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ARTRoSKopiK GiRişiM, iRnicasyoN SETLERİ, nasrNç AvARLI

KONTROL, xasrrr-,irxasnıSiz, INFLow, ı<oıvınixr, rüıvr
BoYLAR
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setler artroskopi ameliyatlannda kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan Fms

duo cihazına uyumlu olmalıdır.

o

Günlük setin iizerinde kontaminasyonu önleyici tek yönlü valf, oto-kilitleme aparatı,
basınç odacığl, transduser bağlantısı, serum y hattı, basınç odacığının altında bir adet,

iki

serum hattında

da birer adet olmak üzere toplam

3

(üç) adet klemp

bulunmaktadır.Elektıodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır.

. set cihazının en az iOOccidak akım hızında problemsiz çalışabilmektedir,
o setler dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasanmdadır,
o Bu setin kullanlmı ile ameliyathane duvarında aspiıatör tedarik etmeye

gerek

duyulmamahdır.

o Aspirasyon yapabilen

çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde

elektroda

dışarıdan aspirasyon kılıfı takılabilmelidir,

ı

Günlük setkontaminasyona izin vermeden birden fazla hastaya aynı gün içerisinde
ameliyathanede lullanım olanağı sağlamalıdır,

o
ı

setler latex ihtiva etmemelidir.
setler sterildir ve tekli ambalajlarda olmalıdır,
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ARTRoSKopix çİniŞİıvı, İnRicasyoN srrr,BRİ, BASINÇ AYARLI
K6NTR6L, rasnr1,İlrasrısİz, tNFLow/oUTFLow, KSMB1NE,
TÜMBOYLAR
AEl010

ı

Fms
setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi olan
duo cihazına uyumlu olmalıdır.

.

bir adet
Hasta setinin üzerinde bir adet atık torbası, bir adet oto kilitleme aparatı,
emme kanül giriş hattı bir adet de shaver giriş hattı bulunmalıdır,

.
o
o

set cihaznın en az 10Occ/dak akım hızında problemsiz çalışabilmelidir,

olmalıdır,
Setleı: dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarrmda
gerek
kullanımı ile ameliyathane duvarında aspiratör tedarik etmeye

Bu setlerin

duyulmamalıdır.

o
o

setler latex ihtiva etmemelidir,
setler sterildir ve tekli ambalajlarda olmalıdır,

ARTROSKOPİK GİRiŞiM, İRniç,lsyoN SETLERi, cinİşinr

KANüLLERi, çİFT
ESNEİilSERT/EĞİLEBiLEN,
AE 1020
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TÜM BOYLAR

uygun o l ı-ııal
Malzeme artroskopik omuz ameliyatlarında kullanıma

ı

d

ır
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Kanüllerin boyutları

o
o
o
o

5,5mm

-

8. 5 mm x 55 mm

5,5 mm-7.0mm-8,5 mm x 75 mm

5.5mm-8.5mm

x 90 mm

7.0mm x 1lomm yivli olmalldIr,

.operasyonsırasrndahekimekolaylıksağlamasıiçin,kanüllerinboyutlarırenkkodları
ile belirtilmiş olmalıdır,

oKanüllerinherbiriayrıpaketlerdevekılavuzları(obturator)ilebirliktesterilolmahdır.

o
o

olmalıdır,
Kanüller, içlerinin görünebilmesi için şeffaf
üstte, hem yanda delikleri olmahdır,
suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanüllerin hem

.Yandakideliğin,istenildiğizamankapatmakiç:invidalanabilentıpaslbulunmaktadır
a

ip ile gövdeye tutturulmuş olmalıdır,
ve bu tıpa kaybolmaması için plastik bir
önlemek iç in açıla ilen bir zar b unmalıdır.

a

kanülün dokuda

Üstteki deliğin ağzında srvı kaybını

ınesi için vida gibi yi.vleri bul
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55 lbs (25 kg) gerginlik kuvveti olmalıdır,

30 lbs (t3 kg )düğüm kuweti olmalıdır,

oh62PDS içermelidir,
o^38

l6

HMWPE içermelidir.

gelmiş olmalıdır,
sutur demetinden oluşan ,örülmüş tek suturdan meydana

Esnek olmalıdır.
Vicr1:l ile kaplı olmahdır.

YI]MI]SAK DOKU TAMiRİ, sÜrÜn GEÇiRiCİ, sÜrÜnn
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Expressew el aletine uygun olmalıdır,

ucu ince ve çentikli olmahdır,
Arka ucu çentikli olmalıdır.
olmalıdır,
Çentikler sütur yiiklemesine uygun
aynı tabanca
Tabança ile,suttir dokudan geçirildikten sonra

ile dışarıya taşınlyor

olmalıdır.
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yuMuşAK DoKU TAMiRi, süTüR GEçiRici, sürün TAşIvIcI,
raNüİl,ü KILAVUZ, NiriNoı.,ılnoLEN/NAyLo ıııoNorir,EMENT
LoopLU, rüıı noyı,an
. süturun
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doku içerisinden geçmesini sağlamalıdır,

Ergonomik olarak tasarlanmış olmaIüdür.

