şekil verilebilmesini kolaylaştırmak için kenarları çentikli olmalıdır.
r' Plaklar Curved (Eğri) yapıda olmalıdır.
/ plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.
r' plaklarda knschner Teli delikleri bulunmalıdır.

9ıol,
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rügüı-ın xlıirli pıAx rıxNix sınrı,Jııüısi
r' plak kalın|ığı, 8enişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmalıdır.
/ Plaklar 4-I4 (İ1) delikarası boyVe ebatlarda olmalıdır.
r' plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmalıdır.
r' Plak|ar Kombi Hole yapıda o|malıdır.
r' Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
/ Plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.
r' Plakların uç kısımları kama formunda olmalldlr.
r' plaklarda kr|schner Teli delikleri bulunmalıdır.

fiol.
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plaklarla birlikte:
/ Lockıng Self Tappıng Screw 2,4 mm (10-70 mm arası)

r' Cortıcal Self Tappıng Screw 2,4 mm (10-70 mm arası)
/ Lockıng Self Tapp|ng screw 2,7 mm (10-70 mm arası}

r' Cortıcal Self Tappıng Screw 2,7 mm (10-70 mm arası)

r' Lockıng Self Tappıng Screw 3,5 mm (10-70 mm arası)

/ cortlcal self Tapplng screw 3,5 mm (10-70 mm arasl)

r' Lockıng Self Drıllıng Screw 3,5 mm (10-70 mm arası)

/ Lockıng Cancellous Screw 3,5 mm (14-70 mm arasl)
/ Lockıng Canullated Screw (14-110 mm arası)
/ Cancellous Screw 4,o mm 15_32 yivli (14_70 mm arası) vidalar ile kullanılabilmelidİr.

r' Lockıng vidalar plağ|n üzerİne tamamen gömiilmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.

/ Vidaların üzeri Anodizing (Eloksal) işlemi görmüş olmalıdır.

çakma seti içerisinde plak ve vidaların takıtabilmesini kolaylaştırıcı uygun Torklu ve Torksuz

Tornavida, Drill, Plak Bükücü, Drill Guide, Lockıng Guıde, Vida ölçer, Tap, Bozuk vida çlkarlcl, Kemik

Klempleri, Vida Oyucu, Countersink olmalıdır

KücüK PLAKLAR icıN ViDALAR TEKNiK SARTNAMEsi
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plaklarla birlikte:
r' Lockıng Self Tapplng screw 5,0 mm (14-110 mm arası)
r' Cortıcal Self Tapplng screw 4,5 mm (14-110 mm arasl)
/ Lockıng Self Drılllng Screw 5,0 mm (14-110 mm arasl)
/ Lockıng Cancellous Screw 5,0 mm (30-120 mm arası)
/ Cancellous Screw 6,5 mm (30,110 mm arası)vidalar ile kullanılabilmelidir.
r' Lockıng Canullated Screw (14-110 mm arası) vidalar ile kullanılabilmelidir.
/ Lockıng vidalar plağın üzerine tamamen gömülmesini sağlayacak şekilde olmalıdır.
/ Vidaların üzeri Anodizing (Eloksal) işlemi görmüş olmalıdır.
/ çakma seti içerisinde Plak ve Vidaların takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun Torklu ve Torksuz

Tornavida, Drill, Plak Bükücü, Drill Guide, Lockıng Guıde, Vida ölçer, Tap, Bozuk vida çıkarıcı,
Kemik Klempleri, Vida Oyucu, Countersink olmalıdır.
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PROKSİMAI FEMUR KiLİTLl PİAK TEKN|K SARTNAMESİ
/ plak kahnhğı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmahdır.
/ ?laklar 4-!5 (i1) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
r' plaklar Minimal İnvasive uygu|amaya müsait olmahdır.
/ plaklar kombi Hole yapıda olmalıdır.
/ Plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdlr.
r' plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
r' plaklarln sağ ve sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
/ plaklarda knschner Te|i delikleri bulunmalıdır.
/ plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için kumlanmış olmalıdır.
/ Femur boynuna en az 3 adet vida gönderilebilmelidir.
/ plaklar Limited contact özelliğinde olmalıdır.

Pıol .D(. o. Bş
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DlsTAL FEMuR KıLrTil PıtK TEKNiı( sARrilAMEsl
/ plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde olmahdır.
/ Plaklar 4-15 (t1) delik arasl boy ve ebatlarda olmalıdır.
/ plaklar Minimal İnvasive uygulamaya müsait olmahdlr.
/ plaklar kombi Hole yapıda olmalıdır,
/ Plaklar Low Profile (Düşiik Profilli) olmalıdır.
/ plakların sağ ve sol tam Anatomik özelliği olmalıdır.
r' plakların uç kısımlan kama formunda olmalıdır.
/ plaklarda kirschner Teli delikleri bulunmalıdır.
r' plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yukseltmek için kumlanmış o|malıdır.
/ Femur distaline en az 5 adet vida gönderilebilmelıdir.
/ plak|ar Limited contact özelliğinde olmalıdır.

şıKAtt
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Kablo plakı

Ürün titanyum alaşlmlndan imal edilmiş olmalıdır,

Muhtelif boylarda olup üzerinde kablonun geçeceği şekilde domİno tarz|nda çlklntllar ve bu

çıkıntılarda kablonun geçeceği kablo delikleri yer almalıdır,

Plak üzerİndeki domino tanlndaki çıkıntılar arasında kalan yüzeylerde vİdalann gönderileceğivida

delikleri yada slotları mevcut olmah.

