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Sıra No: 02989
Konu: Teklif Mektubu
İşin Adı: AĞ]lZyE DİŞ SAĞLIĞI - MALZEME ALIMI
Fiş Kodu :

YAKLAŞIK MALİYET İÇiNDİR
Son Teklif Tarihi: 30.10.20l7

S.No Mal / Hizmet Adı Miktarı Birimi Birim
Fiyat

Toplam
Fiyat

Tanımlayıcı Firma ve
uBB

1 çİNKo FosFAT SİMAN (Toz-
LİKİT)

10 KUTU

2 DÖNER ALEr EĞESİ 30

J HEDSTROM KANAL EĞESİ 50 PAKET

4 KoMPozrr sET 3 KUTU

5 KURUTMA KAĞIDI 50 KUTU

6 BONDING FIRÇASI 20 KUTU

7 GATES GAIiDEN KANAL FREZİ 6 PAKET

8 FIBER POST SETI 4 ADET

9 ELMAS FREZ ADET

10 ÇELİK FREZ 200 ADET

11 öı_çü rışıĞı TEMİzLEME
TozU

5 ADET

t2 nĞız]ei (FosFoR eLAK)
SENSÖRÜ No:2

2 ADET

13 AĞIZ İçİ (FosFoR PLAK)
sENsÖRÜ No:3

30 ADET

t4 TUTUCUSUZ MATRIS Sm 30 PAKET

15 çİNKo oKsiT ö:rııoı- ı-irn 4 ADET

16 çIN-Ko oKsn Ö:eııoı_ roz 4 ADET

L7 PETRİ KABI (FREZ İçİN) 15 ADET

18 AYNA SAPI 100 ADET

19 ARA YUZ ZİMPARALARI 200 ADET

z0 nnrikİı_esyorı KAĞIDI 100 ADET

2L EsAsLI
KANAL PATI

24 ADET

22 FOSFORİK ASİT JELİ 5 ADET

23 IŞIKLI KOMPOZIT BONDU
(sELF-ETcH)

10 KUTU

24 DEVITALIZE AJAN
(ARsENİKsİz)

3 ADET

25 K6Mpgz5 BnRME FREZİ 100 ADET

26 KAMA (TAHTA) 10 KUTU

27 BRINISUAR 40 ADET

28 AMALGAN FULVARI

29 sivnrı rulvını 40 ADET

30 siıuRrı spnrüı-ü 30 ADET

31
-.ffisparülü

40 ADET

32 EKSKAVATOR 40 ADET

33 PRESEL 40 ADET

34 soND 40 ADET

35 AEROTOR CIHAZI 5 ADET

Adres: Araştırma ve
İrtibat telefon : Te[.

Uygulama Hastaııesi Osmanbey

0 (4l4) 344 4| 65 Faks : 0
Kampüsü ŞANLIURFA
(4l4)344 41 69

ffi

ADET ]

500 i

40 | ADET



36 AMALGAM CİLA LASTİĞİ 60 ADET

37 HASTA ONLUGU 50 RULo

3B CAM KARBOMER DOLGU 20 KUTu

39 LENTuLo L2 KUTu

40 İYoDoFoRM EsAsLI GEçICI
KANAL PATI

10 ADET

4L SPREADER (20 ) 15 ADET

42 SPREADER (25) 15 ADET

,43 PAMUK 500 ADET

44 MİNERAL TRİOKSİT AGREGAT 4 KUTU

45 AMALGAM KAPSUL 2 KUTU

46 LASİK BAĞCIKLI MASKE 40 ADET

47 TİRNEF 40 ADET

4B sAKŞIN 1000 ADET

49 GEÇİCi DOLGU MADDESİ 20 ADET

50 TRoMEL (BÜYÜK BoY) 5 ADET

51 KÖK KANAL DOLGU PATI 12 ADET

52 5ür oişi KANAL DoLGu
MALZEMESI

24 ADET

53 KANAL DEZENFEKTANI I2 KUTU

54 KANAL GUTTASI (15) L2 PAKET

55 KANAL GUTTASI (15-40) 10 PAKET

56 KANAL GUTTASI (45-80) 15 PAKET

57 KANAL şEKİLLENDİRME
nrsipRoxRı- Nirİ sEri

50 ADET

5B pepEn -poiııı ııo:+0 40 KUTU

59 TüjT EauIA FILL 8 KUTU

60 nerırı_İ KoMPoMER 1 KUTu

61 ııırrnioR KoMpoziT sEn B ADET

62 10 sET

63 ENDoBoX B ADET

64 pısı-qıı ı,ıız çEı-ir ru noıı
Reriı-ı-

2 ADET

65 eilız içi srıısönü 40 ADET

66 ALET DEZENFEKTANl 50 LITRE

67 ALET YIKAMA MAKINASI
SOLUSYONU

9 LITRE

6B TABLA 4000 ADET

Genel
Toplam(KDV

Hariç):

*Tanımlayıcı firma bilgisi olmalı ve teklif ile birlikte SGK sorgulama sisteminin çıkısı teklif ile birlikte verilmelidir,

İdare No : 63760.38,32.00.0 1.330

İdare Adı : Harran Üniversitesi Araştrma ve Uygulama Hastanesi

Etap raya, için XML dosyası için gerekli idari bilgiler yukarıda bildirilmiştir,

Hastanesi Osmanbey Kaınpüsil LIURFA
69irtibat teletbn : Tel.: O (414) 344 4l 65 Faks : 0 (4l 4) 344 4|

Nİ-Tİ DÖNER SİSTEM SETI

l
I

i

Adres:



Diş pEDoDoNTi SARI,IEKN[ür s,,\ti lN,\\lt_sl
LKQıvıPozİr spri
a. Urün anterior ve posterior biilgctlc ltullaııııı-ı;_ı Lı\ g11;1 cılıııalıdır.
b. İndirekt kullanıma uygLtıı olı-ı-ıalıtlıı.
c. Işıkla polimerize olmalıdır.
d. yarı kondaırse edilebilir cılı-ııaiıilıı-.
e. Uzuır döneııı klinik çalışı-ııa s()ııtıçl.ıı.ı ıııc\ ctıt t.ılııııılıclıı..
f. Bukaleıııı-ııı efbkti verebi[ıı,ıclitliı..
g. Polimerizasyon büztilır-ıesi eıı liızliı ').i, 1.7 tılııııılırlıı
h. A2 ve A3 renklerinde opak dcııtiıı rcııui içcı.ı-ııcliıliı..
i. Radyoopak olmalıdır.
.i. Florid içernıemelidir.
k. El aletleriıre yapışı-ılaı-ı-ıalı ve ktılar tı_r grılaı-ıı-ı-ıalıı.lıı.
l. 4 grtık tüplerde oln,ıalıdır
ı-ıi. KonıPozİtİn İÇerdİğİ cliıldııı'iıcıı ()ı,ııııı ağıı,lık tılaı,ıık cıı az'%8l ı,,e l-ıaciııısıl iı1,1111|. cı-ı azoh(fl olı-ı-ıaIıclır
n. 20 ıını boyutlarıııda zirktıı-ıl,a,'silika tltı|tlııı,ı,ıcı.ı içcı,ıı-ıcliciir.
o. Ürün en fazla20 saııi5e siiıcde lıtıliı-ı-ıcrizc olıııiılıtlıı..
P.ÜrüniinAl,42.A3.A3.-5.A-+. l}1.1]2. I}j.('2. l)].OA2r,eOAjolıı-ıırl.iizı,ıccııaz12lıırklırenk

seçeneği olmalıdır.
q. Ürün CE staııdartlarına Lı\gtıIı iılıııalı r,e lıtı iizclJiği oı,i.jinal aırıbala.jı tizeı,iııtlc l-ıe lirtilıııelidir

2.ALET DEZENFEKTANı ( LİT,Irlı )

a. Urün en son AvruPa standartlarıııir göre fi'ırıı-ıi.ilc cdilnıiş geııiş spektrtııı,ilıı ktıı,ısıııtre alet dezenfektanı
o1malıdır.

b. Aldhehit içermemelidir.
c. Ürünün konsantrasyon oranı %ol cılnıalıdır.
d. l litrelikkonsaırtre üründeıı eıı az l00 litre cleğeriııde solüsyon elde edilııcliıliı,.
e. Dental aletler solüsyon içerisiı-ıcle eıı f'azla 1_5 dakikada dezenfekte olınalıt]ır.
f. Geniş bir etki spektruma sal-ıip tılıııalıclır. Baktcri (EN |3727), mantar (L]N l ]6]:+ - ENl 4562), ttiberkiloz

(ENl4348 -EN14563). ıırikrohaktu,ri (IiNllj48) . r,irtislere ( ENl4476) ctiıi cııııclidir.
g. Ultrasonik cihazlarda da kı_ıllaııııııa lıyguıı olıııalıc]ır.
h. HerbirlO0griirüniçeriği eııaz l8gr3-aıı,ıiı,ıopropil-dodesi1-1,3-propaııcliıııııiıı. cııaz15galkil-benzil-

dimetil amonyum klorür bul ı-ıııcl urıııa l ıd ı r.

i. Urün içinde iyonik olıırayaıı vıizeı aktif ıııacidc,ler. korozyon önleyiciler [-ıııItıııı,ıııılıdır.
j Hazırlanan konsantre üriin" norıııııl kiıllaıııı-ıı koşııllarıııda en az 1 hafia l,ıtır tıııc;ı etkinliğiııi koruınalıdır.
k. Ürünün l ve 5 litrelik özel plastik aıııbala.j stçeııekleri olıııalıdır.
l. Kullanıcı kolaylığı açısıııdan |irıiıı aıııhaıla.|ı kendiliğiı-ıden ölçekli olıı-ıa|ır_lıı,. \r ı,ıca bir ölçek

gerektirmemelidir.
m. Hastave ürün güvenirliği sağlaıııak aıı"ıacı_rIa tiiıı-ı iiriinleriır üzerinde Icıt ııtııııııı,ası ve ürünün özelliklerini

belirten orijinal etiketleme ve ırıarkaIaıııa 1,apılı-ııış olırıalıdır. OriIinal aııı[,ııliıjııı iizerinde herhangi bir
şekilde sonradan etiket v.s. yapıştıı,ı lıııaııralıdır.

3.ARA YÜZ ZIMPARASI TEKNi K S;\lt,|,NA§{Ii.Si

a. Metal şeritler lraliııde c,ılı-ı,ıaiıtlıı,.

b. 'fek taraflı olı-ııalıdır.
c. l2' lik paketler haliı-ıcie tılı-ı-ıtılıtlıı,.
d. F,ıı az, i0 cnr boyıında olı-ıııılıclıı.
e. Konıisyonca beğenilir özclliktc tılı-ı-ıılıilıı,.

VE
f . OriIinal anrbalajıırda itlıal re kııtıılıtı,rlı cıı tıı ].i() ııiict ı,,lı-ı-ııılıdır.
g. Seliloid baııt üzeriııde kalıı-ı \ c ()ı,liı gı,cııli ,/ııııl)iıI,ıı tılııııılıdıı,,
lr. Zıııpara grenleri aliiıııiıırııııı tıksiı tılııııılı ic [-ıtırııcIı ııl l7.5 cı-ıı, t,ılıı-ııılırl ıi



"-i

1. Nal şeklinde olmalıdır.
2. Şerit paketler 12'lik. ııal paketler (,ı'lık olı-ııalıdır

3. Kırmızı ve mavi renkte iki yüzlti olııralı,

4. En az 0,60 mikron kalırılıkta olı-ııiılıclır,

5. l2 yapraklı olmalıdır.

YUM KSi1, ASl,t Ö ,|,t' ı.ı..\l l, t,l
Radyoopak kalsiyunılıiclrok si t i çcri ği ı-ı de tılıııalıclır

6
a.

b.
(-.

d

a.

b

d

Katalizör ve base olarak 2 tiil)tc tılııııılıdıı"
Direkt ve indirekt pı.ıl pa kal-ı[aı-ı-ılısı ııcla kıı ] l aıı ı l ıı-ıal ıd ır.

