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PLAKLAR

oR5580 MiNi PLAK, T|TANYUM, KiLiTsiz, -L- şekilli

oR5590 MiNi PLAK, TiTANYUM, KiLiTLi, -t_ şekilli

oR5600 MiNi PLAK, TiTANYUM, KitiTsiz, _Y-lçiFT-Y- şekilli

oR5610 MiNi PtAK, T|TANYUM, KiLiTti, -Y-lçiFT-Y- şekilli

oR5620 PLAK, TiTANYUM, KiLiTsİz, _T-lçiFT_T-IH şekilli

oR5630 iNi PLAK, TiTANYUM, KitiTLi, _T_/çiFT-T-/H şekilli

oR5640 MiNi PLAK, T|TANYUM, KiLiTsiz, -z-l-5- şekilli

oR5650 MiNi PLAK, T|TANYuM, KiL|TLİ, -z-l-s- şekIlli

oR5660 MiNi PLAK, T|TANYUM, KİtiTsiz, -X- şekilli

oR5670 iNi PLAK, T|TANYUM, KiLiTLi, _X- şekilli
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POSTtsRIOR TORAKOLOMBER DÜŞÜK PROFiLT..İ SPİNAL STABİLİZASYON
sIsTEİ[I ŞABrNAMESI

1. İmplantlar titanyum materyalden imal edilmiş olrnalrdır.
2. Sistem transpediküler sabit baş]ık'lı (monoaksial), açlandrnlabilir başlıkJr (poliaksial) Standard ve

monoaxral listhesis, Polyanal ]isthesis vidalan, açılanünlabilir genişleyebilen vida]ar ve kaniillü
vidalar, tranvers ve bağlantr rodlanndan oluşmuş olmalıdır.

3. Sistemde (tüm sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylanndd aynca uçlan çentikli(self dri}rins)
olmayan vida bulunmatrdıı.

4. TRANsPEDİxrnpn vİıanan:
a) Vida çaplan: hem monoaksial, hem de poliaksia] olarak 3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5-7,o-7,5-

B,Omm. Çaplannda olmalrdrr.
b) Vlaa boylan: monoaksial olarak 25-30,35-40-45-50-55-60-65-70-75-B0 mm poliaksial olarak 25-

30-35,40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylannda olma]rdır.
c) Listhesis vidalani monoaksial ve poliaksial olarak ,g,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6 ,2-6,5-7,o-7,5-

8,Omm.çaprnda, monoaksia_l ve po]iaksial olarak 25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80mm
boylannda olma]ıdrr.

d Poliaksial vid.alar 360 derece rotasyon,4O derece deviasyon yapabilmelidir.
e) Yidalar seHtapping diş}i otm.a}ı&r.
0 Set içerisinde Domino Connector bulunma]ıür.
g) Domino connector ise tekli ve çiftli olmak üzere iki tip olmalrdrr.
h) Doninolar 5,5mm ve 6,0mm roüara uyumlu olma]rdrr ve sistem içinde bulundurulmahdr.
İ U Vida başlannrn her iki yanında rod bağlantrsr srrasrnda özel aletleri ile güçltı yakalamayı

sağlayacak çentik ve nokta girintiter olmah.
J) TaŞma tepsisi içinde çap aynnnııı kolaylaşhrmak üzere her çaptaki vida başr ayıı renklerde

renklendirjlmiş olm alıdır.
k) film vida ve rod kilitleme sistemleri üstten o}ma]rdrr.
l) Vida kilit mekanizmasr tek palça olup,(Tapered Lock)eş zamanlı kilitleme i]e hem oynar başı

hem de rodu aynr anda kilitlemeli olınalıür.
m) Poliaksiyal vidalann tornavida başh.ğı hekzagonal olma]ıdrı.
n) Vidalar çift hatveli ve düşiik profilli o}matı&rmaksimum 14,90mm oimalı&r.
o) T\rtunumu arttırmak için vidanrn yiv adrmlan 3,lmm olmalr,yiv derinliği 1.6mm' olınalrdır.