Plaklann 5-11 arası detik seçeneği olmalıdır,

Plak kab|o ve / veya vida ile kemiğe sabitlenebilmelidir,

Kablo plak:

Ürün titanyum alaşımından imal edilmiş olmahdıı,

Muhtelif boylarda olup üzerinde kablonun geçeceği şekilde domİno tazında çıkıntılar ve bu

çlklntllarda kablonun 8eçeceği kablo delikleri yer almalıdlr,

plak üzerindeki domıno tarzındaki çıkıntılar arasında kalan yüzeylerde vidalann gönderileceğivida

delikleri yada slotlan mevcut olmah,

Plakların 5-11 arası delik seçeneği olmalıdır,

Plak kablo ve / veya vida ile kemiğe sabitlenebilmelidir,

olp, o]
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Gerekiğİnde malzeme tarafımızdan ameliyat ortamında denenecektlr.

Trokanterik grip;

Ürün titanyumdan |mal edilmış olmahdır.

U şekline benzeyen yapda 4 tane ayak kısmı olmalı.

Bu ayak klsımlanndan ucu sivrİ olup,kullanma s|ragnda kemığe babcak ve tutunmayı sağlayacak

şekilde olmahdlİ.

Yatay olan üst bğl8eslnde kablonun geçeceği 4 ad€t delik mevcut olmahdır.

Deliİ kenar|anndaklet kalnlığ kablo deliklerinden geçırildİİten sonra el aıeti ile delikle. iızerınden
telin slkıştlnımasın| sağlayacak şekiıde olmalıdır.

Prof. Dı
Harran .A.B

.l
.D.Bşk

Kablo:

kablolar 1.6_2.o mm arasl titanyumdan imal editmiş muıtiflaman örgü yapısında olmalıdıı.

İstenildiğinde vitalium kablo verilebilmelidir.

kabloıar üzerinde 2 adet deliği olan ve özel el aletleri ile gerdirme işlemı sonrasl slklşt|rılarak telin

gergin ha|ini muhafaza eden domlnolar ile birlikte verilmelidir,

Kabto boyu 65Ot100 mm olmahdır.
TnouNTERı( GRlPrl PuK

Ürün titanyum alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

plak pfoksimalinden tıokantere batank tutulmay sağlamak üzere, 4 adet p€nçe ş€klinde çlt,ntrya
sahip olmalldlr.

Yine Plak Prokimaliıde, trokanterik tutulma alanında oblik p'ağnda femur proisimaı medialine en az
2 adet kablo gönderecek şkilde kablo deliğine sahlp olmalıdır.

Plaklann kısa.standart uzun ve ekstra uzun olmak üzere boylan olmaidır.

Kablo harici 4.5 mm İortikal vidanın da göndeİilmest tercib nedenidir.

Teklif bir troıanterik gripli plak veya kabıoıu plak ve bir kablo fryatının toplaml iızeıinden
değedendirilecektir.

Teklff veren ffrmanın UBB ve baylllk kaydı bulunmatıdır.



plaklarla birlikte:
/ Lockıng SelfTapplng screw 5,0 mm (14-110 mm arası)
r' Cortıcal Self Tappıng Screw 4,5 mm (14-110 mm arasl)
/ Lockıng Self Drılllng screw 5,0 mm (14-110 mm arası)
/ Lockıng Cancellous Screw 5,0 mm (30-120 mm arası)
/ Cancellous Screw 5,5 mm (30-110 mm arası)vidalar ile kullanılabilmelidir.
r' Locklng Canullated screw (14-110 mm arasl)Vidalar ile kullanılabilmelidir,
/ Lockıng vidalar plağ|n üzerine tamamen gömülmesini 5ağlayacak şekilde olmalıdır.
/ Vidaların üzeri Anodizing (Eloksal) işlemi Börmüş olmalıdır.
r' çakma seti içerisinde Plak ve Vidalarln takılabilmesİni kolaylaştırıcı uygun Torklu ve Torksuz

Tornavida, Drill, Plak Bükücü, Drill Guide, Lockıng Guıde, Vida ölçer, Tap, Bozuk vida çıkarıcı,

Kemik Klempleri, Vida oyucu, countersink olmalıdlr.

ı§$AN
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DHS/DCS PLAK TEKNİK SARTNAM Esı
/ plak kalınlığı, genişliği ve delik boşlukları aynı ölçülerde

olmalıdır.
/ Dhs Plaklar 135" 3-20 (t1) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
/ Dcs Plaklar 95'4-20 (t1) delik arası boy ve ebatlarda olmalıdır.
r' Ohs/Ocs Lag Vidaları 50-120 mm arası boylarda olmalıdır.
/ ohs/ocs lag vidaları için kompresyon vidaları olmalıdır.
/ Dhs/ocs Lag vidaları iç yapısı kompresyonu daha stabil hale

getirebilmek için altıgen yapıda olmalıdır.
/ plaklar kombi Hole yapıda olmalıdır.
/ plaklar Low Profile (Düşük Profilli) olmalıdır.
/ plakların uç kısımları kama formunda olmalıdır.
/ plaklarda krıschner Teli delikleri bulunmalıdır.
/ plakların yüzeyi kemik üzerinde tutunumunu yükseltmek için

kumlanmış olmalıdır.
Plaklar Limited Contact özelliğinde olmalıdır.

u.
ünıv
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plaklarla birlikte:
/ Lockıng Self Tappıng Screw 5,0 mm (14-110 mm aras|)

/ Cortıcal Self Tappıng Screw 4,5 mm (14,110 mm aras|)

