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Çinko oksit içerikli tozdan ve lbslbrik asit içerikli likit solüsyondan mel,dana gelmelidir
Urün ktımis1 onca beğenilmelidir.
Ral ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
En az 80 gr ıoz, 55 gr likit paketlerde olmalıdır.
2.

DÖNER ALET KANAL EĞESİ
Ürün özel işlem görmüş M-wire NiTi alaşımından yapılıyor olmalıdır.

a.
b.

c.

d.
e.

f.

g.
h.

i.
j.

k.

Ürün beş adet eğeden oluşmalıdır.
Ürün pek çok diş kök kanalını en fazla iki adet eğe ile hazırlıyabiliyor olmalıdır.
Ürünün kesidi dikdörtgen olmalıdır.
Urün dikdörgen kesidi eğe yatay düzleminde merkez dışına doğru konumlanmalıdır.
Ürün dönüş hareketi yılan kıvrılma hareketi şeklinde olmalıdır.
(Jrlln önceden steril edilııiş blisterler içinde gelmelidir.
Ürün tek hastada kullanılabilir olarak gelmelidir.
Ürünün contra angle içine giren sapı l l mm olmalıdır.
Ürün kanal içinde hareketi sırasında debris atabilmesini sağlamak adına daha genişletilmiş
bir alana sahip olmalıdır.

Ürün bıçakları kanal içinde yalnızca iki noktadan temas etmelidir.
l. Ürtin lSO standart eğe renklerinde kolay sıralanabilir olarak gelmelidir.
m. Ürün ilk eğesi hariç hepsinin ilk çapları ISO renklerinin belirlediği standart çaplarda
olmalıdır.
n. Ürün sarı renkli ilk eğesinin çapı 0.1 7mm olmalıdır.
o. Ürün değişken taperli olmalıdır.
p. Ürünün eğe boyları 21, 25 ve 3 1 mın uzunluklannda olmalıdır.
q. Ürün crown down prosedürlerine uygun çalışabilir olmalıdır.
r. İırün sortie olarak steril 3lü anıbalajlarda gelmelidir.
s. Ürün asortie olarak X l , X2 ve X3 olarak gelmelidir.
t. Ürün kendi standartlarında ilk eğe hariç Gutta Perca ve Paper Pointlere de sahip
olmalıdır.

3.HENDSTROM KANAL EĞEsi

Kanal eğeleri orijinal 6 lık blister ambalajlarında olacaktır.
l5-40 numaralar arasında olacaktır.
Eğeler keskin, paslanmaz metalden yapılmış olacak elle kullanılan tipte olacaktır.
Eğelerin boyları 25 mm. olacaktır. Bu husus orijinal ambalajında imalatçı fiıma tarafindan
yazılmış olacaktır.
Eğeler üzerinde lastik stoper olmalıdır.
otoklavda l35 derecede steril edilebilir olmalıdır.
t]rün komisyonca beğenilmelidir

4.KoMPoZiT SET
a
b
c

d
e
t]

g

Ürün anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmahdır
İndirekt kullanıma uygun olmalıdır
Işıkla polimerize olmalıdır.
yan kondanse edilebilir olmalıdır.
Uzun dönem klinik çalışma sonuçları mevcut olma]ıdır.
Bukalemun efekti verebilmelidir.
Polimerizasyon büzülmesi en faz|a Yo 1.7 olmalıdır
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A3 renklerinde opak dentin rengi içermelidir.
i. Radyoopak olmalıdır.
j. Florid içermemelidir.
k. El aletlerine yapışmamalı ve kolay uygulannıalıdır.
l. 4 grlık tüplerde olmalıdır
o/o81 ve hacimsel olarak en az
m r]mpo.iiin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak en az
%67 olmalıdır.
n. 20 nm boyutlarında zirkonya./silika doldurucu içermelidir,
olmalıdır,
o, Üriirı en fazla 20 saniye sürede polimerize
-Bl,
82, 83, C2, D3, oA2 ve oA3 olmak üzere en az |2
p. Ürüntin Aı, A2, A3, l3.5, 44,
larklı renk seçeneği olmalıdır.
q. Ürün CE staniartürına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde
belirtilmelidir
5.KANAL KURULAMA KAĞ ID! (PAP ER POıNT No: (l5-40)J 15_80)
a, Biyolojik olarak nötral oImalıdır.
b Absorbe edici Ozelligi yüksek olmalıdır
c. Fabrikasyon olmalıdır.
d Her pakette En az 200 adet olacaktır.
Biyolojik 1önden dokulara zarar vermemelidir.
l. Hekime re hastaya kullanım kolaylığı sağlamalıdır
Orijinal ambalaj ında olmalıdır..
h Lot numarası olma]ıdır.
6.1]oND iNG FIR CASI ( UY GULAMA UÇ LAl1,1 )
l00 lük paketlerde olmalıdır.
Emicilik düzeyi iyi olmalıdır.
Ürün komisyonca beğenilmelidir
Ralömrü en az 2 1ıI olmalıdır.
.A2 ve

h.

7.FiBER PosT sEl,i

a.
b.

Işık geçişine izin vermelidir böylece beraber_kultanı[dığı tüm seramik
sonuçlar
.İrİoİurvonlur (kronlar- lamine veneerler, onlayler) ile mükemmel estetik
rermelidir.
olmalıdır,
3 tarklı çapıa olmalı. Dar. orta ve geniş kanallarda kul]anılabilir
llethaÜlaı grupları içeren epoksiİesin bileşeni resinsimanlara kimyasal olarak

bağlanmalıdır.
Ayrıca konik şekli
lntraradiküler veya koronal bölgede uzaklaştırma gerektirmemeli,
ile apikal bölgeye daha iyi adaptasyon sağlam_alıdır,.
03,3adet
a. §eİİçeriei: lİadetpost-5adeİpostboy:b1,5p9stbgy: 02,5postboy:
stop
silikon
adet
için,l5
l.uilUr. .İil*iş r..r, l adet cetv;l, radyografik ölçüm
bulunmalıdır.
e. Ürün estetik. radyopak ve translüsent olmahdır,
ambalajı üzerinde
Ürün CE standartlanna uygun olmalı ve bu özelliği orijinal
belirtilmelidir
c. Ürün komisyonca beğenilmelidir, Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
p,Rez t
ı
btryutu clmas ile kaplı r,c altı paslanmaz çelikten
isteni]en
ı,e
ucu
;-şör l*;car

c.

