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1. Kullanllacak spinal sistem ttzelolarak bu sisteme verildiği belgelendirilen cE kalite standardlna

sahip olmahdır.
2. Kullanılacak spinal sistemiıİ ana maddesi T|A6V 4 alaşlmlndan yapllmlş olmall, post operatif

dönemde hasta takibine izin Vermeli, BT ve MRl tetkiklerine engel olmamalldır.

3. Sistemi meydana getir€n vida, rod, hook, bağlanh parcalafl Vs. uzer|erİnde, urun kod numarasl,

uretim numarasl, cE markasl, urun boyutunu kapsayan bilgiler yazllmlş olarak bulunmahdlr.

4. Ameliyatlara implantlar il kullanllmak ozere inshument seti birlikte Verilmelidir.

5. sistemi meydana getiren Vida Ve hooklann hepsinin kilitlerne sisEmi aynı olmalldlr. Kilitlerne sistemi

destek yiv (buttressthread) yaplslnda olup 7 derecelik açllanmalarda dahi diş kapmaz özellikte

olmaİdlr.
6. Vida ve hooklannkilitlerne şokli tek bir Nut tarafından sağlanmalı ve yivli nutmekanizmasl vida/rod

bağlanhslnln son slklştrmaslnda Vida ve hook başının açllmasına izin vermemeli; cup, ring,nut gibi

ilave ekipmanlara ihtiyaç olmamahdtr.

6. sistem pedikuler, laminar, transverse, offset ve aç|ll hooklar, monoaksİyel vidalar, poliaksiyel

vidalar, transveİs bağlantlaı rodlar, rodkonnektörleri , lateral konektttrleri İle sakral bloklardan

oluşmahdlr.
7. sisEm düşuk profilli olmaİ v6 zayıfhasta|arda da uygulanabilmelidir.

VlDALAR:

,|. sistem Posterior sEbilizaEyon sistemi olmahdlr.

2. sistem Torakolomber ve sakral bölgelerde tek Ve çoklu seviyeli

stabilizasyonlarda kullanılabilmelidir.
3. Vidalar, yiv klsml silindirik .gövde kısmı konik yapıda, self t]apping özellikte, kortikal ve spongioz

yivli olmahdlr.:Vertebral gövdeye giren böltİm kansellöz Özellikte, Vidanln geri çlkmasına karşl yoksek

dirençli,46 derece açlll derin yivli, pedikul'e içinde kalacak bölum ise slkl kontak sağlayacak kortikal

yivli olmalıdır.
i. omurganın farklı bölgelerinde kullanılabilecek şekilde, Monoaksial (Duz, hareketsiz başk) ve

Poliaksial (Tum yönlere oynar başlı) dizayn edilmiş 2 farkh vida tipine sahip olmahdlr.

5. Tum Vijabr, Rodlar, Bağlantllar ve dijer set içinde bu|unan komponentlertitanyum ANoDİzAsYoN
kaplamasl yapılmış olmalıdır. omurganın değişik seviyelerinde kullanllmak üzere 4,5,5,smm, 6,smm

ve 7,5 mm 8,0mm çap vr 3omm,den başlayarak 55mm ,ye kadar s,er mm aralıklarla uzayan,

color code redüksiyon monoaxial(sabit başh) ve poliaxial(oynar başh) vida çeşitlerine sahip olmahdlr,

6. Vida ıod kilitlenmesini sağlayan, yalnlzca bir nut ile kilitlerne mekanizmaslna sahip olmalıdır.Nut

Vidasl destek yivli (buttressthread) ve 7 derecelik açllanmalarda bile diş kapmaz özellikte olmahdlr.

7. Monoaxial tip vidalar, tercihen 4.5-5.56.5-7.5 ve 8,0mm mm. çaplarında, 25 mm'den

başhyarak 60 mm,ye kadar s'er mm arahklarla büyuyen geniş bir vida size çeşitliliğine sahip olmahdlr.

poiiaisiyel vidalar vida ve vida başı bir butun olarak odizayn edilmiş olmah, demonte olmamahdır.

