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s.No G.5.No MALZEMğf\ıif,l ADl uBg KooU
ı.ĞRUP

1 1 Posteriğr Poliaksiyal Vida

2 2 posterior Rod

3 3 konnektör

1 ToRAKOtoMBER PosTERioR MoNoAKsiYEL HOOXLAR

5 2 TOnAKoLoM8ER pösT§nio8 RoD, T|TANYuM, YıVLı

6 3 Transverse

GRğP

7 1

TcP, B-TCPTüREVLEn|, BlYoAKrlF CAı,IıAn_PUTTY, FASTE, rEL cRuNcH, FtEl§lBLE
şERiT_KoLIAJEN, P€pTiTLER GAG, ANTiBAKrERıYEL KATKlLAR, sItlKAT (ANTıBiYoTlı(
içERtK üAHİL üğĞlıDİa} 10,1-15 cc11@01_15{X)0 mm'

8 2
şERiT_ı(oLLAJçN, PçPTlTtğR GAG, ANTığAKrğRlYtt KATı(ıA& sıLixAT {AılTlBlYoTl(
lçıf,lı< DAH|L oEĞiLolR} 7,çlü ecl75o1-1000o mmr

9 3 sEnviK,{L iNTER§OüY KAFES. RIGİD, PErK,TİTANYUM BıÇAKL|

10 4 ventiküler peritoneai shunt
11 5 External Ventrilü|er Drenaj 5istemi

12 6 LOMBER.lılT§ıı.BoDY KnF§§. Rl§ıD. PEıK, PLIF

13 7 LOMBER INTERBOşY KAFIS, üİ§TRACTABLE/İXPANDABIE PEşK PLİF

14 8 §ERVıKAL İNTERBODY §ArE§ Dı§TR]\CTA§LE/EXPANDAaLE PEEK

15 9 SERVıKAL ANT§Rıon Dlsx PRoTEzl, (oMPLE TıTAİııYırM

Evrakın elektronik imzalı suretine http:i/e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9c6aa1a0-491a-4c l a-8bbd-8826 l 6ebf8a1 kodu ile erişebilirsiniz.
Bu bclge 5070 sayılı clektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmrstır.
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THoRAKo Lotuı BER sTABlLlzAsyoN sisreıu l

rexıılx şınrxamesl ! J"r
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1} Polyaxial vida uzunluklar 25mm den 55 mm kadar 5 mm aralıklarla artmalıdır.
2} Vidaların kalın|ıkları 4,5 l5,5 l 6,5 l7,5 / mm ölçülerinde olmalıdır. Ayrıca sette
revizyon vakalarında kullanılmak üzere 5,0 / 6,0 / 7,0 mm ölçülerinde de polyaxial
vidalarda olmalıdır.
3} Polyaxial vidalar içerisinde |istezis ve kanüllü vida seçenekleride o|acaktır. Ayrıca
Polyaxial vidalarda "-" ve "+" olmak üzere toplam 57 derece açı yapmalıdır.
4) Vidalar self tapping olmalıdır.
5) Vidalar ko|ay kilitleme sistemine sahip olmalıdır.
6) Set içerisindeki vidalar gittikçe kendinden incelen ve konik yapıda oImalıdır
7) Transfer bağlayıcı sabit ve açılandırılabilir seçenek|erden oluşmalı, 4 farklı çeşit
olmalıdır.
8}Rod çap. g 6,0 mm olup baş kısmı hexagonal seçeneği olmalıdır.
9} Set içerisinde torakal bö|gede kullanılmak üzere takıldığı vertebra transferini çlft
taraftan kavrayan açılıp kapanabilen lale başlı ayarlanabilir hook sistemi olmalıdır.
Sistem sayesinde torakal bölge kırıklarında vida kullanmadan stabilizasyon
sağ|amalıdır. Sistem set içerisinde olup ayrı bir setle gelmemelidir. Sette ki rod ve
vidalarla kombine kullanılabilmelidir. Bu sayede torakal bölgeden lomber bölgeye
geçişlerde aynı vertabral sistemle devam edilebilmelidir. Bu sistem için gereklj olması
durumunda şette domino da olacaktır.
10} Rod uzunluğu 40-50-60-70-80-90-t00-110-120-130-140-150 mm olmalıdır.
Ayrıca firma uzun segment stabi|izasyon için 150 mm üstü rod seçeneklerine de
sahip olmalıdır. 11)Set içerisinde vida gönderici olmalıdır ve vida kilitleme esnasında,
kilitlemenin tamamlandığını anlamaya yardımcı ses veren 12 nm anti torklu T-handle
e! aletiolmalıdır.
12) Set içerisinde Rod Bender olmalıdır.
13) Set içerisinde kuwetli rod tutucu ve makas rod tutucu olmalıdır.
14) Transvers konektörler için son sıkma işleminde kullanılan 4 newtonluk torklu düz
ela]eti olmalıdır.
i5) Awl , pedicle probe set içinde olmalıdır.
i6} Üretici veya ithalatçı firma Ulusal cihaz bilgi bankasına ve Tıbbi Cihaz Kayıt
sistemine kayıtlı olmalıdır.
17) Firmalar ürünlerinin yurtdışında son beş yılda kullanıldığına dair, kullanılan en az
3 ülkeden a|ınmış referans yazılarını demo esnasında komisyona sunmalıdır.
18) Urün üzerinde ürün ölçüleri, CE işaretive üretim lot numaraları bulunmalıdır.