-

f.

ıinırön içir

s.tluıs

olmalıdır.
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c. Bakıldığında Ambalajın

ön yüzünde frezlerin boyutu görünecek şeffaf bir naylun muhafaza
içerisinde olacaktır..
d. Ambalaj sistemi blister içerisinde tek tek olmalı ve üzrinde etiketi bu]unmalı ve bu etiket
yırtı l madan frez çıkartılamamalıdır.
e. Muhtelif boyutlarda olmalıdır.
f. Bu boyutların haricinde farklı gren yapılarında olmalı bunlar standart Ml, Coarse MLX,
Fine F,Xf Extra fine ve UF Ultra fine şeklinde olup elmasın kaplı olduğu paslanmaz çelik
olan metal gövde iizerinde dairasel çentik ve satandart frez üzerinde boşluk şeklinde
diğerlerinde ise üzerinde özelliğini gösteren renkleri bulunmahdır.
g. Elmas grenleri belirgin ve parlak olmahdır.
h. Şekil ve biçim yönünden referans no, ıso no ve lot numarası olmalıdır.
i. Frezin markası uluslararasü çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blisıer ambalajın ön
yüzünde ve ya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır.
j. CE ve ISO belgeleri olmalı,
k. Ayrıca muhtelif ebatlardaki fiezin Tip ve Tür özelliği ambalaj üzerindeki etiket üzerinde
yazılı olamalıdır.
l. Dısposıbıl olmayacak (birden fazla kullanılabilecek), otoklav sterilizasyonuna dayanıklı
olacak.
m. Ürün komisyonca beğenilmelidir
n. İstenen boylar klinik taraflndan seçilecektir.

9.ÇELiK FRJZ

a.
b.

Orijinal 10 lu blister ambalajında olacaktır.
Orijinal ambalajı üzerinde markası ve ISO numarası yazıh olacaktır.
c. l35' derece santigratta otoklav ve kuru hava sterizatöründe steril edilebilmelidir.
d. Alet ve yüzey dezenf'ektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
e. ISO ve CE Belgeli olacaktır. CE Belgesi Türkak onaylı olacaktır.
f. Yetki Belgesi olacaktır.
g. Ürtln komisyonca beğenilmelidir
İstenen boylar klinik tarafından seçilecektir
l

0.

MiKROMOTOR (KLİNiK)HAVALI (BUTONLU)

Dayanıklı, hafif ve kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır.

Dönme hızı değişken hızlarda maksimum 22.000 devir/dakika olmalıdır. hız
ayarlanabilmelidir.
135 derece otoklavda steril edilebilmelidir.
Cihaz borden iki delikli olmalı ve hava ile çalışmalıdır.
Mikromotordan Anguldurvaya dıştan su bağlantlsı yapılabilmelidir.
Ürün üzerinde markası, modeli. seri numarası ve yapıldığı ülke lazerle silinmeyecek
şekilde yazılı olmalıdır.
Ürün konıisyonca beğenilmelidir

lr. TUTUCUSUZ MATRiKs SETi

Sınıf Il vakalartnda tutucu kullanmadan rahat çalışma imkönı sunmalıdır.
2. Matris bantları önceden şekillendirilmiş olmalıdır.
3.İki farklı band yüksekliği olmalıdır.
4. Set içinden l adet matris tabancası çıkmalıdır.
5. Set içinde en az 90 ade1 matris bandı olmalıdır.
5. Son kullanma tarihi. teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır
l.
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6. Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürün|erin üzerinde lot numarası ve
ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal
ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştınlmamalıdır
7. Urün komisyonca beğenilmelidir

l2-13. ÇİNKo OKSİT ÖJENOL ToZ ve LiKi T
il Kaide maddesi, geçici dolgu maddesi, geçici yapıştııma simanı olarak kullanıma uygun
olacaktır.
b. Çalışma süresi karıştırmanın tamanrlanmaslndan itibaren 2 dak. olacaktır.
c. 40gr. toz ve l5ml. Iikit şeklinde cam şişelerde ambalajlanmüş olacaktır.
d. Güçü artıımak :iizere loz kısmına polimer ilave edilmiş olacaktır.
e. Türkçe ku]lanım kılavuzu temin edilecektir.
|. Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az,2 (iki) yıl olacaktır.
14.

PETIti I(ABI

l -Paslanmaz çelikten olmalıdır.
2-Çapı en az 10 cm.(+-2) olmalıdır.
3- otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmadlr

15.

AYNA BA I VE SAPI
1, Paslanmaz çelikten oImalıdır.

2.
3.
4.
5.

En az l34 Cl ye kadar sterilize edilebilmelidir.
Markası ve firma logosu iizerinde olmalıdır.
Ayna başı ebat veya numaralan komisyonca belirlenecektir
Ayna başı ile ayna sapını birleştiren parça tek parça olmahdır.

6.
7.
8.

En az 134 C de sterilize edilebilmelidir.
Ayna sapları paslanmaz çelikten olacaktır.
Iler ayna sapının i.izerinde markası ve fiıma logosu siIinmeyecek şekilde belirtilmiş
olmalıdır.
9. Her türlü sterilizasyon şartında paslanmamalı ve korozyona uğramamalıdır.
1 0. Tek parça metalden olmalıdır.
1 l . Üzerinde çentikler olmamalı, yüzeyi düz olmalıdır
1 2. Avrupa menşeili olmalıdır.
16.

a.
b.

c.

d.
e.

l

g.
h.

ARA YÜZ ZIMPARASI TEKNiK ŞARTNAMESİ
Metal şeritler halinde olmalıdır.
Tek taraflı olmalıdır.
12' lik paketler halinde olmalıdır.
En az l0 cm boyunda olmalıdır.
Komisyonca beğenilir özellikte olmalıdır.

VE

Orijinal ambalajında ithal ve kutularda en az 150 adet olmalıdır.
Seliloid bant üzerinde kalın ve ol1a grenli zımpara olmalıdır.
Zımpara grenleri alüminyum oksit olmalı ve boyu en az l7.5 cm. olmalıdır

17. ARTiKÜLASYON KAĞIDI
l
2

Nal şeklinde olmalıdır.
Şerit p aketler l2'lik. nal paketler 6'lık olmalıdır.
i)ı.
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3.
4.
5.