8. sistem içinde aynca revizyon ameliyatlarlnda kullanllmak uzere 7,5mm,8,0mm Ve

mm kallnhğlnda 3Omm den başlayan,s'er mm arahklarla 60mm'ye ayrıca 60mm'den

1oomm'e kadar 1omm'e arahklarla uzayan vi da çeşitliliği olmahdlr,

9. Tum vidalar çaplanna göre kolay seçilebilmeleri için renk kodlu sisteme sahip olmah,

her çap vida değişik renkte olmahdlİ.

1O poliaksiaı vidaıarın tıım yönlere 46 derece açılanabilme özelliği olmalıdır.Monoaksial ve

KARABAĞ
Fakültesi

Yrd. Doç. Dr- K
Harran Üniv.
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vidaların her iki yanlnda uygulama seü içinde kullanllan aletlere uyumlu biref çentik olmalldlr.

RODLAR:

1.Rodlar 6 mm çaplnda ve 40mm den başlayıp 500mm uzunlukta olmaİdlr.

2. Kesilebilir ve anatomik yaplya uygun olafakeğim Verilebilir şekİlde olmahdlr

3.Tum ıodlar doz yuzeyli olmahdlr.

4. sistemd€ denemğ rodu olmahdlr.

DlıüAMlK RoD TEı${ıı( şARTilAMEsı

1.Dlnamlk rod spiral slstem aracılığyla 3dar derece yaylanmaidır.

2.Dlnamik İod her amelİyat ıgln 3o4G5o€o-7o-sO€Glü}l1Gı2Gı3Gııı0,15o mm hallnde olup

sabit ve dinamlk rod ıle bııleştırılıp tek hale gelmelldir.

3.Dlnamlk ıod hem tek seüye dlnamlk hemde semlrljıt olarak çoklu slstem€ uyum sağlamalıdır.

4.Dlnamık rod 96 ıoo tıtanyum pı6 al vanadium olmalıdır.

S.Dlnamlk ıod dlğer rıiıt ıod sıstemıerlyle aynl sistemde bulunup lsteğe göre kullanıma haaı halde

5.Dlnamik ıod,a eklenen rljlt rodlar alyan başh olup mesafe lçerısınde döndürülebillr olmahdır.

7.Dinamik rodlar oksitlenmeyl önlemek amacıyla renklendlrllmlş olmalıdır,

s.PEEı( oPTlMA RoDtAR FARıOı BoYL^RDA sEtlil lçERls|ıuog oııııırıoın,

9. sETltı lçERlslNDE zlRKoıtyUM ınıpu ToRAı(otoMBER posTERloR DlNAMlı( slsTEMtER vlDA

4. TRANSVERSE BAGLANTILAR:

1. Transverse bağlant sistemi,rodlar tızerinden bağlanabilir özellikE MAc ( Multi Axial

connector) Ve düz hooklu sistem olmak uzere iki çeşit olmahdlr,

2. MAc konektörler tek parçadan oluşmalı (MoNoBLocK) , boyu mesafeye göre

ayarlanabilir özellikte olmahdlr.

a. Mec konneı<tor|er boylaflna 9ö16 farkh renklerde , renk kodu sistemi ile dİzayn

edilmiş olmahdlr.
6. Duz baglantılar,her iki ucu kanca şeklinde olma|ı, rod boyu mesafeye göre

kesilerek ayar|anabilmelidir.

CERRAHl UYGULAMASETLER| :

ı. Cerrahi uygulama aletleri ve sistem implantlan, korunmas| ve sEriledilmesi lçln

özel sterilizasyon kaplan içinde olmahdlr.

2. cerrahi uygulama aletleri, kolay kullanılabilir özellikE olmalldlr,

i. set içerisini", kemiğe vi da koyarken kontrol için pedikul içine girecek, uçlan duz

Ve toplu olmak ozere pinler olmahdlr.
;'.,J
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4. cerrahi uygulama seti içind€ gerektiğinde kullanmak üzere, in-sifurod bükucu /

eğicilerinin ve Rod Rotasyon Forceptlerinin de bulunması gereklidir.

