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SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

MALZEME ADI MİKTAR UBB Sut Fiyatı  B.FİYAT 
TOPLAM 

FİYAT 

1. KISIM: TRAVMA 

1 TV2890 BAŞSIZ (HEADLESS) KANÜLLÜ VİDA 2.5-4,0 MM   40   962,50 ₺     

2 TV2910 BAŞSIZ (HEADLESS) KANÜLLÜ VİDA 5.0-6,5 MM 10   962,50 ₺     

3 TV1490 KİLİTLİ DCP NARROW PLAK 3,5 mm   15   1.323,44 ₺     

4 TV1750 
ANATOMİK KİLİTLİ PROKSİMAL LATERAL HUMERAL 
PLAK  

5   2.406,25 ₺     

5 TV1950 ANATOMİK KİLİTLİ DİSTAL HUMERAL PLAK  4   2.406,25 ₺     

6 TV1570 ANATOMİK KİLİTLİ OLECRANON PLAK 2   1.925,00 ₺     

7 TV1450 ANATOMİK KİLİTLİ DİSTAL RADIUS PLAK VOLAR 10   2.285,94 ₺     

8 TV1550 KİLİTLİ CLAVICLE PLAK 5   1.925,00 ₺     

9 TV1610 KİLİTLİ 1/3 TÜBÜLER PLAK    5   1.203,13 ₺     

10 TV1330 LOCKING(KİLİTLİ) LCP MİNİ PLAK  20   1.275,31 ₺     

11 TV1790 KİLİTLİ DİSTAL MEDİAL TİBİAL UÇ PLAK 3,5 mm    10   2.406,25 ₺     

12 TV1930 ANATOMİK KİLİTLİ DİSTAL FİBULA PLAK 20   1.925,00 ₺     

13 TV1690 KİLİTLİ LC DCP GENİŞ DÜZ PLAK 4,5 MM 5   1.925,00 ₺     

14 TV1670 KİLİTLİ LC DCP DAR DÜZ PLAK 4,5 MM 5   1.925,00 ₺     

15 TV1770 
ANATOMİK KİLİTLİ DİSTAL ANTERİOLATERAL TİBİA 
PLAK 

3   2.406,25 ₺     

16 TV1530 KİLİTLİ CALCANEAL PLAK  2   1.925,00 ₺     

17 TV1350 HALLUX VALGUS KİLİTLİ PLAK 15   1.275,31 ₺     

18 TV1670 KİLİTLİ REKONSTRÜKSİYON PLAK 3,5 MM 5   1.925,00 ₺     

19 SG1150 SENTETİK KEMİK GREFTİ 15 CC 2   1.210,00 ₺     

20 SG1170 SENTETİK KEMİK GREFTİ 30 CC 3   1.540,00 ₺     

21 TV1150 DÜŞÜK PROFİLLİ KİLİTLİ  VİDA 2,0-3,0 MM ARASI   100   252,66 ₺     

22 TV1170 DÜŞÜK PROFİLLİ KİLİTLİ  VİDA 3.5 MM   120   252,66 ₺     

23 TV1190 DÜŞÜK PROFİLLİ KİLİTLİ  VİDA 5.0 MM   50   252,66 ₺     

24 TV1030 KORTİKAL VİDA 3,5 MM   70   228,59 ₺     

25 TV1050 KORTİKAL VİDA 4.5 MM   30   228,59 ₺     

26 TV1010 KORTİKAL VİDA 2,0-3,0 MM   30   228,59 ₺     

27 TV1130 SPONGİOZ VİDA 4.0 -6,5 MM  10   228,59 ₺     

28 TV1210 KİLİTLİ SPONGİOZ VİDA 6,5  MM 10   252,66 ₺     

29 TV2930 KANÜLLÜ VİDA 2.0-6.0 MM   10   529,38 ₺     

30 TV2950 KANÜLLÜ VİDA 6.0-7.5  MM   10   529,38 ₺     

31 TV5740 PUL (WASHER)  20   40,91 ₺     

32 TV2990 KİLİTLİ KANÜLLÜ VİDA 2,0-4,9 mm   30   616,00 ₺     

33 TV5200 TİTANYUM ELASTİK NAİL 5   842,19 ₺     

34 TV3112 ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, HİBRİT  40   7.218,75 ₺     

35 TV3113 ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ,TUBÜLER 5   3.850,00 ₺     

36 TV3116 TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ 5   3.850,00 ₺     

37 TV2650 DHS -DCS PLAK 1   2.165,63 ₺     

38 TV2830 DHS-DCS LAG VİDASI 1   433,13 ₺     

39 TV2790 KOMPRESYON VİDASI 1   228,59 ₺     

40 TV1710 KİLİTLİ DİSTAL FEMUR ANATOMİK PLAK 2   2.406,25 ₺     

41 TV1730 KİLİTLİ PROKSİMAL FEMUR ANATOMİK PLAK 1   2.406,25 ₺     

42 TV1810 KİLİTLİ ANATOMİK PROKSİMAL TİBİAL  PLAK 3   2.406,25 ₺     

43 TV1750 CFR PEEK PROKSİMAL HUMERUS PLAK 2   2.406,25 ₺     

44 TV1450 CFR PEEK DİSTAL RADİUS VOLAR PLAK 2   2.285,94 ₺     

45 TV1930 CFR PEEK DİSTAL FİBULA PLAK 2   1.925,00 ₺     

46 TV2590 OSTEOMİ PLAKLARI İÇİN GAMA 20   2.165,63 ₺     

        1.KISIM TOPLAMI   

SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

2. KISIM: BAĞ KESEN BAĞ KORUYAN TOTAL DİZ 
PROTEZİ 

MİKTAR         

1 AP2230 BAĞ KESEN FEMORAL KOMPANENT 10   3.562,41 ₺     

2 AP2300 BAĞ KORUYAN FEMORAL KOMPANENT 5   3.218,60 ₺     

3 AP2660 MOBİL TİBİAL KOMPANENT 15   2.487,10 ₺     

4 AP2540 TİBİAL İNSERT ROTASYONLU HAREKET KISITLAMALI 15   1.508,72 ₺     

5 AP3180 ANTİBİYOTİKLİ BONE CEMENT 30   305,40 ₺     

        2.KISIM TOPLAMI   
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    3.KISIM ÇİMENTOSUZ BİPOLAR KALÇA PROTEZİ           

1 AP2050 ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM 3   4.949,69 ₺     

2 AP1880 BİPOLAR CUP 3   1.540,54 ₺     

3 AP1750 FEMORAL BAŞ  3   1.003,25 ₺     

        3.KISIM TOPLAMI   

    4.KISIM ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA  PROTEZİ           

1 AP2050 ÇİMENTOSUZ FEMORAL STEM 3   4.949,69 ₺     

2 AP1490 ÇİMENTOSUZ ACETABULAR CUP 3   3.204,70 ₺     

3 AP1620 ACETABULAR LİNER 3   1.721,22 ₺     

4 AP1750 FEMORAL BAŞ 28MM 3   1.003,25 ₺     

5 AP1800 FEMORAL BAŞ 32MM 3   1.202,95 ₺     

6 AP1670 ACETABULAR SCREW 12   183,79 ₺     

        4.KISIM TOPLAMI   

SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

5. KISIM: ÖNÇAPRAZ BAĞ VE OMUZ ATROSKOPİSİ MİKTAR         

1 AE0920 ÖN ÇAPRAZ BAĞ REKONSTRÜKSİYONU MALZEME SETİ 10   3.657,50 ₺     

2 AE0980 ROTATOR KILIF ONARIMI MALZEME SETİ 10   3.657,50 ₺     

3 AE1250 İĞNELİ SUTUR ANKOR 3,5MM  ALTI 20   550,00 ₺     

4 AE1260 İĞNELİ SUTUR ANKOR 3,6MM ÜZERİ 10   550,00 ₺     

5 AE1270 İĞNELİ SHOFT ANKOR 10   715,00 ₺     

6 AE1540 DÜĞÜMSÜZ ANKOR PEEK 10   715,00 ₺     

        5.KISIM TOPLAMI   

SIRA 
NO 

SUT 
KODU 

6. KISIM: İNTRAMEDÜLER  ÇİVİLER MİKTAR         

1 TV5340 PROKSİMAL FEMUR(PFN) ÇİVİ 1   3.248,44 ₺     

2 TV5300 İNTRAMEDÜLER FEMORAL ÇİVİ 1   3.248,44 ₺     

3 TV5240 İNTRAMEDÜLER TİBİAL ÇİVİ 1   3.248,44 ₺     

4 TV5470 PFN LAG VİDASI 1   1.852,81 ₺     

5 TV5400 PFN LAG KİLİTLEME VİDASI 1   481,25 ₺     

6 TV5380 ÇİVİ TEPE VİDASI 4   204,53 ₺     

7 TV5500 DİSTAL KİLİTLEME VİDASI 10   348,91 ₺     

        6.KISIM TOPLAMI   

SIRA 
NO 

SUT 
KODU  

7.KISIM YARABAKIM ÜRÜNLERİ MİKTAR         

1 OR2160 VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ ORTA BOY KAPAMA SETİ 20   148,50 ₺     

2 OR2170 
VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ BÜYÜK BOY KAPAMA 
SETİ 

20   220,00 ₺     

3 OR2160 
VAKUM YARDIMLI HİDROFOBİK ORTA BOY KAPAMA 
SETİ 

20   148,50 ₺     

4 OR2170 
VAKUM YARDIMLI HİDROFOBİK BÜYÜK BOY KAPAMA 
SETİ 

20   220,00 ₺     

5 OR2180 VAKUM YARDIMLI YIKAMALI ORTA BOY KAPAMA SETİ 20   159,50 ₺     

6 OR2190 
VAKUM YARDIMLI YIKAMALI BÜYÜK BOY KAPAMA 
SETİ 

20   231,00 ₺     

7 OR2160 
VAKUM YARDIMLI PVA BEYAZ  KÜÇÜK BOY KAPAMA 
SETİ 

3   148,50 ₺     

8 OR2170 
VAKUM YARDIMLI PVA BEYAZ  BÜYÜK BOY KAPAMA 
SETİ 

3   220,00 ₺     

9 OR2200 VAKUM YARDIMLI TOPLAMA KABI 1000ML 126   231,00 ₺     

SIRA 
NO 

SUT 
KODU  

8.KISIM GREFT MİKTAR         

1 SG1170 
OSTEOKONDÜKTİF ETKİMEKANİZMALI  
BİOFONKSİYONEL SENTETİK FLEXİBLE  KOLLAJEN 
İÇERİKLİ METERYAL 

20   1.540,00 ₺     

        8.KISIM TOPLAMI   

        GENEL TOPLAM   

 

 

İdari şartlar, 

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık 

olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat 

belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

2-Ödeme, faturaya müteakip ortalama 150 takvim günü içinde yapılacaktır. 

3- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde 

belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır. 

4-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT 

kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri 

ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, 

hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru 

eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu 

edilecektir. 



5-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecek olup kısım toplamları dikkate alınacaktır. Kısım içerisinde bulunan tüm kalemlere 

istekli teklif vermek zorundadır.  Her kısım ayrı ayrı değerlendirilecektir. Kısım bazında SUT tarafından belirlenen fiyatın en 

az %10 oranında kırımlı olması şarttır. Bu şarta uymayan firmanın teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca idaremiz karar 

destek sistemleri (İş Zekâsı) üzerinden sözleşme yapılacak olan firmanın vermiş olduğu ÜTS kaydı veya diğer kayıt şekillerine 

bakarak Türkiye ortalamasını geçmeyecek şekilde %10 oranından daha fazla kırım talebinde bulunabilecektir. 

6-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü takdirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat 

değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri 

taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması 

zorunludur. 

7-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat 

KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır. 

8-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.  

9-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine 

kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir. 

10- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir. 

11-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda, yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan 

indirim oranında, sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır. 

12-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde 

işlem yapılmayacaktır. 

13-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi 

yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir. 

14-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb, ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır. 

15-İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir. 

16-İşe başlama tarihi sözleşme imzalama tarihinden itibaren başlayacak olup 6 ay süreli olacaktır. Sözleşme süresince iş artışı 

veya iş eksilişi yapılmayacaktır. Belirli süreli (22-f) birim fiyat sözleşmeler bir ihale değil alım yöntemi olduğu için 4735 sayılı 

Kanuna tabi değildir. Sözleşme alım garantisi veya mecburiyeti getirmediği ile sözleşme ve eklerinde belirtilen tahmini miktarların 

sözleşme süresi sonunda daha az miktarda alınması ve sözleşme bedelinin daha düşük bedelle tamamlanması durumunda 

yüklenicinin yapmış olduğu gerçek giderlere ilişkin ve yüklenici karına karşılık olarak yükleniciye bir bedel ödenmeyecektir.  

17- Bu alımdaki kısım sayısı 8 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;  

Her bir kısım için ayrı ayrı teklif verebileceği gibi kısımların tamamına da teklif verebilir. İstekliler ile üzerinde kalan kalemler için 

tek sözleşme yapılacaktır. Kısım içerisinde bulunan tüm kalemlere istekli teklif vermek zorundadır. Aksi takdirde teklifi 

değerlendirme dışı tutulacaktır. 

