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l. EKARTÖR

l .Paslannıaz çelik olnıalıdır

TEKNiK ŞARTNAMELER

2.Aleı üzerinde markası. modeli. tiretim yeri, CE işareti ve katalog numaİası olmalıdır'

j.Aletin kullanın-ıı amacıy,la tutrımu kolay ve rahay olmalıdır, Aletin ambalajı şeffaf poşet

içerisinde olmalı ve üz,eıinde U"'l,İ'İ*-," açık adresi, mail adresi, menşei ve sterilizasyon

koşullan beliııilınelidir,

].Kati kabulden başlaıırak üzere en az 2 (iki) yıl nıalzeme, işçilik hatalanna, korozyona,

paslann,ıaya. kararmaya, aşınn]aya ve kırılmaya kaşı garantili olmalıdır,

5.Aletlerinl34Cderecedeotoklavdasteriledilmelidir.Buözellikbelgelendiıilınelidir.

6.Sterilizasyon esnasıııda deforme olmamalı ve kararmamalıdır, Hastanemizde kullanılan

dezeni'ekıanlardan etkilenmemelidir,

7.12cn,ı olmalıdır.

8.Farabeuf tarzında olmalıdır,

2. PERiDoNTAL soND

l.Aleı paslaı-ınıaz çelikıeıı olıııalıdır,

2.'l ek yönIü kullaııılabilir olnıalıdır,

j.tlzerinde n,ıarkası. iiretim yeri, katalog numarası,. seıi numarası ve CE işaıeti kazıma

;r;;;;İ;; lur.r,"lnigi ile sillnmeyecek şekilde belirtilmiş olmalıdır,

4. Polisaiı diiı-gün olnıalıdır,

i.llcr tipi heı tiirlü steı-iliZas},on şarıında paslanmayacak yapıda olup standartlarda belirtilen

korozvon testine uyarlık gösterecektir

9,Ağı/-da istenilen bölgcl e ulaşılabilir açıda ve uzunlukta olmalıdır,

l0.Aletler 1,üksck karbon ve krom alaşınılı 300 kalite paslanmaz

U""lnı Ur.,İ.' lj ıııranın be;,-anı ile bel gelendirilmelidir,

l l .Aletin ambalajı şeffaf plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve iizerinde

ve sterilizasyon ları belirtilmelidir,

wıo

çelikten üretilmelidir, Bu

açık ad

H.R.0
\8112

Dl9.

H

ıcl I,1

EvIak Tarih ve Sayısı: O1tllt2018-25726

6.Her tipi al,rı avrı staııdartlalda belirtilen dayanıklılık testine uyarlık gösterecektir,

7.Gövdeniıı içi boş r,e hatjf olıııalıdır,

8.Rahat kullaıiın-ı için aletin saplaıı 0,9cnı, çapında ve minimum l7cm boyunda olmalıdır,



ı
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ıaniindan açılabilecek düzenekıe olnıalıdır böylece daha önceden açılması ve kullanılması

öırIennıiş olmalıdır

l2.El aletleri her haiiyle oıijinal olnıalıdır ve komisyonca beğenilir olmalıdır,

dczenttktanlardan ctkilcnıncnıelidir,

{. DOKU PENSEI,İ

l ,Aleı paslanmaz çelikten olmalıdır,

].Üzeıiıde ııriırkası ıe kaıalog rıuıırarası, silinmeyecek şekiIde belirtilmiş olmalıdır,

3.Polisaiı di|zgiin olmalıdır

1,Iler ıipi hel lürlii sıerilizıısi,oıı şanında paslanmayacak yapıda olup standartlarda belirtilen

kcırozyoıı testine u),arlık gösterecektir,

5,Her tipi a;-rı ııyrı sıaııdartlarda belirtilen dayanıklılık testine uyarlık gösterecektir,

6.Ağızd ğçSilir açıda ve uzunlukta olmalıdır,

3.AYNA (DiŞ),rEKNİ K ŞARTNAMEsI

l ,Paslanmaz çelikten imal edilmelidir,

]'Aletüzerindemarkası.modeli'üretimyeri,CEişaretivekatalognumarasıolmalıdır.

