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Tip 1Dental İmplant Teknik Şartnamesi

1. Implant göVdesi Medikal Tatanium Grade 4 olmahdlr.

2. Dayanaklar (Dayanak) Medikal Titanium Grade s'ten üretilmiş olmalld|r.

3. lmplant yüzeyi, Macro Yüzey (sandblasted- LargeGrit - Acid-Etched) özelliğine sahip yozey

olmalldlr. Aliminyum oksiüe kumlanmlş Ve asitle kumlardan anndlnlarak pürüzlendirilmiş

kemik Ve implant bağlantlsl sağlayan maksimum tutulum sağlayan Maxicellyuzey olmahdlr.

4. lmplant göVdeler 3.5mm /4.1mm/ 4.8mm çap ve 8l10l12l14mm boy seçenekleri sunmall Ve

tüm çapların üst yaplsl ortak kullanllabilir olmalldlr.

5. amplant- dayanak bağlantls| 20' ve 15'açılı temas noktialarlna sahap düz- derin bağlantlll

olmalldlr.

6. lmplantlnüzerindeki yiv yaplsl, yuvada ilerlemeyi kolaylaştıran çifr-sarmal Ve reverse_ butress

yiv tasarlmlnda olmalldlr. lmplantın boyun bölgesimicro yiv tasarlmlna sahip olmalldlr,

7. lmplantın tüm çapları kemik seviyesinde yerleştirilmek amacıyla (bone level) tasarlanmalıd|r.

Kemik seviyesinde Veya üzerinde polisajll yüzey bulunmamahdlr.

8. Platform switching özelliği bulunmalıdlr.

9. 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 13485, CE, yerli malı belgesine sahip olmalldlr. T|TUBB kaydl bulunan ürünlerde lso
1 3485, 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.

oı.Öğn
uı,! .R

ı,o

Ao1'



1

?

Tip 2 Dental implant Teknik şartnamesi

implant gövdesi MedakaI Titanium Grade 4 olmalıdır.

Dayanaklar (Dayanak} Medikal Titanium Grade 5'ten üretilmiş olmalıdır.

3. implant yüzeyi SLA-SH (süper hidrofilik) özellİğine 5ahip yüzey olmalldlr. titanyum oksitle
kumlanmış ve asitle kumlardan arlndlrllarak pürüzlendirilmİş kemik ve implant bağlant|sı sağlayan

maksimum tutulum sağlayan Hidrofilik (ıslana bilir )yüzey olmalıdır.

4. implant göVdeler 3.1mm/3 .3mm/ 3.Smm /4.omm/ 4.5mm/5.ol6.o çap ve 8llollz/74mm
boy seçenekleri sunmah Ve tüm çapların üst yapısl ortak kullanılabilir olmalıdır.

5. implant- dayanak bağlantısı 11 derecelik açıyla konik hexegon olmahdır.

6. İmplantın üzerinde dikey olarak 4 adet kesici yiv olmalıdır.

7. İmplantın tüm çapları kemik seviyesinde yerleştirilmek amacryla (bone level) tasarlanmalıdır
Kemik seviyesinde veya üzerinde polisajlı yüzey bulunmamalıdIr.

8. İmplant tipi softapex o|mahdır (kendi kendine yiv açma kabiliyeti}

9. Cerrahi sette, kemikte implant yuvasln| açmak için ku|lanılan frezler paslanmaz çelikten
üretilmiş olmalıdır. Sistemin cerrahi setinde, kendinden stoperlifrezler olmalıdır.

10. Cerrahi setin içerisinde, değişik kemik türlerinde kullanılmak üzere; sert kemik frezleri, kemik
yoğunlaştırıcı ve boyun genişletici frezleri mevcut olmalıdır.

11. Tüm üst yapılar (dayanaklar, iyileşme başhkları, analoglar, ölçü parçaları) tüm çaplara uygun
olmalıdır. Ancak, protetik tedavi ihtiyaçlannı karşılayacak şekilde abutmentlar ve iyileşme başlıkları
dar, standart ve geniş platform seçenekleri sunmalıdır.