Dolgu nıaddesi ,i,-,-,unloı. ı,c: cliğcr kaiclc ı-ı,ıatcrriılleriııiı-ı altıırda ktıriırtıe ıı ılıl'ııka olarak görev

yapmalıdır
koınisyon iiyeleriı-ıcc terc i lı cd i l cbi l i ı, tı l ı-ı-ıııl ı ı,l ı r,

e. Radyo opak olmalıdır.
f. Komisyon üyeleriı-ıce tercih cdilcbilir r,ılıı-ıalıdır

Ro ES;\S (; lı ir: K.,\NAL TI

Kalsiyun-ı Hidroksit bazlı gcçici kanal clcılgıı ı-ı-ıateryali olınalıdır

Önceden karıştırı|mış pasta şırıılga {iırı-ıırıı-ıcla tılıııalı en az2 graııılık ttiple ı,de olmalıdır

Çapraz kontami nasyoı-ı ıı öı-ı leı,ııek için tek kııllanııırlık ııçları bı-ıluı-ı ı-ı,ııılıtlır

İltihaplı kanallarda. pııl paii rt ü l cıııer,,epu l patoıı,ı i de. apeksi fikasyoı-ıd a, gıccici kaıral doldı-ırnıada. dahili

ve lrarici kök resorbsi1,oııla rı ı-ıda kuıl lanabi l i r tıl ııralıdır

7 o İ

a.

b.

c.

d.

e.

f.
ob,
h.

rün orijinal an,ıbalajı içerisi ııdc eır ıız l adet.eııt'ızıa12.5g'lıktoz.eı]ıızladet.enaz8.5ml'liklikit
ve aksesuarlar yer alnralıdır,
ürün, dentin ve mineye keııdiliğindeıı yapışı_ııalıclıı,.

Ürtın, toz ve likit karişınııııda. l,u, l ölçiide kııllanılııralıdır,

Ürün, yüksek radyoopositeye salıip cılnıalıdır,

Ürün, yüksek oranda flor salgıla'"ol'd'',,",,,.ıııı 
qırı.ısıııda toz graırül yapıda olınalıdır

Üru", lapag,ıı açılması. dozüı"ııa r,,e karıştırı-ı-ıa sırersıııda toz oluşturmaıılası ıçIıı

Ürünün İş,nmu direnci düşük olıııırlıdır,

Ürün kendi kendine sertleşebilıııel iclir,

Ürün tepilerek uygulanabilir ı,ılırıalıdır,

üriin ttıktırükle karşı laştı ğı ıı<ı a ç ö z ii n ııı eııı e l i cl i r.

Atravmatik restorasyon tekıı i ği nc u ), gltıl o l ıııal ı c,l ı r,

ürün; süt diş restorasyonlarıııda. daiıııi sııııf I restorasyoıllarda, yarı-<laiıııi sıı-ııl'll restorasYonlarda' kor

yapımında, estetiğinİıı planda olıııaı-lığı sıııı[ V clolguiarda. kompoz_it ,esl()ı,iıs\ ()üıların altında kaide

J.
k.
l.

olarak kullanılabilmelidir,
m. Ürünün donma süresi en az 5 dk olıııalıdır,

n. ürün CE, standartlarına uygltıı oı,.,,,oı, ,. hıı öz-elliği orijiıral ambalajı Lizcı'iııtlc t'ıclirtilmelidir

;. ü rt 
"u, 

orij ina_l amualai r.liSri ndc barkod ıı ıııııarııs ı olnral ı dır

8.AMALGAM CİLA LASTIGI
@ı parlatıcı tertipte olırıalıdıı,.

b. Renk vermemelidir.
c. Mikromotor anguldurvasıııa takılıııalıdır,

d. Yıpranmaya dayanıklı olmalıdır,

e. silikon esaslı olmalı ve l34 c dcreccye kaclar otaklav edilebilmelidir,

f. Ürün en az7 fark|ı boyutta olırıalıdır,

; ürtintın orijinal ambalajı içerisinde_ eıı az l2 adet cilA lAstiği yer alnıalıdır,

h. ürtın orijinal ambalajı ür.rin.l. rcltraı-ıs llLll.1arasl'e baırt kalınlığı nLılllal'1lsl \ılt't-l
A,D.

4.ARTİKt1LASYON KAĞ ı DI



:i

.l

Ürün orijinal ambalajı tizeriı.ıdc. iirliııiiır özelliltleri ve ithalatçı firmaııııı tıilgilcı'inin Yer aldığı TürkÇe bir

etiket bulunmalıdır.
ürün CE standartlarında olınalı r,c bıı özclligi ori.iiııal aıııbala.!l üzeriııdc bcliı'ıilıı'ıclidir

Li MtJ (ı K .I)I Kİ

a, Ori|inal l0 lu blister anıbala.iında tılacaktır,

;. ori.iinaı ambalajı üzeriıı«le nıarkası ı,c ISO ııtııııiıı,ıtsı vazılı olacaktır,

c. 135o derece santigratta otoklıri rc kı_ırı_ı lıaia steı,iz_atörlinde steril ediletıillııclitlil,

d. Alet ve yizey dez"enfektaıılarıııa clayaıııklı olılıalı r,e koroz,vona uğraıı-ıaııllılıtlır,

e. ISo ve Öı neıgeıi olacaktır. Ctl t,}clgesi 
,I,|irkak tıılaylı olacaktır,

f. Yetki Belgesi olacaktır
g. İstenen boy lar kliırik tara flndaıı scçilecektir

l l. KSİT EN .,0,0 ı,i 1,o v

a. Kaide maddesi. geçic i dolgıı nıatidcsi- geçicı 1,a l]ıştırılla siıııanı olarak kullıııı ıı,}ıı Lıyguıı olacaktır

b. Çalışma süresi karıştı rmanl ı1 taı,ıı tııır l aıı ır-ıas ı ııcia ıı itibareıı 2 dak. olacaktıı,

c. 40gr,tozve 15ml. lik it şekliı,ıclc caııı ş i şclcrclc anı bala.i laıııııış olacaktı r

d. Gücü artırmak üzere toz kısıııtııır poliırıer i lave ed i lıııiş cılacaktır

l3.FİBER POST

e. Türkçe kullanım kılavuzı-ı teıııiıı eclilecektir,

f. Son kullanmu turiıri, teslim tarihindcn itibarçn en ?ız 2 (iki) yıl olacaktır,

İz.rı,vııs rnrz ( ıingrön iciN ı
a.Airatöriçinoıu.uffiGiı.nbo1,ı.tuelnıasilekaplıvealtıpaslaıııııızçcliktenolmalıdır.
b. orjinal ambalajlarda olacak. aıııbala.| iı.ıı ,rr,i ViııIy plastik blister allı[ııllıjılı tlIacak

c. Bakıldığında Ambalajın ön ı,tiz_ııııde ll-ez_lcrin borı.ıtıı gortiııecek şetltıl'[ıiı,ııiır'lı-ııı ınul-ıafaza iÇerisiııde

olacaktır" ı ı:_r____:._^_i^i.^,{,. ı,.[, de etiketi buluııııııılı rc tıı-ı etiket yırtılmadan frez
d.Ambalajsistemiblisteriçerisiııc.lcıcktekiılıı-ıalır,cülzrııı

çıkartılamamalıdrr.

l YJff ,|İ"lİt}||1;}J?l,',!]İ grcn 1,apııarıııda cııır-ıaıı,btınıar standart I\4l- ('tıırsc MLX, Fine F,Xf Extra

fine ve UF Ultra fine şekliııd. "ır;;i;;ıasın 
kaplı 9\1;ğ; 

paslaın'ıaz çclik ıllaır ınetal gövde üzerinde

dairasel çentik ve satandart fl-ez. iij",İnlİ" boşlı,ıi şekliııje digerlerincle isc iizeriııde özelliğini göstereı-ı

renkleri bulunmalıdır,
g. Elmas grenleri belirgin ve parlak tılı-ııalıdır,

h. şekil ve biçim yontiiden ,.f,.r",,,, ııo. ıso ııt,ı ve lt,ıt ııLımarası olmalıdır,

i. Frezin markası uluslararası çap \üc ı-,ur,,;;..,;'-, göstcren kod numaralarl blistcı'aı'ııbalajın ön Yüzünde Ve Ya

urtu yüzündeki iki adet etiketien lıiriııcle basılı t_ılnıalıdlr.

j. CE ve ISo belgeleri olıııalı, .|.:__ .r.;l.. A-plliöi cmhalai iizcrı ' ıde yazılı
k. Ayrıca .unt.ıir-.batlardaki ficz-iı-ı 

,l,ip ı,c 't'iiı özelliği ambala.! iiz-crıııtlcki etiket üzerır

olamalıdır,
l. Dısposıbıl olmayacak (birden lazla kııllaııılabilecck). otoklav sterilizas1'ol-ıııııiı tllı,vaırıklı olacak'

*. lU.n"n boylar 1,1init tarafınclaıı scçiIcccktir,

a.Işıkgeçişine\zinvernıelidirbö1.1e..beraberkııllanıldlğlttimseraı-ırikrcstııras
veneerler, onıuyi..j iıe nı.ikcıııiııel estctik stıı_ıı_ıçlar ,erıı,ıelidir,

b.3farklıçaptaolmalı.Dar.()rtıı\.egeııişkaııırllıırdakı-ıllanılabilirolı-ılalıtlıı..
Methakrilatgruplarıiçereıiep.,ksiresiııbileşeı-ıiresiı-ısimanlarakinıyaslıliılarıı

c. Intraradiküı., u.vl ko_,.rı L,tılgcdc ı.ız_akIaştırıı_ıa gerektirrırenreli. Al ı,ıclı lıoı,ı

İolg.y. daha iyi adaptas1,oı,ı.sağlaııraI ıdır,

d.Setiçeriği:l5adetpost5adetpostboy:01.5post.boy:02,5postbor:()]^l
frez,ladet cetvel, radyogralik ölçtim için,l_s ııclet silikoıı stop bulı"ıılıııııllı,[ır,

e. Ürün estetik, radyopak ve tı,aırsliiscııt tılı_ı_ıalıclıı,.

yonlar (kronlar, lamırıe

k bağlanmalıdır.
ik şekli ile apikal

adet kalibre edilnriş

A.D.



1,.

4.G G N AL Ir I;.7.i

ST M A l,.S

Kanal eğeleri orijinal 6 lık blisteı,ırıııi-ıiı la.i larında olıcııktır

15-40 numaralar arasında olacaktır

Eğeler keskin, pas |anmaz ııretalclcıı r apılı,ı-ıış ol acak cl le kı.ıl laııı laıı ti pte t-ı lıcı k t ı ı,

Eğelerin boyları 25 mnı. olaceıktır. lJıı lııısııs ori.iinal iınıbala.iıııda imalatçı llrıı,ııı t ıı ı,ıı ll ı,ıdan yazıl ıııış

ürün CE standartlarına Lı),gtııı olıııalı r,e [-ıtı (jz-clliği orijinal ambala.|l tizcı'iııılt'belirtilnıelidir

Ürün komisyonca beğeniİıİıelidir. Ral,önırİ.i eıı az2 yıl oln-ıalıdır,

olacaktır.
Eğeler üzerinde lastik stoper olnıiılıdır,

OToklavda 135 derecede steril edilctıilir olıııalıtlır

Ürün komisyonca beğeni lmel idi r

ob,

a. Paslanmaz çelik olnıalıdır,
b. Farklı ebatlarda ve şekillerclc tılıııılıclır,

Nunıaralandırı lm ı ş olı-ıiııl ı d ı r,

c. Kutular en az 5 adet fl,ez içcrıııclitliı"

d. Ürün konıisyoIıca beğenilıııclidiı"
l5.HASTA ÖN[,ÜĞÜ
a. Disposable oınıaif,-ır. E,ı-ı az 5() cııı geııişliğintlc ıc (ı0 cı-ıl ı-ız-ı-ııılı-ığrıı-ıtla tllılıli]ı..iıı'

b.Kağıtürünleriııdeıır.apılııııştılı-.ıll.ıı-ıılısıgcı.ckIidil,
c. 80'lik rulo paketlerde olı,ıııilıclıı"

d. Stı enıici özellikte olıı,ıalı \,c sLı\ tı ılı kiıtiı gcçirıı,ıcıııcli

e. Dayanıklı olup kolal,ca r ırtılııııııı,ııılıt,lır

f. Hastanın boyııuııa takılacak b(ilgc (iı,ıcctlcı-ı 1-ıcrriıı,c cdilip kolay 1,,ırtılatıi|ıııcIı,liı

g. İştirakçi flrıııalar ilrale koıııis\,()ııLıııiI [ıircı,ijrııck stıırırııılıclır

lı. Teklif verecek flrıııaı-ııır itlıalatçı llı,ıııiıtliıı-ı ıctkili sııtıCı bclgcsi bı,ı[tıılıı'ılılı..lıı'

i. Ürtin komisyoııca beğeırilıııcliıliı,
l 6.1,oSF,oRiK ASil, JIıl. İ

u_ Ş,r,ngu formuırda cılı-ı-ıalıclır

;. ğ,r,nlu içinde kalaıı asit ıılikııırı l]iirtilc[]ilccck şckildc aııı[ıala.ilı olı_ılıılıtlıı

c. LJygulandığ, y.rin kolal,görtilct-ıilı,ııcsi içiı,ı rcııgi ktırtı ı,ı,ıa,i olnıalıclır

d. Uyğı,land,ğı yerde kolai lalalıilccck şckildc ı isl.(iz ol.ıı,ılılıclır.