Ergonomik olarak tasarlanmasl süturun daha sıkı tutulmaslnl
hissedilmesini sağlamalıdır

ve kul|anıcl

taraflndan

o25sağ-so1,45sağ.sol,90yukarı,yarlmaydüzveçengellidüzolmaküzere7farklluççeşidi

o
o

olmalıdır.
uçlar farklı renkIerde kodlanmış olmalıdır,
Dönebilir takoz olduğu için kullanımı kolay olmalldır,

oTakozhassaslığıvehissedilebilirliğisağladığıiçindahadayanıklı,emniyetliVegÜVenli

.
.

olmalıdır.

ayrl da kullanılabilinir)
sütur ve iğnesı steril tek paket içerisinden çıkıyor olmalıdlr.(ayrl
Artroskopik kullanıma uygun olmalıdır,
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TAMAMLAYICI ÜRÜNLER, RADYOFREKANS UÇLARI, BİPOLAR,
»üzırĞRi, rüır noyr,aR
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Elektrodların çapı 4.0 mm, 3.5 mm veya 2.3 mm' olmahdır.
Elektrodun aitif kısmının uzunluğu 160 mm' Olmalıdır.
Elektrodun gövdesi plastik olmatı, İstenildiğinde eğilebilmelidir.
Elektrodlar uçtan ve yandan etkili olmalıdır.

plastik gövde üzerinden çıkan kaıül sayesinde, su)u ve dokulan emme özelliğine
sahip olmalıdır.

. Aspirasyon yapabilen

çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde

elektroda

dışarıdan aspirasyon kılıfi takılabilmelidir.

o
o
.

Elektrodlar bipolardır, böylece hastaya ayrıca plak konulmasına gerek kalmamahdır.
Elektrodıın uç kısmında yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen olmalıdır.

Elektrod kullanılırken metallerle temas ettiği zaman, zarar vermemesi için otomatik
olarak durma özelliğine sahip olmalıdır.

.

Elektrod herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın
ekranında, hata kodunu göSterme özelliğine olmah, Böylece kod, hata listesinden
bulunprak kolayca giderilebilmelidir,

.
.

Elektrod srvı ortamda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.

Elektrod, cihaz tarafından kendisine aktarılan enerji ile artroskopik olarak 1umuşak
dokuları temizleme özelliğine sahip olmalıdır.

.
ı
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Elektrodun ucunda dokuları temizleyen böliimü saımal yapıda olmalıdr,
Elektrod, kanamaları durdurabilme özelliğine süip olmalıdır,
Elektrod paketinde steril olarak bulunmalıdır.

cooLpuLsE teknolojili elden kontrollü ve ayaktan kontroIlü elektrodlarda mevcut olmalldlr
Uçlar Vapr ve Vapr Vue cihazı ile

ku

llanılabilmeIidir
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Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmalıdır.
Daha güçlü fiksasyon için 10 yivli seçeneğide bulunmalıdır,
temas haIinde olmalıdır,
10 yivli,seçeneğinde 5 yiv kortikal kemikle,5 yiv spongioz kemikle
Gövde Titanium malzemeden üretilmiş olmalıdır,
Gövde çaplarü 4.5 mm, 5,0 mm 5.5 mm ve 6,5 mm olmalıdır,

Ankor, kendi tornavidasünın ucunda tak!Il ve sütür ankora yüklü olmalıdır
sütürler, dayanıklı-kopmaya n sütürden üretilmiş olmalıdlr,

çift ipli olmalıdır.
sütür ayrımlnın kolay olması için, sütürler farklı iki renkte olmalıdır,

Aılroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır,
Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır,

BAĞ/TENDON/DOKUTAMİRİTESPiTSİSTEMiçAPA/ViDA/_Z_IM_B_A.

ıNroninn

iĞNBı,İıiĞNnsiz çÜçr_rN»inilMiş sUTuRLu

[ÖLrEiiLENxapı-,rpoLyEsTERruHMwpE)
AE
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3.5mm
1250

VE ALTI TEKNİK ÖzBrr,ixr,,nn

TiTANyuM

Anchor, çapa şeklinde ve kanatlr olmalıdır,

oGövdesititanyum,kanatlarıesnekolabilmesiiçinNitinolmalzemedenüretilmiş
o1malıdır.

o
.
o

2ıeya4 kanatlı seçenekleri olmalıdır,
olmalıdır,
Gövde-çapları, 1.3mm veya 1,8mm veya2,4mmveya2,8mm
paket içinde, steril ve kullanıma hazır
Anchor, iticisi, sütürleri ve iğneleri ile aynı
olmalıdrr.

süip olmahdır,
Ankorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütür çeşitlerine
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TAMAMLAvICI üntrNlgR,

sTANDART

rrsici,

SHAVER UçLARI, Düz,

AE2340
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Full'railius, agresif,ultra aç;resif shaver uç
çeşitleri mevcut olmalıdıı.
Shaver uç çaplan 3.5 mm, 4 mm ve 5.0 mm olmalıdır,

Akomiyoplasti ve nöçpIasti sırasında kemik rezeksiyonu için ultra agresif shaver
ucu
kullanılabilir olmalıdır.
Full radius, agresif, ultı:a agresif kesicileri için 3,5mm, 4mm ve 5mm, ve meniskus
kesici shaver için de 3,_'imm boy seçenekleri olmalrdır.
Çeşitleıi renk kodlanyia tanrmlanmış olmahdır.
Uçlar Fms-duo cihazıııa uygun olmalıdır.