3.A1,,na. sapı ile arasıııda 30 derece açı farkı olmalıdır,

4.A}-nalal şeff'al plastik korumalı kılıfta olmalıdır ve bu kılıf kutu içerisinde olmalı ve

üzerinde üretici firmanın açık adresi, mail adresi, menşei ve sterilizasyon koşullan

tıe lirtilnıelidir

5.Ay-na çitı tarailı olnıaiıdır,

6.Aynı zamanda ayna

kullanılabilmelidir.

sapı ile bağlanıı noktasındaki bölüm ile ekartör amacı ile

l3..Alet diş eti cebini ölçebilmek için 1-15 mm arasında l'er mm aralıklarla oluşan

çentiklerden oluşnıalıdır. A_vrıca her 5 mm'de siyah lazerle belirlenmelidir,

7.Kati kabulden başlanıak i.ize!.e en az 2 (iki) yıl malzeme,iŞÇilik hatalarına' korozyona'

paslannraya. karam,ıaya. aştnınaya ve kırılmaya karşı garantili olmalıdır,

8.Aletlerinl]4C.derecedeotoklavdasteıiledilmetidir.Buözellikbelgelendirilmelidir.
Steı,ilizasy-on esııasıııda detbrme olmamalı ve kararmamalıdır, Hastanemizde kullanılan

İ$fı|t,rı ,l,ııl;
7.El aletle olmalıdır ve ko lmalıdır.

A0
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8.Doku peıısi Adson tarzda olıııalıdır, 12 cm uzunluğuna salıip olmalıdır

9.Anatoıırik 7X7 dişli şekilde olmalıdır

s. MAKAS CERRAHi l60MM Düz

l.PasIanmaz çelik olmalıdır

j.\'lakas doku i,e sütur kesebilmelidir, ,

4.\4akas Lagrange ıarz-ında olııralıdır, 5

5.Kati kabııldeı,ı başlanıak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme,işçilik hatalaıına, korozyona,

paslanııal,a, kararmaya,aşınmaya ve kırılmaya karşı gaıantili olmalıdır,

6.Aletlcrinlj4Cderccedeoıoklavdasıeriledilmelidir.Buözellikbelgelendirilnıelidir,

7. Sterilizasy<ın esnasında deibrme olmamalı ve kararmamalıdır,

de zen t'ektan lard an etkilenmenıelidir,

6.GRACEY KÜRET

l .Paslanmaz çelik olmalıdır,

2.('ift yönlü kullanılabilir,

j.Fonksiyonel uçları keskin olmalıdır

Hasonemizde kullanılan

4,Aleı iızerinde markası, mo<leli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır,

5,Alet sapının çapı et] az 9 en fazla 9,5mm olmalıdır, Böylelikle ergonomik ve rahat bir

çal ışmay,a olanak sağlaınalıdır,

6.Aletin ağırlığı 25 gr'dan fazla olmamalı, çalışırken eli yormamalıdır,

7.Aletinsapklsmındamarkanınyazılıolduğualanharicindekibölgelerrahatbirkavrayışiçin
özel desenli olmalıdır,

8,Aletin sap kısmıı,ıın her iki ucunda ayırt editebilmeyi sağlayıcı renkli plastik halkalar

olmalıdır.

alat irebi}meli. istenildiği zaman çı arılıp. değiştirilebilmelidir

krom oranı 7o ,5'i geçmemelidir,

taİ!ü€§i

a

,a

'Jlil
tIzı§i§ift

la

çalışılabilmeli,
0jp.

A,D

malıdır

y,l

AD

2.Aleı iizerin<le ııarkası. nıodeli. üreıim yeri, CE işaıeti ve kaıalog numarasr olmalıdır.

l
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l .Paslanmaz çelik olııralıdır.

2.Alet üzerinde markası. modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numaıası olmalıdır,

].Aletinkullanınııar,ı-ıacıvIarrıtunıı,ıkolavverahayolmalıdır.Aletinambalajışffafpoşet
içcrisinde olıııa]ı re iizcrinıle iiretici tlıııranın açık adresi. nıail adresi. menşei ve sterilizasyon

koşuIları belirtiln-ıelidir,

1.Kati kabulden başlanıak üzere en az 2 (1kı) yıl malzeme,işçilik hatalarına, korozyona,

paslannıa_*-a, kararnıal,a,aşııııııaya ve kırılmaya karşı garantili olmalıdır,

_i.Alellerin l34 C derecede oloklavda sıeril ediImetidir. Bu özellik belgelendirilmelidir,

6,Sterilizas1,on esnasında deforme olmamalı ve

dezent'ektarılardan etkilenmemelidir.