f. Ürüır. oriiinal aırrbala.iıncla cıı a./. ],,.İct. cıı liız_liı i ıııl şırıııga şekliııdc tılıı-ııılı,iıı"

; ürüntiıı oriiinal aınbala.iııltla cı_ı ıız 5() aclct rır {ıılilı,l,ıi,ı Lıcı.ı t:ılı_ıralıdıı,.

h Ürün en faz|aoh35 ortotbstiırik tılııııılıtlır,

i. % 55- 65 orarııııda su içerı-ırcliıliı,
j Yoğunluğu 1.28 gr / n-ıl tılnıalıdır

k. % 5_ |0 araslnda sentetik ıııııtır1, silikıı içcrlı]clidir

l. Ürünün orijiııal anıbala.|ı içcrisiııılc,l,iirkçc krıllal_ıılıı kılar,ı,ızı_ı olııralltllı"

ır-ı. Ürüırün orijinal aıııbala.iı iızcı,iııtlc s()ı1 kLıllaı,ııı-ıiı tıüıihi bclirtilıııiş olııııılıtlıı,

Kanaleğeleriorijinal6lıkblistcı.aıııl-ılıla.|larıırdtıtılacııktır.
l 5-40 numaralar arasında tılııcaktır,

Eğeler keskin, paslanmaz ırretaldcır 1,apılıııış olacak cllc kııllaııılaı,ı tipte o

Eğelerin boyları 3l mm. olacaktır. Btı lıı_ısı.ıs ori.iinat alııbalajıııda inralatçı
lacııkı ıı,.

ljrııııı tııı,alı

olacaktır

I8.I{ENDSTROM KANAL F]C;ESi ( ,1l N,tNt )

L



Eğel'erüzerindelastik stoper tılıı,ııılıclır,

otoklavda 135 derecede steril ctlilc[ıilir tllılıalıdıı,
Eğeler nun-ıaralarına göre şı-ı reııkIcrcle olacaktır:

Üriin komisyonca beğeni l ıııel id i r

l9.T JCIJSUZ ATRiKS S is |,l,,\,l i

l . Sınıf l I vakalarında tutucı-ı kııllaıın-ıı_ıclaı,ı ralıait ç a l ı ş ıı,ı a i ıı-ı kiıı ı sı-ııı ırıeıl ıc1 ı ı,

2. Matris bantları öncedeı-ı şekillendiıilnıiş cıln-ıalıdıı,

3.İki farklı band yüksekliği olnıalıdıı,.
4. Set içinden l adet matris tabancası çıkıırıılıılıı"
5. Set içinde enaz90 adet matris [-ıaııclı tılıııalıc]ır,

5, Son kullanma tarihi. tesliı-ıı tarilıiııclcı,ı İtİ[ıareıı cı-ı az l (bİr) y'ıl olacaktır

6. Hastave ürün güveııirliği sağlııı-ı-ıiık aıııııcııla ttiıı-ı ıiriiıılcriıı |izeriııde lot ı-ııııııııı'i,iSl Ye |iriiıli-iır özelliklerini

belirten orijinal etiketlen"ıe ve ınarkıılan-,, 1,o1-,,lıııış tılı,ııalıdır. Orijiııal aırrbıla.iııı iizeı'iııde lrerlraı-ıgi bir

şekilde sonradan etiket v. s. yapı şt ı ı,ı l ııııııııal ı d ı r

7. Ürün komisyonca beğenilmel icli r

Bo F,I LlY l..\ MA l.Altl
l00 lük paketlerde olı-ıralıc]ır.

Emicilik düzeyi ivi olnıalıclır.
Ürün konisyonca beğeııil n-ıcl id i ı,

Raf ömrü enaz2 yıl olnralıdır.
xi,ı2 FAT N 7. vE,

ti,ırik asit içcrikli li ki t soltisyoııdan meydaı-ıiı gcl ıııel idir

I

inko oksit içerikli tozdaır ve fbs

rün komisyoııca beğeııi lıııel idi r
Ç
ü
Raf önrrü en az) yıl olmalıciır
F,n az 80 gr toz. 55 gr likit pakcllcı,dc tılıııal ıil ıı,

22.D EVİTALiZE AJAN S ixin ()ı-ıı(_ıır i_ıc:[ı t ı ıtSENlKS izı
Arsenik içermemelidir
Renkli olmalıdır
Pulpa devital i zasyonı-ıı-ıc,la k ıı l l aı-ı ı l

3 gr'lık şırınga şekliııdc cılı-ı-ıalıtlır

AL LGU ,tI
l} rc KA ,rl.iZ()
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11.

alıilıııclic]ir

Reçine esaslı olacaktır.
Ürtıntin su ile çözÜınüırl iiğii ıııax.(). ] 5 ı-ıı ııı |,% | o l ıııal ıdır.

Ürünün doku uyumu yüksek tılacaktır,

Ürünün dentine baglaİııııa kı.ır,reti 4 ila 8 Mpa arasıııda bulı"ınır,ıalıc1ıı"

Ürünün Termoplastik özclliği olacaktır,

Ürtın pat şeklinde olacaktıı,,l le rl-ıiri 4nı1,1ik iki pattaıı oluşacaktır,

Ürtlntin çapsal stabilitesi vtiksck olacırktıı"

Gutta-perkalarla ı-ı1,, uııır l tı rı l ııc ıı li t ı ı"

Ürtintın çalışn-ıa sıiresi 23"( clc ıııiııiıııı,ııı,ı 4 sııııı olııralıdır,

Ürünün sertieşme süresi j7"(] c]c ı_ııiırinırıırı 8 saat olmalıdır,

Ürünün tüpleri 1 : l orarııı-ıcla karıştırılı,ııalıdır,

Ürünün Radyoopazite değcri en az 1 3.(ııı-ı ıı,ı/ı,ıı ı,ıı A l olaıırl ıdır,

Ürünün Hacİ mce biiztil ııc () rıııı ı cıı faı,|ıı u/,rl 
. 7(ı o l ıııal ıd ır,

Ürünüıı doğrusal genleşı,ırc ()ı_iıIlı cıı 1-2171i1()ı,n0.1]9 ü 0.08 olıııalıdır,

Ürünün poiilllerirary,rr,l', 1ııı-ııaılılaırc]ık[aıı stıııııı Plı,ı ıı(jtral olıııalıılır,

Urün 25b derece sıcaklığa katlar clar aı,ıabiliı, ıılıııalıdır,

Ürünün karıştırılmış ve poliıııeriz,e cılnıuş lıali ağırlık çaoh76 doldrırı,ıcı_ır ıı sa1ıip olmalıdır

Ürün formaldehit sal ı n ı ııı ı r,ııpı,ıı irırı al ı cl ı r,

24.25.26.KANAL GUTTASIJl 5; l 5-40.;45-80)

-u. 

Or1 inal ambala.i ıı,ıda o l ıı-ıiıl ı cl ı r,

b. mm,lik işaretleııı.ı-ıiş olı-ı-ıalı. ı-ııı-ıı.,likişaı,etlcı,ıt]iı,ırıe lazer ile YaPılı-ı-ııŞ iılı'ıırllı r'c bıı özellikler kı'ıtu

üzerinde belirtilıııiş olıı-ıalıclır' 
ı a ] () a(ı ]-)_]J ııııı- le ı.csiı,ııli olarak gösterilnreli

c. ırrm,likişaretleı-ıdirn-ıe dcı,e cclcı,i l ti- l 9-]()-]2-]4 ır-ııı-ı cılarak kutı-ı tizcı'ııı..

o
p
q

r.

ve asorti olnralıclır

i



d. Kali.tel i radyoopak ı,ııirl zcı-ııcılcı ı tı l tışı ı ı ıış tı l ıı-ı ıı l ı tlı ı"

e. Kutu içeriği eıı az l]() ııtlctıcıı tıltışı,ı,ııılırlıı"

f. Ebatları konrisl,tıııca bclirlcı,ıcccktıı"
g. Miadı yaklaşan Liriiıılcr llı,ıı-ıiı tiırıllııilıı-ı r eııi ııiiaı-llı ıirtinlerle cleğiŞtiı'ile e e kıir,

h. Kırılgan olnıaııralıdır,
27.ENDoBox

a. Tanrameı-ı nretal olırıalıtlır,
b. Eğeler için böln-ıeli olıırılıdır,

zs.rovı"pozİr giTi nN,l ıı f ır ı,.z-i
a. Airatör içi, oıu.aTLL irt.riı.r] [-ıtırrıltl clııllıs il.,kaplı r,c altı pasliıılılılız '"cIil'tcı-ı oln-ıalıdır,

b. orjinal anıbala.|larda c,ılacak. lııııl.ıIlıi şckli ılıır i Yiıilı 1ılastik blistcr aıııl,ıiıllıi,llı "lıcak
c. Bakıldığıırda Aıribııla.iın (iıı riiziiııilc ll,czlcı,iıı lırırııttı göriiı-ıccek şel'lııl'l'']ı ıılırlıııı ı-ı-ıul-ıafaza iÇerisindc

olacaktır" 
ı_t:._+__.. :..._..i,_i,.,I., ı,.L de etiketi bı.ıltıııııııılı i e l,ıtı etiket yırtılırradıııı lı'cz

d. Aıııbalaj sisteıııi blister içcı,isiı-ıdc tck tck tılı,ılılı r c tiz_rıı,ı

çıkartılamamalıdır.
e. Mtıhtelif boyutlarda olıı-ıalıı,lıı"

f. Bu boyutların lıariciırcle Iiıı.klı uı.cı-ı rııl-ıılıırıııilıı tılıııılı,bııı-ılar sttıııclart \ll, ( ı'lıı'sc ML,X, l:iııe F'Xf Ilxtra

fiııe ve UF Ultra iiııe şekliı-ıd.,,t,.,1-,.ü,ıııısııı kıılıl, ,,,ı.1,,gu paslannıaz Ç.lil, tılllıl ı'ı-ıetal gövde iizeriııcle

dairasel çentik ve satııııtlııı.t licu tizcıiııtlc [.,,şltıl. ş.,kliııjc Jigerlcrinil,- i,e iizeı'illtle öz-clliğiıri göstcrcı'ı

renkleri buluı,ııııal ıdı r,

g. Elıı-ıas greırleri belirgiı-ı r,c 1ıarlık tılıııalıclır,

h. Şekil ve biçiın yoııünden rclcraııs ll(l. lS() ııtl rc ltıı, llLlmarasl olııralıciır,

i. Frezin markası ulı.ıslararası çalı \c l-,..,,],,ır,n,ı giistcrcn kcıcl nunraralıırı lıli:teı lııııl-ılıla.jın ön Yiiziinde'e 1'a

urtu ytizüındeki iki adet crikcrrcıl [ıiriııtlc [,,,asılı tılı,ııalıclır,

.i CE ve ISo belgeleri tılıl-ıalı, 
ı :ı . :r-...ııi;: .,,..h,,|,ıi ijz,.ı i , ıdc ı azılı

k. Ayrıca nıulıtelil ehaılartliıl.i t,ı.e ziıı lil,ı \c Iiıı, iiz-clliği anlbalai ii,z.''ıiıl'l''']'i cıiket tiz-crıı

olan-ıalıdır.
l. Dısposıbıl oln-ıayacak (birclcıl liızliı l,ııllallıla[ıilccck). ı,ıtcıklaV sterilizas1()lltil)il ..lır aı-ııklı olacak'

29.LASTıK RoNDEL
a, 4.77 mnı çaplı
b. 3.5 oz kı-ıvvetiııde cılıııatlır

3O_FLUOR JEL
,l_Flor Jeli en az4O0nıl. lik tjz_cl sıkılal,ıilir rı_ııı,ıtışık 1,ılastik şişelerdc tllır_ıiılıtlıı,

2-Çürük önleme proti laksi si ı,ıı-lc k ıı l l ı ıı ı l ıcıık tı r,

3-Topical uygulanabilir olırıalıdır,
4-Jel kıvamında olmalıdır,
5_Asidülate fosfat fornrüliiııde cı-ı az n,,i,l tloriic,l iYt,ıııı,ı içerırıelidir

6- Flor jelin pH'ı 3-3,5 arasıııda cılııııılıclır,

İ-Ç.şltİi aromatik tajlurda (çilek, ııanc ve portakal) olmalıdır

ıı. Muxozı »rzpNpt:,xr,ıxı
l.Teklifedilenürüııkı-ıllaıllcl\ıl\cçc\rc}'cZalill.\crllleıııelidir.
z.ıvıuı.o,uveağıziçinedirektıl,gı-ılaııa[ıiIııieliclir.
3. solüsyon alerjik jurumıar olı,ışturırıirıııalı r,e 1,ara tizeriırcle kahntı bırakı-ııaıııiılıı-lır.