TAMAMLAYICI

sTANDART

tınüNr,nn, KESiCi, BURR

UçLARI,DüZ,

AE2440
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Round ve barrel bu.rr uç çeşitleri olmahdır.

Bun

İiC

çapları 2m.m, 3mm, 4mm ve 5.5 mm olmalıdıı.

Kemik, kıkırdak ve osteokondros debridman ve osteofitler için round bıın,
akomiyoplasti ve noçplasti sırasında kemik ve kıkrdak rezeksiyonu için barrel burr

o
.

kullanıma uygurı olmahdır.
Çeşitleri renk kııdlarıyla tanımlanmış olmalıdır.

Uçlar Fms-duo cihazına uygun olmalıdır.
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TAMiRl TEsplT slsTEMl DüBELLi/KANATLı/
vioaı_ı/zırvıenıı xgıtoiııorııı sÜrÜnı_Ü oÜĞÜrvısÜz ANK9RLAR
BAĞ/TENDoN/DoKu
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Paket içerisinde; implant, suture yiikleyici, ortocord suture(2 adet farklı renk ) ve arka
çakma tıpası bulunmalıdır.
Ankor,peek+peek ve titanium+ peek polietiIenden üretilmiş olmahdır,
sivriltilmiş ucu sayesinde kortikal yüzeye kolay giriş sağlamahdır,
Ankor özel bir metal göndericiye sabitlenmiş halde bulunmahdır,
Çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişli olmalıdır,
79 lbs çekme kuvvetine sahip olmalıdır.
Özeltabancası ile suture gerginliğini kontrol etmeyi sağlamalıdır,
subkortikal pressfit tutulum sağlamalıdır.
Yüklenmemiş çapı 4,9 mm, kemik içerisindeki çapı 6,3 mm olmalıdır,
Kemik içerisindeki 17 mm uzunluğu olmalıdır,

\e

a

oa

o,:

ç
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UZERI

Anchor, kama şeklinde, ucu çentikli olmalıdır.
Gövdesi polilaktik asit malzemeden iiretilmiş olmaiıdır.
Ankora bağlı bir ilmik ve ilmik içinden geçen bir suture sahip olmalıdır.
Gövde çapı, 3,9mm o1malıdır.
Anchor, iticisi ve sütürleri ile aynı paket içinde, steril ve kullanıma hazır olmalrdır.
Anchorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütiir çeşitlerine sahip olmalıdır,
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Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmalıdır.
Daha güçlü fiksasyon için gövde yivli olmalıdır.
kortikal ve spongioz yiv yapısına sahip olmalıdır.
yivler kortikal kemikle, spongioz kemikle temas halinde olmalıdır,
GöVde Biocryl Rapide (%3o rcP Ve %7O PLGA ) emilebilir kemikleşen malzemeden üretilmiş
olmalıdır.
Gövde çapları 3mm ve 3,4 mm olmalıdır.
Ankor, kendi tornavidasının ucundadır ve sütür ankora takılı olmalıdır,
sütürler, dayanlklı-kopmaya n sütürden üretilmiş olmalldlr,
Tek ve çift ipli seçenekleri oImalıdır.

oSütiirayrrmrnınkolayolmasıiçin,sütiirierfarklıikilenkteolmalıdır

.

UHMwpE),

Ankor tekli sterıl paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır,
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BAĞ/TENDON/DOKU TAMiRi TESPİT SiSTEMi ÇAPA/VİDA/Z|MBA

sürünr-ü
aNronı-,,ın iĞNnı-idĞNnsiz çüçı,rxıiniı,ıvıiş
poLyESTER/tJHMwpE)
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Gövdesi silindirik vida ve kama şeklinde olmalıdır.
Daha güçlü fiksasyon için vidalı seçenekleri 10 yivli olmalıdır,
üretilmiş
GöVde Biocryl Rapide (%3O TcP Ve %7o PLGA )emilebilir kemikleşen malzemeden
olmaIıdır.

Gövde çapları 3.9mm,4.5 mm,5.5 mm ve 6,5 mm olmalıdır,

ıAnkor,kenditornavidaslnınucundaolmalıVesütürankorataklllolmalıdır.

.
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.
.

sütürler,dayanıklı-kopmayansütürdenüretilmişolmalldlr,

sütür ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renkte olmalıdır,
Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır,
Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır,
3.9mm ankor için dril ve guide sistemi bulunmalldlr,
4,5mm,5,5mm Ve 6,5 mm awl/tapleriyle birlikte kullanllmalldlr,
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RF Elektro Cerrahi Probu Teknik Özellik]eri

o
.
o
o
o
o
o
.
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o
o

( Sut

Kodu: AE2410 )

Artroskopik cerrahide kullanıma uygun olmalıdır.
coagüle, cut ve buharlaştırma özelliğine sahip olmalıdır.
Tekli steril paketlerde kullanıma hazır halde bulunmalıdır.
90 derece uç açısı olmalıdır.