18-Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.  
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BAŞSIZ KANOLLO VİDA 

TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip 
olmalıdı r. 
Vidalar ISO 5832/3 ve ASTM F 136 standartları na uygun Titanyum 
materyalden imal edilmiş  olmalı dır. 
Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla polisaj ve 
elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi 
tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  
olmalı dı r. 
Vidalar 2,5 mm, 3,5 mm , 4 mm , 5 mm ve 6.5 mm çaplarda olmalı dı r. 

Çap 2,5 mm vidalar, 8 ile 26 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde 

olmalı dır. 

Çap 3,5 mm vidalar, 16 ile 50 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde 

olmalı dır. 

Çap 4 mm vidalar, 16 ile 30 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde 

olmalıdı r. 

Çap 5 mm vidalar, 25 ile 80 mm aralığında 5 şer mm artacak şekilde 

olmalıdı r. 

Çap 6.5 mm vidalar, 35 ile 95 mm aralığında 5 şer mm artacak şekilde 

olmalıdı r. 

10.Vidalar kanüllü olmalı  ve klavuz tellerle kullanı lmaya uygun olmalı d ı r. 

11.Vidalar, tüm çakma çıkarma parçaları  ile tam set olarak sunulmalı dı r. 

12.Vidaları n UBB kayı tları  mevcut olmalı dı r. 
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KİLİTLİ  3,5 mm NARROW PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartları na uygun GRADE 2 sertifikalı  
Titanyum malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona 
tabi tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  
olmalı dır. 
Plakların alt yüzeyleri periosteumdaki basıp azaltmak için düşük temas yüzeyine 
haiz olmalıdı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacı yla kilitli tipte olmalı dır. 
Vida delikleri 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz vidalarla 
kullanı ma uygun yapı da olmalıdı r. 
•Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaların tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida 
deliklerindeki yivlerin diş  aralığı  ince olmalıdır. 
Plakların her iki ucu uygulama kolaylığı  açı sı nda kama formunda olmalı  ve plak'ın 
her iki uçları nda kişner delikleri olmalıdı r. 
Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut 
olmalı dı r. Vida yapı sı  özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı s ı na göre uygun 
olmalı dı r 
3,5 Plakları n eni 11,00 mm, kalı nlığı  4,00 mm yi geçmemelidir. 
3,5 mm Plakların 4 delikten başlayıp birer artışlarla 14 deliğe kadar değişik boyları  
olmalı dı r. 

10.Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile 
kullanı lmaya müsait olmalıdı r. 

11.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 
ELI titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 

12.Vidaların kilitli yapıda olanları  5 mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstü çapı nda, 
kilitsiz yapıda olanları  6mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstü çap ı nda olmalıdı r. 
.Ayrı ca vidalar konik kafa yapısı  özelliği taşımalıdı r. 

13. 
14.Vidaların kilitli yapı da olanlarını n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece 

açıya sahip ve yivli yapıda olmalı dır. 
15.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı  ve vida kafaları  kablo 

konnektörüne takı lacak şekilde uyumlu olmalı dır. 
16.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 

mm e kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar 
ikişer mm artarak 50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü 
vidalar 12 mm 'den başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda 
olmalı dı r. 

17.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayı p 2 er mm lik artışlarla 80 
mm ye kadar boyları  olmalı dır. 

18.Plakları n ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE 
işareti lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

19.Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalıdır. 
20.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı d ı r. 
21.Plak ve vidaları n tüm boylarını n ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdı r. 
22.Çakma setinde Plak ve vidaları n tak ı labilmesini kolaylaştırı cı  uygun klavuzlar, driller, 

torklu tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dı r. 
P)  

\ 
9..i>  '7'5 Ş  „isnü 

IC" 



KİLİTLİ  HUMERUS PROKSİMAL LATERAL PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacı yla kilitli tipte olmalı dır. 
Vida delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrı ca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz 
vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalıdı r. 
Plaklarda kırık hattı na denk gelen vida delikleri için vida end cuplan mevcut olmalıdı r. 
Plakların eni 13,50 mm, kalı nlığı  3,50 mm yi geçmemelidir.Plaklarda en az iki adet 
kompresyon deliği bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile kullanı lmaya müsait olmalıdı r. 
Vida yapısı  özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapısı na göre uygun olmalıdır 
Plaklar humerus proksimal yapısı na uygun sağ-sol tam anatomik yap ı da ve 12 delikten 
başlayı p ikişer mm artışlarla 22 deliğe kadar değişik delik sayı ları  mevcuttur. 
Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı dı r. 
Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla 
kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 

10.Vidaları n kilitli yapıda olanları  5 mm altı gen kafa çapı nda 3,50mm diş  üstü çapında, kilitsiz 
yapı da olanları  6mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstü çapı nda olmalı d ı r. 

11.Vidaların kilitli yapıda olanlarını n başı , plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapıda olmalı dı r.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli 
olmalı dır. .Ayrı ca vidalar konik kafa yapısı  özelliği taşımalıdı r. 

12.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e 
kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 'den 
başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda olmalı dır. 

13.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayı p 2 er mm lik artışlarla 52 mm 
ye kadar boyları  olmalı dır. 

14.Plakları n ve vidaların üzerinde takibe yardı mcı  olması  açı sı ndan lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdır. 

15. Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 
16.Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı d ı r. 
17.Plak ve vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdır. 
18.Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştı rı cı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdı r. 
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KİLİTLİ  HUMERUS DİSTAL MEDIAL PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dır. 
Plakları n alt yüzeyleri periosteumdaki bası yı  azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz 
olmalıdır. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacıyla kilitli tipte olmalıdı r. 
Vida delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrı ca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz 
vidalarla kullanı ma uygun yapıda olmalıdı r. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dır. 
Plakları n proksimal ucu uygulama kolaylığı  açı sında kama formunda olmalıdı r. 
Plaklarda kı rık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut olmalı dı r. 
Plakların eni 10,50 mm, kalı nlığı  3,00 mm yi geçmemelidir. 
Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile 
kullanı lmaya müsait olmalı dı r. 
Plaklar humerus distal medial yapı sına uygun sağ-sol tam anatomik yapıda ve 9 delikten 
başlayı p birer mm artışlarla 18 deliğe kadar değişik delik sayı ları  mevcuttur. 

11.Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı dır. 
12.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla 
kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdır. 

13.Vidaları n kilitli yapıda olanları  5 mm altıgen kafa çapı nda 3,50mm diş  üstü çapı nda, kilitsiz 
yapıda olanları  6mm altıgen kafa çapında 3,50 mm diş  üstü çapı nda olmalıdır. 

14.Vidaları n kilitli yapı da olanlarını n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapıda olmalı dı r.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli 
olmalıdı r. .Ayrı ca vidalar konik kafa yapısı  özelliği taşımalıdı r. 

15.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e 
kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 'den 
başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda olmalı dı r. 

16.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayı p 2 er mm lik artışlarla 52 mm 
ye kadar boyları  olmalı dır 

17.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdır. 

18.Plakları n üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalıdır. 
19.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
20.Plak ve vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdı r. 
21.Çakma setinde Plak ve vidaların tak ı labilmesini kolaylaştırı cı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dı r. 
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KİLİTLİ  OLECRANON PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalıdı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacı yla kilitli tipte olmalıdı r. 
Vida delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrı ca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz 
vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalı dır. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dır. 
Plak'ları n proksimal ucu uygulama kolaylığı  açı sı nda kama formunda olmalıdır. 
Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları  mevcut 
olnnalıdır.Plakların eni 10,50 mm, kalınlığı  3,00 mm yi geçmemelidir. .Vida yapısı  
özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı sı na göre uygun olmalıdı r 
Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile 
kullanı lmaya müsait olmalıdır. 
Plaklar olegranon yapı sına uygun sağ-sol tam anatomik yapı da ve 11 delikten başlayı p 
birer mm artışlarla 16 deliğe kadar değişik delik sayı ları  mevcuttur. 
Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalıdı r. 

10.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla 
kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalı dır. 

11.Vidaları n kilitli yapıda olanları  5 mm altı gen kafa çapı nda 3,50mm diş  üstü çapı nda, kilitsiz 
yapıda olanları  6mm altı gen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstü çapı nda olmalı dı r. 

12.Vidaların kilitli yapıda olanlarını n başı , plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapı da olmalıdı r.Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli 
olmalıdı r. .Ayrı ca vidalar konik kafa yapı sı  özelliği taşımalı dı r. 

13.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e 
kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm artarak 
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 'den 
başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda olmalıdı r. 

14.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm 
ye kadar boyları  olmalıdı r 

15.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açısı ndan lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

16.Plakları n üzerinde marka,ürün adı  ve ubb kodları  lazerle yazı lmış  olmalı d ı r. 
17.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdı r. 
18.Plak ve vidaları n tüm boylarının ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  

tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 
19.Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştı rı cı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı d ı r. 
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KİLİTLİ  DİSTAL RADIUS VOLAR PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı d ı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacı yla kilitli tipte olmalı dır. 
Vida delikleri 2,4mm-2,7 mm ile 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli —kilitsiz 
spongioz vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdı r. 
Volar plakların kafa kısmı  medium ve large olarak 2 farklı  büyüklükte olmalıdı r. 
Volar plakları n kafa kısımları nda 8 adet 2,4 mm kilitli ve kilitsiz vidalarla ve eklem aralığın, 
koruyan açı larla vida atı lması nı  sağlayan vida delikleri bulunmalıdı r. 
2,4 mm kilitli vidaların boyları  10 mm den başlayarak 30 mm e kadar 2 şerli artarak 
gitmelidir. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaların tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dır.Kilitlenebilir Vida delikleri düz delik yapısı nda olup, en az 
bir deliği kompresyon yapabilme özelliğine sahip olmalı dır. .Ayrı ca vidalar konik kafa yapı sı  
özelliği taşımalı dı r. 
Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut olmalı dır. 
3,5 distal Radius volar Plakların eni 10,50 mm, kalınlığı  3,00 mm yi geçmemelidir. 

10.Plakları n her iki ucunda gerektiği durumlar için kırschner telleri ile sabitlemeye yardımcı  
olacak delikler bulunmalı dır. 

11.radı us volar Plakları n sağ  ve sol olmak üzere 10 delikten başlayıp birer mm artışlarla 17 
deliğe kadar değişik delik sayı ları  mevcuttur.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 
standartları na uygun titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre 
dayanması  amacıyla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. .Vida yapı sı  
özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı sına göre uygun olmalı dı r 

12.Vidaları n kilitli yapıda olanları  5mm altıgen kafa çapında 3,50mm diş  üstü çapı nda, kilitsiz 
yapı da olanları  6mm altıgen kafa çapı nda 3,50mm diş  üstü çapı nda olmalı dı r. 

13.Vidaların kilitli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapı da olmalıdı r. 

14.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı  ve vida kafaları  kablo 
konnektörüne takı lacak şekilde uyumlu olmalıdı r. 

15.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e 
kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 'den 
başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda olmalıdır. 

16.Plakları n ve vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açısı ndan lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

17.Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalıdır. 
18.Plak ve vidaların tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 
19.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
20. Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştı rı cı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdı r. 
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KİLİTLİ  CLAVICLE PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Haklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartları na uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacı yla kilitli tipte olmalı dır. 
Vida delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz 
vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığ  ı  ince olmalıdı r. 
Plakların eni 10,50 mm, kalı nlığı  3,50 mm yi geçmemelidir. 
Plakları n her iki ucunda gerektiği durumlar için k ı rschner telleri ile sabitlemeye yardımcı  
olacak delikler bulunmalıdı r. 
Plaklar clavicle yapı sına uygun sağ-sol tam anatomik yapıda ve 	6-7-8 delikten 
oluşmalıdırPlaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı dır. Vida yapı sı  
özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı sı na göre uygun olmalı dı r 
Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla 
kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 
Vidaları n kilitli yapı da olanları  5 mm altıgen kafa çapında 3,50mm diş  üstü çapı nda, kilitsiz 
yapı da olanları  6mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstü çapı nda olmalıdı r.Vidaları n 
kilitli yapıda olanları nı n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip ve 
yivli yapı da olmalıdır. .Ayrı ca vidalar konik kafa yapı sı  özelliği taşımalıdır. 

10.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelli'ğinde ince dişli olmalı  ve vida kafaları  kablo 
konnektörüne takı lacak şekilde uyumlu olmalıdı r. 

11. Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e 
kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm 
artarak 50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 
'den başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda olmalı dı r. 

12.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm 
ye kadar boyları  olmalı dı r. 

13. Plakları n ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numaras ı  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

14.Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalı dı r 
15.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
16.Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştı rı cı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dı r. 

Odrıp.J;r3ı  ve 'ç 	Uzın'aw 
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KİLİTLİ  3,5 mm 1/3 TUBULAR PLAK VE VİDA 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalıdı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacıyla kilitli tipte olmalıdır. 
Vida delikleri 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrı ca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz vidalarla 
kullanıma uygun yapıda olmalıdı r. .Ayrıca vidalar konik kafa yapı sı  özelliği taşımalıdı r. 