Kırmızı ve mavi renkte iki yüzlü olmalı.

l8.

KALsiYUM HiDRoKSiT EsAsLI GE çici xaNaı- pa.rı
a. Kalsiyum Hidroksit bazlı geçici kanal dolgu materyali olmalıdır.
b. Önceden karıştırılmış pasta şırınga formunda olmalı en az 2 gramlık

mikron kalınlıkta olmalıdır.
yapraklı
12
olmalıdır.

F,n az 0.60

c.

d.

e.

f.
l 9.

tüplerde
olmalıdır.
Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık uçları bulunmalıdır.
İltihaplı kanallarda, pulpaörtülemevepulpatomide, apeksifikasyonda, geçici kanal
doldurmada, dahili ve harici kök resorbsiyonlarında kullanabilir olmalıdır.
Radyo opak olmahdır.
Komisyon üyelerince tercih edilebilir olmalıdır.

FoSFoRiK AsiT JELİ

Şınnga formunda olmalıdır
b Şırınga içinde kalan asit miktarı görülebilecek şekilde ambalajlı olmalıdır.
c
Uygulandığı yerin kolay görülebilmesi için rengi koyu mavi olmalıdır
d Uygulandığı yerde kolay kalabilecek şekilde visköz olmalıdır.
c
Llrün ışıklı anterior ve posterior kompozit restorasyonların yapıştırılmasına kullanıma
uygun olmalıdır,
f. Ürlln, orijinal ambalajında en az2 adet, en fazla 3 ml şırınga şeklinde olmalıdır.
Urünün orijinal ambalajında en az 50 adet uygulama ucu olmalıdır.
h. Ürün en fazla %35 ortofosfbrik olmalıdır.
i. % 55- 65 oranında su içermelidir.
j Yoğunluğu 1.28 gr l ml olmahdır
k. % 5- l0 arasında sentetik amorf silika içermelidir
l. Urünün orijinal ambalajı içerisinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
m Ürünün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
a

]0, IŞIKLI

KoMPOZIT BoNDtNG AJANl (SELF-ETCH)

1. ürün; asit. primer ve adhezivin aynı anda uygulandığı özellikte olmalıdır.

2. Ürün, bütün işlemleri tek basamağa indirmelidir.
3. Ürünün orijinal ambalajı içerisinde. orijinal prospektüsünde Türkçe açıklaması ve
kul lanma talimatı bulunmalıdır.
4. Ürün güvenlik bilgi iormu(MSDS) olmalı, muayene komisyonuna sunulmalıdır.
5. İJrtin asit. hassasiyet giderici. dentin koruyucu ve bonding özellikleriııin hepsini karıştırma
işlemi gerektirmeden tek bir şişede barındıracak şekilde olmalıdır.
6. Ürün ışıkla aktive olmalıdır.
7. Ürün en az 4 ml'lik şişelerde; şişe güneş ışınlarından ve diğer ışıklardan etkilenmeyecek
şekilde siyah olmalıdır.
8. Ürün HEMA (Hydroxyethlmethacrylate) içermelidir.
9. Bonding şişesinin uç kısmı kullanım esnasında fazla madde kaybını önleyecek şekilde özel
tasarlanmış olmalıdır.
l0. Ürün su veya etanol bazlı olmalıdır.
Ürünün raf ömrü en az2 yıI olmalıdır.
l l.
|2. Ürün en fazla 30 sn. ışıkla polimerizasyon olmalıdır.
Dı

t

0ıOğıUy

LM.

T

tl.u.RDl] hekJrnl

A&D

A9,, Diş ve
Dio

ültes

ahisj A.

2949s

i)

KoMPoZiT BİTiRME FREZi

21.

a. Airatör için olacak ve ucu istenilen boyutu elmas ile kaplı ve altı paslanmaz çelikıen
olmalıdır.
b. oriinal ambalajlarda olacak. ambalaj şekli mavi Vinly plastik blister ambalajda olacak
c. Bakıldığında Ambalajın ön yüzünde frezlerin boyutu görünecek şeffafbir naylun muhafaza
içerisinde olacaktır..
d. Ambalaj sistemi blister içerisinde tek tek olmalı ve üzrinde etiketi bulunmalı ve bu etiket
yırtılmadan frez çıkartılamamalıdır.
e. Muhtelif boyutlarda olmalıdır.
f. Bu boyutların haricinde farklı gren yapılannda olmalı bunlar standa( Ml, Coarse MLX,
Fine F.Xf Extra fine ve UF Ultra fine şeklinde olup elmasın kaplı olduğu paslanmaz çelik
olan metal gövde üzerinde dairasel çentik ve satandart frez üzerinde boşluk şeklinde
diğerlerinde ise üzerinde özel liğini gösteren renkleri bulunmal ıdır.
g . Elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.
h . Şekil ve biçim yönünden referans no, tso no ve lot numarası olmalıdır.
i. Frezin markası uluslararası çap ve boyutunu gösteren kod numaraları blister ambalajın ön
yüzünde ve ya arka yüzündeki iki adet etiketten birinde basılı olmalıdır,
j.
ve ISO belgeleri olmalı,
"k. CE
Ay.,"u muhtelİi ebat]ardaki fiezin Tip ve Tür özelliği ambalaj üzerindeki etiket üzerinde
1azı lı olamalıdır.
l. Öısposıbıl olmayacak (birden fazla kullanı labilecek), otoklav sterilizasyonuna dayanıklı
olacak.

PltESEL

22

l.

2.
3.
4.
5.
6.

23.

Paslanmaz çelikten olmalıdır.
l34-135 derecede sterilize edi]ebilmelidir.
Elle tutulan kısım kaymayı engelleyici olmalıdır.
Markası, katalog numarası ve firma logosu üzerinde olmalıdır,
belirlenecektir.
çeşitleri sorumiu hekim tarafindan katalogdan seçilerek

Avrupa menşeili olmalıdır.

SOND

l.

2.
3.
4.

5.

2.1.

Paslanmaz çelikten yapılmalıdır,
Deforme olmamalıdır
Orak şeklinde olmalıdır
Üzerin markası yazılt olmalıdır
134-135 derecede steril olabilmelidir,

AE RATÖıt CiHAZl

l . Kontaminasyonu önleme sistemine sahip o lmalıdır.
malzemeden üretilmiş olmalıdır
2 . Sağlam ve rahat kullanım için paslanmaz k rom -nikel
J . Ergonomik kavramaya sahip olmalıdır.
düa fazla sıkan pushbutton
4 . Kolay frez değişimi, otomatik kavrama ve çalıştıkça frezi
sislemine sahip olmalıdır.
ve bu özellik ürün üzerinde lazerle
5 135 derecede otoklavda steril edilebilmeli
silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.