Probların çapları 4,0 mm olmalıd ır.
kendinden handle özelliği olmalıdır.
Frekansları

0

-

500 Khz arası olmalıdır.

probların kullanımı için herhangi bir kontrol ünitesine ihtiyaç oImamalıdır. Herhangi bir
ameliyathane koteri ile çahştııılabilmelidir.

probların gü9 ayarları ameliyat esnasında değiştirilebilmelidir.
problar sadece temas yüzeylerinde etkili olmalıdır.

Ablasyon dereceleri 25 - 70 Watt arası olmalıdır.
suction özelliği olmalıdır.

x:9

9 mm Derinlikte Zengin Stemcellere Ulaşan Mikro Kırık Sistemi

ı-)Ürün hasarli bölgede çok daha fazla sayıda mikrokırık yapabilmek için 1mm çapında olmalıdır.
2-)Ürün Nitinol den yapılmış olmalıdlr.
3-)Ürünün enstruman aleti reusable olmalıdır.
4-)En5truman aleti artroskopik kullanlma uygun olmalı ve kendiliğinden 10derece açl vermelidir.
5-)Ürün 9mm derinliğe geldiğinde kendiliğinden stoplamalıdır,
sağlık|ı kıkırdak
6_)Ürün pleuri potansiyel zengin hücrelere uğraşarak hastanın kendisinin daha fazla

sağlamasına yardımcı olmalıdır.

olmalıdır.
7_)ürünü artrokopik bölgeye uygulandlktan sonra çıkarmak için hassas çıkartıcısı
8-)Ü rün tek kullanımlık olmalıdır.

9-)Her artroskopi ameliyatında 5adece 1 adet kullanılmalıdır,
10-)Ürünün güvenilirliğini kanltlayan yaylnlarl olmalldlr,

sUT KoDU: AE2160
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MENiSKüS TAMiRi İn/PLANTLARI
Tamamı İçeride Menisküs Tamir Dikişi Setsiz Asansör Sistemi Teknik Özellikleri

.

( Sut

Kodu: AE2140 )

cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş, tamamen

süture

teknolojisiyle, süture ve süture barlardan yapılmış olmalıdır.

o
.
ı

2.0 numara özel güçlendirilmiş maxbraid süturden yapılmış olmahdır.

Tek elle, kolay kullanırnı olan tetik mekanizması ile iletimi teslim etmelidir.

cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır; bu gösterge menisküsün içine iğnenin ne kadar
penetre olduğunu göstermeyi sağlamahdır.

o

Cihazın arkasrnda bir tekerlek bulunmah, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etmek
için kullanılmalıdır.

ı
.

cihaz tetik teknolojisine süip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamahdır.
Cjhaz iki tane süture barı yiikleme teknolojisine sahip olmalı ; ilk tetiğe basılıp ilk süture bar
hedefe gönderildiğinde, tetik bırakıldığında aynı anda yan hedefte kullanllacak ikinci süture

barı cihaz içinde hazır hale getirebilmelidir.

.
.
o

İki süture bar ve ters yöne dirençli örgü tekıolojisine sahip olmalıdır,
Tabancanın iğnesinin düz ve yukarı açıh iki seçeneği bulunmalıdır,

kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır.
İçten Dışa Menisküs Dikişi
( Sut

o
.
.
o
.

Kodu: AE2100

)

Menisküs tamirinde İçten dışa dikiş atabilmek için kullanılabi|melidir,
Tek sütur ve her iki ucunda birer iğne olmah.
İğneler fleksible olmah ve uzunlukları 20,24 cm aralığında olmalı,
2.0 numara

UHMWPE

suturden yapılmış olmalıdır,

kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmalıdır,

a,
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Femoral Fiksasyon Düğme implant Asansör Askı Sistemi

ACL & PCL

Teknik

öze|tikleri

o
,
o
.
.
.
.
o
o
.
ı

( Sut

Kodu: AEr070 )

Femoral tünel hamstring tespitinde kortekse asılarak tespit edilebilmelidir.

implantın alt kısmında hamstring graftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş olan loop
şeklinde askısı olmalıdır.
Löop kısmı oluşturan süturun uzunluğu min. 120 cm olmalı ve çoklu bağ tamirlerine ( ACL &
PCL ) olanak sağlamalıdır.

Loop şeklindeki askı özel züt yönlü kayan bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı
daraltarak, tendonu yukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımahdır.

Zıt Yönlü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları
mevcut olmalıdır.

Düğme implantın hammaddesi titanlum olmalı ve üzerinde iki adet süfur deliği olmalıdır.