4. Solüsyon yurunrn t r.rine uygiılana,ı,.t",., str,-,ra r,,ka,ıarak 1,araııın iizeriııdcıı ıclııizleıımesiııe gerek

kalmaınalıdır.
5. Ürün bakterilere karşı cıkili ıllııılllı. l-ıtı iizclliii ıcıliili l,ıir lalıorattır,ı,ır [aı'iıllıı,llııl lılıılaıı Çalışn]alarla

belgelenıırelidir.
6. Ürüıı iritasyon Vaçııl_ıaı,ılalı. ciltlc /ill,i.ll,\c|,lllcıııcli ıc lııı iizclliği bclgclcıiıııe ii,lil

7,ürtin Alkol. Feı-ırıl. Alclelıiı. lJcılzcıı. l:ılsliıt" lıılııcıı- Aıı,ıl,ıııı'ııı-ıı r,'e I)artiiı'ıl içe ııllcıılclidir'

8.Ürüııün Helal Sertiflkas ı l-ııı l uıı ı-ı,ı ıı l ı tl ı ı"

T A
rün; taşn,ıa olıııadan ıııLikeıııırıel clolgı_ı _vaşıılabilıııesi ve zaıııan kazaırılı,ııası içiıı kullanıma uyguıl

a.

b
c

olmalıdır.
Ürün, birinci sınıf akça ağacıırdaıı tiretilıı-ıiştiı

Sağlam tutuş sağlanniu,Için sııl,ı kısır,ıı kaı:c şcklinde imal edilmiş olnıalıtlıı
,-\

Vra.Ooç"O{.W3wrrOOillü
x*&fuf+ısEilığı Fffite§ı

, Ricuk Diş Hekimliğl A.D.( - (Pododonü)
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d. Ürün, afiatomik şekilde olıııalıclır,
e. Ürünün;XS(llnrnr).S(l2ı-ı.ını).M(ljn-ııl-ı).t(l5ıııın).XL(l7ırıııı)cl'ılıtlal'ıncla 

boy seÇenekleri

olmalıdır. Herebatalrşapkıııııtıı-ıııı,,,,,i.iinal aııı[ıaliıiıiçerisindeenazl(X) ııtlcl kııııabulunmalıdır,

f. Ürünün ayrlca, XS ( l l ıı,lıı_ı ) bıır tıırcla en az j() atlct. S ( l 2 nını) boyı_ıııclıı cıı llz l() adet, M ( l 3 mm)

boyunda enazZ1adetı,el.(1_5ıııııı)bol,ııııdıcı,ıiız.20adetolıııaktizcrÇcıllız 
l()0adetahŞaPkamanln

yeİ aldığı asorti seçeneği cic olıııalıdır,
g. Ürün orijinuı un]uuıui, iizerinclc rcteraırs 11Lllllill,ilSl Ve bant kalııılığı l1Lllllilri]Sl rıız-ılıalıdır,

h. ürünorijinal ambalajı üzeriııde. tıriiniın öz_ellikleri ve ithalatçı f-ıİnıarıııı l-ıilgilcrinin Yeraldlğı TükÇe bir

etiket buluıınıal ıdı r.

33. KANAL iÇi PoS], Slil,i
u. e,oUulu.iı tambıır şekliı,ıclc tılı,ııııIıtlıı"

;. oriiiııal aıııbalaiıırcla titiıııı tıııı \ c\.t iıltııı kııl-ılııııııı tılı-ı,ııılıt]ır,

c. Set içerisiıide eıı rız_ 20 ilcğişil, []()\ ı.ıttıı tXl. ı-ı,ıc..liiıııı. lt-ıı-ıg ) r,c lıer [ıtır iıltlıll ,'ıl lız l] aclet 1rost Viclıısı

olacaktır.
d. Aınbalai şekli l20'lik r cı a 2-1()'lıli tılnıalıclır,

.. Set içerisinde vidaları 1cilcşrirc..k ııı,gıııı ıııııılıtıııı tılıııalıciır,

f. Kalite belgesi olı,ıızılıdır,
(,
b, Ürün komisyonca beğeı,ıi lıııcl iili r

ıııct ı-r ııli
Io l,(; ('ı ı()ll() st r ıdor

t cıı a/ 5() ıclet pakct k al-ısiilliik olıııalı lıer kal,ıs iiltlc cı,ı ız 0.40 gr toz.0
o.ja. ınal ambalajıııdaki sc

likit bıılunnıalıdır sııl' caı,ıı i t,ı ııtı ı,ı,,ı c r,,lcı l gtı ı,ı,ı iıtltlcs i I-1er bir kapsiilde kıır ışııı ış lıılde miıriırıum
.12 gr
0,14 ırrl

materyal olmaldır.
b. ürün yüksek vizkositede olıııalı ve bu özelliği kııllanınr kılavuzunda belirtilılıclitlir.

c. Ürtln bisfenol-A ve Henıa içcrmenrelidir,

d. posterior Dişlerdedaimi dolgiınıadJesi.stit clişlerindedolgumaddesi \c k()lllpozitrestorasyonların

altınakadidemaddesicılarakkııllaııılabilıııeliilir.
e. yetişkin hastalarda daiıııai cloIgıı ılıacldcsi t,ılarık sıırıf l ve stress biı-ııııcr cll sl11ll'l['lerde

kullanılabilmeli ve oriiıral kııllanırıa kılar,ı,ız_l,ıııda yazlıralıdır,

f. Ern... kuvveti bu sistenı için eıı az 35 Mpa olıııalıdır,

; 6-uy ronrusındaki aşlnmasl konrp.r.ızitte 1,akın olııp.I p,maz olnralıdır.

h. Toz floro alumino silikat canı partikülleri. poliakriıik asit ve eser nıiktarcliı 1ıigıııcııt içermelidir, likit ise

poliakrilik u.ı,, |oıiuurik karboksilik asit ıe distile sı,ıdan oluşmalıdır,

i. Cam iyonomer dolgu nraclrlcsiııiıı rcııklcri btıltıı-ıııııılı bıınlar Al.A2. A,-1 \] ), t}l,82,B3'C4'Bw

,wHiTE renkleriııien olı_ışıııalı rcı,ık skiılasıııda l}l i,e WlIiTE reııgi ıı'ıiı1l;ıl'lı lııılı-ıırmalıdır'

j Renk seçen.kı.;i';uı.;e göre tek ı,cnk ve},a as()ı,ti olarak sunulmalıdır,

k. kondanse edilebilmeli ve posterior boıge',iişlcrincle ralratlıkla kullaırılabilıııclitlir'

l. Camiyonomer dolgu materyaliııin ,,",tı!şn.,. s|ircsi karıştırmanın baŞladığı aııclaı'ı itibaren 3.5 dk

olmalıdır.
m. Flor salınımı yapmalıdır,
n. Flor salınımı 3Ogünde l2() pıg,/cııı' ı,ılaşnıalıclır,

i. l:ffiİİH]İtlİ." fiızıa ıo sn. karışabiınıcıi i.irtin kapsiiı kırcıya ihıilaç tlıırıılmadan sadece kaPsül

' 
tabancası ile kullaırınra tıygLıı1 trlıııalıdır,

q. camıonom"rdoıgrmadh_esi rnnrunrilonel sertleşnreli_ örtücüiseışıkla 1ıtıliılıerizeolmalıdır,

r. yüzey ortuctı i"ı.'r,* dizilinıli naııo doldı_ırı,ıcı,ılardaıı oluşn,ıalıdır,

s. Yüzey örttıctı Adeziv l.ı.loı.,()ıller içermeli \1e cıııll ,o'ro'r''.r. kompoziı rc c'liŞ ıiiz-eylerine de

bağlanabilnrelidir.
t. Örttıctı materyalin filnr kalııılığı cıı f-azla ,l() plıı olııralıdır,

u. istenilen renklerde toplaıııcla 5() kap.siil ile biılikte l adet kapstil ktıllıı'ııııı tııhancası ve l adet nano

dolducurulu 4nıl'lik örtüıcii verilıırelidir, ,lıi ıc iiretici firma bilgisi yer
v. Ürünün orijinal anrbala.iıı-ıııı tiz_criııde reııgi, grıııırajı, soıı kullaııma tiırı

almalıdır.
w. Ürüııiiır raf öııırti en az_ j() aı ıılııııılıdır
x. Üriiıriin özellikleriı-ıi ,,e kııllııııııı şeliIiııi ııııliıt;ııı tiıı,liçc ktıllaı-ııırı küliıı ıızıı "lııııı
y. Ürüıııüıı MSDS iılıı-ıalıc]ır,

A.D.



z. Ürün Szİğlık Bakaırlığıııcliııı oı,ıiır lı tılıırıılıdır,

aa. Numune verilecektir r c ılLtıııı,ıııc deııe ıııe s()|ıtıcLı ktırı-ın-ırııı beğcı,ıisi ilı,uı,tılttısunda alımııra karar

verilecektir.

3 C MIa R l)() l.(;t \lA|) l)lıSl

t,l t- (,i \,,\ |):\

a. Kalsiyum Hidroksit bızl ı ( İı tıtlotbrııı içcrikli) geQ ici kaııal dolgı-ı ııııttcı,\ ııli tılıııalıdır

lııralıd ı r

a. GCp GLASS FILL ve GCp GL.ASS SEAL. rcstt,ıratif ürüıırler için nrontınıcrsiz koruYucu kaPlama

b. GCp GL.SS, GCp GLASS Fl1.1- r,e GCp (;t.ASS SEAL'in yüzeyini ilk ıı1 ıl.ılaıııa fazı sırasında nem ve

salyadan, ikinci uygulama. r11,]didehidratasvtıııdan korumai için kullanılaıı silikon bazlı bir

kaplamadır. ccp dı_oSS. GCp cı,ess Fll-i- ı,e GCP GLASS SEAI' ıııatcrrılleriııi modüle etmek iÇin

kolay bir şekilde kullaırılır,,. n.,.,..ryuiin 1iizciinde korııyı-ıcu bir kaPlaı"ı'ııı ıılrıŞtıırarak üstün ürün

karakteri stikleri sağlar,

c. Bir ürünün ı.uııa,rul_, bilgileri ıır gıılama srircsiııce saklaı_ııııalıdır,

d. Endikasyonlar
e. GCP GLASS FILL ve GCP Gl_ASS SEAL, i"irtil-ıleri için koruyucu kaplaıılı

f. gi, *uçtu,rlİI-JS'Ör"SS,ıı bir karıştırnrtr pcdi. ı eya,karıştırma kabı lizcriııc clağıtın ve kalın bir cihaz'

pamuk pelet veya tek kullanıı.,.,ı,t t,rİl-İİ. i,.'." bir kaplamatabakasıııı taılli,ılllcül 'aPılnııŞ 
dolgu Ya da

sealant üzerine uygulayın, ^^n ^I .-..eQ ^,...,,L ,.ı,rlriç,.ıkarılclıktan Sonra
g, Dolguyu şekilleıiJrm.ı. içi,, tıir ı_ııatris kııllanılırorsa. GCP GLOSS aııcık ıı]ıtris çıkarıldıktan ı

uygulanmalıdır.
h. İj: Kullandıktan sonra şişcl,i lıcn,ıen kapatııı,

i. Dolgunun her bir yüzeyiııi birişıkla teda. i cilıazı, ile maksimunı 60o(' sıcak|ığa 60-90 saıriye boyunca

j ;:i;j:n;J"1,[İ:iiiil1!iİr:Ö,X:İ: :,]llllrın ve doıgı.ı yüızel,i ıi ılclı tlras1'oııdan koruırıak iÇin

' 
uyurlunan yüzeye İekrar G('l) (i,I-()SS tı,vgı"ılar ııı,

k. GCP GLOSS aıtıkları bir tr,ıanıtık peleti ile alınalıilir,

a. Nihai Bildirinılcr
l. Bu ürün sadece bir diş hekinıi tiırallırdaıı bıı kılır.ıızda tanınrlanan Şekildc ıır gıılaırıııalıdır'

m. GCp GL.SS, maddeye aleı-iisi oın,-, ı-,u.rtoıor.la ruılan,İn-,amalıdır. Aleı'iik ı'Ç'ıksivoır durumunda' heınen

uygulamay, orra.,rr" ve lrasti,,-,,ı., bir hekime boş.,u.n,u,n, 
'ugıuy'n. 

Malz-cıııcr e bilinen aleriisi olan bir

n. aŞtl,Ş[Pu:!Şr'İJ',:,:',l,.]llfilİ[||],l,,, 
,Icı-ııiıs etnlesi drıruıııı-ıırdtı. tıcılıııl stı ilc yıkayııı ve tıbbi

yardım alın.

o. ccp clossJl'İ:a (78 .lr) i.izeriırdeki sıcaklıklarda saklamayııı. Sr-ııı kiıll;.ıııı'ııa tarilıinden sonra

kullanmayın.