D,uLq /
5. AÇII"ANDIRILABİLİn CENİŞI,EYEBİLEN VE KANII Lü vm*(N"+ : 4" mulıcre o l,n roJor"L )

a) Kantllltl ve genişlgyebi]ir vida dtıştık profi]li ve çift hatve]i otmatrdrr.
b) Kanüllü ve genişleyebilit vida çaplan 5,0mm-5,5mın-6,0mm"6,5mm-6,2mm-7,0mm-?,5m,trı.

8,0mm i boylan 30mm'den başlayarak 60mm'ye kadar 5'eı mm artarak bulunma]ıdır.
c) GeniŞleyebilen vidai Pedikül içinde açrlmalı ve 3 kademede açrlma sağlamalıdır. 1. Kademede

0,6mm ,2. Kademede 1,00 mm 3. Kademede 1,5mm genişleme sağlamalıdrr.
d Kanii]lü vida içerisinden 0,2 ve 0,3 mikron genişriğind" ," ."*İrt enjekte edilebilir yaprda yer

olına]ıür.
e) GeniŞleYebilen ve Kanüllü vida gövdesi 2 fark]ı diş yaprsına sahip olmalrdır. Korpus içinde kalm

losmr cift hatveli trapeziodal yaprda olma]r ve spongioz kemikte maksimum tutunma
sağlamahdır. Pediktiıl içinde ve korteks yaprda ka]an losmr kortika] üş yaprsma sahip olmaJı ve
maksimum tutuş kapasitesine süip olmahdrr.

f) GeniŞleYebilen vida peükiilden korpusa geçiş noktasrnda açılmalı ve açılüğında kortekse zarar
vermeden kortika] duvara tutunma]ıdır.

g} GeniŞleyebilen vidalar ve kaniillü vidalar tek bir el aletiyle gönderüp gene tek bir el atetiyle
istenilüği zamar. çrkarhlabilm eliür.

h) GeniŞleYebilen vida sistemi için özel olarak yapılmış yetkili bir ii,rıiversiteden ahnmrşi ASTM
F17l7'ye göre statik çekme/basma testi , ASTM FI7].7'ye göre yorulma testi, ASTM Fı798'"
göre fleksiyon,ekstansiyon testi (pediktil vidalar,bağlantr losmı), ASTM F1798' e göre buru]ma
testi (pediki.il vida,rod için) , ASTM F1?98'e göre boşluk kapatma kapasite testi (peliktii vida]ar-
bağ}antr kısmı) , ASTM F543'e göre srkma momenti ve mikro-buru]ma test}eri (peükül vida]ar),
ASTM F543' e göıe eksenel ayrrlma dayanrmı (pull-out) (pediktil vidalar) testİerinin sonuçlan
ihale dosyasrna eklenmedir.
Kanüllü vida i]e birlikte cement enjeksiyon kiti de olma]rür
Set içerisinde poroz kaph vida olma]ıdır
Set içerisinde ıninima] invazive vida aet halinde olma]ıdrr
Pediatrik vakalar iğn pecliatrik set olmalıd:ı.
Set içerisinde titanyum plazma kaplı vidalar olmalrdrr

i)
,
D
ı)
m)
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6. TITANyIJM RoDLAR :

a) ftod çapr 5,5 mm ve 6,0 mm olmahdrr.
b) Rod uzunluklan 40mm den başlayrp 500 mm ye kadar 5 er mm artarak bulunma]:.dır
c) Rodlann iki ucu rotasyonu kolaylaştrrmak amacıyla hekzagonal olmalrür.

7.TRANSVER BAĞLANTII"AR;
d Transvers rod bağlantıid,n hem açılandrniabilir ve eklemli hem de tek roüu ve clipsli olma]ıür
b) fiim transvers bağlantılann kilil}gme mekanizmasr üstten olma]ıdır.
c) Tlansvers bağlanh rodlan 40- 100 mm de ohna]rdrr.