Ewakın elcktronik imzah surctine htŞ://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9c6aa1a0-491a4cla_8bbd-8826l6ebf8a1 kodu ile crişebilirsiniz.
Bu belgc 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ilc imzalanmıstır.
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1. rüıvı 0üz vE LoRDoz spiııöz RoDLAR oüz gin rıır vüzgy oLMALı. KANcAHRıN
KAyMAsıNl VE RODTAN çıKMASıN| ENGELLEvEN RoD UçLARıNDA sTopER sisrçıııi
BULUNMAL|DıR.

2. slsrıu FAcET Erı-Eırıı_çnlıı xonuııouĞu olsrErroıııivpva roRıııiııaı sTENoz oLGuıjRı
içlN MoDüLrn rırxlaır spiııöz RoDLAR HrR oeivısrr içrnisiııDE HAzıR

BuLUNDURULMALlDıR.

3. LoRToDiK spiııöz RoDıAR LoMBER aöı-eroı UyGUı-AMA içiN 6,0vııı,7,oMM,8,0MM
rRıııııı.ıĞıııoA VE 50MM, 75MM, 100MM, 125MM, 150MM V§ 180MM uzuı.lı-uĞutıDATEK
ıARçA LoRDoz eçısı veniı_ıı,ılş sniııöz FLAT RoDLAR vE RoDLARDAN oLUşMALıDıR.
ıoRıooir spiııöz RoDLARA UyGuN oLARAK ser içenislııDE 6MM, 7MM VE gMMı ı_lr

KANCA §EçENEKLERi oı-ı*aı-ıoın. sisrerıı HASTANlN DuRUMUNA aÖne l«l VERTABRA

ARASıNA copREsE vE oisrRRrrş Eoe glıivıglioln. sisreıvı ıonroOir spiı,ıöz RoDLAR,

KANcA saĞLAr,ırıRoDU Vş KANcALARDAN pLUşMALıDıR. LoRToDiK §plNöz RoDLAR

isrgııiıoiĞiııDE HASTA RııerovıisirıE YAPıı-AN işı-rıvıiııı rıııoixısyorvurıe eöne ıs
DERECEyE KADAR eçı vgniı_ıvıiş spiNöz RoDı_ARDA BULUNMALıDıR.

4. rüvı ıvıRuıMELER eıııieerıenivtı- cürvıüş KAnLı oLMALıDıR.
5. rüvı ıvııue MELER VE KoNTEvNERı_AR srenlı-izesyoNA DAvANIKLı oLMALıDlR.
6. sisre uiıı gürüFı ıARçAıARı alnsiniNe uyUMLu VE TEK MARKA oLMALıDıR.
7. ivıpıeıırıRRıN cü BELGEsioıvıeııoın. ıüvı ünüııı.En ünüı,ı raxip sisrgıviııe(üTs} KAyıTLı

oLMALıDİR,

Evrakın elektronik imzah surctine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9c6aaDa0-49lıa-4cla-8bbd-S826l6cbf8al kodu ite crişebilirsiniz.
Bu bclge 5070 sayılı elcktronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza i[c imzalanmıstır.



sERVıKAL KoMBINE sET TEKN|K özeı-ı-lxı_en
t "5.,4

. servikal kombine set içerisinde disk protezi, expandab|e peek cage, peek cage ve
bıçaklı peek cage|er tek konteynır içerisinde el a|etleri ve implantlar olacaktır.
Dışarıdan herhangi bir el aleti veya implant getirilmeyecektir.