İmplantın Loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High
Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır.
İmplantın tüneli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilmelidir.

sistemin üzerinde tendonu ve implantı tünele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme
süturu hazır olarak bulunmalıdır.

kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.
sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

üj§,

W

Femoral Fiksasyon Düğme İmplant Asansör Askr Sistemi BTB Teknik Öze[ikleri
( Sut

Koduı AEl070

)

İmplant femoral tiinel patellar tendon

( BTB )

tespitinde kortekse asılarak tespit

edilebilmelidir.
İmplattın alt kısmında gövdeye geçirilmiş bir loop ( asansör loopu ) şeklinde askısı olmalıdır.

Asansör loopunun içerisinden geçen Patellar tendonu ( BTB ) taşımaya yarayacak olan eksiz
(düğümsüz) bir loopu olmalıdır.

Eksiz loop tendonun kemik bloğuna açılan delikten geçerek tespitini

(

asılmasını

)

sağlamalıdır.

Loop şeklindeki askı özel zıt yönlü kayaı bir kilitleme sistemi sayesinde, loop kısmı
daraltarak, tendonu 1ukarı doğru çekerek asansör özelliği taşımalıdır.

Başka bir implanta ihtiyaç duymamalı ve 360 derece kemik

-

kemik temasını sağlayarak

tendonun tutunma sürecini minimuma indirmelidir.

Zıt

yörı|Ü kayan kilitleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve test sonuçları

mevcut olmalıdır.

Düğme implantın hammaddesi titanlum olmah ve üzerinde iki adet sütur deliği olmalldır.

İmplantın Loop askı süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş #7 UHMWPE ( Ultra High
Molecular Weight Polyethylene ) olmalıdır.
İmplantın tüneli set içerisinde mevcut olan 4,5 mm bir drill ile açılabilmelidir.

Sistemin üZerinde tendonu ve implantı tiinele yerleştirebilmek için loop askısı ve çekme
süturu hazır olarak bulunmalıdır.

Cerrahi uygulama süresini minimuma indirmelidir.

Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmahdır.
Sterilizasyon süreleri minimuırı

5

yıl olmalıdıı
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( Sut

Kodu: AEr650

Önçapraz

)

re arkaçaprazbaltamirlerinde

bağın kemiğe tespitinde kullanılmalıdır

İç kısmı kanüllü olmalı ve delik çapı 2 mm olmalıdır.

Üretim' m,addesi

;

Lactosorb

(

o/o87

PLLA l

%18 PGA ) olmalıdır.

vücutiçerisindeemilebilmeIidir.
uca doğjru daralan konik şeklinde olmalıdır.
Dış çaplar 7,8,9, ve l0mm, boyları 20,25ve 30 mm uzunluklarında olmalıdır,

yiv uzunluğu l

mm olmalı

yivle,r aralığı 2 mm olmalıdır

Vida arkası tam yuvarlatılmış olmalıdır.
kullanıma lıazır ve sterile paketlerde olmalıdır.
sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.
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Ligament Staple ( U Staple ) Teknik Özellikteri

.
o
o
.
o
.

( Sut

Kodu: AE1030 )

Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalıdır.

u Şeklinde olmah ve

İç orta kısmında kaymayı Engelleyecek Dişleri

olmahdır

Ayak Uzunluğu Max. 2'l mm Olmalıdır.
Üretim Maddesi Titanyum veya kromkobalt olmalıdır.
Tutunma yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntıları olmalıdır.

Dış Genişliği Maksimum 15 mm, İç Genişliği Maksimum l0 mm Olmahdır,
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Özellik]eri
Ayak Bileği Sindeznıoz Fiksasyon Asansör Sistemi İmplantı Teknik
( Sut

.

Kodu: AEl140ü

)

olmalıdır,
Ayak bileği travmaları tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmış

.Sistemikiadettitaıllrımdüğmeimplantveözelultragüglendirilmişsüturdanoluşmalıdlr.

ı
.

küçük boyutlarda olmalıdır,
Ayakbileği fiksas1,onu için titanyum düğrne implant daha
asansör sistemini oluşturmalı ve özel zıI
Ultra güçlendirilrniş sütur loop iki düğme arasında
işlevini gerçekleştirmelidir,
yönlü bir kilitlem,e sistemi sayesinde loop klsmı daraltarak

.ÖZelZıtyönlükititlemesistemisayesindedüğümsüzolmalıyüksekprofiloluşturmamalıdır.
test Sonuçları
o Zıt yönlü kayarı kititleme sistemi ilerleyen zamanda kesinlikle gevşememeli ve
mevcut olmalııJır.
İmplantın hanımaddesi titanyum olmalıdır,

güçlendirilmiş #7
İmplantın Lc,op süfuru hammaddesi özel
Weight Pol;7ethylene ) olmalıdlr,

o
.

İmplantın t üneli 3,2 mm bir drill ile açılabilmelidir,

kullanımıı hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,
Sterilizasyon sür,eleri minimum 5 yıl olmalıdır

tr
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UHMWPE

( Ultra High

Molecular

Shaver Ucu ( Cutter & Burr ) Teknik Özellikleri
( Sut

Kodu: AE2340 & AE2440

)

Blade'ler aşağıdaki türlerde olmalıdır.

o
o

Kesici blade ( Shaver Cutter )
Oyucu blade ( Shaver Burr

)

Bladelerin keskinliği elektropolishing metodu ile yapılmış olmalıdır.