Termodezenfeksiyonauygunolmalıvebuözellikürünüzerindelazerlesilinmeyecek
şekilde yazılı olmalıdır.
,7
Aeratöryüksektorkluolmalıdır.Maksimumdevrienaz350.000devir/dakikaolmalıdır.
yedek kartuş verilecektir.
8 . Her bir aeratör başlığı için birer adet orijinal

6
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9. Seramik rulmanlı olmalıdır.
l0. Soğutma sistemi en az 3 delikli olmahdır.
1

l.

l2.
l3.
2 5.

Markası ve seri numarası üzerinde lazerle silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.
Küçük kafalı olmalıdır.
2 çıkışlı ünit sitemine uygun olmaiıdır

AMALGAM

ciı-l ı-ısriĞi

Amalgam dolgularını parlatıcı tertipte olmalıdır.
Renk vermemelidir.
Mikromotor anguldurvasına takılmalıdır.
Yıpranmaya dayanıklı olmalıdır.
Silikon esaslı olmah ve l34 C dereceye kadar otaklav edilebilmelidir.
Ürün en az 7 farklı boyutta olmalıdır.
Urünün orijinal ambalajı içerisinde en az 12 adet cilA ldstiği yer almalıdır.
Ürün orijinal ambalajı üzerinde referans numarası ve bant kalınlığı numarasl yazmalıdır
Urün orijinal ambalajı üzerinde, ürünün özellikleri ve ithalatçı firmanın bilgilerinin yer
aldığı Türkçe bir etiket bulunmalıdır.
Ürün CE standartlarında olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

a

b

c
d
e
f]

h
i.

2 6.

HASTA ÖNı-ÜĞÜ

c

Disposable olmalıdır. En az 50 cm genişliğinde ve 60 cm uzunluğunda olnıalıdır
Kağıt ürünlerinden yapılmış olmaması gereklidir.
80'lik rulo paketlerde olmalıdır.

d

Su emici özellikte olmalı ve suyu alt kata geçiımemeli

a

b

i.

Dayanıklı olup kolayca yırtılmamalıdır
Hastanün boynuna takılacak bölge önceden perfore edilip kolay yırtılabilmelidir
İştirakçi firmalar ihale komisyonuna birer ömek sunmalıdır
Teklilverecek firmanın ithalatçı firmadan yetkili satıcı belgesi bulunmalıdır
Ürün komisyonca beğenilmelidir.

27.

CAM KARBOMER DOLGU

f.
h

Azaltılmış çözünürliik, daha faz\a basınç ve eğilme mukavemeti ve yüksek aşınma direnci
için özel olarak hazırlanmış dolguya ve flüorapatiVhidroksiapatit partiküllerine sahip cam
ivonomer restoratif materyal olmalıdır.
2. Biyouyumlu olmalıdır.
3. Dentin ve mineye kimyasal bağlanmalı dentindeki boşlukları sızdırmaz şekilde
l.

doldurmalıdır.
4. Nanoteknoloji flüoroapatit paılikülleri içermeli ve remineralİzasyonu hızlandırmalıdır.
5. Reçine Solvent ve metal içermemelidir ve anılan özelliğine bağlı olarak monomersiz
olmalıdır.
6. Radyoopak olmalıdır.
28.

l.

2.
3.

LENTULO

Paslanmaz çelik olmalıdır.
25 mm boyutunda olmalıdır.
Blister ambalajlarda olmalıdır.
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4.
5.
6.

Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla mili metrik
ölçüsü olmalıdır.
En az l34 dereceye kadar steril edilebilmelidir.
Farkh numaraları olmahdır.

]o lYoDoFoRM ESASL| GEClCl KANAL PATı

a.
b.

Kalsiyum Hidroksit bazlı (Iyodoform içerikli) geçici kanal dolgu materyali olmalıdır
Önceden karıŞtırülmış pasta şırlnga formunda olmalıdır.
c. Çapraz kontaminasyonu önlenrek için tek kullanınılık uçları bu]unmalıdır.
d. İltihaplı kanallarda, pulpa örtülemeve pulpatomide. apeksifikasyonda, geçici kanal
doldurmada, dahili ve harici kök resorbsiyonlarında kullanılmalıdır.
e, Anti-bakteriyel etkisi olmalıdır. Radyo opak olmahdır.
30_31. SPREADER (20.25)
l . Blister ambalaj şeklinde olmalıdır.
2. Parmakta uygulanabilir tipte olmalıdır.
3. Sapiarı plastik olup. renklendirilmiş numara kodlarında olmalıdır

4.

Sterilizasyonauygunolmalıdır.

]]. PAMUK(RULO)

Her pakette 10 rulo(500 adet pamuk) olmalıdır
Her rulo en az 50 adet pamuk içermelidir.
Pamuklar yumuşak sertlikte olmaIıdır.
steril edilebilmelidir
[Jrün komisyonca beğenilmelidir.
Ralömrü en az 2 yıl olmalıdır.

3].

MINERAL TRIOKSIT AGI{EGAT
a
b
c
d
e

f.

3 .1

a
b

c
d
f.

g

Materyalin kullanımı diş kök kanallarının tamiri amaçlı olacaktır.
Materyal Mineral Trioxide Aggregate içermelidir.
Materyal kök tamirinin yanında apeksifikasyon, kök rezorbsiyonu tamiri ve
aynı zamanda kuaf'aj materyali olarak da kullanılacaktır.
Materyal saf su ile hazırlıınabilir olacaktır.
Materyal 1'er gramlık paketler halinde bir kutu içerisinde 5 paket bulunacak

şekilde olmalıdır.
Diş renginde (beyaz) olacaktır.

Kullanımı kolay olacakır.
h Kenar sızdırmazlığına sahip o1acak ve bakteri istilasını azaltıcı etkisi olacaktır.
i. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.
j. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere Orijinal ambalajında l (bir) adet
numune bırakılacaktır.