36.LEN,l,ULo
T. Purlun,ııaz çelik tılıııalıılıı"
2. 25 nım boyutı"ıncla t,ılıııiılıclır,

'^ 
B*§[lilTlİi\.]'İ:;lİİİl]İllıı 

artısındı krıııiıı [ıtır ı,ıııı.ııı öıçiiııııesi ııııiıe ıı lıı ıııili ı-ııetrik ölÇtisti olı'ıralldır

5. En az 134 dereccl,c kac]aı, srcı,il ctlilr,bilıı,ıclicliı"

6. Farklı numaraları olıııalıtlır
7

b. Öncedeır karıştırılıııış l]astı şı rı ılga liırııı ı-ıı-ıılıı ı,ı

Çapraz koırtaıı,ı i ıı ası,tı ıı ı,ı tj ıı leı,ııek içiıı tck kıılla ıııırrlık ı"ıçları btıl ı.ıııı ı,ıııl ıtl ı ı,

kaııallarda. 1-ıı-ıl 1-ıa 
(i ı,t tı l cı-ırer c 1,ıtı l 1,ıiıtııı-ıı ide. apcksitikasvtıı,ıtliı, gcç ici kaııal doldurnrada,

d. iltihaph
dalrili ve lrarici kök ı,esorlısi r tııılarıııcliı kiıl laııı l ırralıdır

e. Anti-bakteriyel etkisi c,ılı,ıral

e
38-EDTA JEl,

ıtl ır. Racll,tı tıçıak tılııralıdır

Diı



l. $,r,ngu içerisinde Etileııc]iaıııilltctlaasetikasit.ieli olıııalıdır.

2. Krem kıvamında olnralıdır,

3. İdeal vizkoziteye sahip olııialdır, 
ıllaııılabilmelidir1. Ş.İurvon, lubrikasyon ve kök kaııal tenrizlcııırresi için kı

5. Raf ömrü 24 ay oln-ıalıdır,

6. Ürün CE belgesiııe sahip olı,ı-ı;,ılıtlır,

7 . Komisyon Taraflı-ıdaıı Beğcııilıııcliilir,
39_SPREADER (20.25)

l. Blirt., 
".balaj 

şeklinde olııııılıtlıı"
2. Parmakta uygulanabilir tipte olıı,ıalıdır,

3. Sapları plastik 
"]rp. 

,..ı.iendiıilnıiş ıllımaı,ıı kodlarıırda olnralıdır.

4. Sterilizasyona uygun olnıalıdır,

10. BoYT,r]RLoK
Esnek olııralıdır. k ı rı l gan ol ıı,ıaı-ı,ı;,ı l ı ı-l ı ı,

Çeşitl i ebatlarda cıl ıııal ıd ır ['lzcrlc ı,iıı,-le ebatlarıııı belli cclen ebatlarda olıııiılıtlıı

Asoılİ kutularda ra da sorti kı,ıtu lıırtla olıııal ıdı r

steril edilebilnıeli. steril edilirkcıı sı
Ulusal Bilgi Bankası kodu tılı-ı-ııılıılır

ffileriiz-cı.ilıtlc1.ıliıklllı.klılJıı.ııllılı::!i1i,,|:,iiize1cltlcctıııt.ki.-.iııiı-ıccgreııli.dokıı
dosttı. aron,ıatik kokııltı. l-,ll|lCll1,1 l\ı\ iüılllıldal r rlıllıı:llk o.1ıı,ııılıclır,

.Z-irıkonyuı,ııoksit.,..1,.,nd1.1ııılltıı1.1cli.ırııltilcc.lilnıiştılı.ııalıdır.

. 2 granı tek ktıllaıııı-,iı,ı..,i;,ız ]()() ııtlctlik tıı,i.jiııııl aırı[ıala,iıııda olıııalıclır,

. Ürün güveıılik [-ıilgi liırnıı_ı tılııııılıtlır. UItısıİl l}ilgi Bankıısı kodı,ı t-ılı-ıııılı..lır,

42. PAMUK(Rt]1.o)
@() ade1 1ıiııı.ıtıli ).ıllıı_ıalıılır.

Her İulo en az -5() adct 1,ıaı-ıırık içcı,ıııclitliı"

Pamuıklar yı-ııı-ıı-ışak scı,tlikı,e iılı,ı,ıtıl ıtlıı"

steril edilebilnıcl idir
Ürün konıisyonca beğcııi lı,ııcl itl i ı"

Raf ömrü eıı az_? r ıl olıııalıclır,

1ı kısııı ı criıı,ıemelidir

43.AKIŞKAN KoMPoZiTTnK 1,i'i P
tla krıllaııı lalıi l nıelidir,

b. posterior ooıgrıu,.r-, altında kaiclc olarak. 1ıit ıe f-ısstir örtticü olarak kııllııııllı[-ıilıılelidir'

İ. ft[[:ffi:;l,|,l;*fllİİ]]İ:İl*ll.,ı oratıı ağırıık oıarak 7o65. haciııı tılıırııl. " "i,i olıııalıdır

e. Naııofil yapıda olıııalıdır 
^ _!__|.ı,,.., __ 

l() ııı,ıı. ııanoöbekleriıı
f. Silika doldurı.ıctıırıın biiytiklij!ir 75 ,,"",,,, 7il,ktı|ı}a doldurı,ıcrını-ııı biiliiklıiği1 :

btıytikltığiı 0.(l_ l ._i ır_ı iiron t.ıiiı ii l. l iiğiiııdc tı l lııal ıd ı r.

g. Ürtlin ciİi raransiloııtı sağliıııııılıtlıı,

;. Rad1,oopak,-ılıııalİdır, [iliıritl içcrıııcı-ı-ıclidiı,

i. Radyopasitc değcri l,ti9 olıııiılıtlıı,

I t:İ,T",.,ffi;}-.ii'*il]:i;i],,',:Ill İ;,],,:l'l]l]],1T,. *.,,,", kesiıdiği 7-tıııı rı] .ııı, ı kaıırıaııdır, (tiksotropik

, İlİ;lİİ'b'r,,* A3 reııgi cı-ı ı,ı,ı.-l() sıı. diğcı,ı,eıılıleri isc cıı az- 2() saııiıctlc 1'ı,llilııeı'izc olı'ııalıdır'

ır.ı. Al. 42. Aj.,\j.5. Aj.l]1.1]].( : .ıı:,i ıı ()1-ıak olıııiır iir.r..,-, u) ı() ı]eııl' lılıcı'ııllıilı olı'ııalıdır

l1. Aınbalajında 2 ıclet 2 grırı-ıılllr Şıllll$3 ıc ]tı ,ı.let.nıctal ağız iÇi ı-ır'gı-ılııı'ıllı ııe ıı l'iılı'ıı-ıı-l-ıalıdır"

o. Ürüıı orijin"ı un.,t_,oıui, İçindc l tiı l.çe ktıllııııı,ıı kılar ı,ız_ı,ı tılı-ııalıdır,

p. ürün CE.,rn,ıoriır,.indıı olıııııl, ,. tr., tır..lligıi orijinal aıııl'ıalııiı üz-cı'iııtlc ['c]iı'ıılılıcliclir'

44.LOKAL ANL]Sl,EZi
a. 2-..' l i k aıır pı,ıl lercle ol ıı,ı ; ı l ı ci ı ı"

b. En azclört y,ıl mivacllı tılııiıılı..lıı,



a.

b.

c.

d.

e.

f.

o

h.

j

c. 20'lİk ve),,a 50 ' lik ambiıl ııi l ııı,cla olıı,ıal ıtl ı r

ER l-T NA ı..a;L.s

rüıı özel işleı-ıı görııı|iş M-ııirc \ iTi alaşı ıııı ırdaıı yapılıyor oln-ıalıdır

Ürün beş adet cğedeı-ı olı-ışı,ı,ıalıtlıı"

ürün pek çok diş kök kanalıı_ıı cl,ı lirzla iki ııilct eğe ile lıazırlıyabili,vor tllı_ı,ılılıl.lıı"

Ürüııün kesic]i c,likdörtgen tılıııııl ı..lıı"

Üriin dikdörgeıı kesicli eğc r ııtıır ..liiz_lcıı_ıiııtlc ı,ırerkez tlışııra cloğrıı koı-ıtıııılııııııııılıtlır,

Ürüıı döııiiş lıareketi r ılaıı lıır ı,ılııı.ı lıaı,e l,cıi şekliırclc olı,ııalıdır,

Ürünönccc]elıstcrilcdilıııiş[.ıii:ıcı.lcriçiııtlcgı-.lırıelielir.
Ürün tek lrastada kı-ıl laırı l a[-ıı l i r tı l iı ı,ak gc I ı,ııc l i clir,

Ürünün contra aırgle içine uiı,clı sal_ıı l 
,l 
ıı,ııı,ı iılnıalıdır.

ürün kaııal içinde hareketi sıı..ısıı-ıilı dc[-ıı,is ıtıabilırıcsiııi sağlaıı-ıak acllı-ılı tlıılllı gcı-ıiŞletilııriŞ bir alaııa

sahip olıı-ıalıdıı,.

Ürüıı bıçakları karıral içintlc r ıılııızciı iki ııtıktııdaı1 teıııas etı,ı-ıelidir,

Ürün IS() staı-ıclart cge renklcı,iııtlc kola1 sıı,ılaııabiliı, olıırıık gelıııclicliı"

ürün ilk eğesi lıırriç lıepsiı-ıiıı ill. çıılıları-[S() reırkleı,iııiır belirlecliği stıııtlllı'l !-iı})llıı'da olmalıdır'

Ürün sarı reı-ıkli ilk eğesiniıı çiılıı () l7ıı-ıııı tılı,ııalıdır,

Ürün değişkcı1 taperli olıııalıtlıı"

Ürtinün eğe bor ları 2l. 25 r c l lı-ı-ıııı ı_ıztııılııklirrıııda tılıı-ıalıclır,

Ürüıı cror,r,ı_ı tltıu,ıı prtısecliiı,lcı,iııc rır,gıııı çlılışıbilir olıı,ıalıclır,

Ürtin sortie tılarak stcri l j l ii ıııııl,ıılııi laı'tlı gei ıııelİdiı,

Ürün asortiç- tılarıık X l, X2 ı t \] ıılııriık uçlıııelidir,

Ürün keııdi steıı_ıdartlırrlırcla ill, cie lıariç (-iııtta Perctı r,,e Piıper I)oil-ıtlcrc tlc ,lıiıil'ı tılı'ııalıdır,

t, o i,r (; tt (;,\
k kaııallarınııı tanıiri anıaçlı cıliıcaktıı

a

b

Materyal
Materyal

iır kııllaı-ıııııı ,.liş kö

Mineral 
'l ritıxide Aggrcgate içerıııelidir

kök rez-cırhsiriıııı,ı ıaı-ıriri ve aynı zanıaırda
Materyal kök tanıiriııiıı yaıııııtlı-ı ııpeksifikasyon,

k.

m,

n.

o.

p.

q.

r.

S.

t.

kııafaİ ı-ııı.rter1 ali ıılırrıık ilır kııllıı,ıılzrcaktır,

d. Materyal sirl stı ilc lıiızıı,laııal-ıilir tılacaktır,

e. Mater1,,al 1,cı,gı,rlııılıI. 1-ııketlcı, l,ııliııde bir kııtıı içerisiııclc 5 1-ılıi,eı ],ıılııı-ıacıık

şeki lde tılırral ıcl ı r,

l'. Diş reı-ıgiı,ıcle (bcr ıız ) tılıtcaktıı"

g. Kullaırıı-ı-ıı kolaı tılııcııl,tıı"

lı. Keı-ıar sızclırıı-ııız_lıi,.ıııiı sıılıip tılıcııli ve baktcri istilasıı,ıı az_iılııe ı tti,i,i tılacaktır

i. 'I'esliıır tarilıiııdcıı iti[ııı,cır cıı ı/_' r,ıl soıı kııllaı-ıııra taril,ıi iılııııiı,'Iıı,

iKoırrisvoırtiırtıllıltlllııtleğerleııtliı.ilı.ııekiız-crc()ri.iiııalaılı[ıallıiıılılllltl-ıir)adet
ııtıılıLıııe tııı,iıkı [aciıkt ıı ,

47. PoLiSA.l FIRÇASI
, Mikromotorda kiıllanılıırıık i,izcı,c lirça vc steıııılartlara uvgun olmalıdır

Mikromotora uyuınlu olmahdı ı,

Dezenfekte edilebilnıe]i. st.riı cdilct-ıilnıeli 1,iiksek ısıya dayaı-ııklı olııralı

Çabuk defbrı-ıre ol ıııaırral ı

Ulusal Bilgi Baııkası kotl,ı-ı r-ılıı,ıiılıtlıı,

L A A 1,[.