5. cerrahi set içinde ayrıca in-sifurod kesme makasl olmahdır.
6. cerrahi uygulama setleri de aynı implantlar gibi, kullanllan el aletleri urun kod
numaı:ısı, CE markası gibi Eknik bilgilere sahip olmalıdır.
7. cerrahi set içinde ayrıca rod eğimlerini doğru tosbit etmeyi sağlayan deneme rodu
Ve oryantiasyon klipsleri olmahdlr.
8. cerrahi set içinde rodu vidaya yaklaşhrmayl kolaylaştracak, vida ve hook başlarlna
uyumlu rodbastlrma , ıod çatah (Rocker) ve Persuader gibi altematif alet|eri
olmahdlr.
9. Ayrıca Translasyon için set içerisinde 1 adet Per§uader bulunmaİdlr.
,t0 cerrahi set içerisinde hook tutucusu olarak standart,ustten ve lataralolmak uzere
0ç tip altematif tutucular olmahdlr.
11 sistem iPrisinde optimal son slklştlrma için üzerinde oplimal slkİşhrma oranl olan
12 Nm gösGrgeli Torquewrenchbllunmaİdlr.

GARANT| ŞARTLAR| VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma, bu Urünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış
sonrasI sorumluluklan yuklenmelidir.
2. Ürün teslim edildiğinde, bu ürun ib ilgili kullanlm talimatl (ürtın tanltlml, endikasyon,
kontrendikasyon, ameliyat sonrasl olabilecek aksakİklar ve firmanln sorumluluk|ar
kapsayan bilgileO orijinal ve tıırkçe terc0m€si ile birlikte verilmelidir.

y'd,:

2432

i-



L 6gvr A

gioAlff iF cAI\tLI ıvrixrn q,L öznı,ı,i«r,i
xnıvrix rnı<rşir şı,nrNı,un si

l. Kemik grfeti insan kemiğinin mineral fazında insan dokusuna benzer özellik yapıda olmalıdır

2. Kemik greftibio- uyumlu olmalı. reaksiyon yapmamalı ve kalsiyum fosfat içermelidir.

3. Kemik Greftbileşimi B Trikalsiyum fosfat % 95 (TCP) Cas (PO+)z ve YoS canlı minaral

özelliği taşıyan biyoaktif kalsıyum fosfat tuzlu parçacıklardan oluşmalıdır.

4. Kemik greftinuygulandığı bölgede iyileşme süreci tiim mevcut gözenek boşlukları dolduran

implant ara yiiziinde canlı kemikten hızlı osteokondüksiyon ile başlamalıdır.

5. Kemik uygulanan bölgedeki kemiğe doğu olgunlaşmalı ve implant yüzeyine uygulandıktan

sonra birleşmelidir.

6. Kemik greftininoptimize edilmiş yapışkan viskozite özelliği, uygulama esnasında homejen

yumuşak yapıda olmalı elastik özelliği sayesinde gerektiğinde elle istenilen şekil
verilebilmelidir.

7. Greft ; Radyoopak özelliği ile , uygulama sonrası uzun dönem hasta takibine olanak sağlamalıdır

8. Greft uygulandığı bölgede hücre büyümesine teşvik edecek özellikde olmalı ve yüksek

derecede poroziteye süip olmalıdır, (minumum%o 85), ayrıca hem Makro porozitehemde

Mikro porozite ile tamamen birbirine Enterkonnekte olmalıdır..

9. Greftler solüsyon, kan veya kemik iliği içerisinde ağırlığını korumalı, granüller macun

kıvamına gelmeli ve uygulandığı yerde tufunma özelliğine sahip olmalıdır.

l0. Sut tebliğinde istenen bilgi ve belgeler olmalıdır.
* Sut Tebliğinde istenen FDI belgesi
* Sut Tebliğinde istenen Rüsatlandırma Belgesi
* Sut Tebliğinde istenen Serbest Satış Belgesi
* Sut Tebliğinde istenen iiretimi yapan ülkenin Sağlık Bakanlığında iirünlerin geri

ödeme kapsamında olduğuna dair belgesi

l1. Ürtlne ait Klinik çalışmalan olmalıdır.
ii

12. Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz,ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır. Ürtlnün; Türkiye Kamu

Hastanelerine bağh , Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Üniversite hastanelerinde ürün

uygunluğunu onaylayan heyet raporu olmalıdır.

l3. RadyoopakGreftlerin ambalajı üç kısımdan olmalıdır. İç kısmı çift siteril paket iÇerisinde

cam şişe içinde olmalı, dış ambalaj ise ıslanma, ezilme ve nemli ortamda etkilenmeYecek

şekilde üzeri plastik kutııda saklanmalıdır.Gamma ışınları ile ( 25 kGy minimal doz ) ile steril

edilmiş olmalıdır.

