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1. Sistem Sternum fiksasyona yönelik özel plak ve vidalar ile bunların kullanılması

için gereken ünitlerden oluşmalıdır. Başka amaçlar için üretilmiş plak ve vidalar

kabul edilmeyecektir.

2. Teklifle birliKe ürüne ait basılı yada dijital katalog verilmelidir.

3. İstekliler sistem bütünlüğünün bozulmaması için ihale listesinde yer alan

malzemelerin tamamına teklif vereceklerdir, bu sebeple parsiyel verilen teklifler

kabul edilmeyeceKir.

4. Plak ve vidalar Titanyumdan imal edilmiş olmalıdırlar.

5. Vidalar Kilit|i ve Selfdrilling özellikte olmalıdır.

6. Vida çapları 2.4 mm olmalıdır.Emergency vidalar 2.7 mm olmahdlr, vidalar tekli

paketlerde yada beşli paketler halinde teklif edilebilir.

7. Plak kalınlıkları 2.0 mm olmalıdır.

8. plaklar sternumun anatomisine uygun şekillerde olmalı, proksimalden

başlayarak distale kadar gereksinim duyulacak tüm anatomik modelleri

içerecek, kare,X, Xyphoid, 1ooo L, T, Düz, Ladder ve Wide Ladder şekilli

plaklardan oluşmalıdır.

9. plak ve vidalar çakma seti ile birlike hastanemize teslim edi|ecektir, set

içerisinde olması gereken el aletleri listesi ekedir. Listedeki el aletleri minimum

konfigurasyondur, listede yer alan el aletleri hepsi aynı markadan olmak üzere

tamamı teslim edilmelidir.

10.Ürünün sternum fiksasyon konusunda efeKifitesi bakımından uluslararası kabul

görmüş yayınları ihale dosyasında olmalıdır.

11.El aletleri referans olmag bakımından W.Lorenz katalogundan kodlandırılmı$ır,

istekliler bir karşılaştlrma tablosu hazırlayarak kendi markalarını teklif

edebilirler.
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