Dentalkullanımauygullkeılı'liııtlcılaktiflcşcnkapsüıltbrırrı-ıııdaolnra!ırlıra.

b.
c.

d.

Non gamnra-2 olmalıdır,
+OO ,İg. Karışımda 400 ı-ırg, cir ıı tı]nıalıdır,

Y"++.S"Cıınıtış XlO Kalai,iı"] 5, i l}akı r i çcrıııelidir

rOĞAts



e. ğin1.o iÇermemelidir,
f.orijinalkutuüzeriııdeürüııiçcrigitıelirtilnlişolmalıdıı..
; Orilinul silindirik kı,ıtu içerisincic tılnıalıdır,

h. Kullanılıııanr,ş 
jrt," ı.apag, tır.l kilit sisteı-ııiııe sahip olıı-ıalıdır,

i. orijinal kutu tır.ri",ı. ön-iş",,eti tılıııalı \,e ıı[ımarası yaz_ılı olıııalıdır,

j. ğİ,l.rtrau 50 adet kapsül aıı-ıalgııııı olnıalıı-,lır,

k. orijinal ı.rt, ur.rinJe tı..ti.i tıiıı,ıa isnıi ,e ltıgosu olmalıdır,

l. Orijinal kutu üzerinde soı,ı krıllaıııı,ıa tarihi ı,c İretinı nunlafası yazılı olıı,ıalıi_lır,

m. Basınç dayanımı l saat için 2l() jVll'a olıııalıtlır,

n. Basınç dayanımı 24 saat içiıı _i i() ]VlPa olıııılıdır,

o. Statik süııı-ııesi %o 0.05 olıııalıı,lıı"

p. Boyutsal değişimi o^ |0,02

q Çaİışma süresi yaklaşık 4 dk olıııalıdır,

r. Uygulan,ıas,, voe,nluş*1:,." cilılanıası kolıy olmalıdır,

.. Ütlİ.*rn.l tİzi[sel özelliklcrc sııhip olıııalıtlır, . 
1

t. yüksek t oyrt.ui .tabilize için dtişül siinıııcl c ve geııişlen-ıeye sahiP olıııiılıtlıı"

u. Yüksek basınca karşı dayaıııklılık gösternıclidir.,..

v. Korozyoııa karşı yülsek dal,anıklılık göstcrıııelidir, . 
:

w. Üretici tırnıa ıdo z a*a ve lS( ) l js9} bclgclerine salıip olınalıdır,

x. Ürün üzerinde hologranı olı,ııalıclır,

y. NIoM ,.yu u.nr.ri,.r, kı,ırtılıışlarıırcla üırtiııiiı,ı kalitesi oıraylannrış olıııalıtlıl"

a. Hipoallerienika;ffiör..ıligi oriiinal ambalajıııııı iizerinde belirtilıılcliılir

b. Sıvılara karsı dirençli olıııalıılıı,
c.Burunı.,....,n,,,.*kıinik..,ıa.cııalıbilııreliıcsabitkalabilnıelidir.
d.
e.

f.
ob,

h.

i.
j.
k

Cam elyali içernıenıclicli r,

Enaz 3 katlı olınalıclır,
Ürtin ori.iiııul u*uuır.İ, i.izcı,iııilc soıı.kı,ıllıııııııı tarilri lırılı,ııııııırlıdır,

Latex içcrı-ıreıııeli .._,ı_-,,.,,,r.ııi;ıi llıı,ıl_ıallıiıııııı tiz_eriırclc bcliı,tilıı-ıclidir,

ürüıi Cl,: standartlarııla Lı\ gtııı tılı-ıııl, ,.] ı-.,.', iızeııigi aııl[-ıalııiııııır i-iz-eriııt[c l'',e iıııilıııclic]ir

Elyaf içcı,ıııeverr- askı lı ıı,ıaskc

Üİtin kon,,isyonca beğeııi lı,ııe l iıl i ı"

Raf öııırti eıı az2 ü,ıl olıııalıclıı"

K U \l K\ ı)Al)

Biyolo.|ik olarak ıiötral tılıııııl ıılır

Absorhe edici tız.eIliği 1 i.iksck tılıııalırlıı,

; l l) ı ıi l, iN Nıı l5 ıt (l

Fabrikasyon olnralıdı r,

H.. puÜtte En azZt|tl attct tılacaktır,
g Joİ oi iü. yönden dokiı l arı zi:iı,ar verıllc ın elidir,
"n,İr 

l,;l, rJ l,,urao1,, k ı,ı l l a ıı ı ııı k t,ıl a1, l ı ğ ı sıığl anıal ı d ı r

Orij inal aıııbala.i ıırdar t-ı[ııııl ıtl ı r"

Lot ırı-ııııarası ol ıııal ıd ı r,

5l.TİRNE[,
a-. p*lirı-ıııraz çel ik olııral ıd ı ı"

b. Sarı- Kırmızı ve Mavi rcııklerı,le olıı-ıalıtlır

Kort,ız-yoııa dirençl i t,ıl ı,ııal ıcl ı r,

Amhıitl1 |izeriı_ıc.le kaııal cğcsiııiı_ı ı,ırlı_ıriıı,lılıırı bı.ılı.ııııııalıdır

200,,(..ye kaıdar stcı.il ctlilct-ıiIiı ıılııııılı,,lır.

a.

b.
c.
d.
e.

f.
o

h.

c.

d.

e.

f.
ob,

Bl istcr ambalaj lardıı ol ıııal ıtl ı ı,

Koı-ıiisyoıı tarali ııdıııı clc ğerlc ııdirilıı-ıck iizere l (bir) adet ıllııllLııle bırııliıliıcaktır

ıK (] Nt \l

oıp'



ü - l 0b' lük p'akatler şeklincle cıl ı-ııal ı

2-Tek kullanıı,nlık
3_AğızageIcı-ı ltısıırı hastııırııı t,ıral dokulılrıılı iıite etllle) cCck şekildc plastil,tı:ıı

yapılnrış olnıtılı
4-Bükülebi l i ı, t-ılıııal ı

5 -Toksik o l ı-ı-ıaııra l ı. l atek s i çc rı-ırenıel i d i r

53. GEÇiCİ ııoı,cu MADI)ESİ .:.__..l:l lll ,.. ,l,,| ,,l,.",n L,rıııtqııı.
1_Giriş kavitcsiniherınetik olarak kapaıııalı. lı(ik kanal sisteı-ııine pcriratlil,.il]t'ı tltıktlların koı-ıtalrrlllaSyOllLl

önlenmelidir
2_Ağızsıvılaı.ıırı ı-ırikro organiz_ıııaları ve diğcı, l.tıııtaıı-ıiı-ıirı-ıtları yiizel'de tLıtılllııll,ı]l lt['ıstlı'be etıııeırreliclir'

3_pulpa odasıı-ıır y,erleştiriİeıı kiı,ııyasal rıe aı,ıtiscl-ıtikleriıı SıZı-llilSltll ellgcllcılıcli,.iiı

4_Kanal içiı-ıdcki aıitiseptiklcı,lc bozıılrıraı,ıliılı r c criır]eniclitlir,

5_Kaviteye ı_ııgı_ılandık,r,,,,, *,,,,,r" sertleşıılcli re [ıtı sertlcşı,ılc kısa zaıı-ıaııcjıl tıllıılllı,lıı,,

6_çiğneme kı_ır,vetleriıre karşı ı eterli ırrekirııi], dııı,aııcı cılıııalı. aŞllll1ltl göstcl'ı-ııcııı':iiıliı"

Kaviteden kolaylıkla söktitcbi l nıetidir,

7_Cam şişelcrde olmalı r,e eıl llızla 3O gr. ağlı,lıglııda olıı-ıalıdır,

s4.Ni-Ti DöNBn sisTEM sETi
içerisiııde ırikel titany,ııııı eğe seti. cğc:cti ile ı-ıı"ı_ıı-ı-ılı-ı gı.ıttlıa Pcrcl-ıı, iliill'l

point de olıııulıdır. .ı . . . , ı_,,.,,ı ,ı.,, ı ,.,.
K.oı-ııis,voı-ı taraflııclaıı ılcğerlerıdiı,ilı-ııcl, tizere 1(bir) sct ııLııllLılle [-ıırlıliıllıe ,ıLtıı',

Ni'ti döner eğe seti .ı ı: ı: .

l.kanal t.du,,iri buşliıı-ıgıcıırclaıı bitiıııiııc lıtıtlar tek set kıı|laırılabilıı-ıclitlıı"

2.Kaııalcğeleristaı-ıı-lartcğcreırkkcıdlaı.ıııtliıolacakıır'
3.Reıık l.ııılkası olıııı liaı-ıal cğeleriı,ıiıı [,ııırlırı ]l nrııı-3l ı-ıııı-ı aralığıı-ıdtl tıllıe lı]'ılı"

4. Tiiııı bi t i ııı eğe leri ıli lr rıç l arı yı_ıvarlat ı l n_ı ı ş ıı l ııral ıcl ı r.

5.Tüm biıinı eğeleriniıl Optiıııal donıiş lıızı ]50 deı iıidk tılırıaiıclır,

6. Her bir cğe gı"ı_ıbı.ıı-ı,_ıı-l silrtisi ayrı olal,ak slıııır allııabilıılelidir,

7.25mn].likstanclart[-ıol,cllıkiherbireğciizcriııdel8"l9.20ve22ıırı-ı-ı.leişlıı..t
a. [ıı-ılı-ıı-ıı-ııal ıci ı r,

8.Setiçcrisindelrertıircğciçiııgerekeılttlrl.tleğerit-ıclirtilnlelidir.
9.Eğeler crou,ıı_dcırv,.,.,a.-..,, step back r(jıııcıııleriylc kııllaıııılla Ll\/gLll1 tilıı-ılilı..l ıı"

10. Reci1_.ıı.okal eırdoc],.lntik ı_ı.ıoior bı_ılı.ıı,ııı_ııttlığıı_ıdaı_ı rcciprokal özcllik

a. bı-ılrııınıayacaktır,

Ni-t'i t)öner Sistem Seti Paper Point

1. Ni Ti eğe seti telıarlaııııa LıygLtıı c,ılı-ı,ııılı..lıı,

2. Uzııırlııklaı,ı cıı tız l7 ıııı,ı-ı olııalıclır,
3. H., ,-,,.',,-,,,u,], |up., ptıiı-ıtte ]So staııclartıı-ııı göre ke ıııli rcıık kcıclı_ıı-ırı

i. taşıy,anişarret olnralıclıı"

4'Kanaliçerisiı.ıdekisır.ılarıemebileccli(izcIlikteolı-ııeılıclır.
5. Üzeriııje ölçi.iırr içiıı rızıııılı_ık işarctlcı,i tılıı_ıalıdıı,.

6. Kutıı içerisira. h., tıiı.t.ıitiırr NiTi cğesiııc Lı},gLıI,ı eıı az j0 a(lct pıılıu1

i. poiı-ıl l-ııılı_ıırııral ıclır.