/ Lockıng Self Drıllıng Screw 5,0 mm (14-110 mm arasl)
r' Lockıng Cancellous screw 5,o mm (30-120 mm arası)
/ Cancellous Screw 6,5 mm (30-110 mm arası) vidalar ile kullanılabilmelidir,
/ Lockın8 Canullated screw (14-110 mm aras0 Vidalar İle kullanılabilmelİdİr.
r' Lockıng vidalar plağln üzerane tamamen gömülmesıni sağlayacak şekilde olmalıdır.

r' vidaların üzeri Anodizing (Eloksal) işlemi görmüş olmalıdır.
r' çakma seti içerisinde Plak ve Vidaların takllabilmesinİ kolaylaşt|rlcl uygun Torklu ve Torksuz

İornavida, Drill, plak Bükücü, Drill Guide, Lockın8 Gu|de, Vida Ölçer, Tap, Bozuk vida çıkarıc|,

Kemik Klempleri, Vida Oyucu, Countersink olmalıdır.
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TİTANYUM KANI LLÜ KOMPRESYON V1DASI
l -Vidalar ISo 5832/3 yada ASTMFl36'ya uygun Tİ6AL4V-ELİ'den imal edilmiş olmalıdır.

2-Set O3mm ve O4,3mm ölçüsiine süip 2 farlı çapta vida içermelidir.

3-Vidalar başsız olmalıdır.

4- O4,3mm ida|ar uzun ve krsa distal yiv seçeneklerine sahip olmalıür.
S-Setin içerisinde her boy vidadan 2'şer adet olmahdır.

6-Vida boylan O3mm vida için l0 ile 34mm arası 2'şer mm aralıklarla bulunmalıdır.
7-Vida boylan a43mm vida için 14 ila 60mm arası olmalı 14 ila 50mm arası 2'şermm
aralıkla

ve 50 ila 60mm arası 5'eı mm aralıklarla bulunmalıdır.

8-Vidalar 3 adet boydan boya lınear selftaping'e sahip oknalıdır.

9-Vidalann ucunda 3 adet parçalayıcı ağz olmalıdır.

lO-Vidalar çok amaçh kullanma uygun olmalıdır.

1 l -Vidalar hem selftaping hem selfdılliıg özelliğine sahip olma!ıdır.
l2Setin el aletleri modüler yapıda olınalı tek b tutucu sap ile kullanılabilmelidir.Sap kanüllü
olmalıdır.

l3-Set 2 farklı çapta kanüllü drill içerrnelidir.

14-Set 2 farklı çapta profil oyucu içermelidir.

l5-sistem biomekanik testler ibraz edilmelidir.

16-01,lmm ve 01,5mm krschner telleri bulunmalıdır.

l7-Vidalar mr uyumlu olmalıdr.

l 8-vidalann tornavidası kaniillü olmalıdır.

19-Vida boy ölçer olmalıdır.

9ıot,
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ELASTİK NAİL TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. Malzemelerin tek tek ambalajlanmış olan paketlerinin üzerinde;

a. İmalatçı firma adı ve amblemi
b.İmalatçı ülke adı ve üretildiği yer
c. Malzemenin Teknik Ozellikleri
d .Malzemenin Lot numarası ve Barkodu
e. Malzemenin iiretildiği hammaddenin adı

f. cE standart amblemi ve numarası
g. Üretim Tarihi
h, Markası
i. irnplantların üzerinde imalaçı fırma adı ve amblemi ile katalog kodu yazılı olrnalıdır.

2. Elastik nail in ham rnaddesi titanyum olmahdır.

3. Set içerisinde bone awl , T futucu , tel kesici gibi ameliyatı kolayla$ıracak el aletleri bulunmalıdır.

4. Ürünıerin kuııanımı ve saklanması için gerekli olan sterilizasyon kabı ve cerrahi aletleri igeren set

malzeme kullanımr süresince hastanede tutulmalıdn.

5. Elastik çivi kalınlıklan 2,0 - 2,5 _ 3,o _ 3,5 - 4,0 uzunluklan 400 _ 500 mm arasında olmalıdır.

6. Çakma seti ürünlerin kullanımını kolaylaştırmak için uygun ergonomik yapıda olmahdır.

7. Plaklarla birlikte lmelidir

9ıol,
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TİTANrLIM TiBiA rNrnaıvmouı,ı-En çivi

1- Tibial kanala çakrlmaya uygıın olup Tİ6AL4V-ELI titan}umdan imal edilmiş
olmalıdır.

2- Anatomik eğimli olmalıdır.
3- Proksimalde en az 4 adet multi planda kilitlemeye uygun vida deliği olmalı ve 1

kompresyon yapabilme özelliğine sahip oval delik olmahdır.

4_ Distalde multipalancla kilitlemeye uygun an İız 4 adet deliği olmalı ve distalden 3mm

den vida atılarak distale yakın kınklarda da kullanrlabilmeli.
5- Çivilerin çapları 8MM-9mm-l0mm-11,50mm-l3mm 260mm'den başlayıp 420mm'ye

20mm arahklı boylara sahip olmalrdır.

6_ Çivilerin kilitleme vidalan self tapping ve o5mm ve boyları 24mın,den başlayıp

11Omm'yekadar full yivli ve yivsiz olarak 2'şer adet olarak bulunmalıdır,

7- Çivilerin end cap'lan 1mm-5mm-l0mm-l5mm ve 20mm boylannda 3'er adet

compressron vidalan ise 4 adet bulunmahdır.

8_ Reamer,leı ag_g,5_|0_|0,5_1|_1|,5_12_|2,5_13_13,5_|4_|4,5_15_15,5_16mm olarak

setin içerisinde bulunmalıdır.