Bladeler için asgari ve azami hız değerleri digital ekandan izlenebilmelidir. Aktif RPM cihaz
tarafindan tanımlanan değerlerin dışına çıkmamalıdır.

Bladeler seçim ve kullanım kolaylığı açrsından değişik renklerde olmah ( color coded ) ve
takılan blade için hız aralığı ve aktif dakikadaki devir hızı ( RPM ) kontrol ünitesi üzerindeki

ekrandaı izlenebilmelidir.

Büyük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkırdak dokuların rezeksiyonu,
düzeltilmesi için çok çeşitli kesici bladeleri olmalıdır. Kesici bladelerin çapları 3,5 mm,4,5
mm ve 5,5 mm olmalıdır.

Büyük eklemlerde kemik dokunun o1ulması ve temizlenmesi için ise o1ucu bladeleri
olmalıdır. Oyucu bladelein çapı 4,5 mm ve 5.5 mm olmalıdır.

Küçük eklemlerde kullanılmak üzere, yumuşak doku ve kıkırdak dokuların rezeksiyonu,
traşlanması, düzeltilmesi için çok çeşitli kesici bladeleri olmalıdır. Kesici bladelerin çapları
3,5 mm olmalıdır.

steri] ve kullanıma hazır olmalıdır,
a

shaver uçların sterilizasyonları radyasyon ile yapılmış olmalı ve 5 yıl raf ömrü olmahdır.

Shaver uçlarını temin edecek olan firma shaver cihazınr konsinye olarak

hastane

aııeliyathanesine bırakmak zorundadır.

Alımı yapılan shaver uçları depoda bitene kadar cihaz desteği ve cihazda

oluşabilecek

sıkıntılar için aynı günü kapsayacak şekilde teknik destek verilmesi zorunludur.
shaver uçlarınl hastanemize verecek olan firma yukarıdaki maddeleri taahhüt etmesi
gerekmektedir.
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DİKENLİ PUL sPiIGD WASHER TEKNiK öZELLiKLERi

.
.
.

( Sut

Kodu: AE1890 )

Hamstring grafti tibiaya sıkıştırarak tespit edilebilmelidir.
Wash9t lar l4mm, l6mm, l8 mm ve 20 mm çaplarında olmalıdır.

Washer tesbiti sırasında tendona ve kendisine zarar vermemesi için inferior kısmı kesik
seçenekleride buIunmahdır.

o
o
.
o

Washer ın çakma aparatlna tutunabilmesi için orta kısımdaki boşlukta yivleri bulunmalıdlr.

Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.
kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır.
sterilizasyon süreleri minimum 5 yıl olmalıdır.

Dikenli pul washer vidası Teknik Özellikleri
( Sut

o
o
o
.
.
.

Kodu: AE1750

)

Washer ın ortasındaki boşluktan geçmek üzere tasarlanmış olmalıdır,

Vidalar 6,0 mm kalınlığında kansellous ve self tapping olmalıdır,
olmalıdır,
Vida boyları 24 mm den başlayıp 2 şer size aralıklarla 60 mm ye kadar
Hammaddesi titanyum alloy olmalıdır.

kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,
sterilizasyon süreleri minumum 5 yıl olmahdır,
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Titınyum Cross Pin Femoral Fiksasyon Sistemi Teknik Özellikleri

.
o
.
o
ı
o
ı
.
.

( Sut

Kodu: AE1850 )

Femoral tünel hamstring tespitinde kondile transfers yerleşmelidir,

Graft ortasından geçip grefti asacak özellikte vidalanarak tespit edilebilmelidir.
Gerektiğinde ters yiv yönünde döndürülerek çıkartılabilmelidir,
Hammaddesi titanyım alloy olmahdır.

kanüllü ve kanül çapı minumum l mm olmalıdır,
Gövde çapı 4,25 mm ve Uzunluğu 50 mm olmalıdır,

uc kısmı

1,7 mm uzunluğunda grefti koruma amaçh konik

Yiv çapı

5,5 mm olmalıdır.

olmalıdır,

gösterir kalibrasyonu olmahdır,
Hex driverin üzerinde korteks içerisine ne kadar girdiğini

.CrossPinflexibletelveyamisinaüzerindendeğilözelbirguidepinüzerindengönderilmeli
tel ve misinanın kopma olasılığını ortadan kaldırmahdır,

Beta

Tri - Kalsiyum Fosfat İnterferans Vidası Teknik Özellikleri

( Sut

Kodu: AE1630

)

kullanılmalıdır,
Önçapraz ve arkaçapraz bağ tamirlerinde bağın kemiğe tespitinde
İç kısmı kanüllü olmalıdır.