7.12.5 cm olmalıdır.

kararmamalıdır.Hasıanemizde kullanılan

8.0RBAN GİN(; ivEKToI!{i BIÇAĞl

l. Paslanııaz çelik olnıalıdır.

2. Alet tizerınde ıııırktısı. modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmaltdır,

].Aletinkullanınııamacıylatutumukola.vverahayolmalıdır.Aletinambalajıpffafpoşet
içerisinde olmalı ve üzerinde üretici tlrmanın açık adresi, mail adresi, menşei ve slerilizasyon

koşulları belirtilnıelidir.

4,Kati kabulden başlaı-ırak iizere en az 2 (iki) yıl malzeme.işçilik hatalarına, korozyona,

paslanmay.,a. kararıır ay,a.aş ı ıı ıııava ve kırılnıal,a karşı garantili olnralıdır,

5.Aletlerinl3.1(.dereeedcOtOkla\,dasterilediimelidir.Buözellikbelgelendirilmelidir'

6.sterilizas.von esııasıııda detbrme olmamalı ve

ıjezen lekıanlardan etkilenırıenıclid ir,

9.KiRKLAND GiNGİ\,EKToMi BIÇAĞI

]. Paslanmaz çelik olnıalıdır,
Or.

kararmamalıdır. Hastanemizde kullanılan

bdeli, üretim yeri, CE i,)

lil/
Dip,

ve katalog numarası r

7. HEIvloSTAT
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j.Aletin kullanınıı amacıyla tutunru kolay ve rahay olmalıdır.Aleıin ambalajl Şeffaf poŞet

içerisinde olmall ve iizeriııde üıetici İırmanın açlk adresi. mail adresi. menşei ve sterilizasyon

koşullaı,ı beliııilnıeJ idiı,.

4,Kati kabulden başlaınak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme,işçilik hatalarına, korozyona,

paslaı-ınraya, kararmaya.aşınmaya ve kırılmaya karşı garantili olmalıdır,

5.Aletlerin 134 C clerecede o«ıklavda steril edilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir,

6. Sterilizas1,on esnasında deforme olınamalı ve kararmamalıdır, Hastanemizde kullanılan

deze:ıtekıanlarrlan cıki leı-ınıeırıel idir,

l0. PERiosT ELAVA,IÖRÜ

l.Paslannıaz çelik olmalıdır.

1. Ç iti yönlü kullanı lıbilir tıImalıdır,

],Alettizerinclenıarkası,modeli,ürelimyeri,CEişaretivekaıalognumar.§tolmalıdır.

,l,Alet sapının çapı en az 9.5 en fazla 'l0 mm olmalıdır, Böylelikle ergonomik ve rüat bir

çalışııaya olaııak sağlanıalıdır.

5.Aletin ağırlığı 35 gr'dan fazla olmamalı, çalışırken eli yormamalıdır,

6.Aletin sap kısınında markanın yazılı olduğu alan haricindeki bölgeler rahat bir kavraJ,ış için

özel desenli olmalıdır.

7.Aleıin sap kısı-ıııırın boyu 88ıIn] ile 92 mnı olmalı, istenilen bölgcyc ulaşabilmelidir,

8.Aletin ambalajı şeft'al'plastik korumalı kutu içerisinde olmalı ve üzerinde üretibi firmarun

açık adıesi. mail adıesi. nrenşei ve sıerilizasyon koşulları belirtilnıelidir,

9,ilkkullanıcıtaıal-ındanaçılabilecekdüzenekteolmalıdırböylecedahaöncedenaçılmasıve
kullanılması öıılenmiş olmalıdır,

10.Kati kabulden başlaıııak üZere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona,

paslaırıııava. karaııı-ıaya. aşınIna!,a ve kırıln-ıaya karşı garantili olacak

ll.Aletleıinl34Cdereceıjeotoklavdasıeriledilmetidir.Buözellikbelgelendirilmelidir.

l1. sıerilizas),on esnasında delornre olmamalı ve kararmamalıdır, Hastanemizde kullanılan

dez-entektaıılardan elki lenmenıelidir,

l ]-periost elevatörti ıı-ıolt tazda olıııalıdır,

Dı,öğı ü
H.R.0.

ıt 9111u42

AD
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l .Paslanınaz çelik olınalıdıı,.

2.Alet üzerinde nıarkası. modeli. üıetim yeri, CE işareti ve katalog numarası olmalıdır,

3.Aletin boyu l4 cm olnıalıdır.