72. sistemde, simante, Vidal|, hareketli protez, cad-cam ve döküm abutment seçenekleri
bulunmalıdır.

13. Sistemin vidalı abutmentrestorasyonları için açılı-vidalı (multi-unit) seçeneği bulunmalıdır.

74. lSo , CE, belgesine sahip olmalıdlr. T|TUBB kayd| bulunmalıdır.

15. Teklif edilen fiyata, İmplant, Kapama Vidas|, İyileşme Başlığı, ölçü Postu, Laboratuvar Analoğu
ve standart dayanak d6hil olmalıdır.

16. implant, kapama Vidas| ile birlikte steril tüpte teslim edilebilir olmalıdır.

17. İmplant uygulamasında veya sonrasında oluşabilecek başarısızlıklar yüklenici firma tarafından

8aranti edilmelidir.

18. İstenildiğinde firma, değişik boy ve çapta ürün seçenekleri sunabilmelidir.

19. Kullanılan implant çift steril pakette olmalıdır.
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Tip 3 Dental implant Teknik Şartnamesi

1. Teslim edilen implantlar ihtiyaç doğrultusunda, talep edildikçe birebir değişimi en geç bir hafta
içerisinde gerçekleştirilir.
2. Ürün T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenmiş üretim izin veya athal izin belgesine sahip
olmalıdır.
3, Ürünün UB8 (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olması gerekmektedir.
4. ihale komisyonu talep ettiği takdirde yüklenici tarafhdan bilim5eı lateratürler sunulmalıdır.
5. Üzerinde sera numarası bulunmalıdır. son kullanım tarihi o|malıdır. steral olmalıdır.
5. Ürün en az 5 yıl garanti kapsamında olmalıdır.
7. Orijinal ambalajında olmalıdır.
8. cE standartlarlna uy8un olmalıdır.
9. İmplantlar titanyum alaşımından (GRADE-lV} imal edilmiş olmalıdır,
10. İmplant-Abutment bağ|antısı İnternalHexagon vidalı bağlantılı olup, implant içinde hexagon
yapının altında Ve üstünde bağlant| yüzeyana arttlrmak ve bakteri sızıntısını engellemek amaçll
silindirik yapıda basamaklar olmalıdır. Abutmentınhexagon bağlantısında bu basamağa oturacak
girinti bulunmalıdır.
11. implantların yüzeyi mekanik olarak pürüzıendirilmiş, yiv-set|i olmalıdır.
12. Temiz yüzey elde edebilmek için pürüzlendirmeyi takiben soğuk argon piazma uygulanmış
olmalıdır.
13. Çift aşamalı cerrahi tekniğine uygun olmalıdır.
14. Abutmentler, Titanyum (GRADE-V) alaşımından imal edilmiş olmalıdır.
15. imp|ant, iyileşme başlığı ve Kapama Vidasl steril olarak implant ile birlikte teslim edilebilir
olmahdır.
16. İmplant, Kapama Vidası, İyileşme Başlığı, Plastik Ölçü Postu ve Laboratuvar Analogu tek
pakette olmalıdlr. standart Abutment ayrı bir pakette imp|ant ile bir|ikte Verilmelidir.
17. Teklif edilen fiyata, İmplant, Kapama Vidası, İyileşme Başlığı, Ölçü Postu, Laboratuvar Analoğu
ve Standart veya açılı Abutmentdahil olmalıdır. İmplant uygulamasından sonra Protez üst yapısı

için gerekli tüm parçalar ilave ücret ta|ep olmadan sağlanmalıdır.
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Tip 4 Dental İmplant Teknik Şartnamesi

İmplant ve Üstyapı Hammadde (materyal) Özellikleri

implant gövde materyali (hammaddesi) biyouyumlu alaş|ms|z saf titanyum grade 4
özelliğinde,

implant dayanakları (üstyapıları) biyouyumlu alaşıms|z saf titanyum garde 4 veya grade 5
özelliğinde ,

Dayanaklar (üst yapılar) ile İmplantl birbirine bağlayan bağlantl Vidalar| ise titanyum grade 5

özelIiğinde olmalıdır.