8.Transp ediküler vidanrn tornavidalan vidalarclan daha geniş olm ama]rür.
9.In situ rod kıııncılar rodu oblik olarak yakalayabilmeli
lO.Rodu üda/çengel'e yaklaştrracak bir düzenek olma]ı. Bu düzeneğin yerine yerleştirildikten sonra roda
bastrran kollar çekilecek vidanın kafasınrn hemen yanından sı_fir uzaklıkta başlamalr, 5mm' den fada da
taşmamalı.
1l.Tlanspedikiileı üdayr srkarken L koruyucu kullanma]r(hem uzıın hemde krsa kafalı vida için)
l2.Tl,anspedikiiüer vidalan yaklaştrncı(Compressor) ve uzak]aşhncr(Distractor) tek elle kullanmaya izin veren
otomatrik lrilit sistemine sahip olma]ıdır.
13.Set vidasr için hem set vidasrnın düşmesini engelleyecek yaprda bir hassas uçlu tornavida, hemde güçlü
srkmak için T şeklinde sapr olan düz uçlu tornavida bulunma]rdrr.
l4.Transpediküler vida nut'ını srkmak için 12 nevton gücünde torklu el a]eti bulunma]rdır.
l5.Multİaksıyel tıansvers bağlantılan sr_kma} için 4,5 neıton gücünde torklu el a]eti bu]unma]rdrr.
16.Ti.im implantlann üzerinde orijinal seri no.su ve boyutlan yazü olmalrdrr.
l7.Tiim ma]ıemeler üzerinde imalatçı firmanrn marka veya amblemi bulunmalıdrr.
18.Tüm malzemeler oda srcakhğrnda saklanabi]me]i ve uygun konteynerlerde taşnacak ve sa]<lanabilecek
şekilde olmahür,.
l9.Uzun kafah vidalann boyunlarıır lırrmak için bir talaftaki çrkıntryr içine alacak dar bir alet lazrm ve bu a]et
vida boynunun çentik yerine kadar vida kafasınr tek taraflı olarak içine alabilmeli.
2O.Transpediki.iıler vidanın yolunu kontrol etmek için toplu düz peüküler rehber telinin yalu süa açü toplu
pedikiiler rehber teli de olma]ıdır.
2 1.Tüm ma'I zemeler ve konteynerler steri_lizasyona dayanıkl_r olma]ıdır.
22.Sistemin tüm parçalan birbirine uyumlu ve tek marka olma]ıdır.
23.Sistemin biyouyumluluk, biyomekanik ve dinamik testleri bulunma]ıür. İha]e srrasrnda ibı22 gditmelidir.
24.Implantlann CE belgesi olmahür. Tüm ürünler Lllusal Bilgi Bankasrna kayrtlı o]:nalıür.

!-ı



SERVİKAL DİSK PROTEZİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAsTA sıĞııĞı vn cüynxıiĞi «apsaıır:

1. Kullanılacak spinal sistem özel olarak bu sisteme verildiği belgelendirilen CE ve FDA gibi
uluslaı arasr ve l veyaTSE gibi ulusal kalite standardına sahip olmalıdu.

2. Tüm implantlar ISO 583213 veya ASTM F136 standartlaırna uygun alaşımda Ti6At4V
malzemeden imal edilmiş olup MR uyumlu olmalıdr.

3. İzlenebilirliği sğlayabilmek için tiim iirünler tizerinde üretici firma logosıı, malzeıne iiretim
tarihini tanımlayan lot numarasr, ürün ölçüleri ve CE armast (NB onaylaıımrş kuruluş

numarası) sterilden etkileıımeyecek şekilde lazer teknolojisi ile yazılı olmalıdır.
4. Ameliyatlara iınplantlar ile kullaııılmak üzere enstrtimaır seti birlikte verilmelidir.