Yrd. Doç. Dn K Burah
Harran üniv.

14. Greft;4-7MM 15 cc OLMALIDIR
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l. Kemik grfeti insan kemiğinin mineral fazındainsan dokusuna benzer özellik yapıda olmalıdır

2. Kemik greftibio- uyumlu olmalı, reaksiyon yapmamalı ve kalsiyum fosfat içermelidir.

3. Kemik Greftbileşimi B Trikalsiyum fosfat % 95 (TCP) Cas (PO+)z veVo5 canlı minaral

özelliği taşıyan biyoaktif kalsiyum fosfat tuzlu parçacıklardan oluşmalıdır.

4. Kemik greftinuygulandığı bölgede iyileşme süreci tüm mevcut gözenek boşlukları dolduran

implant ara ytiztinde canlı kemikten hızlı osteokondüksiyon ile başlamalıdır.

5. Kemik uygulanan bölgedeki kemiğe doğru olgunlaşmalı ve implant yüzeyine uygulandıktaıı
sonra birleşmelidir.

6. Kemik greftininoptimize edilmiş yapışkan viskozite özelliği, uygulama esnasında homejen
yumuşak yapıda olmalı elastik özelliği sayesinde gerektiğinde elle istenilen şekil
verilebilmelidir.

7 . Greft ; Radyoopak özelliği ile , uygulama sonrası uzun dönem hasta takibine olanak sğlamalıdır

8. Greft uygulandığı bölgede hücre büyümesine teşvik edecek özellikde olmalı ve yüksek

derecede poroziteye salıip olmalıdır, (minumum%o 85) , ayrıca hem Makro porozitehemde

Mikro porozite ile tamamen birbirine Enterkonnekte olmalıdır..

9. Greftler solüsyon, kan veya kemik iliği içerisinde ağırlığını korumalı, granüller macun

kıvamına gelmeli ve uygulandığı yerde tutunma özelliğine süip olmalıdır.

l0. Sut tebliğinde istenen bilgi ve belgeler olmalıdır.
* Sut Tebliğinde istenen FDI belgesi
* Sut Tebliğinde istenen Rüsatlandırma Belgesi
* Sut Tebliğinde istenen Serbest Satış Belgesi
€. Sut Tebliğinde istenen tiretimi yapan ülkenin Sağlık Bakanlığında tirünlerin geri

ödeme kapsamında olduğuna dair belgesi

l l. Ürüne ait Klinik çalışmaları olmalıdır.

12. Tiirkiye ilaç ve Tıbbi cihaz,ulusal bilgi bankasına kayıtlı olmalıdır. Ürunm; Türkiye Kamu

Hastaııelerine bağlı , Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Üniversite hastanelerinde ürün

uygunluğunu onaylayan heyet raporu olmalıdır.

l3. RadyoopakGreftlerin ambalajı üç kısımdan olmalıdır. İç kısmı çift siteril paket içerisinde

cam şişe içinde olmalı, dış ambalaj ise ıslanma, ezilme ve nemli ortamda etkilenmeyecek

şekilde iizeri plastik kutuda saklanmalıdır.Gamma ışınları ile ( 25 kGy minimal doz ) ile steril

edilmiş olmalıdır.

Yrd Doç. Dr. K Burah
Harran üniv.

14. Greft;4-7MM 20cc OLMALIDIR

Dip. No.:
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Jelatin Hemostat Toz Teknik Şanrıame

Toksik olmamalıdır.

l. 4-6haftaiçerisinde absorbe olmalıdır.

2. Gama ışıru ile steril edilmiş olmalıdır.

3. Malzeme jelatinden tiretilmiş olmalıdır.

4. Hayvansal (sığır) kaynak olmalıdır.

5. Malzemenin raf ömrtl depo teslim tarihinden itibaren enaz2 yıl olmalıdır.

6. 6 mL ve tistii arasında Salin çözeltisini emebilmeli ve macunumsu krvama gelmelidir.

7. 1 dk içinde hemostat etki göstermelidir.