Ni-Ti l)öner Sistcın Scti Gutta Perclıa

1. Ni Ti eğe seti teparlarına uygun olnıalıclır

2. Uzuırluklar1 en az 30 nım olmalıdır
3. Her nı_ımara Glıtta Perclıa,da ISo standafiına göre keırdi reırk kodrıı]ıı

4. taşı_van işaret olı,ııalıdır,
5.KanaıiçerisindebitiıııcğesineLıygLllltıkııııraözellikteolııalıdır
6. Üzeriı,,je ölçüırı içiı,ı ı-ızuırluk işaretlcri tılııralıdır

7. Kuttı içerisinde her bir bitim Ni Ti cgcsiııe Lıyguıl en az 30 adet Gtıtta



8

9
C

Perc'lıa bulı.ıııırral ıclır
al dolduınıaya Lı) gtııı olıııal ıclırTek gutta perclıa kaır cu

IoN t] l() ıl rloı, ı;tııı,r ııli
çsiı|dc cıı az 0.40 gr toz.O

lrıl1,1 Şlll | Ş lıalde minimum

k iltle l-ıe lirıilııriş olnralıdır
ııııılı.l ıı,.

l Orjınal an-ıbala.iındaki set en az 50 ıdct 1-ı;.ıket kaps iilltik olnıalı lrer kı

likit bııluııııralıdır sııl' caın ionoırıer cltılgtı ııraddesi ller bir kapsüldc

YN B,\SI VE Ş lrl
Paslııırıııaz çel iktcn
En a,ı l j4 C ve kacl

Markası ve flrıı-ıa lt

Ayııa başı ebat vcı,

Ayrıa başı ile al,na

.l2 gr
0,14

ml materyal olmaldır,
2. Ürün yükseı, uirı.o.it.ıJe olmalı ve bı"ı özelliği kullaııım kılavuzunda [-ıe lirtilnıelidir,

3. Ürtln'gisfenol-A ve lleııa içermenıelidir,

4.PosteriorDişlerdedainıidolgunıadttcsi.sütdişleriııdedolgunıaclclcsiıckoıırpozit
restorasyoıllarııı altlıra kadide nıaddcsi tılarak kul lanılabilmelidir,

5. Yetişkin hastalarda daiı-ırai dolgu nlaclılcsi olarak sınıf I ve StreSS biııı-ııcr cı-ı sııııf II'lerde

kullanılabilnıeliveor.iinalkullannıakılar,uzundayazııalıdır.
6. Ern.,r. kuvveti biı si.stenı için en az_ 35 Mpa olnıalıdır,

7,6aysonrasındakiaŞlnmaslkompoz,itte}.akınolup.jpmazolmalıclıı..
8, Toz tloro aluır-ıiııo silikat cam paılikiiİlc,i. poliakrİıik asit ve eser ı-ııiktııı'rllı 1rigııreııt iÇermelidir, likit

ise poliakriıik urli. p,rıibazik karboksilik "it " distile sudan tıluşıııılıtlır,

g. Cam iyononrer dolgı-ı nıaddesinin renklcri bulunıııalı bı-ınlar Al'A]- l\l '\]'5' Bl'B2'B3'C4'Bw

,wHil.E reııkleriııieıı oluşmalı renk skalasında Bl ve WHİTE reııgi ıırı-ıtlakıı bulunmalıdır,

l0. Renk seçe,ıekıeri taıete gtıre tek reıık rcya asorti olarak sunı'ılmalırlır'

l l. kondanse edilebilıııeli ve posterior trııgc'dişlerinde ralratlıkla kullanılithilıı'ıeliciir'

l2. Camiyononler dolgu ıırateryalinin se,tlişı-,ıe süresi karıŞtırmanın baŞIatlığı aııdan itibaren 3'5 dk

olmalıdır.
1 3. Flor salınııııı yapıııalıclır,

l4. Flor salınııırı 30'gtindc l20 pg/cm' tılıışıııalıdır,

İİ: [Xİİİİİlro,]|}İ]İİ'J.n furıu ı0 sıı. karı.sabiınreıi iirüıı kapstiı kırcıy,a ilııii iıç dııyıılmadan sadece

kapsi.il tabancası ilc kııllaıııma uygtııı tılıııalıdır,

17. Canı ıonomef dolgu nıaddesi konransi,,,ınel sertleşmeli, örtücü isc ıŞıkla 1roliıı'ıerize olmalıdır'

İ 8. *;;;&u.u i.ı.Tr^ dizilimli nano diı l dı,ıruculardaıı oluşmal ıdı r,

19. yüzel,örtücii Adeziı ı.ılonomer içerıııcli ve cam,u'''o''''.r. komPtıziı ıc iliŞ 1'tizeYlerine de

bağlanabilıııelidir,
20.Örtticıimateryaliı.ılilıııkalınlığıeııIiızla40pımoln-ıalıdır.
21. isteııilen reııklerclc t.plamda so ı.oprtiı ile birlikte l adetkapsül kııllaıııııı tabaırcası ve l adet nano

doldııcurulı.ı 4 ıı-ıl'lik örtücü verilıııeliclir, ı.._ıı^.^_^^ ı,,,.iı.i r,. ıirctici firma bilı, ,

22. ürüııüıı oriiiı-ıal anıbalajının tır.ri,r.j. ,.ngi, granrajl. Son kullannıa tıırihi re iiretici firma bilgisi Yer

almalıdır.
23. Ürüın|in raf önırü eır az 30 ay olnıalıdır

24. ürüııi.iıı özelliklerini ,e kullanı. ş.lİini aı-ılatan türkçe kullaırını kılıır'ıızrı tılıııalıdır

25. Ürüııtin MSDS olnıalıdır,
İO. Ürtin Sağlık Bakaıılığıııdaır onaylı t,ılıııalıclır,

27. Nunıııııe verilecektir r,,e numune .,.*,.,.,,-,a Sonucu kurumuıı beğenisi tltığı'tıltı'ısı'ıııda alımına karar

verilccektir.

l.
2.

4.
5.

6.

7,

8
9
l

ıılıııalıdır.
ıı, stcriliz_e ecji lcl,ıi l ı'ı ıe l i tlir.

ıgtısı-ı iiz-eı,iııdc tıl ıııııl ı,l ı r,

,,-,,,ı.,,,-ıaraları krıııı i sr tıııc a [rcl i rl cııccckti r

,r1-,,,,.ı, birleştiren 1,ııırçı tek paı,çıı iılııralıclır

. En az l34 C de sterilizc edilebilnıeliclir,

. Ayna sapları paslaııırıaz çelikteı-ı olacaktır,

. Her a}/na sapıılııı |izeriııde nıarkası rc tlrııra logosı,ı siliırmeyecek şel

.HertiirlüsteriliZıIS},OllşartındapasleııııııaılıalıvekorozyonaLığranıa
0. Tek parça metalcleır olıııalıdır,

Ar



1'l. Üzel iııde çeııtikle ı tılılıl_ııı-ıırlı. },tizcl i tliiu ,llıı-ıalıdır

1 2. Avrııpa nıeırşeil i olıı,ıiıl ıdıı"

57.MUAYF]NE SoNDt
l. Paslıııııııiız çclikteı-ı vapılıı-ııılıilır,

2. f)eliırı-ııc tıl ıı-ıaıırralıclır

3. Orak şckliııtlc olıııalıc]ıı,

4. (Jzeriı,ı ıııarlıirsı yazılı tılı,ı,ıiılıtlıı,

5. l34- l]-i clcı,ecede steril tılı[-ıilı,ııelidir,

6. Avrtılııı ıı-ıeı-ışeili olıııalıdıı"

58 .PRl]St],l.
l.
2.

J,

4.
5.

6.

Paslaıı ıııaz çcliktcıı tıl ıııııl ıdır
l34-1 ]5 derecede sterilize ed ilebilnıclid iı
Elle tı-ıtulaıı kısıır-ı kal,ı1l"r, ,
Markası, katalog ı"!ııı,ıı[ıt,iısı vi

Çeşitlcıi soruırrlı-ı lıckiııı tara

Avrupı menşeili olı-ııal ıtlır,

ırgel levici tılıııalıdır
e firı,ııa lııgt ıstı iizeriııde cılıı-ıalıdı r

flndaı,ı kııtıı ltıgtlııır seçi lerek bel irlcırecek ti ı,

59. \A lt
Paslaııırıaz çel ikteıı tılıııalıdır
l34-1j5 derecede steri l ize edilebilıııcl idi r

ilaçları n üzerine vapışıııaıTıası içiıi alctiıı saplarıırın pi.irüızsüz, düız kolıır ıçıııizlcııebilir olmalıdır

Markıısı. seri nuıı]arısı ı e firma logtısıı iizcrı nde cılııızrlıdır

İki ı.ıcıı yuvarlak ı c ııçlır 1,5

Steri l cdildiğindc lıtırtızı,oı-,ıa

Avrı-ıl,ıı meıışeil i ıı l ır-ıııl ı tl ı r,

ılln1 çapııltlıı olırralıdı r

uğraırraıı-ıııl ı. reırk deği şt irırreıııeliclir

6l.Si \PATÜ t, t
Paslaı-ımtız çcli
l34-135 tlcrcc
Elle tııtulııı kıı
Markıısı. seri ı

Avrupa ı,ı,ıeıışci l i olıııal ıd ır

l.
2.

J.

4.
5.

6,
,7.

oo.aĞız sı,a.rÜı-tı

-T. 

lUsltıııı-ı-ıııı. çclilıteıı cılıııalıdıı,,

). ilaçlarııı iızcı.iııc )ıapışnlaıı}iııı iı_,iıı iılctin saplıırıı-ıın 1r|iriizstiz, ılıiz ktıllır tcırıizleııe['ıilir

olııralıdı r.

]. l34_135 "(, tlciıttıklavdıı r,c kııı,rl lllır,adir stcril cciilebi[ılıeliilir,

4Yüzeyı,clılcttlczcııf.ektaıııı.ılılillı.sıdal.aılıklıtlll.ı-ıalıclır.
5. Korozl,tııııı iığrııı-ııaı-ıralıc,lır,

6. İki taraflııtiıı iıcıı btıltıırııriılıt,lıı"

1. Üzeriııde ı,ııark;_ısı r,e katalo!] lltllllltfası siliııı-ııcl-ecek şckildc lrllı ıllı ,ılılıalıclıı,

8. Oriinal arıT [-ıılııiıırc,la olıı-ıaIıciıı"
() Avrtıpa ıııcı,ışcili olırıalıdır,

l

2

J

4

5

ikteıı olnıalıdıı.
eiie sterili ze et] i lcl-ıi l ırıel idir,

sıııı kaynıayı engcl leyici olmalıdır,
-ıu,rurua, ," tjr,ır, logosu üzeriı-ıde olnıalıdır

62.SiMAN F,ULVARI
T p"rı"nırıaz çeliktcıı olmalıdır,

2.134-135cleicceclcsterilizeedilchilı.ııelidir.
3.Elletuıulaırkısııı.ıkayı.ı-ıayıcı-ıgcllcriciolnıalıclır
4. Markası, ve llrıııa logosu üzeriııclc olmalıdır,

5. Avrupa nıenşc,ili olıııalıdır,

.G \M F IlLV.\ltl



l .'Paslafıııaz çelil<teı-ı tılı-ıııılıciır,

2. l34-1]5 oC de steril tılııl,ıilnıelidir,

3. Elle tı-ıtıılaır kısııı,ı lıiI\ ıııiı\ ı cııgellcl İcİ t,lııııılıdıı"

4. İki tırtılılı ucı-ı tılı-ııalıdıı"

5. Orijinal katalog ve ı,ilccclttiı"

6. Çeşitlcı,i kurrıı-ır tarııllııtlıııı vcrileı-ı katt_ıltıııl;ııı seçilerek lıelirlcı-ıccektiı

7. Avrupıı ıırenşeili olıııılıtlır,

64.BRiNiStrVAR (l}t.] RN i SH L]R)

-ı 

jlet 1ıaslaııııııız çelikteıı iılı-ıııılıtlıı,
] Aletiıı sııl.ıı siıı-ıiııılarııı yapüşıı]ıt|ııiısı için pi.iriizs ıız dtız, kolar tcılıizle ııcl'ıilir c'ılı-nalıdır,

] l34_13_5 
,,(. .l. tıttıkla,da r.l k,,,,.,, lıaı,a sterilizasvoı-ıiıı-ıda stcril ctIile [-ıilı'ııcliclir,

1. Yiizev ve iılet tlczcı-ıl,ektııırl;,ıı,ııllı l\iılşl davanııklı tılıllalıdır,

5Uçkısıı-ııçilitiıı.a1.1ı\''earıl]Lüt;e1.1iııclecıln-ıalıclır.
(-..Eğiln-ıcvcliıı.ılılıalırrakarşıtllırlııııltlıolıııalıdır.
7.Aletinrriı.ııçııt-ıiiı,iikçalılıl-ıiı.ııetıktiçi.ikçaplıt.ılıııallclır.
ı{. Koroz_1,oııı. 1.ı;ıslaııı-ıızıl,a r c iiı.e riı,ı-ı lıatalarınciaıı kayıraklaı'ııııı lllıtlıllıı'lı kiıı'Şı itlralatÇı i"ada

üıreticillrı.ıılıtlırlıllııclırııeııızlıılgaraııtilitllıılırlıdır.
9 Aletiı-ı tizcı.iııtlc ı-ııarkıısı. liı.ı-ııiı ltı:tısı.ı r,e katıltıg ılttıııi-ıı'aSl siliıııııe r ccck Şekilde olıııalıclır

l(}.Elaletlcritıı.i.jiı-ılılanıbala.iıı-.ıillt.ılı.ı-ıalıclır.
1 l. Avrııi-,ıı ıııcıı)cili t,ılııralıdır,

1.

2.

3
4
5

6
7

TA NCA ,l, Yl(,I
Paslııırmaz çcl iktcıı ı ıııal edilırıiş cıl ıııal ıtl ı r

Aletlerin tamamı için imalatçı firm a tarafından en az iki yıl g aranti verilmelidir.

Amalgam tabancaları 134-135 de rece buharlı sterilizasyona dayanıklı olacaktır.