TEKNİK öznrı,İxınn

1. Ürtln anterior olaıak servikal disk mesafesinde uygulanabilir olmaiıdrr.
Z. Ürtiıı tek parça olmalr, inferioı ve supedor plateler birbirine vida ile değil iç içe geçme

yönteıni ile bğlı olmalıdır.
l. Ürtln 18 yaş ve iizerinde, C3-4, C4-5, C5-6 ve C6-7 disk mesafelerinde, tek mesafede,

posterior elemanlarda dejeneratif değişiklikleri olmayan ( faset artropatisi, osteoporoz gibi),
listezisi olmayarı, enfeksiyonu olmayan, tavmatik disk hernisi ve instabilitesi olmayan,
servikal kifozu olmayan, servikal dizilimi lordotik ve uygulanacak disk aralığı yiiksekliğinin
sğlıklı komşu disk ytlksekliğinin en az yansl kadar olduğunun MR kesitlerinde gösterildiği
vakalaıda kullanılabilmelidir.

4. Vertebral korpusa oturan inferior ve superior platelerde geri çılonayı önleyecek üçgen piramit

şeklinde ve açrlı erı az 4'er üş bulunmalıür.
5. Servikal kafesler gibi tek futucu ile rahat implante edilebilir olmalıür.
6. Protez 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mrr1 9mm olmak üzere 6 çeşityiikseklik salıip olmalıdır.
7. İnferior ve superior platelerin l2;mm, 14mm ve l6mm olmak izsre 3 farklı çeşidi

bulunmalıdır.
8. Protezin tasarırru +l- $ derece fleksiyoıı/ekstansiyoıı, +l- 10 derece lateral beııding ve strurslz

rotasyona izin vermelidir.
9. Ürtinler anadizasyon tip 2 kaplama ile korozyon dirençi arhnlmış ve metal yorgunluk direnci

%I 5 -2a arasrnda artınlmrş olmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma bu ürünün satışı ile yetkili olduğuna dair belge verrneli ve satış sonrası

sorunıluluklan ytiklenmelidir.
2. Üretici firmanrn uluslaraıası onaylı bir kuruluştan BİOLMJMLULUK test raporlannr vermesi

gereklidir.
3. Tüm malzemelerin Sğık Bakanhğı onaylan ve SUT Kodları olmalıdır.
4. Ameliyat tarihinden bir gün önce ürünün demotrasyonu yapılmalı ve uygunluk alınmalıdır.

5. Bu şartları yerine getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

6E
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LOMBER EXPANDABLE BIÇAKLI CAGE

TEKNİK ŞARTNAMESİ

HAsTA sıĞııĞı vn cüvpNıiĞi r,q,psavlr:

1. Kullanılacak spinal sistem özel olarak bu sisteme verildiği belgelendirilen CE ve FDA gibi
uluslar arasl ve l veyaTSE gibi ulusal kalite standardına sahip olmalıdır.

2. Tüm implantlar ISO 583213 veya ASTM Fl36 standartlarına uygun alaşımda PEEK
malzemeden imal edilmiş olup MR uyumlu olmalıdır.

3. İzlenebilirliği sğlayabilmek için ttim ürünler üzerinde üretici firma logosu, malzeıne üretim
tarihini tanımlayan lot numarasr, ürliıı ölçüleri ve CE afmasr (NB onaylanmış kuruluş
numarası) sterilden etkilenmeyecek şekilde lazer teknolojisi ile yazılı olmalıdır.

4. Ameliyatlara implantlar ile kullanrlmak tizere eırstrtiman seti birlikte verilmelidir.

TEKNiK öznr,ı,İxrnn

l. Ürtlırı posterior olarak torakalomber disk ınesafesinde uygularıabilir olmalıdır.
2. Ürtln tek parça olmalı, cage disk mesafesine yerleştirildikteıı sonra endplate tutumunun

arttırmak için genişleyebilmeli ve distraksiyon ile daralmış foramenlerde rahatlama
sğlamalıdır.