 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dı r. 
Plakları n her iki ucu uygulama kolaylığı  açı sı nda kama formunda olmalıdı r. 
3,5 Plakların eni 10,50 mm, kalı nlığı  3,00 mm yi geçmemelidir. 
3,5 mm Plakların 4 delikten başlayıp birer mm artışlarla 14 deliğe kadar değişik delik 
sayı ları  mevcuttur. .Vida yapısı  özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı sı na göre 
uygun olmalıdır 
Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla 
kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalı dı r. 
Vidaların kilitli yapıda olanları  5 mm altıgen kafa çapında 3,50mm diş  üstü çapında, kilitsiz 
yapı da olanları  6mm altı gen kafa çapında 3,50 mm diş  üstü çapı nda olmalı dı r. 

10.Vidaların kilitli yapıda olanları nı n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapıda olmalıdı r. 

11.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğine sahip ve ince dişli olmalıdı r. 
12.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e 

kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm artarak 
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır. 3.5 mm kilitli 
kanüllü vidalar 12 mm 'den başlayı p 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda 
olmalı dı r. 

13.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayı p 2 er mm lik artışlarla 52 mm 
ye kadar boyları  olmalı dır. 

14.Plakları n ve vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

15.Plakları n üzerinde marka,ürün adı  ve ubb kodları  lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 
16.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdı r. 
17.Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştı rı cı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdır. 
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METACARPAL VE PHALANGE MİNİ  PLAK SETİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Ürünler, Titanyumdan imal edilmiş  olmalıdır. 

Sette Phalange ve Metacarpal Düz plaklar, T plaklar, L Plaklar, Oblique 
Plaklar, T Plaklar ve W- tipi plaklar mevcut olmalıdır. 

Plaklar 1.2-1.6-2.0 ve 2.3 mm vidalar ile uygulanabilmelidir. 

2.0 mm vidalar 6 mm ile 20 mm arasında 1 mm artan boylarda mevcut 
olmalıdır. 

Ürünün çakma seti taşıma konteyner'ı  ile eksiksiz teslim edilmelidir.Set 
içerisinde istenildiğinde kemik pensi,vida tutucu,plak bükücü ve kesici 
hazır bulunmalıdır 

İmalatçı  firmanın CE ve kalite belgeleri mevcut olmalıdır. 

Tornavida vidayı  hiçbir aparat yardımı  olmadan setten düşmeden 
alabilecek şekilde dizayn edilmiş  olmalıdır. 

Op. Dr. 
Ortopad 
Dip. Tes 

Ka 

ECİ  
etioloji Uzmanı  
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KİLİTLİ  DİSTAL MEDİAL UÇ PLAK TEKNIK ŞARTNAMESİ  
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1.Plaklar ISO 5832-3 standardı na sahip Titanyum alaşımı  malzemeden imal edilmiş  
olmalı dı r. 

2.Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı d ı r. 

3.Plaklar uygulama yeri kemik anatomisine uygun anatomik yapıda olmalı dır. 

4.Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy ve delik sayı sına (20 — 22 arası) 
sahip olmalı dır. 

5.Plakları n üzerinde üretici firma adı , CE markası  ve delik sayı ları  yazı ları  lazerle 
markalama yöntemi ile yazı lmış  olmalıdı r.Plaklar uygulama yerlerine göre birlikte 
kullanı ldığı  yı ldız başlı  (Stardrive) vidalarla uyumlu olmalı dır. .Vida yapı sı  
özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapısı na göre uygun olmalıdı r 

6.Kilitli Plak-vida tornavidası  ve TORKLU vida tornavidaları  set içerisinde mevcut 
olmalı dır. 

7.Set içerisinde Drill Sleeve mevcut olmalıdı r. 

8.Plaklar, uygulama enstrumanlanyla eksiksiz sağlanabilmelidir. 

Op, Dr. Nlvstrı  r 
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KİLİTLİ  5.0 MM GENİŞ  PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalıdır. Plakların alt yüzeyleri periosteumdaki basıyı  azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz olmalıdır. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak amacıyla kilitli tipte olmalıdır. 
Vida delikleri 4,5mm çaplı  kortikal ve 5,0mm çaplı  kilitli vidalarla kullanı ma uygun yapı da olmalıdır. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaların tamamen gömülmesini sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dır. 

6. Plakları n her iki ucu uygulama kolaylığı  açı sı nda kama formunda olmalı dı r. Plaklarda k ırık hattı na denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut olmalıdır. Geniş  Plakların eni 17,50 mm, kalınlığı  6,00 mm yi geçmemelidir. 
Plakların her iki ucunda gerektiği durumlar için kı rschner telleri ile sabitlemeye yardımcı  olacak delikler bulunmalıdı r.Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile kullanı lmaya müsait olmalıdır. .Vida yapı sı  özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı sına göre uygun olmalıdır 

10.Geniş  Plakları n 4 delikten başlayıp birer delik artışlarla 16 deliğe kadar değişik delik sayı ları  mevcut olmalıdır. 
11.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdır. 
12.Vidaların kilitli yapıda olanları  7mm altıgen kafa çapı nda 5,0mm diş  üstü çapı nda, kilitsiz yapıda olanları  8mm altıgen kafa çapı nda 4,5mm diş  üstü çapında olmalıdır. 
13.Vidaları n kilitli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip ve yivli yapıda olmalıdır. 
14.Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalıdır. 

Vidalar 12mm den başlayıp ikişer mm artarak 60mm e kadar olan boylarda, kilitli 
vidalar 12mm den başlayı p 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm'e kadar 
beşer mm artarak ,5.0 mm kilitli kanüllü vidalar 14 mm 'den başlayıp 50 mm ikişer mm 
artarak 50mm den 75mm'e kadar beşer artarak giden değişik boylarda olmalı dı r. 

16.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE işareti lazerle markalanmış  olmalıdı r. 
17.Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 
18. Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdı r. 
19.Plak ve vidaların tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdır. 
20. Çakma setinde Plak ve vidaların tak ı labilmesini kolaylaştırıcı  uygun k ı lavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dı r. 

Op. Dr. P. 
Ortopsdi 
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KİLİTLİ  CALCANEUS PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  
Titanyum malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona 
tabi tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  
olmalıdı r. 
Haklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacıyla kilitli tipte olmalı dır. 
Vida delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli —kilitsiz 
spongioz vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdı r. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida 
deliklerindeki yivlerin diş  aralığı  ince olmalıdı r. 
Plakların F ve Y tipleri olmalıdır.Set içerisinde ayrıca lateral calcanel plaklarda 
bulunmalı dı r. .Vida yapısı  özelliğinden ötürü plak delikleri konik yiv yapı sı na göre 
uygun olmalıdı r 
Plaklar calcaneus yapısı na uygun sağ-sol tam anatomik yapıda ve 11 delik,küçük 
orta ve büyük ölçülerinde değişik boyları  olmalıdı r. 
Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları  mevcut olmalı  
ve plaklar kablo adaptörü ile kullanı lmaya müsait olmalıdı r. 
Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 
ELI titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 
Vidaları n kilitli yapıda olanları  5 mm altıgen kafa çapı nda 3,50mm diş  üstü çapı nda, 
kilitsiz yapıda olanları  6mm altı gen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstü çapı nda olmalı dı r. 

10.Vidaları n kilitli yapıda olanları nı n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece 
açıya sahip ve yivli yapıda olmalı dı r. 

11.Vidaların tamamı  yivli self taping özelli'ğinde ince dişli olmalı dı r. 
12.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 

mm e kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayı p 50 mm e kadar 
ikişer mm artarak 50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü 
vidalar 12 mm `den başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda 
olmalı dır. 

13.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 
mm ye kadar boyları  olmalıdı r 

14.Plakları n ve vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE 
işareti lazerle markalanmış  olmalı dır. 

15.Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalıdır. 
16.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
17.Plak ve vidaların tüm boyları nı n ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdı r. 
18.Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştırı cı  uygun klavuzlar, driller, 

torklu tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı d ı r. 

Op. Dr. rşlostaf 
Ortoped; ve,' ravr 	_ .anı  
Cip Tes ^4.) 1914 	89351 
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KILITLI HALLUX VALGUS OSTEOTOMİ  PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar Ti6AI4V Titanyum alaşımdan imal edilmiş  olmalı dı r. 
Plaklar hallux valgus deformitiseni gidermek için açma veya kapama wedge 
osteotomisinde,proksimal metetarsal modifiye edilmiş  (v-tipi)crevron 
osteotonnisinde,distal metetarsal kresentik osteotomisinde kullan ı mı  uygun 
olmalıdı r. 
Sette ilk proximal metetarsal osteotonnisi için kullanı labilecek plaklar da mevcut 
olmalı dı r. 
Vida delikleri 2,3-2,7-3,5-4,0 nnnn çaplı  kilitli kilitsiz ve kanüllü kilitli vidalarla 
kullanı ma uygun yapıda olmalı dı r. 
2,3-2,7 mm kilitli,kilitsiz ve kanüllü kilitli vidalar 10 mm den 40 mm e kadar 
değişik boyda olmalıdı r.3,5 mm kilitli,kilitsiz kanüllü kilitli vidalar vidalar 10 mm 
den 70 mm e kadar olmalı d ı r. Ve 2 şer mm artarak devam etmelidir.4.0 mm 
kortikal ve spongioz kilitli,kilitsiz kanüllü kilitli vidalar vidalar 14 mm den 
başlayı p 60 mm e kadar olmalı dı r. 
Set içerisinde 20mm-50mm arası  2mm aralı klı  50mm-70nnm arası  5 mm aralı klı  
Expandable(genişleyebilir) vidalardan ter adet bulunmalı d ı r. 
Plak ile 4 nnnn cancelleus kilitli- kilitsiz vida ile kullan ı labilinmelidir. 
Vidalar , rijit fiksasyona imkan verecek çapraz şekilde plaklara oturur özellikte 
olmal ı dı r. 
Plaklar 2,0 mm kalı nlığında,6.2 eninde ve tam anatomik yapı da olmalı dı r. 

Plaklar anatomik ,Sağ  ve sol üçer boy plak ve 32,34,36 mm uzunlukta 
olmalıd ı r. 

Sette plak bükücü,diril,tornavida,diril guide ve diğer cerrahi aletler mevcut 
olmalı dı r 

Plakları n kitlenebilir vidalar için en az dört deliği bulunmalıd ı r. 

PLAK SUT NO:TV1350 
VİDALAR SUT NO: TV2990, TV1150, 1V1170,TV1190 ,TV1010, TV1030, TV1050, 
TV1210, TV1130 

Op. Dr. Mu 
Ortopedi ve ' 
Dip. Tes nra. 19 	ım 
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3,5 mm RECONSTRUCTION PLAK VE VİDA 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacı yla kilitli tipte olmalıdı r. 
Plaklar kullanı lacak bölgeye göre epilmesi gerektiğinde kolaylı k sağlaması  için plak recon 
tarzı  olmalıdı r. 
Vida delikleri 3,5 mm çaplı  kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli —kilitsiz spongioz vidalarla 
kullanıma uygun yapıda olmalıdı r. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalıdır. 
Plaklarda kırık hattı na denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut olmalıdır. 
3,5 Plakların eni 10,50 mm, kalınlığı  3,00 mm yi geçmemelidir.Plakları n 4 delikten başlayıp 
birer mm artışlarla 16 deliğe kadar değişik delik sayı ları  mevcuttur. .Vida yapı sı  özelliğinden 
ötürü plak delikleri konik yiv yapısına göre uygun olmalıdı r 
Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla 
kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdır.Vidaları n kilitli yap ı da olanları nı n başı , plağa 
tam olarak gönnülebilmesi için 20 derece açıya sahip ve yivli yapı da olmalı dır. .Ayrı ca 
vidalar konik kafa yapı sı  özelliği taşımalıdı r 
Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı  ve vida kafaları  kablo 
konnektörüne takı lacak şekilde uyumlu olmalı dı r. 

10.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 120 mm e 
kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 'den 
başlayıp 50 mm ikişer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdı r. 

11.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm 
ye kadar boyları  olmalıdı r. 

12.Plakları n ve vidaları n üzerinde takibe yardı mcı  olması  açısı ndan lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

13.Plakları n üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalıdır. 
14.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdı r. 
15.Plak ve vidaları n tüm boylarını n ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdı r. 
16.Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştırıcı  uygun klavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dı r. 



BİOAKTİF KEMİK DOLGU MATERYALİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ  
Kemik gelişimine izin veren acık gözenekli kanselloz kemik özelliği taşıyan sponge lifli crunch 
homojen yapıda olmalıdır. 

Ürün içeriği %95 ve üzeri p-Trikalsiyum fosfat olmalıdır. 

Ürün sağlıklı  insan kemik iç yapısı  özellik de süngerimsi canlı  kemik dokusuna en yakı n mineral 
özelliğine sahip olmalıdır. 

Mekanik resistansı  en az 3 Mpa olmalı, Porozite yapısı  %80 olmalı  ve Gözenek boyutu ise 400 ınn 
olmalıd ır. 

Trabeküler mimarisi kanselloz kemik özelliği ile birebir uyumlu şekilde birbirine tamamen 
bağlantı lı  gözeneklerden oluşmalıdır. 