Alet dezenfelı t aırl a ı,ı ı ıi-j iı ko rcızytıır ıı tı irıı ı-ıı ıı ıı-ı zı l ı

Enjektör şeklinde olmalı, arkiı grtıl,ı diş lerde ktıllaı-ııma LıygLııı cğiıııI i tılıııalı

de ti.iııı ırıateryal bıışaltıl ıııılıd ır. Kolay, sökültip takı lai,ıi l ııı..:l icl i ı,

Pistt,ı,ı itildiğiıı
Avrtıpa menşci li tıl ııı;.ıl ıdır

L(;t1(,İtI l

Cihaz LED (Li glıtl ıııı ııtııı gDi ode ) liııı,ı[ııılı olıı,ıalıdırl.
2,

J

4
5

6
7

cilıılz lsl olıı\ i rırıı,ılıı ıılı l ıdl r,

C ilııız kablos ı ız- <ı lı ıı ıı l ı ..l ı r,

iessi, çalışıııll1ıdlı. r c soğlıtılıa 1ıcrl lıııcsi ıılı,ıraıııalıclır.

LED lambaııı ı.ı çıkııı.tl l *ı lşık ç ıktı sı l ]( X ) ıııW/cı_ıır olı_ııiıl ıdır.

Cihazın üzeriııtle ışık , oguııll.,gl.,,-,l., iilçe iıileıl bir aparcY t,ılıııalıclır,

Tanııümen şaı.j cdilıııiş bircilıaz ilc cıı ıız -l5 clakika ışınlaııia;-aPıla[ıilııl.'li'iil ıc taıxanlen boŞaltılmıŞ

pili şor.1 etmc siircsi ı ııklaşık 60 dakilıı ,ılı-ıııılıdır,
'Pil 

t,iri*ini lıııl,ıer r cı,cıı siı,ıyal tılııııılıtlıı,
pil gıicti pil gl;ııi scı i, csiııilcıı [ıağııllsız tıılrıık çıılışıııalıdır.

l0. Pili lityunr -ioıı olı,ı,ııılıdır

ll.Simaııta,yon,.,u,,,ıclakola1,1ıksağlııııılıkırıııacıylalsaniyelik..tackcı.ıı.c..ıııtıdııolmalıdır
l2. 2 dakikalık dcvanı ıı-ıcıdtı olıııeılıclır,

13. A'3 r e daha ai;ık reırkle ri eıı fazla 5 sııııir

l4. Cihazın fiber iıptik tıcı,tılun çapı eı-ı az l()

15. Gövtiesi pasl:ıııırıaz- çclik olırıalıclır, ı,lczc

l 6. Dezeırfektu,-,,,,,. dc ıı t ıı l ır-ıaterya l l c rı,,_l iı r

l7. Fiber optik tıç cil-ıazı ıııagırctik sistcıı-ılc

l8. Su geçirırıez tılı-ııalıtjır, Pili cihaz-clı,tıı ı\ t,

l9. Cihazın 5, 10" l5 vc 2() saıriye 7-ııı]ıaı1 ıı\

20. Kesiııtisiz ışıli veı,ıııe tıpsiyoı,ırı irlı,ı,ıalıtlıı

21. Cihazın enıis,,oı-ı spcktruıı,ıı-ı dar tılı,ı,ııılı

geniş dalga bt,,,Lııliı ctk i etııreırıel id i ı"

8

9

ctle po liıırerize edebilmel idi ı

ıııı,ı,,ı ol ııralı ve 360 clerecc cliiıT c[,ıilıııeliclİr

ı-ı tL, ktaıı l arl a tc ı-ı-ı i zl e ıie b i l ııı c l i.. l i ı,

ııııı kl ı cılırral ıı,l ır
tak ı l ınal ı d ı r. Defbrıııe ol ıııtııı-ı ıı l ı tl ı ı,

ı ıılıırak tek başıı,ıa da şaı,i ctlilcl,,ilıııclitlir
ırlayabilıııe iizelliği olııral ıtl ı ı

ıt lıtır ı,ıı-ıiı etki etmelidir. dalıaıdır. 43O - 480 nm arası clalg
'lrd.

Çocuk

006aıı
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İZ.. t iltİ, s i stenr i ı-ı c ge re k tı l m zı ıı-ı a l ı d ı r

P IK l,T I|L Mt] Yt.\ x[ıvEri

Kapaklı olı-ııııli , ()ı,ııı lıtıy olıııılı
Sterilizasyoıılı \,c .ı"r.ent.kri. u,,,, ı.llır lıı-ııklı tr-ıolisa.iı cl|izgiin

uğramaııralıcl ı i .

U'İusal Bilgi ]' ı-ıliısı i,tıdu ıılı-ı-ıalıtlıı,

68.PE,rRi KAl}|
l -Purlunrruz çeliktcıı "lır-ıiıl 

ı,,lıı"

Z-Çapıen az 10 cıı,ı.( -2) olııııılıdıı"
l- bto1.1ar,la ve kııı,i, lıar atlıı steril ctlilclıiliı,t,lıııııılır,

69.,tRoMEL
l.Tromnrelkoırı].lc'.:lııülıll;.ılçelilıtcı.ıiı-ıllı]i:tlilıı.ıişolıııalıcllr.
2. Üzerinde taşııııa a" 

"çlı 
1ıııiıcak ktıllı [-ıı,ıltıııııııılıtlır, 

,ııı.ı.ı_stılı kola.v bir şekilde
3. Troınnrelin üsı ı,,,, 

"'*ı" 
lılıvalaııclırı'ılı ılllıılşcti bı-ılıııııııalı ve siirgii SıStcıl]ı '

hareket ettirilip sal-ıi t ] cııebi l ıııcl idi r

4. Kenarlarında çepc ı, lıı.ıl ı.ııı ııııınal ı r,e polisııiltııııı,ıış olmalıdır

5. Yüksekliği l5- 20 t,ırr, çalıı ise l 5- l ti cnı ıılıı,ıiılır-,lır

6. Otoklav ve a SiCül, ,,lısr tıı,itlll Stc ril etlilcbi lıııcl itlir

Paslanmaz çelikteıı
otoklavda k()ı,()ZyOl

N
l. Malzemeler pi-ıSlıı i: ııraz

2. Malzemeleriır lıci i-,iriıri

3-Rulo Eııi eır a;,- -
4-Yaprak Ölçıisti: :

tı lıırah
ıa ıığraırraıııalı

,,ılı,ııııl ı

ı r j()cı,ı-ı'ıjcıı 1,ıcrliırc tılııııılı

1,ıiiı,iizstiz olmalı korozyoıra

l.
2,

3.

4.

5

i] i'ı

çi, l ikteı,ı i ıı-ıııl ctt i l ııı i ş ııl ıııal ıdır,

ıı tiz-eriı,ıclc katııl()!,ııiııl,ıaralaı,ı r"c iırlalatı \,apall i'ıll,t,ıllıl lıtl ı rıızılı cılı-ı-ıalı r,e

si linn,ıesi n-ıti ıı ı li i l ı ı t,ıl ııııı ı-ı ı ııl ı,

3. En az 2 yıl gııraı ,, ı ıi olnıiılıdır,

4. Malzemele.i,, 1,," ıliı 1-ıiiı,iizs|iz rc tltlzgtıı,ı iılıııalıdır,..,

5. Kroıı sökiictiııiiıı ,ı az_ i.i1.\e},a Llıh|ıİiı)=ı,ı .ıcglşik şckillcri ,c ı-ıçlıırı brılııııı-ıllill..llı"

Z. b'oklot, ve stçı,ii: s\,()ııiı..lavaıııklı ı,lııııı]ı..lıı,

7. Man.ıel olzıralı li, ,,ıabiı..,,, j kııtlcı,ııcsi tılııııılı ıe bir bı-ıtt'ıı'ılzı ı'ıtoıııatik tıllıllıl' lıtlıl'ıılıılcliclir

8. Atım gücüı i1 i."i" "ılıtlıı"
7I.PEDODON],Ii.. 

, \SL,\NMAZ (,t,]l,İK KltON (3 M)

Süt molar dişler içi; ,ıllaıııııııı Lı\ gLıı1. ioı-ı \i-('lıı,tı Paslann'ıaz- Çelikteıı r'ıtı'ııllııı'' ıızııı'ı siireli

ve hızlı kullaıııla; ıii: ,,,l,,u,ıl. 1iıı,ııılıı,..l" "ı,""ı,i,],_ .[,.::1,1r 
5 li kııtıılat,dıt rcı ,ıiııı,ılıtlıı"

72.oToMATiIi(.'il^lli.\t.l.,l.\'lK.\\I.\\,lAKiNASISoL(lSY()\t
l. İçeriğinde; poti1 .liıı lıiclı.,,l,_sit. ti,süonriı,,, _ilikırlar.re r,rn]pı.ı., },al)lct ılliı]"\]|lıe lcı, lırıltıırııralıdır,

2. Konsantre haltl,, , ,ılıclıı, l)l I ııı,ılığı l]- lJ "lıııalıdıı"
3. Muhtemel kiı,.ş ı.tı,ılıı.ııı tılıışı-ııasıııı e ııiıe lley,ici ve [-ıı-ılı-ıııaıı kircÇ 1()l'tı,l]ilı'ülll da ı,ızaklaŞlırılıııasıııı

sağlayan özellikı,ı r, ,lıdıı,

+, 
"ronrun're 

çöz-:l l ı ı ıı görıj ı ı iin-ıii ı,cııksiz tıl ııııı l ı tlıı"

5. Cerralri aletlcl.,i,. , ,ii.,r,,,,lLlllll \ t klıı,lıı,ııllıllırıı,ıı eı_ıgelle 1ici olııriılıdır,

6. yoğı.ııı bakıııı ııı.ırclirııtlıııııc [-ı(iliiııılcı,ı,,.'.ü.. aııestezi alaıııırda- ıııikl'iıl'irt'lııjitlc vc labarattıarlarda

kullanılaıı aletleı j ], lııııllı llız_ırIlııııiıclıı llıılllıılllılıilıııeliclir,

7. Üretici firı.ıra l, l ı)l :]()()tl. lSl, i]i ıt,) ll+8_ı:200j ıc CI] scı,titıkiı:ııllı ,lıl]il_, iılıılalıc,ltı"

8. ÜrününTI'TUlIi} ;aytlı l,ı-ılıııiııııılıt[ıı"

9. Ambalajlar 5 ]iıı. , iıı-ılictiicn [-ıitltıııllıı,tlı.ı rt, l.ilirli kapak sistemiııe salıil'ı tıiııı,llı'lıı"

l0. tki adet otoıı,,,], ,,ıin-,,,..,ı-ıakiı,ıısı liııllıııııııııı hıı,ııkılıırırlıclır,

73-ÜNi,r TABI.,, , l,USt
1-Ön Yüız Eıııici ,ii ()1ıiıı Kiğı1 tılı,ııiılı

2-Arka Yüz Sıvı / ,ıez- l'l lrilıı,ı Kııplııııııi ,ılııııılı

a

\e



olmamalıdıı
4,EğelerM-\\ılikeltitanr.ıııı.ıtllııırlılıılııııştılırralıclır.
5. Metal yorgı ııı kııı,;ı viilısck tlircı,ıçii,ıIıııalıdıı"

6. Her blistercl ıl€1 lı,tıldl ıilcti l-ııılııııı-ıiıılı,,lır,

7. l90 blister i ,zcı.iılt{c al)Cl\: l-,ııIııe tırtı tıIitıı ı-ıltıti)ı'iicretsiz olarak re ıi]lll..:li..liı'

8. Sistenre ait, , ()t,[ıü \c gcııis kıııı;,ıl i,,-iı1 ı,ı\gLııl gııttiı-l-ıerclıa laı,ı olıııiılı,i ıı

g.Komisyoırtl.ı.ıdaı1.1cğcrlcııtliı.ilılıel'iizcrcl(bir)acletllLlll1Lll]ebıı.lıl'ıllıelıl'tır

5-Yaprak Miktar, ç 28(),\tii}{ııltıtılıııılı

6-Oriiinal aı,ııbala.iı i,ılıl-ıııii

i_arru"ıı tizerind, ,riı,ı-ı ı.,stııi l.tı|lııııı,ııı_ı tırI,ilri [ııılı_ıı,ııııalı,

8-Malzeıııenin tesl] lc iiz,,ıiııclcl<i ıiı,ctiııı \e \()ıı kı,ıllaıııı-ıı tarilılcriııe giiı,c ııi ıız (])iki 1ıllık raf önlrti

olmalı.
9- Kullanım amacııııi ı|\,guıı tılıııalı

74.KANAI,ŞEKiı,NDilrM},ı{l.]Si1,lt()li,\l,NİTİSl].ti

l. Kanal geniş ,,: g(iıl, (clıı,.tıı,ılr \ C !ı,l]iş lıiııliıl) eğe scçeııeklcri c,ılı,ıılıllıiıı,

2.Herseçeııeğ.;l.etl;ıı..ortıııcucııişklılılıliçiııa1''ı.ırcı-ıkkodı-ıı.ılıııitlı.lıı'
3. Eğe resipro, ııı rıi1.,ıbilceck ş.kiı,.ı.,ılizarıı eclilıı,ıiş olıııalıclır. Arııı zlrııılıııtllı rıÇları keskiıı