İmplant ve Üst Yapı Geometrik Özellikleri

implant ve dayanaklar (üst yapllar} bİrbirinden bağımsız ürünler olmalı yani implant Ve

dayanaklar (üst yapılar} monoblok yapıda olmamalıdır.

implant tipi aynı seri içerisİnde hem kemik seviyesinde (bone level) hem de doku seviyesinde
(tissuelevel) özelliğinde temin edilebilmelidir.

İmplantların marginal (boyun) kısmı mikro yiv (ince sarmal , micro thread) yapısında olmalıdır.

implant dış formu kök yapls|nl taklit eden apeks klsmı konik üst k|smı sİlindirik yapıda

olmalldlr.

Gövde yiv yapısl kuwetleri dağltan bir yapıya sahip olmalı apeks kısmı keskin olmamalıdır .

implant iç yapısı torx geometrisinde olmah Ve tüm üst yapıları (Abutment , Kapatma Vidas| ,

İyileşme başlığı vs.) geometrisi implant iç konik yapısına oturabiliyor olmahdır.

İmplant iç yapısı taşıma (transfer) parçası gerektirmemeli implant ve kapatma vidası tek bir
anahtar ile uygulanabiliyor olmalıdır.

implant, ağlzda ku|ıanlmlna yönelik olarak ihtiyacı karşllayacak dış çapları en az 3,5 mm

ölçüsünden başlamalı ve en fazla 5.5 mm ölçüsü aralığında olmalıdır.Bu çap ölçüleri arasında

üreticinin en az 4 farklı çap seçeneği bu|unmalıdır.

İmplant ağızda kullanımına yönelik olarak ihtiyacı karşılayacak boyları ürün çaplarına göre

en az 8 mm ile 16 mm boyiarı arasında olmalıdır.Her implant çapına ait en az 3 boy seçeneği

bulunmalıdır.

İmplantların çaplara ve boylara göre belirleyici kodu veya rengi olmalıdır.

f-

h

J_

k implant sİstemi tek bir cerrahi sisteme sahip kolay uygu|anabilar özellikte Ve hem tek hem de

iki aşama|ı cerrahiye uygun olmal|dIr.

Ureticinin en az 6 farklı sabit protez üst yapı dayanak (abutment} seçeneği bulunmalıdır .(düz

simante abutment, açlh simante abutment , geçici abutment , estetik abutment,

şe killend irile bilir abutment, zirkon ebutment , paletinal VidalI abutment, V.s.}

m- Aç|ll abutment ile 12 farklı pozisyonda paralelliğin sağlanmasl için maximum 2 adet açlh

ayanak ile farklı tedaVi planlamalarına olanak sağlamalıdır.
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loc ator, açılı locator , tisi snap protez dayanaklarlv.s)

p- Parça yoğunluğunu ve karmaşayı engellemek ve pratik kullanım açısından her prostetik
parçanın her çaptaki implanta adaptasyonunun sağlanmasl tercih sebebidir.

q- implant sistemi8eçici sabit yük|emeye olanak sağlayan prostetik parçalara sahip olmalıdır.

3- İmplant Yüzey Özellikleri

a- implantyüzeyi , osseointegrasyon (kemik içine yerleştirilen implantln kemik hücrelerİ ile
yapısal ve işlevsel biyouyumu) h|z|nI arttıran poröz yapıs|na sahip olmalıdır.

b- İm|antın sadece makine işleme (machined) yüzey özelliğinde olması red koşuludur.

c- implant yüzeyi primerstabilite sağlanmasl ve osseointe8rasyon sürecini olum|u yönde

hızlandıran hidroflik yapıya ve osseoconnectsurface (ocs) (soğuk kumlama sonrasında sıcak
asitlenerek porözlendirilmiş) yüzey yapısına sahip olmalıdır.

d- İmplant yüzeylerinde üretim sorunlarından kaynaklanmış herhangi bir talaş kahntısı olmamalı
ve yüzeyde osseointegrasyona olumsuz etkisi olabilecek istenmeyen aykln maddeler (katı,sıvı

gaz vs.) bulunmama lıdır.

e- Üreticj /satıcı yukarlda bahsi 8eçen amplant yüzeyini sEM görüntülerini v Test raporlan ile
porozite yaplslnI belgelemelidir.