Sipinal cerrahi, Revizyon cerrahi, Açık kama Osteotomide, Eklem protezlerinde, Travmatoloji 
cerrahisi ve Tümör boşluklarının onarım defektleri doldurulmasmda kullanı labilmelidir. 

İç yapısı  ve bifazik kompozisyon kontrollü rezorpsiyon ile kemik rejenerasyonun artı rı lması  için 
yüksek osteokondüktif ortam oluşturmalıdır. 

Ürünün uygulandığı  bölgede iyileşme süreci tüm mevcut gözenek boşlukları  dolduran implant ara 
yüzünde canlı  kemikten hızlı  osteokondüksiyon ile başlamalıdır. Kemik uygulanan bölgedeki 
kemiğe doğru olgunlaşmalı  ve implant erimesinin ardı ndan birleşmelidir. 

Seramik elastik lifli, biyolojik uyumlu olmalı  ve hiçbir alerjik reaksiyon oluşturmamalıdır. 

Ürün resorbe olurken kemiğin doğala yakın formuyla 1-6 ay içinde kolayca yer değiştirmelidir. 

Radyopak olmalı, osteointegrasyonun mükemmel olarak monitorizasyonuna izin vermelidir. 

Ürün solüsyon, antibiyotik, kan veya kemik iliği içerisinde ağırlığını  korumalı  granüler homojen 
olmalı  spongioz özelliği taşımalıdır. 

Ürün hassas trabeküler mimarisi ile tam porozite (arabağlantı  & mikroporozitesi) hızlı  ve homojen 
sıvı  emilimini yapmalıdır. 

Ürüne ait klinik çalışmaları  bulunmalı  ve ilgili yayınlar ve yayı nlanan klinik çalışmaları  olmalıdır. 
Idarece istendiğinde teslim edilmelidir. 

Türkiye ilaç ve Tıbbi cihaz ,ulusal bilgi bankasına kayıtlı  olmalıdır. 

Gamma ışınları  ( 25-35 kGy minimal doz) ile steril edilmiş  olmalıdır. 

Oda sıcaklığında saklanmalı  raf ömrü en az beş  yı l olmalıdır. 

Ürün 4-8 mm partikül boyuna sahip olmalıdı r. 

8 x 8 x 20 mm, 15 x 15 x 20 mm, 8 x 8 x 60 mm 15 x 20 x 30 mm stik; 8 x 8 x 20 mm silindir; 6 x 
25 x 30 mm, 8 x 25 x 30 mm, 10 x 25 x 30 mm, 12 x 25 x 30 mm, 14 x 25 x 30 m wedgei stik 
formlannda teslim edilebilmelidir. 

idarece istenmesi halinde değişik ökülerdeki fonnlarda temin ve teslimi istemin yapı lması nı  takiben 
1 ay içinde yapı labilmelidir. 

C4-?\'  
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2.7 MM KİLİTLİ  VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacıyla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 
Vidaları n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya sahip ve yivli 

yapıda olmalı dı r. 

Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalıdı r. 
Vidalar 12mm den başlayı p 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 75mm'e 

kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdı r. 
Vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açısı ndan lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalıdı r. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
Vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  
tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 

SUT KODLARI 
2,7 MM KILITLI VİDA:TV1150 
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3.5 MM KİLİTLİ  VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacıyla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdır. 
Vidalar 5 mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstünde olmalı dı r. 
Vidaları n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya sahip ve yivli 

yapı da olmalıdır. 

Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı  ve vida kafaları  kablo 

konnektörü takı lacak şekilde uyumlu olmalıdır. 

Vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 75mm'e 

kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdı r. 

Vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açısından lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalı dır. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdı r. 

Vidaları n tüm boylarının ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdı r. 

SUT KODLARI 
3,5 MM KILITLI VIDA:TV1170 
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5.0 MM KILITLI VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdır. 

Vidalar 7mm altıgen kafa çapı nda 5,0mm diş  üstü çapı nda, olmalıdır. 
Vidaları n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya sahip ve yivli 

yapıda olmalıdı r. 

Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı dı r. 

Vidalar 12mm den başlayı p 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm'e 

kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdı r. 
Vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açısından lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalı dır. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
Vidaların tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  
tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 

SUT KODLARI 

5.0 KİLİTLİ  VİDA:TV1190 
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3.5 MM KORTİKAL VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 

Vidalar 6 mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstünde olmalıdır. 

Vidaları n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya sahip ve yivli 

yapı da olmalı dır. 

Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı  ve vida kafaları  kablo 

konnektörü tak ı lacak şekilde uyumlu olmalı dı r. 

Vidalar 12mm den başlayıp 60mm e kadar ikişer mm artarak giden değişik 

boylarda olmalıdır. 

Vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sı ndan lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 

Vidaların tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 

SUT KODLARI 
3,5 MM KORTİKAL VİDA:TV1030 



4.5 KORTİKAL VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacı yla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 
Vidalar 8mm altıgen kafa çapı nda 4,5mm diş  üstü çapında olmalıdı r. 
Vidaların başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip ve yivli 

yapıda olmalı dı r. 

Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı dır. 
Kortikal vidalar 12mm den başlayıp ikişer mm artarak 60mm e kadar olan 
boylarda olmalı dır. 
Vidaların üzerinde takibe yardı mcı  olması  açısından lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalıdır. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
Vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  
tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 

SUT KODLARI 

4,5 KORTİKAL VİDA:TV1050 
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2.4 MM KORTİKAL VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  

amacı yla kal ı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalı d ı r. 

Vidaları n başı , plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip ve yivli 

yapıda olmalı d ı r. 

Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde olmalıd ı r. 

Vidalar 10mm den başlayı p 30mm e kadar ikişer mm artarak giden değ işik 

boylarda olmalı d ı r. 

Vidaları n üzerinde takibe yard ı mcı  olması  açısı ndan lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalı d ı r. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmal ıd ı r. 

Vidaları n tüm boyları n ı n ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağ l ı k bakanlığı  

taraf ı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmal ı d ı r. 

SUT KODLARI 
2.4 KORTİ KAL Vİ DA:TV1010 



4.0 SPONGİOZ (KİLİTSİZ) VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  
amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdır. 
Vidaların başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip ve yivli 

yapıda olmalıdır. 

Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı dı r. 
Spongioz vidalar 12 mm den başlayı p 2 er mm lik artışlarla 52 mm ye kadar 

boyları  olmalıdı r. 

Vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sı ndan lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
Vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  
tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 

SUT KODLARI 
4,0 MM SPONGİ OZ VİDA:TV1130 
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6.5 KİLİTLİ  SPONGİOZ VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  

amacıyla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 

Vidalar 7mm altıgen kafa çapında 5,0mm diş  üstü çapı nda, olmalıdı r. 

Vidaları n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip ve yivli 

yapı da olmalı dır. 

Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı dı r. 

Spongioz vidalar 30 mm den başlay ı p 5 er mm lik artışlarla 120 mm ye kadar boyları  
olmalı dı r. 

Vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açısı ndan lot numarası ,marka ve boyu 

lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 

Vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dı r. 

SUT KODLARI 

6,5 KILITLI SPONGİ OZ VİDA:TV1210 
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O 4,5 mm CANNULATED SCREW 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Ürünler ISO 5832-3 standardı na uygun saf titanyumdan üretilmiş  olmalı dı r. 

Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla polisaj ve elektro 
polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 

4.5 mm çapı ndaki Cannulated Cancellous Screwiler 20 mm den başlayı p 2 mm 
aralı klarla artarak 60 mm'e kadar boy seçeneği olmalı dır. 

4.5 Kanüllü vidalar self taping olmalı dır 

Set içerisinde vida çıkarı cı  enstrumanı  mevcut olmalıd ı r. 

Ürünlerin üzerinde Firma logosu, lot no, ürün referans no su ve CE lazer markalama 
ile yazı lmış  olmalı dı r. 

Üretici firmanı n sistem ISO ve CE Belgesi mevcut olmalıdır. 

Çakma — Çıkarma seti eksiksiz olarak hazır bulundurulmalı dı r. 
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O 7,3 mm CANNULATED SCREW 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Ürünler ISO 5832-3 standardı na uygun saf titanyumdan üretilmiş  olmalıdı r. 

Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve elektro 
polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmal ı d ı r. 

7,3 mm çapındaki Cannulated Cancellous Screwler 40 mm den başlayı p 5 mm 
aralıklarla artarak 120 mm'e kadar 14 adet boy seçeneği olmalı dır. 

7.3 Kanüllü vidalar self taping olmalı dır. 

Set içerisinde vida çı karıcı  enstrumanı  mevcut olmalı dı r. 

Ürünlerin üzerinde Firma logosu, lot no, ürün referans no su ve CE lazer markalama 
ile yazı lmış  olmalı dı r. 

Üretici firmanın sistem ISO ve CE Belgesi mevcut olmalı dı r. 

Çakma — Çı karma seti eksiksiz olarak hazır bulundurulmalı dır. 



PUL 

TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip 
olmalıdı r. 
Vidalar ISO 5832/3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun Titanyum 

materyalden imal edilmiş  olmalı dır. 

Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla polisaj ve 
elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi 
tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  
olmalıdı r. 
Pullar birlikte kullanı ldığı  vidalarla uyumlu olmalıdı r. 

PUL SUT KODU: TV5740 
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3.5 MM KILITLI KANÜLLÜ VİDA ŞARTNAMESİ  

Kilitli kanüllü vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 

ELI titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre 

dayanması  amacı yla kalı n elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 

Kanüllü Vidalar 5 mm altıgen kafa çapı nda 3,50 mm diş  üstünde olmalıdır. 
Kanüllü Vidaları n başı , plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip 

ve yivli yapı da olmalıdı r. 

Kanüllü Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı  ve vida 

kafaları  kablo konnektörü takı lacak şekilde uyumlu olmalı dır. 

Kanüllü Vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 

75mm'e kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalı dı r. 

Kanüllü Vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açısı ndan lot numarası ,marka 

ve boyu lazerle yazı lmış  olmalı dır. 

Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 

Kanüllü Vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k 

bakanlığı  tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdır. 

SUT KODLARI 

3,5 MM KILITLI KANÜLLO VİDA: TV2990 
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Ortopedi veTrttiJt0İl Uzmanı  
Dip. Tes. Na. 	Teş. Na: g935:1 

Kays- Devlet Hastanesi 



Op. Dr. Mıı ç, 
Orkepedi ve '‘rcv 
Dp. Tes No 1;1 

Kayseri ' eylül 

tğ 	• 
ZglaM 	 ÇP 

No:39351 
aranesi 

TITANYUM ELASTİK NAIL 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Titanyum Elastik Çiviler ISO 5832-11 ve ASTM F 1295 standardı na sahip Ti6A17Nb 
Özel alaşım implant malzemeden imal edilmiş  olmalı dır. 

Üretici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır. 

3.0rün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve elektro 
polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 

4. Elastik Çiviler, Gereksinimleri karşı layacak şekilde değişik çap O 2 mm, O 2,5 mm, 
O 3 mm, e 3,5 mm, O 4 mm, 4,5 mm, 5 mm ve 5,5 mm çap ve boy 440 mm 
ölçülerine sahip olmalıdı r. 

5.Her çapa uygun end cup mevcut olmalıdı r. 

6.0rünlerin karışması nı  engellemek amacı yla her ürün çapı  farklı  renkte dizayn 
edilmiş  olmalıdı r. 

7. Elastik Çivilerin üzerinde üretici firma adı , ürün ölçüleri, lot no, Referans Nosu, 
Elastik titanyum standardı  ve CE markası  lazerle yazı lmış  olmalıdı r. 

8.Çakma setinde uygulama kolaylığı  amacıyla Gripper ve steinmann pin 
bulundurulmalıdır. 

9.Elastik Çiviler, uygulama enstrumanlanyla eksiksiz sağlanabilmelidir. 
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KÜÇÜK KEMİK KİRİKLAR' VE PARMAK KONTRAKTÜR İÇIN 

HİBRİT FİKSATÖR TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Parmak Fiksatör hafiflik sağlaması  dayanımının artırı lması  amacı yla gövde 

kısımları  ASTM 7075-T6 Alüminyum veya Titanyum malzemeden, bağlantı  
elamanları  ise AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmelidir. 

Hibrit Sistem parmak kontraktür vakaları nda 	açmak/kapamak için 

kullanı labilmelidir. 

Sistem Kompresyon distraksiyon çubuğunun sayesinde günlük 1 tam tur çevirerek 

parmağın ortalama 3 derece açılması na veya kapanması na olanak sağlamalı dır. 
Sistem içerisinde parmak kırı klarında kullanı lmak üzere serbest açı lı  shanz vidası  
atı labilen halkalı  hibrit fiksatörde hazı r bulunmalı. 

Halkalı  olan sistemin schanz vidaları  özel kilitleme sistemine sahip olmalı  ve dış  

çapı  1,6mm olmalı.Schanz vidalarının orta kısmı  kilitleme mekanizması  için yivli 

olmalı  ve yiv çapı  2,0 mm olmalı. 

Halkalı  olan sistemde schanz vidalarının kemik içerisinde birbirlerine değmemesi 

için halka kanallarının merkezleri ayrı  eksenlerde olmalı . 