9- Tibia çivisi özelliği sebebiyle özel bir apaıat sayesinde compıesslon yapılabilmelidiı.

ıo_ set içerisinde 1 aJet 1uvarlak saplı ve 1 adet T saplı halston tutucu yer almalıdır,

1 1_ Distal kilitlemede skopi yardımlı free hand kilitleme için motora bağlanabilme

özelliğe sahip 9Ooeksenal radyolosent dnll setin içerisinde olmalıdır,

12_ setin içiıde lonk hattınr compressıon yaptıktan sorıra çivinin içine takrlabilen

compressıon vidası olmalıdr.
13- Setin içerisinde unversal ve normal çivi çıkancısı olmalıdır,

i+_Ena 
"up 

* tllitleme vidalan anahtar ağzı yuvasındaki dişler sayesinde tomavidaya

vidalanıp düşmeden vidalanması sağlanmalıdır,

9ıol .Dİ.
1ıp 95\
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TİTANvUM FEMUR iNrRaıvmnuı-anv çivi
1_ Femural kaııala çakılmaya uygun olup Ti6AL4V_ELI titanyumdan imal edilmiş

olmalıdır.
2- Anatomik eğimli olmalıdır.
3_ Proksimalde en az 2 transvers deliği, iki ıaraflı trocanterik kilitleme deliği (sağ femur

ve sol femur için) ve l kompresyon yapabilme özelliğine sahip oval delik olmalıdır.

4_ Distalde 1 lateral medial, 1 antenor postenor ve l dinamik kilitleme delikleri

olmalıdır.
5.Çivilerinçap|arı@9mm.a|Omrn-ollmm.ol2mm-aBmm.al4mm.o15mmboylan

ise280mm'denbaşlayıp420mm'ye2Ommaralıklıboylaıasahipolrnalıdn.
6-Çivilerinkilitlemevidalanselftappingveo5mmveboylan24mm'denbaşlayıp

İlOmm'yekadar fiıll yivli ve yivsiz olarak 2'şer adet olarak bulunmalıdır,

7-Çivilerinendcap.lanlmm.5mm-l0mm.l5mmve2Ommboylarında3,eradet
compressıon vidalan ise 4 adet bulunmalıdır,

8_ Reamer,ler09_9,5_1o_10,5_11_1|,5_12_12,5_|3_13,5_14_14,5_15_15,5_16mmolarak

setin içerisinde bulunmalıdır.

9.Femurçivisiözelliğisebebiyleözelbiraparatsayesindecompressıonyapılabilmelidir.
io_ s.t iç"ii.inde 1 ade1 yuvarlak saplı ve 1 adetT saplı halston tutucu yer almalıdır.

i i_ nl.,jı kilitlemede skopi yardımli free hand kilitleme için motora bağlanabilme

özelliğe sahip 9Ooeksenal radyolosent dnll setin içerisinde olmalıdır,

12-Setiniçindekınkhattınıcomplessıonyaptıkİansonraçivininiçinetakılabilen
compressıon vidası olmalıdır.

l3- Setin içerisinde rınıversal ve normal çivi çıkancısı olmalıdır,

İ+- ,{.uto.il. vupısr sayesinde femur'a suprakondiler olarakta kullanrlmalıdır,

ii_'e"J 
""p-"J 

üı,tleme vidalan anahtar ;ğzı }ııvasmdaki dişler sayesinde tomavidaya

vidalanıp di§meden vidalanması sağlarımalıdır,

Pıol 6ıf,-
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l-Sistem bütiin imlantları titanyumdan ilretilmiş olınahür.

2_Çiviler kanüllü olmalı ve operasyon sonuna kadar guide teli iizerinden implantasyon

yapmayauygıüı olmalıdır.

3_Proximal Femoral çiviler 9/10/11 mm çaplannda ve en üç fmklı uzunluk ta 130 derece

olmalı çivinin proksimal kısımdan femur başına lag screw gönderilmesine olanak sağlayacak

dizaynı olmah,iu lag screw hem femur başını tutabilecek, hem de femur başınuı implant

çevresinde dönmesini önleyecek antirotasyon vidası gönderilebilmelidir. anti rotasyon

vidalannın hem yivli hem yivsiz seçenekleri olmalidır.

4-Femur başına gönderilecek implan! 75 ile 130 mm arası 12 boy seçenekli ve yiv yaprsı

osteoporotik kemiklerde tutunmayı sağlayacak şekilde olmalıdır ,

s_Antirota§yon vidasının femur başına gönderilen lag screw,e kilitlene bilmesi için lag

screw'in tepesine kilit vidası gönderile bilınelidir,

6_Sistem femur boynuna kontrollü bir şekilde kompresyonyapabilmeli,YaPılan komPresYon

|iriiç"rısoaen gonderilen ozel bir vida ile sabitlene bilmelidir ,yapılan kompıesyon9 
_.

iuuitıL-"ı. için ğıvi içerisinden gönderilen vida iizerinden de End Cap konula bilııelidir,

7_proximal Femoral çivilerin distal kilitlemesi için harici bir distal kilitleme aparatı

olmalçparat tlzerinde çivi uzunlukl.ırrna gore distal vida yerleri işaretli olmalıdır, . _

ii"ı..i,i oı."ı tilit sistemi skopi,manyetil prob v.s işleme geıeksinim duymadan kilitlerne

yapabilmelidir.