. cagelarin ve disk protezlerinin alt-üst yüzey parçalarında geri çıkmasını engelleyen
diş yapısı olmalıdır.

. vertebral body'lere oturan yüzü tutunmayı artırmak için çıkıntılı (dlşll) olmalıdır.

. sistem ikinci bir aparata (tutucu) gerek duyulmaksızın tek parça olarak
uygulan ılabiImel id ir.

. Disk protezleri metalon metal hareketlitek parça olmalıdır.
o Disk protezleri fleksiyon, extansiyon ve rotasyonel yönündeki tüm hareketlere izin

vermelidir.
ı Anterior disk mesafesi imp|ant|arından disk protezi in-vivo uygulamalar için vücut

uyumlu hiçbir artifaçt yaratmayan MR uyumlu titanyum ve peek karbon, cageler
peek materyalden yapılmış olmaiıdır.

ı sistemin içerisinde olması gerekli implantların boy ve yükseklik alternatifleri
aşağıdaki gibi o|malıdır;

METAL ON METAL
DisK PRoTEZı (mm)

EXPANDABLE
PEEK CAGE

(mm}

B|çAKLı
PEEK

CAGE (mm)
12x4_14x4_16X4
12x5_ 14X5- 16X5
12X6-14X6-16X6
12x7_14x7_16X7
12x8-14X8-16X8
12x9 - ,l4X9 

-,l6X9

13X5
13X6
13X7
13X8

1

1

1

1

1

3X4
3X5
3X6
3X7
3X8

. Boyutları ve ebatları disk yüksekliğini koruyacak ve restore edecek şekilde çeşitli
ölçülere sahip olmalıd ır.

ı protezin üst yüzeyinde geri çıkmayı engelleyen 3 adet diş yapısı olmalıdır
ı Anatomik yapıya ve smith Robinson yaklaşım tekniğine uygun olmaIıdır.
. set içerisinde genişlik ve yükseklik tespiti için değişik ebatlarda deneme implantları

bulunmalıdır,
. Ürün üzerinde, ürünün ebat ve boyutlarını belirten lazer işaret bulunmalıdır.
o Firma demo esnasında son 5 yıl içerisinde 3 ülkeden alınmış referans yazısını

sunacaklardır.
. Ürünlerin ÇE ve lSO 13485 belgesi olmalıdır.

Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adrcsinden 9c6aa0a0-49la-4cla-8bbd-8826l6ebf8al kodu ile erişcbilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstrr.
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LoMBER nEEK KAFEs KoMBiNE sET TEKNlx şınrııııuıesi
. Ürün FDA veya CE belgeierinden en az birlne sahip olmalıdır.
. Ürün vücuda uyumiu termoplastik bir yapıda otan, artifact yaratmayan MR uyumlu

PEEK materyalden yapılmış o|malıdır.
. cage'in içerisinde greftleme için yeterii alan bulunmalı, cage disk mesafesine

uygulandıktan sonra da greftleme irnkğnı sunmalıdır.
, Ürün çift yönlü kullanıma açık olmalıdır.
. Ürün tek bir el aleti yardımı ile mesafeye yerleştirilebilmeli ve yine tek bir el aleti ile

açı|ması sağlanarak kilitleme yapılabilmelidir.
. Üründe görüntüleme cihazlarında gönilebilme özelliğine sahip titanium marker

bulunmaiıdır.
. Ürünün ölçüieri; PL|F ve EXPANDABLE PL|F için uzunluk olarak en az 24 mm,

genişlik olarak enaz 10 mm olmalı, yükseklik olarak 7 mm, 8 mm,9 mm, 10 mm, 12
mm alternatifleri o|malıdır.

. Ürün geri çıkmayı engelIeyön ve superior ve inferior yüzeylere tutunmayı
sağlayabilecek dişli yüzeye sahip olmalıdır.