KAPsİlL AMALGAM

Dental kullanıma uygun kendinden aktifleşen kapsül formunda olmalıdır.
Non gamma-2 olmalıdır.
400 mg. Karışımda 400 mg. civa olmalıdır.
%44.5 Gümüş %o30 Kalay %o25.5 Bakır içermelidir.
Çinko içermemelidir.
Orijinal kutu üzerinde ürün içeriği beliıtilmiş olmalıdır.
Orijinal silindirik kutu içerisinde olmalıdır.
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h.

Kullanılmamış ürün kapağı özel kilit sistemine sahip olmalıdır.
Orijinal kutu üzerinde CE işareti olmalı ve numarası yazılı olmalıdır.
.j. Bir kutuda 50 adet kapsül amalgam olmalıdır.
k. Orijinal kutu üzerinde üretici firma ismi ve logosu olmalıdır.
l. Orijinal kutu üzerinde son kullanma tarihi ve üretim numarası yazılı olmalıdır
m. Basınç dayanımı l saat için 2l0 MPa olmalıdır.
n. Basınç dayanımı 24 saat için 530 MPa olmalıdır.
o. Statik sünmesi Yo 0.05 olmalıdır.
p. Boyutsal değişimi % +0,02
q. Çalışma süresi yaklaşık 4 dk olmalıdır.
r. LJl,gulaması. yoğunlaşması ve cilalaması kolay olmalıdır.
s. Mükemmel fiziksel özel]iklere sahip olmalıdır.
t. Yüksek boyutsal stabilize için düşük sünmeye ve genişlemeye sahip olmalıdır
u. Yüksek basınca karşı dayanıklılık göstermelidir.
v. Korozyona karşı yüksek dayanıklılık göstermelidir.
w. Üretici firma ISO 24234 ve ISO 13897 belgelerine süip olmalıdır.
x. Ürün üzerinde hologram olmalıdır.
1,. N lOM veya benzeri test kuruluşlarında ürünün kalitesi ona1,,lanmış olmalıdır.

i.

3 5.

LASTiK BAGCIKLI MASKE

k

Hipoallerjenik olmalı ve bu özelligi orijinal ambalajının üzerinde belirtilmelidir.
Sıvılara karsı dirençli olmalıdır.
Burun kısmının seklini kolayca alabilmeli ve sabit kalabilmeIidir.
Cam elyafı içermemelidir.
En az 3 katlı olmalıdır.
Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kul]anma tarihi bulunmalıdır.
Latex içeımemeli ve bu özelIigi aınbalajının tizerinde beliıtilmelidir.
Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelligi ambalajının üzerinde belirtilmelidir.
Elyaf içermeyen, askıh maske
Ürün komisyonca beğenilmelidir.
Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

36.

TiRNEF

b

c
d
e
1.

p

h
i.

j.

a
b

c
d
e
f.

g

37.

Paslanmaz çelik olmalıdır.
sarı, kırmızı ve Mavi renklerde olmalıdır.

Korozyona dirençli olmalıdır.
Ambalaj üzerinde kanal eğesinin numaraları bulunmalıdır.
0C'ye kadar steril edilebilir olmalıdır.
200
Blisıer ambalaj larda olmalıdır.
Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere l (bir) adet numune bırakılacaktır

SAKŞIN(TÜKÜRÜK EMiCi TEKNiK MŞA RTNAMESi)

l00'lük pakatler şeklinde olmalı
2-Tek kullanımlık
3-Ağıza gelen kısmı hastanın oral dokularını irite etmeyecek şekilde plastikten
1-

yapılmış olmalı
4-Bükülebilir olmalı
5-Toksik olmamah.lateks içeımeınelidir

H
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3s. GEÇİCi DOLGU MADDESİ
l-Giriş kavitesinihermetik olarak kapamalı, kök kanal sistemine periradiküler dokuların
konı,aminasyonu önlenmel idir.

2-Ağız sıvılarını mikro organizmaları ve diğer kontanıinantları yüzeyde tutmamalı absorbe
etmemelidir.
3-Pulpa odasına yerleştirilen kimyasal ve antiseptiklerin slzmasInı engellemelidir.
4-Kanal içindeki antiseptikIerle bozulmamalı ve erimemelidir.
5-Kaviteye uygulandıktan sonra sertleşmeli ve bu sertleşme kısa zamanda olmalıdır.
6-Çiğneme kuwetlerine karşı yeterli mekanik dayancı olmalı, aşınma göstermemelidir.
Kaviteden kolaylıkla sökülebi]melidir.
7-Cam şişelerde olmalı ve en fazla 30 gr. ağırlığında olmalıdır
)

9.

l(ANAL DoLGU PATI(BAZ

ve

KATALiZÖR)

Reçine esaslı olacaktır.
Ürünün su i|e çözünürlüğü max.0.35 mmIqo] olmalıdır.
Ürünün doku uyumu yüksek olacaktır.
Ürünün dentine bağlanma kuvveti 4 ila 8 Mpa arasında bulunmahdır.
Ürünün Termoplastik özelliği olacaktır.
Ürün pat şeklinde olacaktır. Herbiri 4ml'lik iki pattan oluşacaktır.
Ürünün çapsal stabilitesi yüksek olacaktır.
Gutta-perkalarla uyumlu olacaktır.
Ürünün çalışma süresi 2]"C de minimum 4 saat olmalıdır.
Ürünün sertleşme süresi 37"C de minimum 8 saat olmalıdır.
Ürünün tüpleri 1:1 oranında karıştırı lmalıdır.
Ürünün Radyoopazite değeri en azl3.6mm/mmAl olamlıdır.
Ürünün Hacimce büzülme orını en fazla 0 o 1,76 olmalıdır.
Üriintin doğrusal genleşme oranı en tazla o^0.12L) + 0.08 olmalıdır.
Ürünün polimerizasyonu tamamlandıktan sonra Ph'ı nötra] olmalıdır.
Ürün 250 derece sıcaklığa kadar dayanabilir olmalıdır.
Ürünün karıştırılmış ve polimerize olmuş hali ağırlıkça %76 doldurucuya sahip
olmalıdır.
Ürün formaldehit salınımı yapmamahdır.

a
b

c
d
f.

h
l.

j.
k.
l.

m
n.
o.
p.
q.

r

40.