8-Distal kilitleme vidalan hem dişsiz hemde full dişli opsiyona sahip olmalıdır,

9_çivinin çakılması için gerekli büttin el aletleri ve kilitleme aparatlan ve medullanın içinin

ovutmasıicin9.12mmçaplarındaflexiblemodi.iılerreamersetivebureamerlankullandracak
;ffi;;ki;;;J.;i;liı,""y; ryg* cerrahi kuııanım içinüretiımiş şarjıı motor Standard

çakna seti içerisinde bulunmalıdır,

lO-Distal kilitleme vidalan 24-1 10mm boylan arasında olınalıdır,

l l -Anti rotasyon vidalan 75-130 mm arası boylarda olınalrdır,

PROXİMAL FEMORAL NAİL
( riı,İrıİ KoMREsYoN özBr,ıİĞİ OI-AN)

9ıot.ü. u. 1 o 9rİ
üni,ı-l
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ÇOK EKSENLi EKSTERNAL FİKSATÖR SETi SİRKÜLER

l) Schanz vidalan, K.Telleri ve cerrahi çelik ttlm malzemeler ISO 5832 / l D ,ASTM
Fl38, Standaıtlanndan herhangi birine uygun malzemeden imal edilmiş olmalı ve cerrahi
kullanıma uygunJuğunu ispat etmek için karşılaştırmalı analiz sertifikalan ibraz
edilmelidir.

2) CE Belgesinde "İlizarov sistemi" ibaresi ve Karbon halka ibaıesi açıkça yazıh
olmalıdır. Aynca TURKAK 'tan alrnması zorunlu olan akeditasyon belgesinde de
Karbon halka ve ilizarov sistemi ibaresi açıkça yazılı olmalıdır.

3) Yabancı dilde diizenlenmiş olan tiim belgelerin noter tastikli terciimeleri ve ilgili ülke
konsolosluğundan alınmış APOSTILLE onayı olmalıdır.

4) Aşağıdaki paıçalann biomekanik testleri olmalıdır.
a) Karbon çember (Basmaya karşı deformasyon testi kg)
b) Zeltinli Kirschner teli (Zeytini yerinden kaydırma kg)
c) Tel gerdirici kalibrasyonu

5) Setin tiirn implarıt ve çakma takımlan sterilizasyon tepsilerine tektek yerleştirilmiş
olmalı CE belgesi implantlan kapsadığı gibi el aletlerini de kapsadığı belge iizerinde
yazılı olmalıdır.

6) Vaka durumuna göre gerekli görüldüğilıde tek planlı extemal fixatörle ve çok planlı
monolateral fiksatörlerle hybrid kullanım için bağlantı adaptörleri bulrınmalı, circulaı
fixatörle tek planh fixatör Problemsiz çalışmalıdır,

7) Setinin tamamı karbon yanm halkalar, carbon footringler,S/8 karbon halkalar,karbon
femural aıklardan oluşmalı,sistemiı pediatrik seçeneği de karbondan olmalıdır.Aynca set
içerisinde telescopic rodlar,di.iz ve kanallı rodlar,bağlantı cıvata ve somunlan, fiberli
somıınlar,diiz plaklar, burgu plaklar , ucu yivli plaklar, siingü ,ücgen uçlu diiz cerrüi
teller, zeytinli cerrahi teller, a4 ,E5,a 6 ınm çapında schaırz vitialan, gerekli dıırumlarda
kullanılmak üzere bonit kaplı schanz vidası seçeneği , bağlanu küpleri, açılı bağlantılar,
diiz, 90 derece açıh , çoklu açılı,burgulu menteşler ,hybrid adaptörler olmalıdır ve
teklifler her bir kalem için tek tek birim fiyatlar verilmelidir. Malzeme seçimi birim fiyat
toplamı iizerinden yapılacaktır. Sistem fiyatı kabul edilmeyecektir. Herhangi bir kaleme
teklif vermeyen-ler ihale dışı kalacaktır. Muayene komisyonu seti ve içeriğini kontrol
edecek olup istenilen tiriinlerin ihale sırasında bulunmaması durumunda firma ihale dışı
bırakılacaktır. Hasta ve kurum yaran gözetilmek amacıyla : ihalede numunesi onay alan
firma , uygunluk almış olan numuneden eksik veya farkh set getirmesi durumunda
eksiklik tutanakla tespit edilecek ve ameliyat istemi uygunlü alan diğer firmadarı
karşılanacak olup aradaki fark numuneye ve sözleşmeye uygun hareket etmeyen firmadan
karşılanacaktır.Aynr durumun 3 kez tekrar etmesi durumunda fırmanrn sözleşmesi iptal
edilecek,ilgili yasal hiikümler uygulanacaktır.

8) Setin içinde enaz üç farklı tipte tipte, tel germe yükiinü gösteren, skalalı gerdirici,
ostetom seti, rod makası,şarjlı ve steril olabilen cenahi delici motor, gİgli testeresi,

pediatric ve el cerrüisi için mini karbon sistem , kompresyonlu schanz vidası ,bonit kaplı
schanz vidası seçenekleri olmahdır.

9) Set içerisinde gerekli durumlarda kullanılmak iizere kalın, carbonfiber 5/8 yanm halkalar

olmahdır.
10) Setler ite birlikte katalog, Türkçe hasta el kitabı da verilmelidir.
l lj Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda iiretici veya ithalatçı firma hasta haklan gereği

hastanın zarann tazmin edeceğini garantileyen belgeler sunmalıdır.
12) Üretici veya ithalatçı fırma Ulusal cihaz bilgi bank.§rna ve Sağlık Bakanlığı TCKS kaYıtlı

olmalıdır.