3. Vertebral korpusa oturan inferior ve superior platelerde geri çıkmayı veya ileri kaçınayı
önleyecek çift bıçak sistemi bulunmalıdır.

4. Lomber kafesler tek tufucu ile rahat implante edilebilir olmalıdır.
5. Kafesler7mrq8ınm,9ınrrı,lOmm,llmm,l2mm,olmakuzere6çeşityilksekliğesüipolmalıdır.
6. Kafeslerin 24mm genişligi olmalıür.
7. Cage de kemik dokusu için yeterli boş alan olmah ve maximum fızyon sğlamalıdn.
8. Cage mesafeye yerleştirildikten sonra da graft uygulaması yapılabihnelidir. Cage'in vidası

karıüllü olmalı ve gıeft açıldıktan sonra dahi uygulanabilmelidir

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren firma bu üriiniln satışı ile yetkili olduğuııa dair belge vermeli ve satış soffıısı
sorumluluklan yükleıımelidir.

2. Üretici firmanrn uluslararası onaylı bir kuruluştarı BİOUYUMLULUK test raporlarrnr vermesi
gereklidir.

3. Ttiçn malzeınelerin Sağlık Bakaılığ onayları ve SUT Kodları olmalıdıı.
4. Ameliyat tarihinden bir giln önce ürünün demoffasyonu yapıImalı ve uygıınluk alınmalıdır.
5. Bu şaıtları yerine getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.

_ ,,;''"'':1:''''-:. ",
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SERVİKAL BIÇAKLI CAGE

TEKNİK ŞARTNAMESi

HASTA SAĞLIĞI VE GÜVENİ,İĞİ XİPSAMI:

1. Kullanılacak spinal sistem özel olarak bu sisteıne verildigi belgelendirilen CE ve FDA gibi
uluslaı trası ve l veyaTSE gibi ulusal kalite standardına sahip olmalıdıı.

2. Tüm implantlar ISO 583213 veya ASTM Fl36 standaıtlarına uygun alaşımda PEEK
malzemeden imal edilmiş olup MR uyumlu olmaiıdır.

3. İzlenebilirliği sağlayabilmek için tiim ürünler üzerinde üretici firma logosu, m:alzetrıö üretim
tarihini tanımlayan lot numaıası, ürün ölçüleri ve CE atmasl (NB onaylanmış kuruluş
numarası) sterilden etkilenmeyecek şekilde lazer teknolojisi ile yazılı olmalıdır.

4. Ameliyatlara implantlar ile kullanılınak üzere snstrilman seti birlikte verilınelidiı.

TEKNiK Özrr,ı,İrr,nn

l. Üıliı anterior olarak servikal disk mesafesinde uygulanabilir olmalıdır.
2. Ürtin tek parça olmalr, inferior ve superior plateler birbirine vida ile değil iç içe geçme

yöntemi ile bğlı olmalıdır.
3. Veıtebral korpusa ofuran inferior ve superior platelerde geri çıkmayı veya ileri kaçınayı

önleyecek çift bıçak sistemi bulunmalıdır.
4. Servikal kafesler tek tutucu ile rahat implante edilebilir olmalıdır.
5. Kafesler 4mm, 5mırı, 6mm, 7mm, 8mm, olmak üzere 5 çeşit yükseklige sahip olmalıdır.
6. İnferior ve superior platelerin l2rnm, 14mm ve l6mm olmak üzere 3 farklı çeşidi

bıılunmalıdır.
7. Kğmik dokusu için yeterli boş alaıı sahip olmalr ve maximum frzyoı sğlamalrdır.
8. Üzerinde bulunan pinler sayesinde MR izlenebilirliğini kolaylaştırmalıdır.

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

1. Teklif veren finna bu tirüniirı satışı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satış sonrasr

sorumluluklan yiiü<lenmelidir.

2. Üretici firmanrn uluslararası onaylı bir kuruluştan BİOUYUMLULUK test raporlarını vermesi
gereldidir.