4- Ambalaj Özellikleri

a- İmplantlar uygun kapatma (cover) ile verilmelid ir.

b- İmplantlar ambalajından tornavida ve raşet ile uygulanabilecek şekilde paket içerisinden

çıkmalıdır.

c- İmplantlar çift steril ambalaj açerisinde olmahdır.Üretici istenildiğinde sterilizasyon

sertifi kalar|nl sunmahdlr.

d- Ambalaj üzerinde bulunan etiketlerde implantın boy Ve çap ölçüsü, ürünseri katalog

numarasl, lot numarası, cE numarasl, sterıl amblemi, barkod numarası veya işareti , son

kullanma tarihi ve üretım yeri yazlİ bulunmalıdır.

e- Ambalaj içerisinde kullanım klavuzu bulunmalıdır.

f- Amba|aj yap|lannIn ıslanmaya karşı dayanıklı, güneş ışınlarından ve çeşitli hava şartlanndan
etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

5- cerrahi set.
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Üreticinin en az 4 farklı hareketliVeya total protez üst yapı dayanak (abutment} seçeneği

bulunmalı Ve her dayanak modeline ait diş eti yüksekliği 0-6 mm arasl en az 3 seçeneği

bulunmalıdır. (bar sistemli protez dayanakları, ball atachment,

o- sabit ve hareketli protezlerin uygu|amasında gerekli olan tüm cerrahi Ve protez taklmlarl ,

tornavidaları ve bağlantı elemanları dayanaklar (abutment) ile birlikte servis edilmelidir.

2



cerrahi set pratik olmahd|r.cerrahi set ambalajl tek parça halinde en az 130 derece otoklav

sterilizasyonuna uygun ölçülerde ve yapıda olmalldır.

d- Protez uygulama esnasındatork değeri gösteren raşete sahip olmalıdır.

Cerrahi set içerisinde bulunan frezlerin lazer marker Ia aşaretlenmiş oImalı otoklaV şartlaflna
dayanıklı o|malıdır.

a

b-

e

f_

c-

cerrahi sette bulunan parçalar Ve cerrahi set amba|ajı , otoklav sterilizasyonu sonrasında
herhangi bir paslanma veya renk değişimi olmayacak materyalde olmalıdır.

cerrahi sette bulunan tüm ürünlerin implant ürünlerinan platformuna uygun renk, sıra ve

yazılarla belirtilmiş anlaş|labilir nitelikte olmalıdır.

h- cerrahi set steral edilmiş ambalaj paketıyle birlikte bedelsiz verilmelidir.

5- Teklif edilen implantlar firmanın sunacağı orijinal kataloglarlndan teyit edilecektir.

7- Belge, test ve analizler

a- Üreticiveya satlcl , Türkiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır.Teklif
edilen ithal veya imal edilmiş ürünlerin UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı bulunmalıdır.

8- satlcl, sat|şlnl yaptlğı implantlarl 1y|l içinde kurum tarafından yapllacak talep doğrultusunda
başka bir model implant (çaplboy) ile ücretsiz değiştirmeyi kabuI Ve taahhüt etmelidir.