Sistem de parmak ekleminin hareket merkezine kolay yerleşmesi için fiksatörün 

eklem parçasında K.teli için guide deliği bulunmalı dı r. 

Sistemde schanzların akslarının aynı  düzlemde olması  ve kolay yerleşimi için 

schanz guide'l bulunmalı dır. 

Schanz vidaları  titanyum 2 mm diş  çapı  ve 45mm-50mm iki ayrı  uzunlukda 

olmalı dır. 

Fiksatör üzerinde açma/kapama hareketini sağlayan Kompresyon ve Distraksiyon 

mekanizması  mevcut olmalı  ve üzerinde ölçü skalası  bulunmalıd ı r. 

Fiksatör kaplamaları  sterilizasyondan etkilenmeyen Anodik Eloksal ile kaplanmış  

olmalı dı r. 

Fiksatör üzerine Ürün Markası , CE işareti, Lot numarası  ve boyutu Lazer Yazı  ile 

yazı lmış  olmalı dır. 

Fiksatör steril paketlerde kullanıma hazır olmalı  ve birlikte kullanı ldığı  pinlerle 

uyumlu olmalıd ı r. 

SUT KODU:TV3112 

ÇOKLU PİN KLEMP:TV3620 

SCHANZ Vİ DASI:TV5120 

FİKSATÖR HALKA:TV3750 

TEKLİ  SCHANZ KELEPÇE:TV3500 

Dİ STRAKSİ YON KOMPRESYON ÇUBUK:TV3270 

'Dp. Dr. 66,6 usta ra 
Ortopedi vğTravma  
Dp. Tes. Na. 1514 UY' 

nc• 



Op. Dı. klıts 

ortopid 
0,p tes Nğ  

KaySCr 

c.  
nam 

sno,B935ı  
hastanesi 

TUBULAR EKSTERNAL FİKSATÖR 

External fixator rodlan karbon, alüminyum ve çelikten imal edilmiş  olup, çapları  6 ve 8 mm, boyları  I O 
cm'den başlayıp istenildiginde 40 cm'e kadar rodlar teslim edilebilmelidir. 

Sistem Hem alt ekstremite hem de üst ekstremite için ayrı  setlerde olmalıdır. 

Sistem ve bağlantıları  kurmak için set içerisinde kendi ekseni etrafında dönebilen, rodu roda bağlayan 
klempler olmalıdır. 

Set içerisinde en az üç farklı  çapta cerrahi titanyum cerrahi paslanmaz çelikten( ISO 5832/1-D comp.) 
schanılar olmalıdır. 

Schanzları  rod üzerine bağlamak için tüm parçaları  aluminyumdan imal edilmiş  ve her çap schanzi 
tutabilen klempler olmalıdır. 

Sistemin schanz'ı  roda bağlayan ve rodu roda bağlayan klempleri rodun baş  kısmından geçirilmeye 
gerek kalmaksızın istenilen bölgeye bastınlmak suretiyle geçebilir özellikte esnek bir yapıya sahip 
olmalıdır. 

Set içersinde drill,drillguidejakop ,anahtar, T handle ...vb el aletlerini içerınelidir. 

Meydana gelebilecek bir olumsuz durumda üretici veya ithalatçı  firma hasta hakları  gereği hastanın 
zararını  tazmin edeceğini garantileyen belgeler sunmalıdır. 

9 	Alımı  yapı lan implantlarla birlikte gelen ve implantlann kulanımı  için elzem olan tüm enstrumantasyon 
setleri yaka için istenildiği anda enstruman setleri ile birlikte implantlar tam, eksiksiz ve istenildiği 
zamandan sonra en fazla 3 saat içinde hastanede olmalıdır. 

10. Vaka sırasında ihtiyaç duyulduğu zaman malzemelerin teknik kullanımında yetkin, steril olarak 
ameliyata dahil olabilme konusunda onaylanmış  yetkili firma sorumlusu hazır bulundurulmalıdır. 

Il. Setlerin tamam olduğu firma sorumluları  tarafından her yaka sonrası  değerlendirilmeli, eksikler 
tamamlanmalıdır. 

SUT KODU PAKET; TV3113 
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FEMUR — TİBİA FİKSATÖRÜ 

TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Femur- Tibia Fiksatörler hafiflik sağlaması  dayanımını n artı rı lmas ı  amacı yla gövde 
kı sımları  ASTM 7075-T6 Alüminyum malzemeden, bağlantı  elamanları  ise AISI 304 
paslanmaz çelikten üretilmelidir. 
Femur-Tibia kullanı lan fiksatörler oynar başlı  olmalı  ve klempler 500  'Ilk oynama 
yapabilmelidir. 
Fiksatör küresi kaymayı  engelleyici özel bir yapı ya sahip olmalı dı r. 
Fiksatörler Short — Medium — Long olacak şekilde 3 değişik ebatta mevcut 
olmalıdı r.Short fiksatör 23cm olup 25cm ye, Medium fiksatör 25cm olup 29cm ye, Long 
fiksatör 27cm olup 33cm ye kadar distraksiyon ve kompresyon yapabilme özelliğine 
sahip olmalı dı r. 
Fiksatör üzerinde Kompresyon ve Distraksiyon yapmaya yarayan mekanizma mevcut 
olmalı dı r. 
istendiğinde Uzatma tip ve Asansörlü tipleri mevcut olmalıdı r. 
Fiksatör üzerindeki clampler 15° verebilmelidir. 
Fiksatör üzerine 135° açılı  clamp takı labilmelidir. 
Fiksatör üzerine T clamp takı labilmelidir. 

10.Her bir clamp üzerinden 5 adet schanz atı labilmelidir. 
11.Fiksatör üzerindeki clamp 3600  hareket kabiliyetine sahip olmalı d ı r. 
12. Fiksatörün distal ve proximal bölgesi arası  ayarlanabilir açı ya sahip bir bağlantı  

yapı sı nda olmalıdır.Bu bağlantı  kompresyon ve distraksiyon özelliğine sahip olmalı , 
kompresyon ve distraksiyon rotasyonel bir mil ile dereceli olarak yapı labilmelidir. 

13.Schanz çivilerinin değişik açı lardan gönderilebilmesi için 135° açı lı  küp clampte 
takı labilmelidir. 

14.Fiksatör kaplamaları  sterilizasyondan etkilenmeyen Anodik Eloksal ile kaplanmış  
olmalıdır. 

15.Fiksatörün CE Belgesi, üretici firma ISO 9001:2000 ve ISO 13485:2003 kalite sistem 
belgelerine sahip olmalı dır. 

16.Fiksatör üzerine Ürün Markası , CE markası , Lot numarası  ve boyutu Lazer Yazı  yazı lmış  
olmalıdır. 

17.Fiksatör birlikte kullanı ldığı  pinlerle uyumlu olmalıdır. 

ÜRÜN ADI ADET SUT KODU 

FEMUR - Tİ Bİ A FİKSATOR PAKET SUT KODU 1 ADET TV3116 
FEMUR — TİBİ A Fİ KSATOR 1 ADET TV4930 
SCHANZ VİDA 4 ADET TV5120 
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KILITLI DHS - DCS PLAK TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ve vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 
ELI sertifı kalı  Titanyum malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde 
uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve elektro polisaj işlemleri sonrası  
anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal 
korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 
Plak delikleri 4,5- 5,5 -6,5 mm çaplı  kilitli kilitsiz ve kanüllü kilitli vidalarla 
kullan ı ma uygun yapıda olmalıdı r. 
Set içerisinde 20mm-50mm arası  2mm aralı klı  50mm-70mnn arası  5 mm 
aralı klı  Expandable(genişleyebilir) vidalardan 4'er adet bulunmalı d ı r. 
DHS ve DCS Plaklar 3 delikten başlayı p birer artarak 18 deliğe kadar 
olmal ı dı r. 
Plak kalı nlı kları  7.40 mm aştı  kısı m kalı nlığı  12.62 mm olmalı dı r. 

Kilitlenebilir vida delikleri 10 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen 
gömülmesini sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi 
sağlayabilmek için vida deliklerindeki yivlerin diş  aralığı  ince olmal ı d ı r. 
Lag screwler 50 mm den 120 mm kadar olmalı  ve lag screwlerin yivli kısmı  
12.70 mm sap kısmı  7.82 nnnn olmal ı dı r. 
Vida setinde kilitli kilitsiz cortikal ve cancelleus vidalar olmalı dı r. 
Cortikal vidalar 12 mm den 90 mm kadar sette beşer adet bulunmalı d ı r. 
Cancelleus vidalar 6.5 mm,16 ve 32 mm dişli şeçenekleri olmalı . Kilitli 
cancelleus screw full yivli ve 5.5 mm olmalı,30 mm den 120 mm kadar sette 
bulundurulmalıdı r. 
Vidaları n tamamı  hegzagonal başl ı  olmalıdı r. 
Plakları n ve vidaları n üzerinde takibe yard ı mcı  olması  açısı ndan lot numarası  
ve CE işareti lazerle nnarkalanmış  olmal ı dı r. 
sette tornavida ,3,2-3,5-4.0-5.0 nnnn diriller,tapler,kilitli ve kilitsiz 
guideler,çakıcı,oyucu dhs,dcs için,kanüllü ve kanülsüz derinlik ölçer,yivli 
kishner teli,lag screw gönderici,dhs ve dcs guide,bulunmal ı dı r. 

PLAK SUT NO:1V2650 
VİDALAR SUT NO: TV2990,1V1190,TV1210,1V1050,TV1130 



KİLİTLİ  DİSTAL FEMUR PLAK VE VİDA 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartları na uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum malzemeden 
imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve elektro polisaj 
işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş  ve kimyasal 
korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dır. 
Plakların alt yüzeyleri periosteumdaki bası yı  azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz olmalıd ır. 
Plaklar hem diafizel hem de metafızel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak amacıyla kilitli 
tipte ve anatomik yapıda sağ  ve sol olarak ayrı lmalı dır. 
Plakların distal bölgesinde 5.5 mm kilitli ve kilitsiz spongioz vidalarla kullanı ma uygun delik 
bulunmalıdı r. 
Plakların şaft kısımlarında en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı d ı r. 
Plakların distal uç kı smı  uygulama kolaylığı  sağlayabilmesi için kama formunda olmalı d ır. 
Vida delikleri 4,5 mm çaplı  kortikal ve 5,0 mm çaplı  kilitli vidalarla kullanıma uygun yapı da olmalı dır. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaların tamamen gömülmesini sağlayabilecek 
şekilde olmalı  ve stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki yivlerin diş  aralığı  
ince olmalı dır. 
Distal Femur Plaklar abduksiyon kı sı tlı lığı  yaratmadan Femur Distafinin tamamını  en ucuna kadar 
kavare ediyor olmalıdır. 
Plaklarda kı rık hattı na denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut olmalıdır. 
Distal Femur Plaklarının genişliği 16,50 mm, kalınlığı  6,50 mm yi geçmemelidir. 
Plakların her iki ucunda gerektiği durumlar için kırschner telleri ile sabitlemeye yardımcı  olacak 
delikler bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile kullanı lmaya müsait olmalı dı r. 
Distal Femur Plakların sağ  ve sol olarak ayrı  ayrı  11 delikten başlayı p 21 deliğe kadar ikişer delik 
artışlarla değişik delik sayı ları  mevcut olmalıd ır. 
Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELI titanyum 
malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla kalı n elektroliz 
tabakayla kaplanmış  olmalı dır. 
Vidaların kilitli yapıda olanları  7mm yı ldı z kafa çapında 5,0mm diş  üstü çapında, kilitsiz yapıda 
olanları  8mm altı gen kafa çapında 4,5mm diş  üstü çapında olmalı d ır. 
Vidaları n kilitli yapıda alanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya sahip 
ve yivli yapıda olmalı dır. 

17.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli ve konik yapıda olmalı dı r 
18.Kilitsiz Vidalar 12mm den başlayı p ikişer mm artarak 60mm e kadar olan boylarda, kilitli vidalar 

12mm den başlay ı p 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm'e kadar beşer mm artarak 
giden değişik boylarda olmalı dır. 5.0 mm kilitli kanüllü vidalar 14 mm 'den başlayı p 50 mm 
ikişer mm artarak 50mm den 75mm'e kadar beşer artarak giden değişik boylarda olmalıdı r. 
5,5 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 30 mm den başlayı p 5 er mm lik artışlarla 120 mm ye kadar 
boyları  olmalı dır. 
Plakların ve vidaları n üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE işareti lazerle 
markalanmış  olmalı dır. 
Plakları n üzerinde marka,ürün adı  ve ubb kodları  lazerle yazı lmış  olmalı dır 
Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
Çakma setinde Plak ve vidaların takı labilmesini kolaylaştırıcı  uygun kı lavuzlar, driller, torklu 
tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dır 

Op. rıc. 
Ortoeadi ve Tl-Gir, 

res Na 9.*',4 
Kayseri D„,,. 

mani 
cs. Na C9351 

Hastanesi 



KILITLI PROXIMAL LATERAL FEMORAL PLAK 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikah Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodayz yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 
Plakların alt yüzeyleri periosteumdaki bası yı  azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz 
olmalıdır. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacıyla kilitli tipte ve anatomik yapıda sağ  ve sol olarak ayrı lmalı dı r. 
Plakları n proksimal bölgesinde 6,5 mm kilitli ve kilitsiz spongioz vidalarla kullanı ma uygun 
delik bulunmalı dır. 
Plakların şaft kı sımları nda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalıdı r. 
Plakları n distal uç kısmı  uygulama kolaylığı  sağlayabilmesi için kama formunda olmalıdı r. 
Vida delikleri 4,5mm çaplı  kortikal ve 5,0nnm çaplı  kilitli vidalarla kullanı ma uygun yapı da 
olmalıdır. 	• 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dır. 
Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cupları  mevcut olmalıdır. 
Plakları n eni 18,00 mm, kalı nlığı  7,00 mm yi geçmemelidir. 