3. Tiiın malzemelerin Sağlık Bakanlığr onayları ve SUT Kodlan olmalıdır.
4. Ameliyat tarihinden bir giiıı önce iirünün demotrasyonu yapı[malı ve uygunluk alınmaiıdır.
5. Bu şartları yerine getirmeyerr firmalaı ihale üşı bnakılacaktır.

Sut Kodu: |02.72a

[es. N
ip.



TLıF PEEK CAGE TEKNİK şARTNAMESı

1.TLİF interbody füzyon amaçlı kuIlanılabilir olma]ıdır.

2.Tlif cage PEEK meteryalden yapılmış o|up MRl uyumlu olmalıdır.

3.Tlif Cage anatomik yapıya uygun Convex ve Wedge yapıda olmalıdır.

4.Tlif cage in ortasında kırılma]ara karşı destek bariyeri olmalıdır,

5.Yerleştirme el aleti cage ile uyumlu çaiışmalı ve yerleştirme işlemi sırasında el aleti her açıdan
yerleştirmeye izin vermelidir ve bu işlem el aleti cage den çıkarılmadan yapılmalıdır.

6. Tlifcage de 3 adet titanium marker olmalıdır,

7.Tlif cage 7-8-9-10mm ka lınlıklarıda sizeları olmalıdır,

8.Set içinde her boy için ayrı deneme guideler olmalıdır,

9.Kullanılacak sistemin ana maddesl PEEK den yapılmış olamlı,postoperatif dönemde hasta takibine

izin verilmell,BT VE MRl tetkik]erinde ışıma yapmamalıdır.

10.İmplantın üzerinde orijinal ürün kodu,seri numarası ve ebat bilgileri o|malıdır.

11.Ulusiararası kalite standardını sağlayan "CE "kalite belgesi olmalıdır.

12,Tüm enstürümanlar ve implantlar aynı firma imalatı olma]ı ve birbiriyle uyumlu

olmalıdır.Malzemeler hiç kullanılmamış ve yeniolmalıdır.Tüm malzerneler üzerinde;

a)İmalatçı firma adı veya amblemi

b)İmalat seri numarası

c)Ürün kodu olmalıdır

13.Cerrahi uygulama aletleri ve implantları özel sterilizasyon kapları içinde olmalı,cerrahi uygulama

aletleri üzerinde ürün kod numarası,firma markası gibi teknik bilgiler buiunmalıdır.

14. İhale sırasında numune verilmelidir.

15.Tek]if veren firma,vakalarda kullanılmak üzere enstruman setini ürünler bitinceye kadar hastanede

bırakmak zorundadır.
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LOMBER PEEK CAGE (PLİF)

TEKNİK ŞARTNAMESi

HAsTA saĞııĞı vn cüvpNr,iĞi rıpsauıı:

1. Kullanrlacak spinal sistem özel olarak bu sisteme verildiği belgelenürilen CE ve FDA gibi
uluslaı arasl ve l veyaTSE gibi ulusal kalite staııdardına sahip olmalıdır.

2. Tüm implantlar ISO 5832/3 veya ASTM F136 standartlarına uygun alaşımda PEEK
malzemeden imal edilıniş olup MR uyumlu olmalıdır.

3. İzlenebilirtiği sağlayabilmek için ttim üriinler üzerinde üretici frrma logosu, malzeme üretim
tarihini tanımlayan lot numarasr, ürün ölçüleri ve CE artna$ §B onaylanmrş kuıuluş
numarası) sterilden etkilenmeyecek şekilde lazer teknolojisi ile yazlı olmalıdır.

4. Ameliyatlara implantlar ile kullanılmak tizere enstrtiman seti birlikte verilmelidir.

TEKNİK Öznııİrınn
l. Ürtlı posterior olaıak torakalomber disk mesafesinde uygulanabilir olmalıdır.