Her ne sebeple olursa olsun uygulama sonras| implant kaybı yaşanması durumunda satıcı
kayba konu olan implantl satılan implantların %3 ü oranInda yenisi ile bedelsiz değiştirmeyi

taahhüt eder.
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cerraha set üreticinin tüm implantlarını uygulayabilecek yeterlilikte en az işaretleme frezleri ,

çaplara uygun sert ve yumuşak kemik için cerrahi frezleri , her freze uy8un stoperıeri , boyun

frezleri , parelellikpinleri , raşet, implant anahtarları, protez anahtarlarl, angldruva
anahtarları, bulunmalıdır.

implant ve protez uygulamaları için ayrı ayrı kısa ve uzun olmak ozere 2 şer adet veangldruva
Ve raşet uygulaması yapılabilecek tornavida seçeneklerİ bulunmalıdır.



Tip 5 Dental Implant Teknik Şartnamesi

1. Üriintln UBB (Ulusal Bilgi Bankası) kaydı olrnası gerekmektedir.

2. Ürtln T.C. Sağlık Bakanlığı tarafindan di.izenlenmiş i,iretim izni veya ithal izin belgesine

sahip olmalıdır.

3. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ÜTS ve TiTUBB Kayıt Birim Zorunluluğu

kapsamında implantlar için istemiş olan; Kiiıesel Üriin numarası ( Barkod Numarası),

ihaleye katılan bayiinin TİTUBB Firma Tanımlayıcısı numıırı§ı iiriintin

tİıeticisinirı/ithalatçısrnın TİTUBB Firma Tarumlayıcrsı Numarası ile implanta ait

seri/loVparti numaralannın olduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir.

4. Ürün orjinal ve steril ambalajında olmah, paketin iizerinde CE ibaresi, ebat bilgileri, son

kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdn.

5. FDA ve ADA CERP onayı olmalıdır.

6. Üretici firmanın dentalimplant alanında en az 30 yıllık ARGE çalışmaları olmalı.

7. implant; MTX Yüzey(microtexturedsurface)olmalldlr.

8. İmplanther türlü kemik tipinde ( d|, d2, d3, d4 } kullanım endikasyonu olmalıdır.

9. Platformplusözelliğiolmalıdır.

10. implantabutment bağlantısı Mikro hareketi engelleyen ve oklüzal güçleri implantın

tümüne yayan soğuk kaynak ile bağlantı sağlamalıdır.

l l. Lead in bevelconnection ile horizontal stresi azaltan yapıda olmalıdır.
l2. Self Taping Dizayn ve 3 katlı yiv sistemine süip olmalıdır.
13. İmplantgövdesi ,Apex'e doğru incelen konik (tapered )gövde yapısında olmalıdır.
l4. İmplant steril ve tek kullanımlık paketlerde sunulmalıdır.
15. İmplantlar, transfer parça ve kapama vidası ile birlikte steril şeki|de paketlenmiş

olmalıdır.

16. İmplant ve üst yapı paketlerinde çaplara ve paketlere göre belirleyici renk kodları

olmalıdır.

17, implant gövdesininen az 4 farklı çap seçeneği o|malıdır.
18. implant gövdesinin en az 5 farklıboy seçeneği olmalıdır.

19. bakteriinvazyonun u engellemek için implant boynunda 1.0mm parlak yüzey olmalıdır.
20. İmplantabutment bağlantısındaüst yapının 6 farklı pozisyonda yerleştirilebilmesini

sağlayan derin intemalhex ve en az 1,5 mm uzunluğunda olmalıdır.
21. İmplant Çift aşamalı cerrahi ve tek aşamalı cerrahiye olanak sağlamalıdır.

22. İmplantErken yükleme ve erken restorasyona imkan verebilmelidir.
23. Abutmentler serbest şekillend irilebilir olmalıdır.

lm plant ambalaj paketinin içinde 8ama lşlnl ile steril edilmiş koruyucu pakette olmahdlr2
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25. İmplant paketi içinde hasta bilgilendirme klavuzuolmalıdır.

25. implant uygulaması sonunda hastaya verilmek üzere olan implantpasaportu bulunmalıdır.