..t.Aletinambalajıkağttkoİunralıkutuiçerisindeolmahvetİzerindeüreticifirmanınaçık
adresi. mail adresi. nıenşei ve sterilizasyon koşulları belirtilmeIidir,

5.ilk kullanıcı tarallndan açılabilecek düzenekte olmalıdır böylece daha önceden açılması ve

kııllanılıııası önlennıiş olınalıdır,

6,KatikabuldenbaşIaınaküzereenaz2(iki)yılmalzeme,işçilikhatalanna,korozyona.
paslannraya, karamıava.aşınmaya ve kırılmaya karşı garantili olmahdır,

7.Aletlerinlj4Cderecedeoıoklar'dasıeriledilmelidir.Buözellikbelgelendirilmelidir,

8.Sterilizasyon esnasırıda delbmıe olmanıalı ve kararmamalıdıı, Hastanemizde kullanılan

tlezenfektanlardan etkilennıemelidir,

ıirrzında iğııe lutucu olnalıdır. Uç kısımlaıı etkiıı tutuculuk ve uzun süre

l().l -0. 2-0. ]-O. 4-0 siittirler için uygun olmalıdır,

l2.C]AviTRoN t]Cl,,]

1,1lasta ve sağlay,ıcı için ıalaş atınıı daha hızlı ve kolay olmalıdır,

?.lnsertlerin kullaııınr siireleri arlırılnıış olnralıdır,

],l.]r,gulaırıa sırasın<iaki ses diizeyi normal duyma sınırının üstünde olmalıdır

1.]0k - daha kısa. ktıllaı-ııcılar için daha ergonomik olmalıdır,

5.30k .- daha.v-umuşak kullanınl. 5kHz lik ek güç daha yumuşak scalling harekeıi sunmalıdır,

6,jOk-CalculuslaıılDişıeoluşanTaşlaıı)büyükkitleterhalindekatdırmakyerinetaşlanbir
brılanıaç haline gctirnıclidir,

Dr.Oğf.
H.R.0. Fakü|le3i

A0.
Dlp.

9.Aleı avuç içi
kullanılma]ıdır.

t/.iil
11ülı,

ı3.BısTüRi SAPı
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l .Paslannıaz çelik olmalıdır.

2.Alet üzerinde markası olmalıdır.

3,Aletin bolu en az ]l5 mnı o]malıdır.

4.Kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalanna. koıoz,vona,

paslannıava- kararn-ıal,a. aşıı]ma},a ve kırıln,ıaya karşı garaııtili olmalıdır,

6,AIet ıııikro cerrahi ayııaların kullaııınıına uygun olmalıdır. Rahaı bir çalışma için yuvarlak

olnıalı ve kaynıaları eııgellemek için sap üzerinde dairesel bölmeler olmalıdır,

ı {.KAVİTRoN TEKNiK ŞARTNAME(DEMIrcAŞ)

0.Oıon,ıaıik su beslenre fbııksiyonu olınalıdır.

].perio ve endo pertbrnransı önen-ıli ölçüde geliştirilmiştir. böylece iç su borusu antiseptik

nıalzemeden yapılmış, Hidğen peroksit, klorheksidin ve sodyum hipoklorit, klinik olarak

sır,ılar, oto-su sisteıııi nıodu altında kullanılabilmelidir.

3,El tipi cihaz al-nlabilir ve l35 C sıcaklık ve 0.22MPa baskısına otoklavlanabilir olmalıdır,

.l.()lonıalik frekans iz_lenie ile her zanıan iyi frekansta çalışı'ııalı ve istikrarlı bir pkilde

deı,anılı olarak çaiışn,ıılıdır..

5.pc. kolal.kullanını r,e ölçeklenıe için daha verimli tarafindan kontrol edilebilmelidir.

6.Teknik Özellikler;Güç girişi : l l0V -50Hzl60Hz,220,240V -50Hzl60Hz

7,Ana üniıe girişi : 24V ^' 50llz / 60Hz olınalıdır.

8.Çıkış gücü : 3W - 20W3kHz + frekans 28kHz olmalıdır,

9.Ana ünite ağırlığı : l .35kg olmalıdır.

l0.Adaptör ağırlığı : l .2kg olmalıdır.

) l.Boyutlar : 234mııı x l9jmm x l09mm olmalıdır,

l 2.Frekans : 28kHz-jkHz olnıalıdır.

ıdır

Or.
H.R.0.
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