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Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Sıra No: 02988
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AĞIZ VE DiŞ SAĞLrĞI _ MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

Son Teklif Tarihi: 30.10.2017

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte sGk sorgulama sisteminin çıktısı teklif ile birlikte verilmelidir

İdare No : 637 60.38.32.00.0 1.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Ekap l(aydı için xML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir

S.No MaI / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 GRACEY KURET 30 ADET

2 HEMoSTAT 10

3 ORBAN GİNGİVEKTOMİ
BIcAĞt

10 ADET

4 PERİOST ELEVATORÜ 10 ADET

5 PoRTEGU 10 ADET

6 DOKU PENSETI 10 ADET

7 KİRKLAND GİNGİVEKrOMİ
BICAGI

10 ADET

B SANTRIFUJ CIHAZI 1 ADET

9 EKARTOR FAMBEUF 10 ADET

10 PERİODONTAL SOND 30 ADET

11 cAVİTRoN 1 ADET

I2 KEMİK EĞESİ 10 ADET

13 MAKAS CERMHİ 160 MM DÜz

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

Adres: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Osmanbey Kanıpiisü ŞANLIURFA
irtibat telefon : Tel.: 0 (4|4)344 4l 65 Faks : 0 (4l4) 344 41 69

ffi

ADET :

10 , ADEI :
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TEKNİK ŞARTNAME

KAVİTRON +AiR FLow ciHAZI

a) Hem diş taşı temizliğinde hem de cila yapma işleminde kullanılabilmelidir.
b) 30K frekansında çalışmalıdır.
c) Magnetostrictive sistemle çalışmalıdır.
d) Eliptik hareket yapmalıdır.
e) Uçlar 360" dönebilir olmalıdır.
0 Uçlar sudan ve tükürükten etkilenmemelidir.
g) Gücü sabitleyen ve en düşük gücün kullanımına imkan sağlayan bir sisteme sahip olmalıdır.
h) Subgingival bölgelerde, düşük güçte uzun süre çalışabilme imkanı sağlayan mavi hat sistemine

sahip olmalıdır.
i) Ünit üzerinde diş eti cebini yıkayıp detartraj artıklarını uzaklaştıracak yıkama modu bulunmalıdır
j) Ayak ile ayarlanabilen anlık güç artışı sistemi olmalıdır.
k) Ayak pedalı bağımsız olmalı, kablo ile unite bağlı olmamalıdır,
l) İki hasta arasında sistemi bir sonraki hastaya hazırlayacak temizleme modu bulunmalıdır.
m) Servis ihtiyacı duyulduğunda ünit üzerinde bu ihtiyacı gösterir servis uyarı ışığı bulunmalıdır.
n) Titreşim hızı elle ayarlanabilmelidir.
o) Toz akış miktarı ve lavaj hızı ihtiyaca göre ayarlanabilir olmalıdır.
p) Cihazın başhğı ayrılabilir ve otoklava girebilir olmalıdır.
q) Su akışı başlık üzerinden ayarlanabilir olmalıdır.
r) Başlık 330' dönebilir olmalıdır.
s) İstenildiğinde medikament dağıtım sistemi bağlayabilme imkanı sağlamalıdır.

0 Cihaz; el parçası, profilaksi ucu, cila ucu, hava bağlantı kiti, hava filtresi, su bağlantı kiti, su

filtresi, air flow tozu,tozölçü kabı, ayak pedah ve bağlantı kablosu ile birlikte teslim edilmelidir.

KAVİTRON UCU

a) Magnetostritif ultrasonik scaling cihazıyla birlikte kullanılmaya uygun olmalıdır.
b) Supragingival diş taşı uzaklaştırılması kullanılabilmelidir.
c) Otoklavda steril edilmeye uygun olmalıdır.
d) Su çıkışı aletin ucuna 4 mm kalana kadar ilerleyen kanal içinden olmalıdır. (Su çıkışı aletin

ucundan olmalıdır.)
e) utma kısmı l 1.5mm çapında ve yumuşak olmalı, parmak çukuru bulunmalıdır.
f) çeşitli diş taşı yoğunluklarında çalışabilmeye uygun için farklı çeşitIeri olmalıdır.
g) 3OkHz ve25kHz'de çalışmaya uygun çeşitleriolmalıdır.
1,1 Titanyum imptant ve abutmentların çevresindeki diş taşı, plak ve biofilm tabakalarının

uzaklaştınlmasında kullanılabilmelidir.
i) Insertün uç kısmına takılan, tek kullanımlık, kauçuktan yapılmış özel uçları olmalıdır.
j) Uçların kolay takllıp çıkarılmasını sağlayan özel bir anahtarı olmalıdır.
k) 3OkHz'de çalışmaya uygun olmalıdır.