ı set pLlF, expandable pLlF denemeleri , el aletlerive implantlarıyla birlikte
kombine olarak sunulacaktır. Hiçbir implant dışarıdan getirilmeyecektir.

. set içerisinde ihtiyaç boyutuna karar verebi|mek için implant denemeleri olmalıdır.
ı set içerisinde en az 5 çeşit küret olacaktır.
. Ürün T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı ve T.C Sağlık

Bakanlığı tarafından onaylı oimalıdır.
. Üninün üzerinde orijinal markası, ö|çülerive üretim seri parti kodIarı yazıh olmalıdır.
. Üretici firma lSO 13485 ve CE belgelerine sahip oImalıdır. lstenildiğinde bu belgeler

idareye sunulmalıdır.

Evrakın clcktronik imzah suretine htŞ://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9c6aa0a0-491a-4c l a-8bbd-8826 l 6ebf8a l kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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KEMİK GRErTİ TEKNİK şARTNAME§İ

1.) Ürün %95 Beta TriCalcium Fosfat,%1Silicat'dan oluşmalıdır.

2.) İnsan ve Hayvan kaynaklı doku türevi içermemelidir.

3.) Ürün radyoaktif herhangi bir bileşen içermemelidir.

4.) Ürünün osteojenik aktiviteyi artırdığı kanıtlanmış olmalıdır

5.) Ürün sahip olduğu 1- 55O pm çapındaki gözenekleri ve % 1-80 toplam gözenek hacmiyle doğal
kemik dokusuna yüksek oranda benzerlik gösteren bir fiziksel yapıya sahip olma|ı ve Scanning
Electron Microscopy {SEM) görüntü|eri ile kanıtlanmış olmalıdır.

5.) Ürün ASTM-F1088 - 04a standardına göre ağır metaller açısından Pb<3Oppm, Hg<Sppm, As<3ppm,
Cd<Sppm ve Toplam Ağır Metal<S0ppm'lik şafsıziık değerlerine uygun olmalıdır.

7.) Ürün porositesigerçek insan kemiği porositesine uygun olmalıdır.

8.) Ürün lrnmune ve enfeksiyon riskine karşı oImalıdır. Enfektif olmamalıdır

9.) Ürün Gama Steril olmalıdır.

10.) Ürün Ce beIgelive Class 3 sertiflkalı olmalıdır.

11.)Ürün noter onaylı serbest satış sertifikasına sahip olmalıdır.

Evrakın clektronik imzalı suretinc http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 9c6aa0a0-49 l a-4c l a-8bbd-8826 l 6ebf8a l kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belge 5070 sayılı elcktronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
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OTOMATİK BASıNç AYARLI ULTRA SMALL ERiŞKiN GRAVİTASYoNLU v.P. SHUNT TEKNıK
şARTNAME§İ

SUT KODU: KN103?
l. Vaif yaüay ve dikey düzlçm arasında pozisyon açılanna göre otomatik olarak basınçı ayarlama özelliğine sahip

olmalı.
2. Titanyum Valf havzası darbelere karşı korumalı ve subkutan basınçtan etkilenmemçsi için titanyumdan imal

edilmiş olıııalıdır,
3. Sistemde: l adet Titanyıım havzalı, erişkin hasla için rezervuar bulunmalıdır.

Erişkin rcstryuann çapı 20mm, yuksekliği 5,6mm olmalıdı( silikon kubbe dahil)
4. Valf Dışı çapı 4.9mmx23 mm ebadında silindirik ve ulra small yapıda olmahür.
5. Valf içerisinde düşük ve yüksek basınç olmak üzere entegrc Shunt asistanı (Gravitasyon) iki biilümden

oluşmatıdır.

6- Valf içerisinde; pozisyon için di§iik basınç bölümü olmalıdır. Bu bölüm kssin ve elkin BOS yönetimi için
Safir top ve Titanyum olmalıdır,

7. Valfin basınç aralıkları; 7127 --anlığnda basıncı yğrçekiminc göre dengede tuimalıdır.
8. Valf içerisinde safir top ve spiral yay olmalı, düşük basınçta 7 cmH2O basınç bölümü olmaiıdır .Aynca dikey

pozisyonda 27 cmH2O 1uksek basınç bölümü olmalıdır. Bu bölüm over drenajı önlemek için Safir ve

Tantulum top içerırıelidir.
9. Sistemde; l adet borehole veya diiıtabanlı titanyum havzalı üzeri silikon kubbeli rce€rvuaı olmalıdır.