Fosfat içermelidir,
Üretim maddesi ; Kompozit olmalı PLDLA ve Beta Tri-Kalsiyum
a

sağlayabilmeIidir,
Vucut içerisinde kemik dokuya kaynayarak uyum
Uca doğru daralan konik yapı şeklinde olmalıdır,

ve 35 ınnı uzunluklarında olmalıdır.
Dış çaplar 7, 8. 9, l0 ve l l mm, boyları 20,25, 30
olma
Vida arkası tam yuvarlatılmlş ve tüm yivli seçenekleri

Kullanıma hazır ve sterile paketlerde olmalıdır,
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Gövdesi silindirik ve vida şeklinde olmalıdır.
Daha güçlü fiksasyon için 10 yiv|i seçeneğide bulunmalıdır.
10 yivli seçeneğinde 5 yiv kortikal kemikle, 5 yiv spongioz kemikle temas halinde olmalıdır.
Gövde Titanium malzemeden üretilmiş olmalıdır.
GöVde çapları 4.5 mm,5.0 mm 5.5 mm Ve 6.5 mm olmalıdır.
Ankor, kendi tornavidasının ucunda takılı ve sütür ankora yüklü olmalıdır
sütürler, daya nlklı-kopmaya n sütürden üretilmiş olmal|dlr.
Çift ipliolmalıdır.

o
o

Artroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.

o

Ankor tekli steril paketler içinde kullanıma hazır durumda olmalıdlr.

sütür ayrrmının kolay olması için, sütürler farklı iki renkte olmahdır.
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Ligament Staple ( U Staple

o
o
.
o
.
ı

( Sut

)

Teknik Özellikleri

Kodu: AEr030 )

Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanılmalıdır.

u

Şek]inde olma]ı

ve

İç orta kısmında kaymayı Engelleyecek Dişleri

olmalıdır.

Ayak Uzunluğu Max. 21 mm Olrnalıdır.
Üretim Maddesi Titanyum veya kromkobalt olmalıdır.
Tutunma yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çıkıntıları olmalıdır.

Dış Genişliği Maksimum 15 mm, İç Genişliği Maksimum l0 mm Olmahdır.

6C

ANTERioR TiBiALis TENDoN FRozEN ŞARTNAMEsi

1-Ürün Fresh Frozen(dondurulmuş) olmalıdır.
2-1nsan kaynaklı ( allograft ) olmalıdır.
3-Minumum uzunluğu 23-25cm olmalıdır.4-Dış paket non-steril içteki 2 ( iki ) paket steril olmalıdır.
5-Paket içerisinde ürünü tanımlaylcı stiker olmalıdır.
6-Stiker üzerinde transplant eden firmanın isim ve adres bilgileri olmalıdır.
7-Stiker üzerinde ürünün son kullanma tarihi , size ( ölçüleri) olmalıdır.
9-Ürün Lyophilize ve gama ışını ile steril edilmelidir.
'10-1haleye katılan firmanın yetkiIi bayilik belgesi olmalıdır.
1 1 -Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir
12-İnsan dokusu ile %'100 uyumlu, biocompatible olmalıdır..
13-Tendonun eni en az 0,75-0,95 cm olmalıdır,
14-Ürün barkodu üzerinde sevkiyat onay kodu ve sut kodu bulunmalıdır
'15-İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftleQ MEDULA-Hastane uygulamasına
girişlerinde T|TUBB kaylUbildirim işleminin "Allogreft Ürün onay Ekranı" nda
tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları
(barkod) ile yapılması gerekmelidir
16-Ürünün aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmalıdır

l
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BAG/TENDON/DOKU TAMİRi TESPİT SiSTEMi ÇAPA/VİDA/ ZIIdiBA
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Gövdesi silindirik vida ve kama şeklinde olmalıdır.
Daha güçlü fiksasyon için vidalı seçenekleri 10 yivli olmalıdır.
Gövde Biocryl Rapide (%30 TCP ve %70 PLGA )emilebilir kemikleşen malzemeden üretilmiş
olmalıdır.
GöVde çaplarl 3.9mm,4.5 mm,5.5 mm ve 6.5 mm olmalıdır.

Ankor, kenditornavidasının ucunda olmalı ve sütür ankora takılı olmalıdır.
sütürler, daya nıklı-kopmayan sütürden üretılmış olmalldlr.

sütür ayrımının kolay olması için, sütfuler farkh iki renkte olmalıdır.

Aılroskopik ve açık ameliyatlarda kullanıma uygun olmalıdır.
Ankor tekli steril paket]er içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır.
3.9mm ankor için dril ve guide 5i5temi buiunmal|dır.

4,5mm,5,5mm ve 6,5 mm awl/tapleriyle birlikte kulla n ılma
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ANKoRLAR, iĞNnr-,iiĞNpsiz, GüçLENDiRİLMİş süTURLu

(por,inrir,tN KApLI

İİtvoİoıvıp
AE l150

ozir

poLyEsTER/

fiıı,3.5mm vE ALTI

UHMwpE),

rnxNir özrı-,ı.,irı.,Bni

GöVdesi silindirik Ve Vida şeklinde olmalldlr.
Daha ğÜçlü fiksasyon için gövde yivli olmalıdır.
Kortikal ve spongioz yiv yapısına sahip olmalıdır.
Yivler kortikal kemikle, spongioz kemikle temas halinde olmalıdır,