GRACEY KÜRET

a) 2 yıl imalatçı firma tarafindan garantili olmalıdır.
bİ Üaıremeıeİpaslanmaz çelikten imal edilmiş Avrupa menşeili olmalı, krom kaPlama olmamalıdır. Polisajı

düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
c) ıekTif ediıen davyelerden en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından allnmıŞ Vickers

uygunluk raporu (TS EN lso 6507-1 HVl0) ve korozyona uğramadığına dair noter onaylı olarak

beğelendirilmeli ve raporda Vickers ve korozyon testine tabi tutulan ürünün türü, markası ve katalog

numarası belirtilmelidir.
d) Teklif edilen ölçü kaşıklarından en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından alınmıŞ Rockwell

uygunluk raporu ( TS 140 EN ISo 6508-1 ) ve korozyona uğramadığına dair (TS 5172 Bakır sülfat )

.İpop ile noter onayh olarak belgelendirilmeli ve raporda Rockwell ve korozyon testine tabi tutulan

ürünün türü, markası ve katalog numarası beliıtilmelidir
DIN SO 900l - DIN 58928 Rockwell sertlik standardına

rofri,,.,
D§ Hehi

olmalıdır
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e) Üretici firma tarafından verilmiş
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f) Rockwell sertlik standardına göre aletlerin üreti|diği çelik hammaddesinin sertlik değeri 48-52 Rockwell
arasında olmalıdır.

g) Yapımında kullanılan malzemelerin tamamı DIN 1.402l (x20 Crl3) standardında olmalıdır. İçeriğindeki
kom l2,0-14,0' dan fazla olmamalıdır.

h) Yapımında kullanılan çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan,
Fosfor, Kükürt, Nikel, Silisyum ve MoIibden gibi elementler l (Bir)' den fazla bu|unmamalıdır. Özellikle
içeriğindeki Karbon 0,28 - 0,3 4' den fazla o lmamal ıdı r.

D Üretici firma tarafından korozyon testi yapılmış olmalıdır.
j) Üreticifirma ISO l3485 belgesine sahip olmalıdır.
k) CE ve AB Uygunluk belgesi mevcut olmalıdır.
l) İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya verdiği yetki belgesi olmalıdır.

m) Malzemelerin her birinin üzerinde kodu, markası ve firma logosu yazılı olmalı ve silinmesi mümkün

olmamalıdır.
n) Ürunler ayrı ayrt orijinal ambalajında olmalıdır.
o) Aletler sterilizasyon makinesinde, sodyum hipoklorit içermeyen kimyasal solüsyonlarda, gazla ve buharla

çalışan |34 "C otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.
p) Aletlerin her parçası aynı materyal kullanılarak üretilmiş olmalıdır.

q) Diş taşı temizliğinde kullanılmalıdır.
r) Uçlan keskin olmalıdır.
s) Uç yapısı kök yüzeyine rahat ulaşabilecek incelikte olmalıdır.

0 Küretler çift taraflı kullanıma uygun olmalı, farklı açılara sahip olmalı ve gövdesi hafif olmalıdır.

u) TİTUBB kaydı olmahdır.

EL ALETi GENEL Özrı,ıİrı,nni

v) 2 yıl imalatçı firma tarafından garantili olmalıdır.
w) Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş Avrupa menşeili olmalı, krom kaplama olmamalıdır. Polisajı

düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.
x) Teklif edilen aletlerin en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından alınmış Vickers uygunluk

raporu (TS EN lSO 6507_1 HVl0) ve korozyona uğramadığına dair noter onaylı olarak belgelendirilmeli
ve raporda Vickers ve korozyon testine tabi tutulan ürünün türü, markası ve katalog numarast

belirtilmelidir.
y) Teklif edilen ölçü kaşıklarından en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından alınmış Rockwell

uygunluk raporu ( TS l40 EN lSO 6508-1 ) ve korozyona uğramadığına dair (TS 5172 Bakır sülfat )
raporu ile noter onaylı olarak belgelendirilmeli ve raporda Rockwell ve korozyon testine tabi tutulan

ürünün türü, markası ve katalog numarast belirtilmelidir.
z) Üretici firma tarafından verilmiş DIN SO 900l - DIN 58928 Rockwell sertlik standardına sahip olmalıdır.

aa) Rockwell sertlik standardına göre aletlerin üretildiği çelik hammaddesinin seı,tlik değeri 48,52 Rockwell
arasında olmalıdır.

bb) Yapımında kullanılan malzemelerin tamamr DIN 1.4O2l (x20 Crl3) standardında olmalıdır. İçeriğindeki

krom l2,0-14,0' dan fazla olmamalıdır.
cc) Yapımında kullanılan çeliğin yapısında bulunan ve çeliğin dayanım özelliklerini bozan Karbon, Mangan,' 

Foİfor, Kükürt, Nil<el,-Silisyum ve Molibden gibi elementler l (Bir)' den fazla bulunmamalıdır. Özellikle
içeriğindeki Karbon 0,28 - 0,34' den fazla olmamalıdır.

dd) Üretici firma tarafından kororyon testi yap,lmış olmalıdır.

