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'Tanımlayıcı firma bilgisi otmalı ve teklifile birlihe s6K sorgülama sisteminin çıktısı teklif ile birlil1e veriImelidir.
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İhalc İleıişim : 0 (4l4) 344 4l 65_58I0

Tip 1Dental İmplant Teknik Şartnamesi

1.
2.
3.

Implant göVdesi Medikal Tatanium Grade 4 olmahdlr.

Dayanaklar (Dayanak) Medikal Titanium Grade s'ten üretilmiş olmalld|r.
lmplant yüzeyi, Macro

Yüzey (sandblasted- LargeGrit - Acid-Etched) özelliğine sahip yozey

olmalldlr. Aliminyum oksiüe kumlanmlş Ve asitle kumlardan anndlnlarak pürüzlendirilmiş

4.
5.

kemik Ve implant bağlantlsl sağlayan maksimum tutulum sağlayan Maxicellyuzey olmahdlr.

lmplant göVdeler 3.5mm /4.1mm/ 4.8mm çap ve 8l10l12l14mm boy seçenekleri sunmall Ve
tüm çapların üst yaplsl ortak kullanllabilir olmalldlr.
amplant- dayanak bağlantls|

20' ve 15'açılı temas noktialarlna sahap düz- derin bağlantlll

olmalldlr.

6.
7.

8.
9.

lmplantlnüzerindeki yiv yaplsl, yuvada ilerlemeyi kolaylaştıran çifr-sarmal Ve reverse_ butress
yiv tasarlmlnda olmalldlr. lmplantın boyun bölgesimicro yiv tasarlmlna sahip olmalldlr,
lmplantın tüm çapları kemik seviyesinde yerleştirilmek amacıyla (bone level) tasarlanmalıd|r.
Kemik seviyesinde Veya üzerinde polisajll yüzey bulunmamahdlr.
Platform switching özelliği bulunmalıdlr.

Cerrahi sette, kemikte amplant yuvas|nl açmak için kullanılan frezler paslanmaz çelikten
üretilmiş olmahdlr. sistemin cerrahi setinde, kendinden stoperlifrezler olmalldlr.

10. cerrahi setin içerisinde, değişik kemik türlerinde kulİanllmak üzere; sert kemik frezlerl, kemik

yoğunlaşhrlcl Veboyun genişletici frezlerimevcut olmahdlr.
11. Tüm üst yapılar (dayanaklar, iyileşme başlıkları, analoglar, ölçü parçaları) tüm çaplara uygun

olmahd|r. Ancak, protetik tedavi ihtiyaçlannl karşllayacak şekilde abutmentlar Ve iyileşme
başllklarl dar (4.3mm), standart (5.omm) Ve geniş (6.0mm)platform seçenekleri sunmalldlr.

'l2. Sistemde, simante, Vidall, hareketla protez, cad-cam Ve döküm abutment seçenekleri
bulunmalıdır.
13. sastemin Vidall abutmentrestorasyonlarl için açıh-vidall (multi-unit) seçeneği bulunmalldlr.

14.

lso
1

13485, CE, yerli malı belgesine sahip olmalldlr. T|TUBB kaydl bulunan ürünlerde

3485,

lso

cE, belgesi istenmeyecektir.

15. Teklif edilen fiyata, lmplant, Kapama

Vidası, İyileşme Başhğl, Ölçü Postu, Laboratuvar

Analoğu Ve standart dayanakdahil olmalldlr.
16. lmp|ant,kapama Mdasl ile birlikte steriltüpte teslim edi|ebilir olmahdlr.
17. lmplant uygulamaslnda Veya sonraslnda oluşabilecek başarlslzllklar yüklenici firma taraflndan
garanti edilmelidar.
18. İstenildiğinde firma, değişik boy Ve çapta ürün seçenekleri sunabi|melidir.
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