GöVdeBiocrytRapide(%3OrCPveYo7oPLGA)emilebilirkemikleşenmalzemedenüretilmiş
olmalıdır.
Gövde çapları 3mm ve 3,4 mm olmalıdır.
Ankor, kendi tornavidaslnln ucundadır ve sütür ankora takllı olmalıdır,
sütürler, dayanlklı-kopmayan sütürden üretilmiş olmalldlr,
Tek ve çift ip|i seçenekleri olmalıdır,
a

olmahdıı,
Sütür ayrımının kolay olması için, sütürler farklı iki renkte
Ankor tekli steril paketIer içinde kullanıma hazır durumda olmalıdır,
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BAĞ/TEND6N7D6KS TAMiRi TESpiT sisrnıvıİ çap{viıaızııvısa
aNronı,an İĞNnı-iriĞNnsiz GüÇLENDiRİı,ıvıİŞ .sürÜnı,ü
(POLiETiLENKAPLIPOLYESTERA]HMWPE) PLA TUREVLERI
3.6mm VE UZERI
AE 1230
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,Anchor, kama şeklinde, ucu çentikli olmalıdır.

Gövdesi polilaktik asit malzemeden iiıetilmiş olmalıdır,
Ankora bağlı biı ilmik ve ilmik içinden geçen bir suture sahip olmalıdır.
Gövde çapı, 3,9mm olmalıdır.

oAnchor,iticisivesütiirleliileaynıpaketiçinde,sterilvekullanımahazırolmalıdır.

o

Anchorlar, ekstra dayanıklı-kopmayan sütür çeşitlerine sahip olmahdır,
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ACHiLLE TENDON FROZEN ŞARTNAMESi

_40 derecelik ısı koşullarında
1_Ürün Fresh Frozen(dondurulmuş) olmalldır ve
saklanabilmelid ir.
2-1nsan kaynaklı ( allograft ) olmalıdır.
,1B-19
cm olmalıdır..

3-Minumum uzunluğu
4-Dış paket non-steril içteki 2 ( iki ) paket steril olmalıdır,
5-Paket içerisinde ürünü tanımlayıcı stiker olmalıdır, ,
6_stiker üzerinde transplant eden firmanın isim ve adres bilgileri olmalıdır.
7-Stikerüzerindeürününsonkullanmatarihi,size(ölçüleri)olmalldır.
9-Ürün Lyophilize Ve gama ışını ile steril edilmelidir, .
1o-ihaleie katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır,
belgelendirilmelidir
1 1 -Gere'kli enfektif testlerinin yapılmış olduğu
olmalıdır,
uyumlu,biocompatible
%100
12-İnsan dokusu ile
bulunmalıdır,
kemik
lik
blok
13-Tendon üzerinde minumum 20 cc
14-Tendonun eni en az 2 cm olmalldır.
S-Tendon ortalama 45 dakikada çözülebilmelidir,
16. Ürünün aatb belgesi ve sigorta poliçesi olmalıdır
lİ, Ürun barkodu üzİrinde sevriyat onay kodu ve sut kodu bulunmalıdır
lB. lnsan dokusu kaynaklı ürünljrin (allogreftleQ MEDULA-Hastane uygulamasına
"Allogreft Ürün onay Ekranı" nda
önişreh*o"iiiuBa iayıVniıdirim işleminin
tamamlanmışolma'şartlaranacakoluptümgön-derimlerinküreselürünnumaraları
(barkod) ile yapılması gerekmelidir
,1
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UItra Güçlendiritmiş Süture Teknik Özellikleri

.
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o
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( Sut

Kodu:

^E2220

)

Ham maddesi UHMPWPE ( Ultra Hight Molecular Weight Polyethylene

Mavi've beyaz renk seçenekleri olmalıdır,
Süturun uzunluğu 97 cm ( 38 inc ) olmalıdır,
2 numara kalınlığında olmalıdır.

süturun bir ucunda iğnesi olmalıdır,
Nonabsorbable ( absorbe olmayan ) olmalıdır,

kullanıma hazır ve tekli steril paketlerde olmahdır,

...'

w

v

)

olmalıdır,

Delikli Klavuz Pin 2,4 mm Teknik Özellikleri
( Sut

o
.
.
.
.
o

Kodu: AE23t0

)

Çapr 2y'mm olmahdır,

Uzunluk 43,5 cm olmalıdır.
ucu yivli dril tip veya trokar tip olmalıdır,

Yiv uzunluğu

1,4 mm

olmalıdır.

paslamaz çelik olmalıdır.

Arkası 7 mm uzunluğunda ip geçirmek için delikli olmalıdır,

Esnek Nitinol Klavuz Teli Teknik Özellikleri
(

.

Suı Kodu: AE2320

)

i9i tiinele emniyetli şekilde
Ön çupra, bağ ameliyatlarında interferans vidalarının kemik
yerleştirilmesi için kulIanılmahdır,

o
.
ı
o
o

Flexibte özellikte olmalıdır.

Boyu maksimum 36 cm olmalıdır,
1,5 mm, seçenekleri olmalıdır,
Çapı 0,85 mm. - 1,1 mm. Hammaddesi nitional olmalıdır,

İki t cuda yada ucunun birisi künt olmalıdır,
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