Rezervııarın üst kısmını oluşturan silikon kubbe (dome), insülin iğnesi ile en az l00 fonksiyon girişine olanak
sağlamalıdır.

l0. Sisternde; l adet numerik ölçülendirilrniş 25 cm, 8Ş, 2,7 mm çapındaVenıriküler katater ve Stilet (kılavuz tel)
olmalıdır.

11. Sistğmds; I adetPeriıonelkatater l20cm olmalıdır.
12. Sistemde; l adet Titanyum dik açılı deflektör olmalıdır.
l3. İmalatçı iirmanın; ithalatçı ve yctkili firmaya vermiş olduğu mümessillik belgesi,
l4. İhaleye giren firma ithalatçı değilse, yetkili firma tarafından verilmiş bayilik belgesi,
l5, Uluslar aras geçerliliği olan Avrupa Birliği Sertifikası ( CE )
16. Uluşlar arası standartlara uygun ( FDA Bçlggşi ) olmalıdır

Evrakın clektronik imzah surctine http://e-bclgc.saglik.gov.tr adresinden 9c6aaDa0-491.a-4cla-8bbd-8826l6ebf8al kodu ile erişebilirsiniz.
Bu belgc 5070 sayılı elcktronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ilc imzalanmıstır.
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OTOMATİK BASINç AyARLI ULTRA sMALL FEDİATRiK GRAviTAsyoNLU v.p. SIıUNT TEKNİK
ŞenrxnrımSİ

§UTKODU: KNl032
l. Valf yatay ve dikey düzlcm arasında pozisyon açılanna görc otomatik olarak başınçı ıyarlıma özelliğine süip

olmalı.
2. Tiıaıyum Valf havzası darbelere karşı korumalı ve subkutan basınçtan cikilenmemesi için titanyumdan ima|

edilrniş olmalıdır.
3. §istemde; l adet Titanyum havzalı pediatrik ıçzervııar bulunmalıdır.

Pcdistrik reservuann çapı l4rnm, yfüsekliği 4,8mm olmalıdı( silikon kubbe düii)
4. Valf Dışı çapı 4.9mmx23 mm ebadında sitindirik ve uilra small yapıü olmalıdır.
5. Valf içerisinde düşük ve yüksek basınç olmak iizere eniegre Shunt asistanı (Cravitasyon) iki bölümden

oluşmalıdır,
6, Valf içerisinde; pozisyon için di§ük basınç bölümü olmalıdır. Bu bölüm kesin ve etkin BOS yönetimi için

Safir top ve Titanyum olmalıdır.
7. Valfin basınç aralıkları; 7127 -aralığnda basınçı yerçekimine göre dengcde hıtmaiıdır.
8. Valf içerisinde safir top ve spiral yay olmalı, düşük basınçtı 7 cmH2O basınç bölümü olmalıdır .Ayrıca dikey

pozisyonda 27 cmH2O yüksek basınç bölümii olmalıdır. Bu bölüm over drenajı önlemek için §afir ve
Tantulum top içermeliıiir.

9. Sistemde; l adet boreholc veya diiztabanlı titanyum bavza|ı iizeri silikon rezervuar olmalıdır. Rezerınıarınüst
kısmını oluşturan silikon kubbe ( dome) insülin iğnesi ile en az l00 fonksiyon girişinc olanak sağlamalıdır.

10. Sistemde; l adet numerik ö|çülendirilmiş 25 cm ya da l 8cm uzun|uğunda , 8r ,2,7 mm çapındaVentriküler
katater ve StiIet (kılavuz tel) olmalıdır.

i l. Sistcmde; l adet Peritone! katater l20 cm olmalıdır.
i2. Sistemde; l adet Titanyum dik açılı deilektör olmalıdır.
13. İmalatçı firrnanın; ithalatçı ve yetkili firmaya vermiş olduğu mümsssillik bclgesi,
14. İhaleye giren firma ithalatçı değilse, yetki|i fırmı tarafından verilmiş bayilik belgesi,
t5. Uluslar arası geçerliliği olan Avrupa Birliği Sertiiikası ( CE )
l6. Uluslar arası standartlara uygun ( FDA Belgcsi ) olmalıdır