11.Plakları n her iki ucunda gerektiği durumlar için kırschner telleri ile sabitlemeye yardı mcı  
olacak delikler bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile kullanı lmaya müsait olmalı dı r. 

12.Plaklar sağ  ve sol anatomik yapıda ve 10 delikten başlayı p birer delik artışlarla 21 deliğe 
kadar değişik boyları  mevcut olmalıdı r. 

13.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla 
kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalı dır. 

14.Vidaları n kilitli yapı da olanları  7mm altıgen kafa çapı nda 5,0mm diş  üstü çapı nda, kilitsiz 
yapıda olanları  8mm altıgen kafa çapında 4,5mm diş  üstü çapı nda olmalıdı r. 

15.Vidaları n kilitli yapı da olanlarını n başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapı da olmalı dır. 

16.Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğine sahip ve ince dişli olmalıd ı r. 
17.Kilitsiz Vidalar 12mm den başlayıp ikişer mm artarak 60mm e kadar olan boylarda, kilitli 

vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm'e kadar 
beşer mm artarak ,5.0 mm kilitli kanüllü vidalar 14 mm 'den başlayıp 50 mm ikişer mm 
artarak 50mm den 75mm'e kadar beşer artarak giden değişik boylarda olmalı dı r. 

18.6,5 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 30 mm den başlayıp 5 er mm lik artışlarla 120 mm 
ye kadar boyları  olmalıdı r 

19.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numarası  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalı dır. 

20.Plakların üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalı dı r. 
21.0retici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdı r. 
22.Plak ve vidaları n tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlı k bakanlığı  

tarafı ndan onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalı dır. 
23. Çakma setinde Plak ve vidaları n takı labilmesini kolaylaştırı cı  uygun k ı lavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalı dı r. 



KİLİTLİ  PROXIMAL MEDIAL TIBIAL PLAK 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plaklar ISO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı  Titanyum 
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj 
ve elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 
Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak 
amacıyla kilitli tipte olmalıdı r. 
Vida delikleri 4,5mm çaplı  kortikal ve 5,0mm çaplı  kilitli vidalarla kullanı ma uygun yapı da 
olmalıdı r. 
Plakları n proksimal bölgesinde 3 adet 6,5 mm kilitli ve kilitsiz spongioz vidalarla kullanıma 
uygun delik bulunmalıdı r. 
Plakların şaft kısımları nda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı d ı r. 
Plakların distal uç kı sımı  uygulama kolaylığı  sağlayabilmesi için kama formunda olmalıdı r. 
Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı  vidaları n tamamen gömülmesini 
sağlayabilecek şekilde olmalı  stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki 
yivlerin diş  aralığı  ince olmalı dır. 
Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cuplan mevcut olmalı dı r. 
Plakları n eni 15,50 mm, kalı nlığı  5,50 mm yi geçmemelidir. 

10.Plakları n her iki ucunda gerektiği durumlar için kı rschner telleri ile sabitlemeye yardımcı  
olacak delikler bulunmalı  ve plaklar kablo adaptörü ile kullanı lmaya müsait olmalıdı r. 

11. Plaklar sağ  ve sol anatomik yapıda ve 8 delikten başlayıp ikişer delik artışlarla 16 deliğe 
kadar değişik boyları  mevcut olmalı dır. 

12.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 ELI 
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla 
kalın elektroliz tabakayla kaplanmış  olmalıdı r. 

13.Vidaları n kilitli yapı da olanları  7mm altı gen kafa çapında 5,0mm diş  üstü çapında, kilitsiz 
yapı da olanları  8mm altıgen kafa çapı nda 4,5mm diş  üstü çapında olmalı d ı r. 

14.Vidaların kilitli yapıda olanlarının başı , plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açı ya 
sahip ve yivli yapı da olmalıdı r. 

15.Vidaların tamamı  yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı dı r. 
16.Kilitsiz Vidalar 12mm den başlayıp ikişer mm artarak 60mm e kadar olan boylarda, kilitli 

vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm'e kadar 
beşer mm artarak ,5.0 mm kilitli kanüllü vidalar 14 mm 'den başlayı p 50 mm ikişer mm 
artarak 50mm den 75mm'e kadar beşer artarak giden değişik boylarda olmalı d ı r. 

17.6,5 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 30 mm den başlayı p 5 er mm lik artışlarla 120 mm 
ye kadar boyları  olmalıdı r 

18.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı  olması  açı sından lot numaras ı  ve CE işareti 
lazerle markalanmış  olmalıdı r. 

19.Plakları n üzerinde marka,ürün adı  ve delik boyu lazerle yazı lmış  olmalı d ı r. 
20. Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalı dı r. 
21.Plak ve vidaların tüm boyları nın ubb leri titubb' a işlenmiş  SGK ve Sağlık bakanlığı  

tarafından onaylanmış  sut listesi ile eşleştirilmiş  olmalıdı r. 
22.Çakma setinde Plak ve vidaların tak ı labilmesini kolaylaştı rı cı  uygun kı lavuzlar, driller, torklu 

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdı r. 

SUT KODLARI 
PLAK:TV1810 
5.0 KILITLI VİDA:TV1190 	

Op. Dr. MIINi 
Ortonedfvet,jrğ1 Uzmanı  

5.0 KILITLI KANÜLLO VİDA:TV30102 P Ttıs 1<ö.fj, zmVsNo.69351 

4,5 KORTİ KAL VİDA:TV1050 	 üztaikysi 

6,5 SPONGİOZ VIDA:TV1130 
6,5 KILITLI SPONGİ OZ VİDA:TV1210 
VİDA TIKAÇ : TV1250 
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PROXIMAL HUMERUS Kİ LİTLİ  ANATOMİ K PLAK 

TEKNİ K ŞARTNAMESİ  

Plak, karbon ile güçlendirilmiş  PEEK malzemeden üretilmiş  olmal ı d ı r. 
Plak ve vidalar, Proksimal Humerus kı rı kları n ı n tedavisinde kullan ı lmak üzere 

tasarlanmış  olmal ı d ı r. 
Plak, gerektiğinde üzerinde kompresyon ve kilitli vida uygulama yapı labilmesine izin 

veren deliklere sahip olmalı d ı r. 
Plak üzerinden 3,5 mm çapı nda kortikal ve 3,5 mm çapı nda kilitli kortikal ve 4,0mm 

çapı nda kilitli spongioz vidalar uygulanabilmelidir. 

Plak kilitli vidalar uygulandığında, vida başı  plak yüzeyinden 0,5mm aşağıda olacak 

şekilde tasarlanmış  olmal ı d ı r. 
Plakları n vida diş  hatveleri 0,6 mm olmalı d ı r. 
Plak üzerine operasyon sı rası nda dışarı dan guide sistemi uygulanarak vidalama 

yapı labilme özelliği olmalı d ı r. 
Sağ  ve Sol için ayrı  anatomik dizayna sahip olmalı, 3-5 delikli boy seçenekleri olmalı d ı r. 
Alt ve üst shaft kı rı klar ı nda uygulanabilecek şekilde anatomik olarak tasarlanmış  
olmalıd ı r. 

Uygulama seti olmalı d ı r. 

Plakları n üzerinde firma ad ı  olmalı d ı r. 
Ürünün (CE) belgesi olmalı d ı r. 
Ürün izlenebilirliği olması  için lot nosu olmalı d ı r. 
Plaklar Etilen Oksitte Steril edilmiş  ve steril pakette sunulmal ı d ı r. 

CFR PEEK Plak: TV1750 

çap 3.5 kilitli kortikal vida:TV1170 

çap 4.0 kilitli kansellöz vida: TV1210 

çap3.5 kortikal vida: TV1030 

çap5.0 kanüllü vida: TV2990 



DİSTAL RADİUS VOLAR KİLİTLİ  ANATOMİK PLAK 

TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plak, karbon ile güçlendirilmiş  PEEK malzemeden üretilmiş  olmalı d ır. 
Plak ve vidalar, Distal Radius k ırıklarının volar yaklaşımlar ile tedavisinde kullanı lmak 

üzere tasarlanmış  olmalı dır. 

Plak, gerektiğinde üzerinde kompresyon ve kilitli vida uygulama yapılabilmesine izin 

veren deliklere sahip olmalı d ır. 

Plak üzerinden 3,5 mm çapında kortikal ve 3,5 mm çapında kilitli kortikal ve 2,7mm 

çapında kilitli spongioz vidalar uygulanabilmelidir. 

Plak kilitli vidalar uygulandığında, vida başı  plak yüzeyinden 0,5mm aşağıda olacak 

şekilde tasarlanmış  olmalıdır. 

Plakların vida diş  hatveleri 0,6 mm olmalı dır. 

Plak üzerine operasyon sı rasında dışarıdan guide sistemi uygulanarak vidalama 

yapı labilme özelliği olmalı dır. 

Sağ  ve Sol için ayrı  anatomik dizayna sahip olmalı, 3-4 delikli boy seçenekleri olmalı d ı r. 

Alt ve üst shaft kırıklarında uygulanabilecek şekilde anatomik olarak tasarlanmış  

olmalıd ır. 

Uygulama seti olmalı dır. 

Plakların üzerinde firma adı  olmalıd ır. 

Ürünün (CE) belgesi olmalıdır. 

Ürün izlenebilirliği olması  için lot nosu olmalıdır. 

Plaklar Etilen Oksitte Steril edilmiş  ve steril pakette sunulmalı dır. 

CFR PEEK Plak: TV1450 

çap 3.5 kilitli kortikal vida: 1V1170 

çap 2.7 kilitli vida: TV1150 

çap 3.5 kortikal vida: TV1030 

çap2.7 kanüllü vida: TV2990 

çap3.5 kilitli kanüllü: TV2990 

Op. Dr. Muss- 
Ortopedi ve T v 	'Uzmanı  
Dip. Tes. Na: 1914 znı  jes. No:89351 
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DİSTAL FİBULA Kİ LİTLİ  ANATOMİK PLAK 
TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Plak, karbon ile güçlendirilmiş  PEEK malzemeden üretilmiş  olmal ı d ı r. 
Ürün, Distal Fibula kı r ı klar ı n ı n tedavisinde kullan ı lmak üzere tasarlanmış  olmal ı d ı r. 
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3- Ürün, gerektiğinde üzerinde kompresyon ve kilitli vida uygulama yapı labilmesine izin 

veren deliklere sahip olmalıd ı r. 
4- Plak üzerinden 3,5 mm çapı nda cortikal ve 3,5 mm çapı nda kilitli cortikal ve 4,0mm 

çapı nda kilitli spongioz vidalar uygulanabilmelidir. 

5.- Ürüne kilitli vidalar uygulandığında, vida başı  plak yüzeyinden 0,5mm aşağıda olacak 

şekilde tasarlanmış  olmalıd ı r. 
Plakları n vida diş  hatveleri 0,6 mm olmalıd ı r. 
Plak üzerine operasyon sı rası nda dışarıdan guide sistemi uygulanarak vidalama 

yapı labilme özelliği olmal ı d ı r. 
Sağ  ve Sol için ayrı  anatomik dizayna sahip olmalı, 4-6 delikli boy seçenekleri olmalı d ı r. 
Alt ve üst shaft kı rı kları nda uygulanabilecek şekilde anatomik olarak tasarlanmış  
olmalı d ı r. 
Uygulama seti olmal ı d ı r. 
Plakları n üzerinde firma ad ı  olmalıd ı r. 
Ürünün (CE) belgesi olmal ı d ı r. 
Ürün izlenebilirliği olması  için lot nosu olmalı d ı r. 
Plaklar Etilen Oksitte Steril edilmiş  ve steril pakette sunulmalı d ı r. 

CFR PEEK Fİ BULA PLAK: TV1930 

Kİ Lİ TLİ  KANSELLÖZ Vİ DA 4.0 mm: TV 1210 

Kİ Lİ TLİ  KORTİ KAL Vİ DA ÇAP 3.5: TV1170 

KORTİ KAL Vİ DA ÇAP 3.5: TV 1030 

Kİ LİTLİ  KANÜLLÜ Vİ DA ÇAP 3.5: TV2290 

op. lir. M, " 
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ANATOMİ K FEMURLU FİX BEARİNG (BAĞ  KESEN ps - BAĞ  KORUYAN cr) ANATOMİ K FEMURLU MOBİ L 
BEARİNG (BAĞ  KESEN ps - BAĞ  KORUYAN cr, DEEP DISH) INSERT SEÇENEKLI Tİ BİASI Sİ METRİ K 

YÜKSEK HAREKETE İZİN VEREN TOTAL DİZ PROTEZI 

Femoral Komponent CoCrMo alaşımdan olmalı dı r. 
Femoral Komponent anatomik olmalı  sağ  ve sol ayrı m ı  yapı labilmelidir. 