SÜT DiŞ i x,qNaı- DoLGU MALZEMESi
a. Kalsiyum Hidroksit bazlı (İyodofom içerikli) kanal dolgu materl,aii olmalıdır.
b. Önceden karıştırılmış pasta şırınga lbrmunda olmalıdır.
c. Çapraz kontaminasyonu önlemek için tek kullanımlık uçları bulunmalıdır.

d.

c,

İltihaplı kanallarda, pulpa örtülemeve pulpatomide, apeksifikasyonda. geçici kanal
doldurmada. dahili ve harici kök resorbsiyonlarında kullanılmalıdır.
Anti-bakteriyel etkisi olmalıdır. Radyo opak olmalıdır.

]]. K()K K.\\ AL DEZENFEKTANl

a. Kanal tedavisinde irrigasyon aınaçlı kullanı labilmelidir.
b. sodyum hipoklorit içermelidir.

esaslı olmalıdır.
d. En az 2O0 ml lik orijinal ambalajlarda olmalıdır.
e. son kullanma tarihi belirtilmelidir.
f. Daha önce açılmadığını gösterir kapak sistemi o1malıdır.

c.

%o2
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a.
b.

c.
d.
e.

f.

g.
h.
.l5.

Orij inal ambalajında olmalıdır.

mm'lik işaretlenmiş olmalı, mm.'likişaretlendirme lazer ile yapılmış olmalı ve bu
özellikler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
mm'likişaretlendirme dereceleri 18.|9-20,22,24 mm olarak kutu üzerinde resimli
olarak gösterilmeli ve asorti olmalıdır.
Kaliteli radyoopak malzemeden oluşmuş olmalıdır.
Kutu içeriği en az l20 adeiten oluşmalıdır.
Ebatları komisyonca belirlenecektir.
Miadı yaklaşan ürün|er flrma tarafından yeni miadlı ürünlerle değiştirilecektir,
Kırılganolmamalıdır.

K-ANAL sEKiLLENDiRME RESiP ROKAL NiTi SETi

l.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Kanal genişliğine göre (dar,orta ve geniş kanal) eğe seçenekleri olmalıdır,
Her seçeneğe göre dar,orta ve geniş kanal için ayrı renk kodu olmalıdır,
Eğe resiprokasyon yapabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. Aynı zamanda uçları
keskin olmamalıdır.
Eğeler M-Wire nikel titanyumdan yapılmış olmalıdır.
Metal yorgunluğa karşı yüksek dirençli olmalıdır.
Her blisterde 4 adet kanal aleti bulunmalıdır.
l90 blister için iizerinde apeks bulucusu olan motor ücretsiz olarak veriln-ıelidir.
Sisteme ait dar, orta ve geniş kanal için uygun gutta-percha ları olmalıdır,

komisyon taraflndan değerlendirilmek üzere l (bir) adet numune bırakılacakır
]6. P.\1,1..R PoiNT No:,l0
a. Biyolojik oIarak nötral olmalıdır.
b. Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır
c. Fabrikasyon olmalıdır.
d. Her pakette En az 200 adet olacaktır.
e. Biyolojik yönden dokulara zarar vermemelidir,
f. Hekime ve hastaya kullanım kolaylığı sağlamalıdır,
g. Orijinal ambalajında olmalıdır.,
h. Lot numarası olmalıdır.

9.

47.

CAM IoNoMER PosTERioR KALICI qoLGLü METARYAL|

o.@detpuketkapsüllükolmallherkapsüldecnaz0..10gr
u.

c.

tl.

e.
f-.

g.

t.

kaPsiilde karıŞmıŞ
toz.6.12 gr likiİ bulunmalıdır salcam ionomer dolgu maddesi Her bir
halde minimum 0,14 ml mater.val olmaldır.
Ürın yüksek vizkositede olmaiı ve bu özelliği kullanım kılavuzunda belirtilmelidir,
Ürün Bisfenol-A ve Hema içermemelidir,
posterior Dişler de daimi doigu maddesi, süt dişterinde dolgu maddesi ve kompozit
restorasyonl;nn altına kadide maddesi olarak kullanılabilmelidir,
yetişkin hastalarda daimai dolgu maddesi olarak sınıf I \e stress binmeyen sınıf II,lerde
kullanılabilmeli ve orjinal kullanma kılavuzunda yazmalıdır,
Esneme kuvveti bu sistem için en az 35 Mpa olmalıdır,
6 ay sonrasındaki aştnması kompozitte yakın olup 1 pm az olmalıdır,
ıo, flo.o alumino silikat cam partikülleri, poliakilik asit ve eser miktarda pigment
sudan oluşmahdır,
içe.meliair, likit ise poliakrilik asit, polibazik karboksilik asit ve distile
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i.

Cam iyonomer dolgu maddesinin renkleri bulunmalı bunlar Al,A2, .A3 A3.5,
l,B2,B3,C4,BW .WHİTE renklerinden oluşmah renk skalasında B1 ve WHİTE rengi
mutlaka bulunmalıdır.
j. Renk seçenekleri talebe göre tek renk veya asorti olarak sunulmalıdır.
Kondanse edilebilmeli ve posterior bölge dişlerinde rahatlıkla kullanılabilmelidir
B

48.

.
2,
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1

RENKLİ KOMPOMER (SET 40 X 0,25 GR,LIK KAPSÜLLER)
Ön ve arka dişlerdeki bütün kavite sınıflarının restarasyonu için kullanılabilmelidir.
Flour serbestleştirme özelliği yüksek olmalıdır.
Rad1,,oopak olmalıdır.

Doku uyumlu ve estetiği yüksek seviyede olmalıdır.
İşleme özelliği ve kavite adaptasy,onu yüksek olmalıdır.
Krema yapısında olmalı ve yapışmaz kıvamıyla kaviteye kolay yerIeştirilebilmelidir.
Pürüzsüz bir yüzey elde edilebilmelidir.
Asitsiz kullanılmalıdır.
Aşınma direnci yüksek olmalıdır.
l0. Daha uzun çalışma süresi ve daha kısa sertleşme sitesine sahip olmalıdır.
11. Tüm bu özellikleri belirten orijinal ve Türkçe kullanma kılavuzu üriinle birlikte
verilecektir.

12.

Kompomer setleri gerektiğinde kurumlarca renkli kompomer seti olarak tercih

edilecektir.

l3.

Set içerisinde:

a. En az 40 adet kompül ucu
b. Bond en az 4 ml. lik
c. Renk skalası
d. Kompül tabancası
e. En az 50 adet uygulama ucu

f.

Hazırlama kabı olmahdır.