Evrakın elektronik imzalı suretine http://c-belge.saglik.gov.tr adrcsinden 9c6aaOa0-49la-4cla-8bbd-8826l6ebEal kodu ile erişebilirsiniz.
Bu bclge 5070 sayılı clektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.



c§F,vENTRixüınn ExTERNAL DRENAJ sisTEMi rsKNix şARTNAME

1- Sistemde bulunan Ventrikiiler katater Çift steril ambalajında olmalıdır, Geçici olarak intraserebral
sıvıntn drenajına imkan vereçek şkilde olmalıdır.
2- Intraventrikiiler başınçın monitorizasyonuna ve ayartanmasına imkan verecek donanımda
olmalıdır.
3- §isternde renk kodlu 3 yollu musluk iğneli ve iğnesiz giriş imkanı bulunmalıdır.
4- Sistemde dam]a haznesinin altında ve iistiinde, Torbasının altında ve üstiinde klemp bulunmalıdır.
5- Sistemin etkin şekilde havalanmasını sağlayan ve fittrede pıhtılaşmayı önleyen hidrofobik
güvenlik tıkaçı olmalıdır.
6- §istemde güvenli BOS drenajını sağlayacak en az l50 cc lik damla haznesinden oluşan t ölçüm
bölümü bulrınmaktadır.
7- Sistemde bos ömeklemesi ve/veya sisteme ilaç verilmesine imkan verecek enjeksiyon bölümü
bulunmalıdır.
8- Sistemde en az 700 ml hacminde PVC içermeyen ve EVA 'dan yapılmış drenaj torbası
bulunmalıdır.
9- Sistemde toplam l mctre uzunluğunü ve bağlantılar luverloçk connecıor bulunmalıdır.
l0- Torba ve damlalık tizerinde micro por gözenekli zu geçirmez ventilasyon fititresi bulunmalıdır
l l - Sistemin katateri kanamalı durumlarda dahi tıkanma riskini en a73 indirgeyecek şekilde olmah
ve delik çaplan kanamalı yilksek proteinli ve Travmalı hastalarda tüanmayı önlemek için ventrikül
ucunda l 6 büyük lml büyük delik, l 6 küçük 0,5ml kiiçük, toplam 32 delik olmalıdır.
12- Sistemde 1.5 mm iç çapında ve uzunluğu 250 mm kalınlığı 9F olan ventriküler katater
bulunmalıdu.
13- Ventrikiiler katater BOS sıvısının giriş anında ve devamında izlençbilmesi için Şeffıf yapıda
olmalıdır.
14- Ventriktiler kataterin üzcrindş 5-10-15 ve 20 cm 'yi gösteren Numerik koyu renkli rakamlar ve
aralannda her l cm için işaretler bulunmalıdu.
15- Ventriküler kateter X-Ray ışınlannda gözükmesi için baryum sülfat markerı üzerinde gözle
görünür olmalıdır.
l6- Ventriküler Katater Silikon alerjisine karşı poliüretan dan imal edilmiş olmalıdır.
l7- Ventriküler Kataterin gerek duyulmaşı halinde akışını kapatabilmek için üzerinde l adet klemp
bulunmalıdır-
l8- Ventrikiilşr kataterde sütur ile tespite imkan veren kelebek kanat bulunnıalıdır.
19- Travma kanamalı hastalar için ventrikül ucu 16 büyuk lml büyük delik, 16 kiiçük 0,5ml küçiik
deiik bulunmalıdır.
20- Ventrikiiler kataterde katater ve drenaj sistemi arasmda güvenli bağlantıya olanak veren luerlwk
adaptör bulunmalıdır.
2l- Ventrikiiter kataterlc birlikte stilç ve eğmli trokar kanül verilmelidir

22- İhaleye katılaçak firmalar teklif ettikleri iiriinteriı tamamı için bu şartnamcryt göre kalem kalem teknik şartnameye
uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın anietli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından
imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilccektir. Bu cevaplar ürünlçrin orjinal dokiimanları ile karşılaşııntdığında
herhangi bir farklıtık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılaçaktır.
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