PS ve CR Femoral Komponentte rotasyonu engellemek için 2 Ad. Distal peg çı kı nt ı sı  olmalı d ı r. 
Fix ve mobil bearing seçenekli protezlerde femoral Komponent 5 boy olmalı d ı r. 
Ayn ı  set içerisinde bağ  koruyan fix ve mobil— bağ  kesen fix ve mobil bearing, deep dish insert secenekleri 
bulunmalı  ,ayn ı  tibia üzerinden fix, mobil ve deepdish seçenekleri insert değiştirerek yapı labilmelidir. 
Distal kesi yapı l ı rken, Varus-Valgus ayarı  O — 10 `' arası nda ler 1 er derecesi artı nlabilmelidir.Minimal 
Invasive kesi blokları na sahip olmalı d ı r 
Fix ve mobil bearing Femur'un Distal yüzeyine fazla sayı da delik açı lmaksı zı n, kesi bloğu lateralize ve 

medialize hareket ettirilerek peg deliği açı lması na izin vermelidir. 

Tibial Komponent CoCrMo alaşı mdan üretilmiş  olmalı dı r. Üst yüzeyi kaygan ve parlat ı lmış  (Polish) yapı da 
olmalı dı r. 
Tibial Komponent en az 5±1 boy ve simetrik yapı  seçeneği olmalıd ı r. 
Tibial Komponent in üzerinde inserti kilitleyen ve rotasyonu stoplayan 0,5 cm lik 2 adet direk 

bulunmalı dı r. 
Tibial Komponent'in altı na Stem Extansion (uzatma) takı labilmelidir. 

Tibial Komponent'in alt kısmı na çimentonun daha iyi tutunabilmesi için mutlaka kumlama yapı lmış  
olmalıd ı r. 
Tibial Komponent'in stem uzunluğu enaz 4±1 cm olmalı dı r. Primer vakalarda Stem Extansion 

uygulaması na gerek kalmaksı zı n kendi stem boyu ile stabilizasyonu sağlayabilmelidir. 

Tibial Komponent yük ve stres transferine olanak sağlayacak şekilde insan anatomisine uygun olarak 

üretilmiş  olmalı . Tibial Komponent'in rotasyonunu önlemek ve stresi minimize etmek amacı n ı n yanı  sı ra 

tutunumu maksimum seviyeye çı kartması  açısı ndan keel yapı da olmal ı d ı r. 
Tibial Komponent ve Tibial İ nsert ı n tüm size' leri birbiri ile uyumlu ve kullan ı labilir olmalı d ı r. 
Tüm Tibial Insert seçenekleri Non anatomik olmalı d ı r. 
İstenilmesi durumunda insert değiserek Deep Dish, Bağ  Koruyan ve Bağ  Kesen seçeneğine 

geçilebilmelidir. 

Ayn ı  set içerisinde mutlaka CR ve PS Insert denemeleri, femoral noch kesi aparat ı  bulunmal ı, ameliyat 

esnası nda ps ve cr ye karar verilerek bağ  korunması na yada kesilmesine olanak sağlanmalı d ı r. 
Tibial Insert seçenekleri 9 mm den başlayan ve 2'şer mm artan 5 farkl ı  çapta olmal ı d ı r. (9,11,13,15,17) 

Tibial İ nsert seçenekleri 2'şer mm artan 5 farklı  kalı nl ı kta olmalıd ı r. (1,2,3,45) Her kal ı nl ı ktaki fibial 

insert'ün 5 farklı  çapı  olmalı dı r. 
Tibial rotasyonlu insertler 12.5 derece lateral ve 12.5 derece medial rotasyona sahip olmal ı  totalde 25 

derecelik rotasyonlu olmalı d ı r. 
Tibial Kesi Blokları  anatomik olmalı dı r. 
Tibial Kesi Blokları  üzerinden stylus ile defekt ölçümü medialden2 mm ayn ı  zamanda da lateralden de 9 

mm kesi yapı labilmesi için tasarlanmış  olmalı, stylus çift yönlü kullan ı labilmelidir. 

Tibial kesi blokları  üzerinde 2 mm'lik simetrik delikler olmalı  gerek görüldüğü zaman kemik kesimi 4 

mm'ye kadar art ı rd ı p, azalt ı labilmelidir. 

Tibial Komponent'in Keel yapısı  oluşturulurken 14±1mm çaplara sahip reamerler olmalı, Komponent'in 

büyüklüğüne göre farkl ı l ı k göstermelidir. 

Mobile Bearing Insertler Femoral Komponent ile uyumlu olmalı dı r. Fix bearing insertler tibial 

komponent ile uyumlu olmalı d ı r. 
r.(1,2,3,4,5,6) 
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Patellar Komponent üç pegli olmal ıd ı r. 
Stern Extansion (uzatma) 4 farkl ı  çap ve 2 farklı  uzunlukta olmal ı dı r. 
Ürünler mutlaka Gamma sterile ile steril edilmiş  olmal ı dı r. 
Set tam anlam ıyla Minimal Inyasiye sistemli olarak tasarlanmış  olmal ı d ı r. 
Ayn ı  set ve Tibial Komponent ile Mobile Bearing ( Bağ  Kesen, Bağ  Koruyan, Deepdish ) ve Fix Bearing 

(Bağ  Kesen, Bağ  Koruyan) ameliyat yapı labilmelidir. 

Ürün Tanı mı  Sut Kodu 
Femoral Komponent CR AP2300 

Femoral Komponent PS AP2230 

Tibial Komponent Mobil AP2660 

Tibial Komponent Sabit AP2800 

Tibial Insert PS Mobil AP2540 

Tibial Insert Deep Dish AP2520 

Tibial Insert CR Mobil AP2540 

Tibial Insert PS Sabit AP2580 

Tibial Insert CR Sabit AP2640 

Stem Extension (uzatma) AP2750 

Patellar Komponent AP2420 

Antibiotik Kemik Çimentosu AP3180 



ÇİMENTOSUZ KARE KESİTLİ  STEMLİ  BİPOLAR KALÇA PROTEZİ  

Sistem bipolar cup ve bipolar liner olarak birleşik tek pakette çift kat steril olmal ı d ı r. 
Bipolar cuplar'da liner ile fiksasyonun sağlanabilmesi için segmanl ı  kilit sistemi olmal ı d ı r. 
Bipolar cup çapları  en az 42mm den başlayı p 60mm kadar2 şer mm artarak büyümelidir. 

Bipolar insert içerisine head kilitlenebilmelidir. 

Bipolar liner UHMWPE'den üretilmiş  olmal ı d ı r. 
Bipolar cuplar Hedler CoCrMo alaşım ı ndan imal edilmiş  olmal ı d ı r. 
Bipolar cuplar 28 mm head ile kullanı lmal ı d ı r. 
Femoral stem CoCrMo alaşım ı ndan imal edilmiş  olmalıd ı r. 
Femoral stem yapısı  rotasyonel instabilitiye imkan tanı mayacak şekilde kare kesitli olmal ı d ı r. 
Distal stem kalı nlı klan en az 8 mm ve en fazla 16mm arası nda lmm Ilk artış larla değiş ik 

kalı nl ı klarda olmal ı d ı r. 
Boyun konikliği 12/14 taper olmal ı d ı r. 

Femoral stemin yüzeyi Poros ve Poros + HA kaplama seçenekleri olmalı d ı r. 
Femöral stemin omuzunda-lateralinde trokanterik kı rı klarda kullanı labilecek kablolama 

sistemine uygun delikler bulunmal ı dı r. 
Femoral stem 2 farklı  offset seçeneğine sahip olmalıd ı r. Sistemde standart ve lateralize offset 

seçeneği olmalıd ı r. 

Set içerisinde standart ve lateralize boyun deneme seçeneği olmal ı d ı r ve uygulama aynı  set ile 

yapı labilmelidir. 

Femoral stemlerin, femoral kanala tam uyum sağlaması  açısı ndan sistem içerisinde 9 değişik 

boy standart, femoral raspalar yer almald ı r. 
Deneme raspa üzerinden yapı labilmelidir 

Femoral Hedler CoCrMo alaşı m ı ndan imal edilmiş  olmal ı d ı r. 
Femoral Headler 22 mm, 28 mm, 32mm ve 36 baş  seçeneğine sahip olmal ı d ı r. 
22mm olan headler 3 boya sahip olmalıd ı r. (-3,0, +3, ) 

28mm headler 5 boy olmalıd ı r. (-3,0, +3,+6,+9,) 

32mm headler 5 boy olmalıd ı r. (-3,0, +3,+6,+9,) 

36mm headler 5 boy olmalıd ı r. (-3,0, +3, +6, +9, ) 

Headler 12/14 cone olmalıd ı r. 
Acetabular Vida TiAl6Nb7 alaşı m ı ndan üretilmiş  olmal ı dı r. 
AcetabularVidalar 6.5 mm çapı nda olmalıdı r. 
Acetabular Vidalar en az 6 boya sahip Olmalıd ı r. 
AcetabularVidalar self tappig olmal ı dı r. 

Ayn ı  set içerisinde hem bipolar hem de total kalça denemeleri bulunmal ı d ı r. 

Set içerisinde mutlaka Liner, Cup, Head denemeleri olmal ı d ı r. 

Gama steril olarak bulunmal ı dı r. 

Malzemenin Ad ı  
	

Sut Kodu 

Femoral Stem POROUS-HA AP2050 

Bipolar Cup AP1880 

Femoral Baş  28mm .  AP1750 
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Çİ MENTOSUZ KARE KESİTLİ  STEM Çİ FT KAPLAMA TOTAL KALÇA PROTEZİ  

Femoral stern CoCrMo alaşım ı ndan imal edilmiş  olmalıd ı r. 
Femoral stern yapısı  rotasyonel instabilitiye imkan tan ı mayacak şekilde kare kesitli 
olmalıd ı r. 

Distal stern kalı nl ı kları  en az 8 mm ve en fazla 16mm arası nda 1mm lik artışlarla değişik 
kal ı nl ı klarda olmal ı d ı r. 
Boyun konikliği 12/14 taper olmalı d ı r. 
Femoral stemin yüzeyi Poros ve Poros + HA kaplama seçenekleri olmalıd ı r. 
Femoral stemin omuzunda-lateralinde trokanterik kı rı klarda kullan ı labilecek kablolama 

sistemine uygun delikler bulunmalıd ı r. 
Femoral stern 2 farklı  offset seçeneğine sahip olmalı d ı r. Sistemde standart ve lateralize 

offset seçeneği olmalı d ı r. 
Set içerisinde standart ve lateralize boyun deneme seçeneği olmal ı d ı r ve uygulama ayn ı  
set ile yapı labilmelidir. 

Femoral stemlerin, femoral kanala tam uyum sağlaması  açısı ndan sistem içerisinde 9 

değiş ik boy standart, femoral raspalar yer almald ı r. 
Deneme raspa üzerinden yapı labilmelidir 

Acetabular Cup TiAl6Nb7 alaşım ı ndan üretilmiş  olmal ı d ı r. 
42 mm ile 62 mm arası nda 2 mm lik artışlarla acetabular cup seçenekleri olmalı d ı r. 
Tüm boy Acetabular Cuplarda 3 vida deliği bulunmalı d ı r. 
Acetabular Cuplar kaplamal ı  olmalı, Poros ve Poros+HA seçeneği bulunmal ı d ı r. 
Acetabular cup press-fit özelliğe sahip olmalı d ı r. 
Acetabular Komponentler DKÇ kalçalar için uyumlu olmalı d ı r. 
Acetabular Linerlar Cup ile extra (halka, ring vb.) bir aparat kullanmadan 

kilitlenebilmelidir. Constrained olmal ı d ı r. 
Acetabular linerlar UHMWPE'den üretilmiş  olmalı d ı r. 
Sistemde 0-10 derece olmak üzere 2 tip UHMWPE acetabular insert bulunmalı d ı r 

Acetabular cup insertleri (UHMWPE) 22 mm, 28 mm, 32mm ve 36mm'lik headlerle 

kullan ı labilecek ve nötral 10 derece ve offset opsiyonlara sahip olmal ı d ı r. 
Acetabular cup vidaları  20 mm ile 45 mm arası nda 5 mm lik aral ı klarla artan boylarda 

olmalı d ı r 

Acetabular Linerlar birden fazla Acetabular Cup a uyumlu olmalıd ı r. Cup 42-44 e ayn ı  liner, 

Cup 46-48-50 e aynı  liner, Cup 52-54-56 e ayn ı  liner Cup 58-60-62 e ayn ı  liner 

kulan ı labilmelidir. 

Sistem acetabular cup ve acetabular liner olarak birleşik tek pakette çift kat steril olmalı d ı r 

Femoral Hedler CoCrMo alaşım ı ndan imal edilmiş  olmalı d ı r. 