.

49 Ni_Tİ DÖNER SİSTEM sETi

İçerisinde nikel titanyum eğe seti, eğe seti i[e uyumlu guttha percha, paper
point de olmahdır.
Komisyon tarafından değerlendiri lmek üzere l(bir) set numune bırakılacaktır

Ni Ti döner eğe seti
bitimine kadar tek set kullanılabilmelidir.
1 . Kanal tedavisi başlangıcından
2. Kanal eğeleri standaı1 eğe renk kodlannda olacaktır.
3.Renk halkası olan kanal eğelerinin boyları 2l mm-3'l mm aralığında olacaktır.
4. Tüm bitim eğelerinin uçları yuvarlatılmış olmalıdır.
5.Tüm bitim eğelerinin Optimal dönüş hızı 250 devir/dk olmalıdır.
6.I-Ier bir eğe grubunun sortisi ayrı olarak satın alınabilmelidir.
7.25 mm'lik standart boydaki her bireğe üzerinde l8,19,20 ve 22 mm'leişaret
a. bulunmalıdır.
8. Set içerisinde her bir eğe için gereken tork değeri belirtilmelidir.
9. Eğeler crown-down veya step back yöntemleriyle kullanıma uygun olmalıdır,
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l0. Reciprokal endodontik motor bulunmadığından reciprokal özellik
a.

bulunmayacaktır.

Ni-Ti Döner Sistem Scti Paper Point

l.
].

3.
4.
5.
6.

Ni Ti eğe seti teparlarına uygun olmalıdır.
l]zı.ınlukları en az 27 nrm olmalıdır.
Her numara paper pointte ISO standartına göre kendi renk kodunu
i. taşıyanişaret olmalıdır.
Kanal içerisindeki sıvıları emebilecek özellikte olmahdır.
Üzerinde ölçüm için uzunluk işaretleri olmalıdır.
Kutu içerisinde her bir bitim Ni Ti eğesine uygun en az 30 adet paper
i, point bulunmalıdır.

Ni-Ti Döner Sistem Seti Gutta Percha

l.

2.
3.

Ni Ti eğe seti teparlarına uygun olmahdır
Uzunlukları en az 30 mm olmalıdır

Her numara Gutta Percha'da ISO standartına göre kendi renk kodunu
4, ıaşıl an işaret olmalıdır,
5. Kanal içerisinde bitim eğesine uygun tıkama özellikte olmalıdır
6. Üzerinde ölçüm için uzunluk işaretleri oImahdır
7. Kutu içerisinde her bir bitim Ni Ti eğesine uygun en az 30 adet Gutta
8. Percha bulunmalıdır
9. Tek gutta percha kanal doldurmaya uygun olmalıdır.
50. PASLANMAZÇEL|K KRON (3 M)
a, Süt molar dişler için kullanıma uygun,
b, lon Ni-C]hro paslanmaz çelikten yapılmış.
c, uzun süreli restorasyonlarda. daimi, geçici ve tedavi restorasyonlarında kullanıma
uygun,
d. önceden şekillendirilmiş kolay ve hızlı kullanılabilir
e. anatomik formlarda olmalıdır.
f. Kronlar 5 li.kulularda yer almalıdır.

5l. TABLA oRTUsU
1-Ön Yüz Emici Özelliği Olan Kiğıt olmalı
2-Arka Yüz Sıvı Geçirmez PE Film Kaplama olmalı
3-Rulo Eni en az 20cm olmalı

4-Yaprak Ölçtlsü: 20cm x 30cm'den perfore olmalı
5-Yaprak Miktan en az 28OAd/Rulo olmalı
6-()rij inal ambalajında olmalı
7-Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı,
8_Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihlerine göre en az (2) iki
yıllık raf ömrü olmalı.
9- Kullanım amacına uygun olmalı.
52. IŞ IKLI DOLGU C|IJAZI
1, Cihaz LED (LightEmittingDiode) lambalı olmalıdır.
2. Cihaı ısı oluşlurmamal:dır.
3. Cihaz kablosuz olmalıdır.
4. Sessiz çalışmalıdır ve soğutma pervanesi olmamalıdır.
5. LED lambanın çıkardığı ışık çıktısı l200 mW/cm' olmalıdır
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6.
7.

Cihazın üzerinde ışık yoğunluğunu ölçebilen bir apare1, olmalıdır.
Tamamen şarj edilmiş bir cihaz ile en az 45 dakika ışınlama yapılabilmelidir l,e
tamamen boşaltılmış pili şarj etme süresi yaklaşık 60 dakika olmalıdır.
8. Pil bitimini haber veren sinyal olmalıdır.
9. Pil gücü pil gücü seviyesinden bağımsız oalrak çalışmalıdır.
l0. Pili lityum ,ion olmalıdır
l1. Simantasyon sırasında kolaylık sağlamak amacıyla l saniyelik "tackcure" modu
oImalıdır.
l2. 2 dakikalık devam modu olmalıdır.
13. A3 ve düa açık renkleri en fazla 5 saniyede polimerize edebilmelidir.
l4. Cihazın fiber optik ucunun çapı en az l0 mm olmalı ve 360 derece dönebilmelidir.
l5. Gövdesi paslanmaz çelik olmalıdır, dezenfektanlarla temizlenebilmelidir,
l6. Dezenfektana ve dental materyallere dayanıklı olmalıdır.
l7. Fiber optik uç cihaza magnetik sistemle takılmalıdır.Deforme olmamalıdır,
,l8.
su geçirmez olmalıdır, pili cihazdan ayrı olarak tek başına da şarj edilebilmelidir.
l9. Cihazın 5. l0. l 5 ve 20 saniye zaman ayarlay,abilme <izelligi olmalıdır,
20. Kesintisiz ışık verme opsiyonu olmalıdır.
2l.Cihazın emisyon spektrumu dar olmalıdır.430 _ 480 run arasl dalga boyuna etki
etmelidir, daha geniş dalga boyuna etki etmemelidir.
22. Filtre sistemine gerek olmamalıdır.