Prcı. ı

l

ünI B§l



(\

çoK EKsENL| Ersrenııeı- rixsırön serl rüeüLen

l) Extemal fixator rodlan carbondan imal edilmiş olup, boylan l0 cm'den başlayıp 45

cm'e kadar en az 8 grup olmalı ve istenildiğinde 50_55-60 cm rodlaı teslim

edilebilmelidir.

2) Sistem ve bağlantılan kurmak için set içerisinde kendi ekseni etrafında 36O.dönebilen

tiim parçaları titanyum materyalden imal edilmiş rodu roda bağlayan klempler

olmalıdır.

3) Set içerisinde en az üç farklı çapta cerrahi titanyum (ISO 5832/3 Ti6Al4V ELI) ve

cenüi paslanmaz çelikten( ISO 5832/l-D comp.) schanzlar olmalıdır.

4) Schanzlan rod iizerine bağlamak için tiim parçalan titanyumdarı imal edilmiş 360"

dönebilen ve her çap schanzı tutabilen klempler olmalıdır.

5) Sistemin schanz'ı roda bağlayan ve rodu roda bağlayan klempleri rodun baş krsmından

geçirilmeye gerek kalmaksızın istenilen bölgeye bastınlmak suretiyle geçebilir

özellikte esnek bir yapıya sahip olmalıdır.

6) Sitemde MRI uyumlu titanyumdan imal edilmiş, Karbon tüplere adapte edilebilen

semi-sirküler eğimli 160-240 ırrm arası en az 4 faklı ölçüde barlar olmalıdır.

7) Sistem gerekli durumlarda kullanılmak iizerc a4,05,a6 mm bonit kaplı schanz

seçeneği içermelidir.

8) Set içersinde drill, drillguide, jakop ,anütar, T haııdle ...vb el aletlerini içermelidir.

9) Sistemin basm4 aksial yfüler,ııe, iorsion,yorulina ve yeierlilik.. vb. biomekanik

testleri teklif dosyasında bulunmalıdır.

l0)Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda iiretici veya ithalatçı fırma hasta haklan
gereğ hastanın zarannr tazıııin edeceğini gaıantileyen belgeler sunmalıdır.

ll)Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Sağl* Bakanlığı TCKS
kayıtlı olmalıdır.

Prci Dr



D|RSEK FİKSATÖRÜ

l) Extemal fıxator rodlan caıbondaıı irnal edilmiş olup, boylan l0 cm'den başlayıp 45

cm'e kadar en az 8 grup olmalı ve istenildiğinde 50-55-60 cm rodlar teslim

edilebilmelidir.

2) Sistem ve bağlantılan kurmak için set içerisinde kendi ekseni etrafinda 360'dönebilen

tiim parçalan titanyum materyalden imal edilrniş rodu roda bağlayan klempler

olmalıdır.

3) Set içerisinde en az üç faıklı çapta cenahi titanyum (ISO 5832/3 Ti6Al4V ELI) ve

cerrahi paslanmaz çelikten( ISO 5832ll-D comp.) schanzlar olmalıdır.

4) Schanzlan rod iDerine bağlamak için tiim parçalan titanyumdan imal edilmiş 360'

dönebilen ve her çap schanzı tutabilen klempler olmahdr.

5) Sistemin scharız'ı roda bağlayan ve rodu roda bağlayan klempleri rodun baş kısmından

geçirilmeye gerek kalmaksızın istenilen bölgeye bastınlmak suretiyle geçebilir

özellikte esnek biı yapıya sahip olmalıdır.

6) Sitemde MRI ulumlu titanyumdan imal edilmiş, Karbon tiiplere adapte edilebilen

semisirküler eğimli 160-240 ırım arasl en az 4 fak|ı ölçüde barlar olmalıdır.

8) Set içersinde drill, drillguide, jakop ,anütar, T handle ...vb el aletlerini içermelidir.

9) Sistemin basm4 aksial yiiklenme, torsion,yorulma ve yeterlilik.. vb. biomekanik

testleri teklif dosyasında bulunmalıdır.

l0)Meydana gelebilecek bir olumsuz dıırumda tiretici veya ithalatçı firma hasta hakları
gereği hastanın zarwını tazmin edeceğini gaıantileyen belgeler sunmalıdır.

ll)Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Sağlık Bakanlığı TCKS
kayıtlı olmalıdr.

efn 1

1

7) Sistem gerekli durumlarda kııllanılrnak iızere @4,a5,e6 ınm bonit kaplı schanz

seçeneği içermelidir.

Prot, gşf,-



ELBİLEK FİKSATÖRÜ GADİOLESANT )TEKNİK ŞARTNAMESİ

l) Fixatör l long modül ve 1 short modül olmak i.izere 2 ana gövdeden oluşmalıdır.
2) İki ana gövde double joint ile birbirine bağlanmahdır.
3) Double ball-joint sayesinde bile 50'lik açı ile flexion ve extansiyon yapabilmelidir
4) Ana gövdelerde hareket edebilen birer adet diiz clamp bulunınalıdır.
5) Ana gövdelere gerektiğinde T klemp ve ulnar clamp takılabilmelidir.
6) Gerektiğinde double ball-joint sayesinde gövdelerden biri çıkanlarak compresyon

distraction yapma olanağı sağlayan modül takılabilmelidir.
7) Fixatörün CE,ISO 13485 ve ISO 900l,TSEK belgesi olmalıdır.CE belgesi sistemin

implantlanru kapsadığ gibi instrumentlerini'de kapsamalıdır.
8) ISO l 3485 ve ISO 900l belgelerinin uluslar arası bir kuruluştan akredite olduğrınu

ispatlayan akreditasyon belgesi ibraz edilmelidir.
9) Vida ve drill klavuzlan, drill stoplayıcı olmalıdır.
10) Schanz vidaları ISO 5832/1D standardında cerrahi paslanmaz çelikten imal edilmiş

olmahdır.
l 1) Bonit coated schanz vidasr seçeneği olmahdır.

l2) Yumuşak doku takibi gereken veya parçah krnklarda kullanılmak iizere radiolesant
( karbon fiber )seçeneği olmalıdır.

13) Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda ilretici veya ithalatçı firma hasta haklan
gereği hastanrn zarann tazmiı edeceğini garantileyen belgeleı sıınmalıdır.

14) Üretici veya iüalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Sağlık Bakantığı TCKS
kayıtlı olmahdır.

15) Sistemin biomekanik testleri ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.

hof. Dr
Eak.
b.Bşı.
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LRS FİKSATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1) Fixator iizerinde compresyon ve distraction yapmaya yarayan unite bulunmalıdır.
2) Fixatorle birlikte polihedral 6mm allen anütan verilmelidir.
3) Fixatöre gerektiğinde T clamp veya açıh klemp takılabilmelidir.
4) Deneme Fixatörü olmalıdır.
5) Schanz vidalar ve drill klavuzlan olmalıdır.
6) Drill iizerinde stoplayıcı olmalıdır.
7) Extemal Circular Fixatöı hybrid sistemiyle hybrid kullanım için Clampler olmalıdır.
8) Fixatöriin kaplanması sterilden etkilenmemeli ve Fixator iDerinde Firma logosu, lot

nrımzırı§ı yazılı olmah sterilden etkilenmemelidir.
9) Fixatörlerin CE, ISO l3485 ve ISO 9001 belgeleri,TSEK belgesi olmalıdır.CE Belgesi

sistemin implantlannr kapsadığı gibi çakma takırrılann da kapsamalıdır.
l0)ISO l3485 ve ISO 9001 belgelerinin uluslar arası bir kuruluştan akredite olduğunu

ispatlayan akreditasyon belgesi ibraz edilmelidir.
1 l) Fixatör schanz vidalan lSO 5832/lD standardına hammaddeden iiretilmiş olup

belgelenmeli, schanz vidalan iizerinde Firma logosu, lot numarası olmahdr.
12) Yumuşak dokularann gelişiminin takip edilmesi gereken vakalarü kullanılmak tizere

Carbon fiber ( radiolesant) kızak seçeneği olmalıdır.Set 400 mm ve düa uzun
Carbon fiber kızaklar içermelidir.

13) Sistemin karbon fiber ( radiolesant) ve metal kızaklanna takılabilen 5o,10',15o radial
klempler takılabildiği gibi 5o,10',l30 normal açılı schanz taşıyıcılaı set içersinde
olmahdır.

14) Kemik kaydırma operasyonlannda kullanılmak iizere makara olmalı ve 7x7 mm çelik
ve titanyum kablo olmalıdır.

15) Firma referans listesi vermelidir.
16) Tüm boylan taşıma çantası içerisinde yerleştirilmiş olmalıdır,
17) Set ile beraber istendiğinde Bonrt Coated kaplı schanz vidalanda olmalıdır.
18) Sette schanz vidalannrn değişken haweli compresyon yapan a6mm L180mm ve

200mm schanzlar olmalıdır.

l9)Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda i,iretici veya ithalatçı firma hasta haklan
gereği hastanın zarannr tazmin edeceğini garantileyen belgeler sunmalıdır.

20)Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasrna ve Sağlık Bakanlığ TCKS
kayıth olmalıdır.

21) Sistemin biomekanik testleri ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.M



l ) Fixator i.izerinde compresyon ve drstractron yapmaya yarayan unte bulıınmalıdır.
2) Fixatöriin gövdesinde bulıınan arıahtar gevşetildiğnde Fixator boyu min.8 cm

uzamalıdır.
3) Fixatöriin schanz tutucu pabuclan ana gövdeye vidalanarak bağlanmalı,schanz tufucu

klembi gövdeye bağlayan böltimdeki kiire iizerinde kaymayı engelleyici diamond
shape yiizey olmalıdr.

4) Fixatorle birlikte polihedral 6mm allen anahtan verilmelidir.
5) Fixatöre gerektiğinde T clamp veya metapiseal klemp takılabilmelidir.
6) Deneme Fixatörü olmahdır.
7) Schanz vidalar ve drill klavuzian oimaiıdır.
8) Drill iizerinde stoplayrcı olmalıdır.
9) Extemal Circular Fixatör hybrid sistemiyle hybrid kullanrm için sabit başlı ve

kaydırmalı clampler olmalıdır.
10) Fixatörtin kaplanması sterilden etkilenmemeli ve Fixator iizerinde Firma logosu, lot

numarası yazılı olnah sterilden etkilenmemelidir.
l l ) Fixatörlerin CE,ISO l3485 ve ISO 9001 belgeleri,TSEK belgesi olmalıdır.CE Belgesi

sistemin implantlanıı kapsadığ gibi instnrmentlerini'de kapsamalıdır.
12) ISO 13485 ve ISO 900l belgelerinin uluslar arası bir kuruluştan akredite olduğunu

ispatlayarı akreditasyon belgesi ibraz edilrnelidir.
l3) Fixatör schanz vidalan ISO 5832llD standardına hammaddeden iiıetilmiş olup

belgelenmeli,schanz vidalan iizerinde Firma logosu,lot numarası olmalıdır.
l4) Fixatöriin standart,ıızun,krsa boy,sabit başlı,oynar başlı,kızaklı klempli ve kaıbon

Krzaklı seçenekleri olmahdr.
15) Firma referans listesi vermelidir.
16) Fixatörlerin asansörlü,sabit ve oynar başlıklı seçeneklerinin tiim boylan taşıma çantası

İçerisinde olmalıdır.
17) Üretici Firma tescilli maıka olmalı ve marka tescil belgesi ibraz edilmelidir.
l8) Set ile beraber istendiginde Bonıt Coated kaplı schanz vidalanda verimelidir.
19) Sette schanz vidalannın değişken haweli compresyon yapan O6mm Ll80mm ve

200mm schanzlar olmalıdır.

20) Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda iiretici veya ithalatçı firma hasta haklan
gereği hastanın zararını tazmin edeceğini garantileyen belgeler sunmalıdır.

2l)Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Sağlık Bakanlığı TCKS
kayrtlı olmalıdır.

22) Sistemin biomekanik testleri ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.

lşlKAil
Ttp F.k.
iA-B.o. Bşk.T
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PARMAK FiKSATÖRÜ TEKNiK ŞARTNAMESİ

l ) Fixatöriin gövdesi raylı olmalıdır.
2) Fixatörtin schanz futucu pabuclan ana gövdede enaz iki clampten oluşmalı daha fazla

klemp gerektiğinde firma tarafindan ücretsiz verilmelidir.
3) Fixatöriin boylan 60,80 ve l00 mm aras ı en az3 boy olmalıdır.
4) Fixatörtin üstiinde compresyon ve distraction sağlayan modül olmalıdır.
5) Schanz vidalan selftapping özellikte olmalıdır.
6) Fiksatörtin kaplaması ve fıksatör üzerinde firma logosu, ot numarası yazıh olmalı

sterilden etkilenmemelidir.
7) Fixatörlerin CE,ISO l3485 ve ISO 900l belgeleri,TSEK belgesi olmalıdır.CE Belgesi

sistemin implantlannı kapsadığı gibi instrumentlerini'de kapsamalıdır.
8) ISO 13485 ve ISO 900l belgelerinin uluslar arası bir kurulııştan akıedite olduğunu

ispatlayan akreditasyon belgesi ibraz edi|melidir.
9) Akredite belgesindeki belge konusu ile CE belge kapsamı aynı olmalıdn.
l0) Fixatör schanz vidalan ISO 5832l1D standaıdına haınmaddeden iiretilmiş olup

belgelenmeli,schanz vidalan iizerinde Firma logosu,lot numarası olmalıdır.
1 l ) Fixatorle birlikte 2,5 mm,3,0 mm allen anahtan veri|melidir.
12) Schanz vidası O2.0 mm,boylan 50 mm.60 mm ,80 mm diş boylan 15 mm,l8rrım

20 mm olmalıdır.
13) Fiksatörtiı yumuşak doku takibi gereken durumlarda kullanılmak i,izere radiolesarıt

kızak şeçeneği olmalıdır.
14) Fiksatör set halinde konteynıı içinde çakma takımlanyla eksiksiz teslim edilmelidir.
l5) Firma acil ameliyat gerektiğinde seti elinde siirekli bulundurmalıdır.

16)Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda tiretici veya iüalatçı firma hasta haklan
gereği hastanın zaran tazmin edeceğini gaıantileyen be|geler sunmalıdır.

17)Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Sağlık Bakanlığı TCKS
kayıth olmalıdır.

1 8) Sistemin biomekanik testleri ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.
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1) Fixatöriin gövdesi gövdesi raylı olmalıdır.
2) Fixatöriin schanz tutucu pabuclan ana gövdeye vidalanarak bağlanmalı,scharz tutucu

klembi gövdeye bağlayan böliimdeki kiire i.izerinde kaymayı engelleyici diamond
shape ytizey olmahdır.

3) Fixatöre gerektiğinde T clamp veya metapiseal (135")clamp takılabilmelidir.
4) Schanz vidalar ve drill klaıuzlan olmalıdır.
5) Drill iizerinde stoplaylcl olmalıdır.
6) Fixatöriin kaplanması sterilden etkilenmemeli ve Fixator tlzerinde Firma logosu, lot

nrımaİasl yazılı olmah sterilden etkilenmemelidir.
7) Fixatörlerin CE,ISO l3485 ve lSO 900l belgeleri,TSEK belgesi olmalıdır.CE Belgesi

sistemin implantlannı kapsadığı gibi instrumentlerini'de kapsamahdır.

8) ISO 13485 ve ISO 9001 belgelerinin uluslar arası bir kuruluştan akredite olduğunu

ispatlayan akeditasyon belgesi ibraz edilmelidir.
9) Fixatör schanz vidatan lSO 5832lID standaıdına hammaddeden iiretilmiş olup

belgelenmeli, schanz vidalan iizerinde Firma logosu,lot numarııst olmalıdır.

l0) Fixatorle birlikte polihedral 6mm allen anahtan verilmelidir.
1 1) Sistemde Bonit kaph schanz vidalan olmalıdr.
12) Sette schanz vidalanrun değişken hatveli compresyon yapan O6mm Ll80mm ve

200mm schanzlar olmalıdır,
13) Multiple planda schanz vidası gönderebilmek için özel schanz futucu clampler

olmalıdır.

14) Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda iiretici veya ithalatçı fırma hasta haklan
gereği hastanm zaranru tazmin e<ieceğini garantileyen beigeier sunmalıdır.

l5)Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasna ve Sağlık Bakanlığı TCKS
kayıtlı olmalıdn.

l6) Sistemin biomekanik testleri ihale teklif dosyasrnda sunulmalrdrr.