27. İmplantların üst yapıları çeşitli kullanım seçeneklerine uygun olarak farkhlık göstermeli

ve implant paketlerinden ayrı olarak sunulmalıdır.

28. Cenahi setteki tilm frezler Paslanmaz çe|ikten tiretilmiş olmalıdır. Derinliği gösteren
işaretleri olmalıdır.

29. Cerahi sette Frezlerde herhangi bir kanşıklığa mahal vermemek için renk kodu sistemi
olmalıdır. her çapın renk kodu ile final frezi aynr ıenkte olmalıdır

30. Cenahi sette ağz açıklığınrn yeterli olamadığı durumlarda kullanımı kolaylaştırmak için
frezlerin ve hemen her parçanın kısası bulunmalıdır.

3l. Cenahi sette implantraşet ile gönderme parçalannın( driver) hem kısası hem
uzunumevcut olmalıdır.Cerrahi sette implantıanguldurva ile gönderme parçası(driver)
olmahdır.

32. Cerrahi sette, harıdlestandart olma|ıdır.
33. Cenahi sette kemik di.izleştirmek için rontfrezstandart olmalıdır.
34. Cenüi setin içerisinde, değişik kemik türlerinde kullanılmak iizere yiv açıcımevcut

olmalıdır.
35. Cerrahi seneki hex anütarları; hem krsa hem uzun olmak iizere 2 adet olmalıdır.
36. Cenahi sette Paralel pin sayısı en az4 ade| olmalıdır.
37. Cenahi set kolay bir dizayna sahip olmalıdır.K.ınnaşayt ve hatalan engellemek için tek

frez dizilim sistemine sahip olmalıdır.

38. Cenüi sette implantstabilitesini bozrrıadan soğuk kaynağı ayıran ve üst yapı parçalannı

çıkarmaya yarayan anahtar bulunmahdr.

39. Simante edilebilir ve okluzal vidalama sistemi ile yapılandırılabilir farklı abutment

seçenekleri olmalıdır.

40. Açılı abutment, locatorabutment iyileşme başlıkları ve transfer parçaları ve analoglar

implant ile uyumlu olmalıdır.

41. Sistemde standart dayanaklara ek olarak topuz,locator ve bar vidalı ve açılı üstü yapı

seçenekleri bulunmalıdır.

42. Simante edilebilir ve okluzal vidalama sistemi ile yapılandınlabilir farklı abutınent

seçenekleri olmalıdır.

43. Sistem açık ölçü ve kapalı ölçü tekniğine uygun ölçü transfer parçalarına sahip olmalıdır.

Hem açık hem kapalı kaşık implant ölçüsü almaya uygun ölçü transfer parçası sistemde

olmalıdır.

44. Abutmentlaıda farklı diş eti yüksekliklerine uygun açılı ve diiz üst yapı seçenekleri
olmalıdır.

45. İyileşme başhklan farklı diş eti seviyesi seçeneklerine sahip olmalıdır
46. Vidalı abutınentlar diş eti seviyelerine göre farkh yfüsekliklerde seçeneklere sahip

olmalıdr.
allatacmanlar diş eti seviyelerine göre farklı yüksekliklerde seçeneklere sahip olmalıdır.
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48. Locatersistemi diş eti seviyelerine farklı gibi yüsekliklerde seçeneklere sahip olmalıür.
49. Teslim edilen ürünler firma garantisi altında ve sürekli değişim opsiyonunda olmalıdır.

50. İmplant uygulaması ve sonrasında oluşabilecek başarısızlıklar yüklenici firma tarafından

ömür boyu garanti edilmelidir.

51. sistemde abutment kırığl gibi öngörülemeyen durumlarda kullanılmak üzere özel bir seti

buIunmalıdır ve bu set istenildiğinde servis edilmelidir.

52. Frezler her 100 kullanımda bir yenilenmelidir.

53. Tekl|f edilen fiyatta implant,abutment, kapama vidası, iyileşme başlığı, ölçü postu,

laboratuaranologu dahil olmalıdır.
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