ee) Üreticifirma lSO l3485 belgesine sahip olmahdır.

ff) CE ve AB Uygunluk belgesi mevcut olmalıdır.
gg) İmalatçı firmanın ithalatçı firmaya verdiği yetki belgesi olmalıdır.

hh) Malzeme|erin her birinin üzerinde kodu, markası ve firma logosu yazılı olmalı ve silinmesi mümkün

olmamahdır.
iD Ürünler ayrı ayrı orijinal ambalajında olmalıdır.
jj) Aletler sterilizasyon makinesinde, sodyum hipoklorit içermeyen kimyasal solüsyonlarda, gazla ve buharla

çalışan |34 oC otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

kk) Aletlerin her parçası aynı materyal kullanılarak üretilmiş olmalıdır.

ll) Uç yapısı kök yüzeyine rahat ulaşabilecek incelikte olmalıdır.

mm) El aletleri çift taraflı kullanıma uygun olmalı, farkh açılara sahip olmah ve gövdesi hafif olmalıdır.

Hehimliği
n_tololi

nn) TİTUBB kaydı olmahdır,
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SANTRİFü"ı cirrızı

l. Cihazınkapasitesi 8 Adet l5 ml deney tüpü çevirmeye uygun olmalıdır.

2. Cihazın-ukri-r. hızı 6.000 devir/dakika,maksimum RCF değeri 346l olmalıdır.

3. Cihazda hız,zamarı, gibi parametreler, tuşlar yardımıyla girilebilmeli Ve

ayarlanabilmelidir ve bu değerler ekrandan görülebilmelidir.

4. Cihazın zaman ayarı 1-99 Jakika arası olmalıdır.Cihaz zamandan bağımsız olarak sürekli

olarak da çalıştırılabilmelidir.
. Cihazda çalışma zamanı dakika o larak ayarlanab i lmelidir,

. Cihazdij ital göstergeli olmalı v e hız, kalan zaman okunabilmelidir.

. Cihaz üzerinde Impuls (kısa süreli çalışmalar içİn ; zamandan bagımsız ve hız aYarı

yapılmaksızın rotorun cıkabileceği maksimum hıza-.acilı durumlar için) tuŞu olmalıdır.

. biİ*audengesizlik durumu oldugu zaman sistem off konumuna geÇmelidir.

. Kapak açıkken cihaz çalışmaz, çalışırken ise kapak açılamaz özellikte olmalıdır.

0, Cihaz kısa süreli (l dak;dan az zaman) (short cycle) çalışmalar için özel tuŞu olmalıdır

(Impuls key)
l l. Cihazın kapagı transparen malzemeden yapılmış olmalıdır.

|2. Cihaz|aUir]il<te 8 adet 15 ml tüp çeviren açılı sabit rotor verilmelidir,

13 . Cihaz 220 V l50 Hz i|e çalışmalıdır.
14. Cihazher türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl süreyle ücretsiz aYrıca l0

(on) yıl süreyle de ücreti mukabili servis ve yedek parça garantİlİ olmalıdır.

l5. Cihazın üreticisinin ISo 900l standart belgesi olmalıdır.

16. Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye temsilcisi olduğunu belgelemelidir.AYrıca

teklif veren firmanın TS l2426'ya uygun Teknik Servis Hizmet Yeterlilik Belgesi

olmalıdır.

GRACEY KÜRET

l. Aletler XP teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır,

2. Aletlerin uç kısımları Xp adlı özel bir teknoloji ile üretilmiş olmalıdır. Bu teknoloji saYesinde

kullanım ömrü boyunca bileyleme gerektirmemelidir,

3. Aletin gövdesi parmak dokularını koruma amacıyla doku yorgunluğu ve naslr yapmamast

açısındanözelergonomikmalzemedenyapılmışolmalıdır.
4. Aletin her iki ucuda kullanılabilir olmalıdır,

5. Fonksiyonel uçları keskin olmalıdır,

6. Malzemelerin her birinin üzerinde ve orijinal ambalajında markası modeli, CE iŞareti katolog

numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır,

7 . Aletin sap krsmın,n boyu 105 mm ile l 10 mm arasında olmalı, istenilen bölgeYe kolaYca

ulaşılabilmelidir.
8. Aletler tümüyle orijinal olmalıdır,

9. Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve kutu üzerinde üretici firma

adresi, internet adresi,menşei ve sterilizasyon koşulları açıkça belirtilmiş olmalıdır,

l0. Aletlerin orijinal ambalajı üzerinde enfazla 180 dereceye kadar otoklavlanabilirliğiYazılı

olmalıdır.
ll. Graceyküretler 112,3l4,5l6,,718,gl10,1|l12,|3l|4,|5l16,17ll8gibideğişikboylardaolmah

ve kurum tarafından seçilmelidir

l2. Amerikan menşeyli olmalıdır.

8

9
l

9
^iz

üNER
Fahültesi

dontoloj i A.D

,