5j. KALSİYUM Hi DİİOKSİT ESASLl ÖRT ü l.IME PAT|
a. Radyoopak kalsiyumhidroksit içeriğinde olmalıdır.
b. Katalizör ve base olarak 2 tüpte olmalıdır.
c. Direkt ve indirekt pulpa kaplamasında kullanılmalıdır,
d. Dolgu maddesi simanlar ve diğer kaide materyallerinin altında koruyucu tabaka olarak
görev yapmalıdır
e. Komisyon üyelerince tercih edi lebilir olmalıdır
54. KAPAKL I KÜ,VET (CELiK MU AYENE KÜ VETI)
l. Paslannraz çelikten olmalı
2. ()toklavda korozyona uğramamalı
3. Kapaklı olmalı , Orta boy olmalı
4. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün Ye pürüzsüz olnralı
korozyona uğramamalıdır.
5. Ulusat Bitgi Bankası kodu olmalıdır
55.

PIYAS EMEN YAĞLAYICI
Rulmanlı aeratör başlıklarında , mikro motor ve mikromotor anguldurvalarında
yağlamaözelliğinesahip olmalıdır.

l.

Mikro motor ve mikro motor anguldruvalarına yağlama aparatı yanında verilmelidir.
En az 500 ml' lik sprey ambalajlarda olmalı,
Alkol ve yağ karışımından nıeydana gelmelidir,
i^ (,A\4 i\ oNoMER SitvlA\
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8.5

ml'lik likit ve aksesuarlar

Ürün,
Ürün.
Ürtin,
Ürün,

yer almalıdır,

dentin ve mineye kenditiğinden yapışmalıdır,
toz ve likit karışımında, l 'e l ölçüde kullanılmalıdır
yüksek radyoopositeye sahip olmalıdır,
yüksek oranda flor salgılamalıdır,
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f.

Ürün, kapağln açllmasl. dozlama ve karıştırma sırasında toz oluşturmaması için granül
yapıda olmalıdır.
g. Ürünün aşınma direnci düşük olmalıdır.
h. Ürün kendi kendine sertleşebilmelidir.
Ürtin tepilerek uygulanabilir olmalıdır.
Ürün tükürükle karşılaşüğındaçözünmemelidir.
k. Atravmatik restorasyon tekniğine uygun olmalıdır.
Ürün; süt diş restorasyonlannda, daimi sınıf I restorasyonlarda, yarı_daimi sınıf II
restorasyonlarda, kor yapımında, estetiğin ön planda olmadığı sınıf V dolgularda,
kompozit restorasyonların altında kaide olarak kullanılabilmelidir.
m. İjrünün donma süresi en az 5 dk olmalıdır.
n. Ürün CE standa(larına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde
belirtilmelidir.
o. Ürünün orijinal ambalajı üzerinde barkod numarası olmalıdır

i.
j.

l.

5 7.

a
b

c
d

f.

h.
i.

j.
k.
l.

m

o.
p.
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AKISKAN Ko\l POZiT TEK TÜP

Sığ kavitelerin restorasyonlarında kullanılabilmelidir.
Posterior dolguların altlnda kaide olarak. pit ve fissür örtücü olarak kullanı labilmelidir
Kompozit akıcı kıvamda olmalıdır.
0/o65, hacim olarak %55
Akıci kompozitin içerdiği doldurucu oranı ağırlık olarak

olmalıdır.
Nanofi l yapıda olmalıdır
Silika doldurucunun büyüklüğü 75 nm, zirkonya doldurucunun büyüklüğü 5_10 nm,
nanoöbeklerin büyüklüğü 0,6- 1,4 mikron büyüklüğünde olmalıdır,
Üstün cilA ratansiyonu sağlamalıdır.
Radyoopak olmalıdır. Florid içermemelidir
Radyopasite değeri 1.89 olmalıdır
o/o
4 olmalıdır
Polimerizasyon büzülmesi en fazla
ürün şırıngaya kuvvet uygulandlğl zaman akmalı. kuvvet kesildiği zaman sabit
kalmalıdır. (tiksotropik o1malıdır.)
tırünün opak 43 rengi enaz40 sn. diğer renkleri ise en az20 saniyede polimerize
olmalıdır.
Al. 42. A]. 43.5. A4,Bl,B2.C2 .W ve 43 opak olmak üzere en az l0 renk alternatifi
olmalıdır
Ambalajında 2 adet 2 gramlık şlnnga Ve 20 adet metal ağız içi uygulama ucu
bulunmahdır..
Ürün orijinal ambalajı içinde Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır,
Ürm Cd standartlannda olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir

\lE|tA Nli\ TRiKS BANDl

a. Paslanmaz çelikten imal edilmiş

olmalıdır

b. Amaca uygun yapıda olmalıdır.

c. Sterilizasyona dayanık[ı olmalı, kararma paslanma yapmamalıdır,
d. Muayene komisyonumuzca seçilerek alınacaktır,
e. Dayanıklı olmalı. kolay kırılmamalıdır.

59. N{ F],l]A MATIiİKs
a. Matriks paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır,
b. Matrikslerin üzerinde üretici adı, katalog numarası in,ıal

edildiğ[i$

ti olmalıdır.
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d. Slerilizasyona dayanıklı olmalı, kararma paslanma yapmamalıdır
c. En

60.

Ç AMAŞIR KLEMPI

Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmahdır
b. Toplam boyu 9 cm olmalıdır.
c. Alet kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
d. Sterilizasyona dayanıklı olmalı, kararma paslanma yapmamalldlr.
e. Aletin üzerinde markasl ve katalog numarasl silinmiyecek şekilde yazllmlş olmalıdır.
a.

6l. ELE,KTltiKLi PUL PA TEsTİCiHAZI ( VİTALOMETRE)

silikon parçasında çok kısımlı elektronik devre içermelidir.
2) T'ransistörlü olmalıdır.
3) Gentle-Pulse Stimu]us (Hafif-Atımlı Stimulus) verme özelliğinde olmalıdır,
4j çok kısımlı devre içerdiği, transistörlü olduğu, Gentle-pulse stimulus verme özelliğinin
olduğu alet kutusunun üzerinde yazmalıdır.
5) A[et kazayla açılırsa. 5_6 dakika sonra otomatik olarak kapanma özelliğinde olmalıdır.
6) Probe'lar paslanmaz çelik olmah ve buharda otoklavlanabilmeIidir.
7) Çalışması esnasında gösterge ışığı sürekli olarak yanmalıdır.
8) Hasta stimulusu iark edinceye kadar, elektrik enerjisi kontrol düğmesi saat yönünde
çevrilerek güç yavaş yavaş arttırılabilmelidir.
l ) Ljfak bir
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