2. Ürün aynı zaman da geri çıkma veya ileri kaçma riskine karşı üzerindeki tırtıklı yapıyla
endplatelere sıkıca tutunabilmelidir.

3. Uygulamadan sonra pozisyon tayin edebilmek için cage içerisinde ön ve arka tarafta
radyo opak madde ve pin bulundurulmalıdır,

4. Vertebral korpusa oturan inferior ve superior platelerde geri çıkmayı veya ileri kaçmayı
önleyecek çift bıçak sistemi bulunmalıdır.

5. Lomber kafesler tek tutucu ile rüat implante edilebilir olmalıdır.
6. Kafesler 7mm, 8ınnı, 10mrr,, l2mm, olmak iızere 4 çeşit yüksekliğe sahip olmalıdır.
7. Kafeslerin 24mm genişliği olmalıdır.
8. Cage de kemik dokusu için yeterli boş alan olmalı ve maximum fızyon sğlamalıdır,
9. Cage mesafeye yerleştirildikten sonra da graft uygulaması yapılabilmelidir. Cage'in vidası

kanüllü ohnalı ve greft açıldıktan sonra dahi uygulanabilmelidir

GARANTİ ŞARTLARI VE SORUMLULUKLARI:

l. Teklif veren firma bu iirünün safişı ile yetkili olduğuna dair belge vermeli ve satrş sonıası
sorumluluklan yüklenmelidir.

2. Üretici firmaıırn uluslararası onaylı bir kuruluştaıı BİOUYUMLULUK test raporlarrnr vermesi
gereklidir.

3. Tüm malzemelerin Sğlık Bakanhğı onayları ve SUT Kodlan olmahdn.
4. Ameliyat tarihinden bir gün önce iiı,üniiıı demotasyonu yapilmalı ve uygunluk alınmalıdır.
5. Bu şartlaı,ı yerine getirmeyen firmalar ihale dışı bırakılacaktır.
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Sut Kodu: 102.750



pıİNİ PLAK yr yİoa snrİ rrcxxİr ŞARTNApırcsİ
, Malzemeler titanyum dan imal edilmlş ,. polisajı dıizgıin ve pünizsüz

|j§:ll,Hro"'* ve çatlak kemilıe;il- onarıımiuıda koıayıık
, Kemik dokusuna uyum sağlamalıdır. CT ve MR da kolaylıkla

İi#,Tfnebilmelidir. 
Sistem I,6 ve z,o sistem 0,60 mm kalınlığında

, set içinde dtız delikli sitemsiz , duzdelikli sitemli plak olmalıdn.. Set içinde so|1ve sağa açılı sitemli L plak oİ.ulrO,r.
' İ,lfilİ: 

delikli sitemsiz T plak, oeıitt sitemsiz Y plat, sitcmli Y ptak

, Set içinde sitemsiz delikli double Y Plak .L Plak .Çİrr Y plak,TPlak,Çift T Plak,H Plak.Z.X Plak. Plak sitemll oounıe plak olmalıdır". Set içinde orbital plak olmalıdn., Set içinde l3mm, l8mm, ve 22mm Burr hole plak olmalıdır.
' Set iÇinde dtiz kısa ve uzun olmak tizere ıti ç.İiİ nb;;ırk';lmalıdır., Titanyum mesh ebatları 30x40 0,6 mm, zb*ıo 0,6mm, l00xl00 0,6mm mevcut olmalıdır.

' Set içinde Self Drill vidalar mevcut olmalıdır , |.6 sistem kendindenyivli vidalar ve 1,9 emergency vidalar olmahJı.., Set içinde vida yeri açma amaçlı 1.3x50mm ebatlarııda 5 ve 8 mmstoplu driller olmalıdır., set l34"c de otoklavda Etilen oksit gazlı veya buharlı olaraksterilizasyona uygun olmalıdır.

' Uluslar arast geçerliliği olan Avnıpa Birliği Sertifikası ( CE ) olmalıdır.

' , ;ll'iöt