8. Jelatin spancm öğüttilmesi ile elde edilmiş olmamalıdır.

9. Ürtln Class III standartlannda ve UBB kaydı olmalıdır.

l0. İstenildiği takdirde herhangi bir kanşıma gerek kalmadan toz halindede

kullanılabilmelidir.

Yrd. Doç. Dr. K
Harran Tıpü

K^R}B^Ğ
FakültesI

A.B.

A Dip. 211
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Cervical disk proteziningeriçıkmasınıengelleyendişyapısıolmalı.
Boydanboyabalıksırtıformuolmalı.
Sistemikincibiraparata
(tutucu) gerekduyulmaksızntekparçaolarakuygulanılabilmelidir
İçkısımdapolietilen insert içermelidir. Disk

titanyumyaprdaolmalrdır
Superior ve inferior plaklannyüzeylerindegeriçıkma5nengelleyicivertebral

Protez axial yüklenmelerekarşı, haıeketeizinvermelidir.
Protez 5 eksendqüksekhareketkabiliyetisağlamalıdır.
Pr6lg2 +, - 1 1 dereceflexsion/ extension, +,- 1 1 derece lateral bending ve
+, -9derecerotasyonaizinvermelidir.

Anterior disk mesafesiimplantı in-vivo tuyumluhiçbir
artifact yaratmayan MR uyumlu titanium materyaldenyapılmışolmalıdrr.
Anteriordan Smith-Robinson yaklaşımınauygunoperatiftekniğiolmalıdır.
Sistemde Smm, 6mm,7mm,,8mm yükseklikal
En ve boy olarak Xl2x14 ve X|4xL4 ölçülerindeolmalıdır.
Tek el aletiileyerleştirmevesabitlemeişlemiyapılabilmelidir.
Protezinyerleştirilmesiiçinektutucuyaihtiyaçduymama-lıdır.

Protezlerteklisteril
Set
içerisindeihüyaçolanboyutunakararverebilmekiçindenemeimplantlanbulunmalıd
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Ürünlersağhkbakanlı$ndanonaylıolmalıdırveMedulasisteminde % 1 00

. ÜrünlerinCebelgesiolmaidır.İstendi$nde sunulabilmelidir.
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CERVİCAL EXPANDABLE CAGE ŞARTNAMESİ

. Ürün FDA veya CE belgelerinden et1, A7- birine sahip olmalrdır.

. Ürün vücuda uyumlu termoplastik bir yapıda olan,artifact yaratmayan
MR uyumlu, PEEK materyalden yapılmış olmalıdır.

ı cage, disk mesafesine yerleştirildikten sonra, endplate tutumu
arttırmak için genişleyebilmeli ve distraksiyon ile daralmış foramenlerde
rahatlama sağamalıdır.

. Ürün ayrrL ?,aInan da geri çıkma veya ileri kaçma riskine karşı içeriden
açrlan bir çift bıçak la alt ve üst endplatelere sabitlenmelidir.

o uygulamadan sonra pozisyon tayin edebilmek için cage içerisinde ön
ve arka tarafta radyo opak madde bulundurrrlmalıdrr.

ı set içerisinde ürünün boy ve yükseklik seçenekleri olmalıdır.
ı CAGENİN 4 FARKLI yÜxspxıİGİ 6LMALIDIR(5MM,6MM,7MM,8MM,)
o set içerisinde kullanılacak olan cagenin belirlenmesi için, her boyda

deneme aparatı olmalrdır.
. Ürün komple peek opak maddeden imal olmalı ve herhangi bir markere

ihtiyaç duyulmaksızrn emar da ve skopide görülebilmelidir.
o Kemik dokusu için yeterli boş atan sahip olmalı ve maıimum fizy-on

sağlamalı'dır.
o cage mesafeye yerleştirildik'ten sonra graft uygulamasr yapılabilmelidir.

Cagenin vidası kanüllü olmalı ve greft kullanıml cage açıldıktan sonra dahi
uygulanabilmelidir.

o sistem tek el aleti ile mesafeye yerleştirebilmelidir.
ı MaLz,emelerin mekanik test raporlan olmalıdrr. Raporlarda ürünün bıçaklı

olarak test edildiği belirtilmelidir.
. Ürünler Sağık Bakanlığından onaylı olmalıdır.(ubb)
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