Femoral Headler 22 mm , 28 mm, 32mm ve 36 baş  seçeneğine sahip olmal ı d ı r. 

22mm olan headler 3 boya sahip olmalıd ı r. (-3,0, +3, ) 

28mm headler 5 boy olmalıd ı r. (-3,0, +3,+649,) 

32mm headler 5 boy olmalıd ı r. (-3,0, +3,+6,+9,) 	 cs‘ 

36mm headler 5 boy ol alıd ı r. (-3, O, +3, +6, +9, ) 
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Headler 12/14 cone olmalıd ı r. 
Acetabular Vida TiAl6Nb7 alaşım ı ndan üretilmiş  olmalı d ı r. 
AcetabularVidalar 6.5 mm çapı nda olmalı d ı r. 
Acetabular Vidalar en az 6 boya sahip Olmal ı d ı r. 
AcetabularVidalar self tappig olmalıd ı r. 
Ayn ı  set içerisinde hem bipolar hem de total kalça denemeleri bulunmal ı d ı r. 
Set içerisinde mutlaka Liner, Cup, Head denemeleri olmal ı d ı r. 
Gama steril olarak bulunmalı d ı r. 

Malzemenin Ad ı 	 Sut Kodu 

Femoral Stem POROUS-HA AP2050 

Acetabular Cup POROS-HA AP1490 

AcetabularLiner AP1620 

Femoral Baş  22mm AP1700 

Femoral Baş  28mm AP1750 

Femoral Baş  32mm AP1800 

Femoral Baş  36mm AP1860 

Acetabular Vida AP1670 

 

Op. Dr. 	nntet 
Ortopedi 	matoloji Uzman ı  
Dp. Tes 	i4 Uzm. Tes. Na. 69351 

Kjsari 	xilet Hastanesi 



5- U ÇIVISI AE1030 
Yumuşak Doku Veya Ligament Fiksasyonunda Kullanı lmak 
U Şeklinde Olmalı  Ve Iç Orta Kı smında Kaymayı  Engelleyecek Dişler Olmalı  

Ayak Uzunluğu 1,5cm - 2 Cm Arasında Olmalı  

Titanyumdan Imal Edilmiş  Olmalı  

Tutunma Yüzeyini Arttıracak Ayaklar Üzerinde Ters Çık ıntı lar Olmalı  

Dış  Genişliği 1-1,5cm Arasında Iç Genişliği 0,5cm -1 Cm Arasında Olmalıdır 
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ÖN ÇAPRAZ BAĞ  REKONSTRÜKSİYONU MALZEME SETİ-AE0920 

1-ENDO BUTTON AE1090 
Titanyum Ve Pblyester Materyalden Imal Edilmiş  Olacaktır. 
Greftin Ortasından GeçipAsacak Şekilde Düğümsüz(Continuous Loop) Olarak Yapı lmış  Bir Ipliğe Sahip 
Olacaktır. 
Düğümsüz Iplik DtSı't Delikli Titanyumdan Imal Edilmiş  Bir Düğme Üzerinde Olacaktır. 
Düğümsüz Iplik Uzunluğu 15(Onbeş) Mm Ile 60(Altmış) Mm Arasında Uzunluklarda Ve 5(Beş)'Er Mm 
Artışlarla Olacaktı . 
Düğmenin Boşta Kalan Deliklerinden Konumlandırı lmasında Yardımcı  Olacak Iki Farklı  Renkte Sağlam 
Çekme Iplikleri Geçirilebilecektir. 
Implant Çiftkat Steril Paketlerde Kullanıma Hazır Halde Olacaktır. Stahl Süresi Teslim Tarihinden Itibaren 
En Az 2(Iki) Yı l Olacaktır. 	' 
Uygulama Için Gerekli Yardımcı  Malzeme Ve Setler Yüklenici Firma Tarafından, Mülkiyeti Yüklenici 
Fimıada Kalmak Şartıyla Ameliyatlara Servis Yapı lacaktır. 

2-ASANSDRLÜ ASKI SISTEMI AE1070 

Düğme implantın hammaddesi titanyum olmalı  ve üzerinde iki adet sütur deliği olmalıdır. 
Implantın loop ask ı  süturu hammaddesi özel güçlendirilmiş  UHMWPE olmalı dır. 
Sistemin üzerinde tendonu ve implantı  tünele yerleştirebilmek için loop ask ı si ve çekme süturu hazı r olarak 
bulunmalıdır. 	, 
Kullanıma hazı r steril pakette olmalıdır. 
Femoral tünel tendon tespitinde kortekse ası larak tespit edilebilmelidir. 
Implantın altında greftin asılabilmesi için gövdeye geçirilmiş  loop şeklinde ask ı sı  olmalı dır. 
Loop şeklindeki ask ı  özel zı t yünlü kayan kilitleme sistemi sayesinde loop k ı smı  daraltarak tendonu yukarı  
doğru çekerek asansör özelliği taşımalı dır. 
Ipmlantın Alttan çekmek ve üstten çekmeli modelleri mevcut olmalı dır.  

3- FLEXIBLE VVIRE AE2320 

'Tibia Ve Femurda süper'elastik yapı sı  ile klavuz olarak kullanı lmaya uygun olmalıdır. 

Hammaddesi süper elastik nitinol tel olmalıdır. 

0.8 mmmm —1.4 mm Mm Aralığı  Çapında, 32cm - 40Cm Arası  Uzunlukta olmalıdır. 

4-PASSING PIN AE2310 

Tibia Ve Femurda Tünel Açmaya Yardımcı  Olmalı  

Paslanmaz Çelik Olmalı  

2,3mm - 2,5 Mm Aralığı  Çapında, 28cm - 30 Cm Arası  Uzunlukta, Ucu; 2mm - 6 Mm Araliğinda Sivri 
Üç Kesitli Konik Yapıda Ve Yivsiz Olmalıdır. 



ROTATOR CUFF,BANKART,SLAP TAMİR SETİ- AE0980 

1- SÜTÜR ANKOR TİTANYUM AE1260-AE1250 

Ankor, artroskopik açık ve mini açık Bankan, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps 
tenodesis'te,aşil tendon riiptürti,patellar tendon ve yan bağ  tamiri gibi birçok ameliyatta 
kullanı labilmelidir. 
Anchor titanyumdan imal edilmiş  ASTMF-136 olmalıdır, konik yapı da üzerinde 2(iki) ayrı  sutur geçme 
deliği olmalıdır. Bu sayede süturlar bağımsız hareket edebilmelidir. 
Çapı  5,0 mm, olmalıdır. 
İgneli ankor ve iğnesiz ankor seçenekleri olmalıdır. İgneli ankorlann süturlannın ucunda 4 (Dört) adet 
iğne olmalıdır. 
Steril ambalajlarda, tornavidası  ile birlikte hazır halde bulunmalı  ve 2 (iki) adet Fiber wire sütur en az 27 
kg çekme kuvveti olmalıdır, üzerinde takı lı  olmalıdır. 
Suturlar kullanım kolaylığı  açısmdan farklı  renklerde olmalıdır. 
Çift steril ambalajda en az 2 (iki) yıl raf ömrü olmalıdır. 

2- SÜTÜR ANKOR PEEK-DÜĞÜMSÜZ AE1530 
Artroskopik rotator manşet tamirlerinde, double-row tespit tekniği ile de kullanı labilmelidir. 
Ankorun sütur gerginliği her hastaya özel olarak ayarlanabilmeli ve uygulanabilmelidir. 
Sütur ankor Peek polimer teknolojisi ile üretilmiş  olan emilmeyen polimerden üretilmiş  olmalı dır. 
Ankor 4.5mm, 5.8 mm ve 6.5 mm çapında olmalıdır. 
Ankorun tasarımı  çakılmaya elverişli olmalıdır. 

3- SOFT ANKOR 3,5 VE ALTI AE1270 
Kemiğe tespit edilerek yumuşak doku tespitinde kullanı labilmelidir. 
Soft ankor ve satı n; Ultra yüksek moleküler ağırlıklı  polietilen ( UHMWPE ) bileşeninden oluşmalıdır. 
Soft ankor 1.3 mm, 1,5 mm, 1,9 mm ve 3,0mm' lik yapısıyla daha fazla kemik doku teması  
sağlanmalıdır. 
Küçük klavuzu doku çevresinde çok daha az invaziv olmalıdır. 
Soft ankor kemik doku içerisine tespit edildiğinde orijinal boyutundan %30 daha genişleme özelliğine 
sahip olmalıdır. 
Soft ankor küçük çapı  nedeniyle yerleştirilen yere gerek görüldügünde daha fazla ankor yerleştirilmesini 
de sağlamalıdır. 
Soft ankor, sütur teknolojisine dayalı  bir implant sistemi olmalıdır. 
Soft ankorun kırı lma riski bulunmadığı  için uygulama esnasında yada uygulama sonrasında ekim 
içerisinde serbest cisimlerden korumasını  sağlamalıdır. 
Soft ankor steril paketler içerisinde kullanı ma hazır halde bulunmalıdır. 

4.SÜTÜR İTİCİ  ALETLİ  NİTİNOL AE2300 
İgne esnek ve nitinol alaşımlı  olmalıdır. 
iğne özel tasarlanmış  bir el aleti ile birlikte kullanılmalıdır. Alet; ipi 90 derece dik olarak dokudan geçerek 
yukarı  taşıma'', taşırken de ipi yakalayarak başka bir alete gerek kalmadan portal dışına taşımalıdır. 
Iğnenin arka kısmında el aletine takı  labilmesi için topuz başlığı  olmalıdır. 
Iğnenin kullanıldığı  bu el aleti süturu dokudan geçirdilcten sonra dışarıya ikinci bir alet gerektirmeden 
taşıyabilmelidir. 
iğne uzunluğu nitinol kısmı  255 mm, gövde kalınlığı  1 mm olmalıdır. 
Süturun dokudan geçme esnasında kaymaması  için iğnenin uç kısmı  çentikli bir yapıya sahip olmalıdır. 
iğne tek kullanımlık steril paketler içerisinde kullanıma hazır halde bulunmalıdır. 
Steril raf ömrü 5 (beş) yıl olmalıdır. 

5-SÜTUR GEÇİRİCİ  TAŞIYICI AE2250 

Tek kullanımlık,ergonomik ve kaymaz saplı  olmalıdır. 
Uç kısmı  tek parça kanüllti ve paslanmaz çelikten imal edilmiş  olmalı  
Elle idare edilebilen ileri geri kontrol:mekanizması  olmalıdır. 
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6- GİRİŞİM KANÜLÜ AE1020 
5,5 mm, 6,5 mm ve 8,5 mm çaplarında olmalıdır. 
70 mm - 90 mm boyunda ve 110 mm (5,5 mnı  ve 6,5 mm hariç) boyunda çeşitleri olmalıdır. 
Şeffaf olmalıdır. 
Vida tarzında yivli ve çevirerek girebilen yapıda olmalıdır. 
Kanül içerisinde silikon zar olmalı  ve sıvı  çıkısını  engellemelidir. 
Obturatoru Be birlikte verilmelidir. 
Obturatoıii üzerinde kanüle geçen çıkıntılar bulunmalıdır. 
Üzerinde tek musluk ve musluk kapağı  bulunmalıdır. 

7-RF PROBU AE2410 
Frekans Aralıgı: 0.3mhz-3.0mhz Olmalıdır. 
Çıkan Akım 70ma Olmalıdır. 
Çıkış  Gücü <120W Olmalıdır 
Minimum 3.0mm Çapında Olmalıdır. 
Elcekten Sonra Minimum 17 Cm Çalışma Uzunluğunda Olmalıdır. 
Kendinden Kablolu Olmalıdır.Ve Minumum Kablo Uzunluğu 3 Metre Olmalıdır. 
Hastanelerdeki Tüm Koter Cihazlaruıa Uyumlu Olmalıdır. 
Kendi Elceğinden Koagülasyon,Büzüştiirme Ve Kesme işlevlerini Yapabilmelidir. 
Cihazın Uç Kısmı, 90 Derece Açı lı  Olmalı  Ve Yatay Çizgili,Dikey Çizgili,Düz(Flat),Top Şeklinde(Ball), 
Küret Şeklinde Olmak Üzere Beş  Farklı  Biçimde Olup Operasyonlarda Farklı  Doku Çeşidine Göre 
Kullanı labilmelidir. Hangi Çeşit Uç Alınacağı  ilgili Hekim Tarafından Belirlenecektir. 



Süreli ANKOR TİTANYUM AE1260-AE1250 

Ankor, artroskopik açık ve mini açık Bankan, SLAP lezyonu, Rotator cuff tamiri ve biceps 
tenodesis'te,aşil tendon rilptürti,patellar tendon ve yan bağ  tamiri gibi birçok ameliyatta 
kullanı labilmelidir. 
Anchor titanyumdan imal edilmiş  ASTMF-136 olmalıdır, konik yapıda üzerinde 2(iki) ayrı  sutur geçme 
deliği olmalıdır. Bu sayede süturlar bağımsız hareket edebilmelidir. 
Çapı  5,0 mm, olmalıdır. 
İgneli ankor ve ignesiz ankor seçenekleri olmalıdır. İgneli ankorlann süturlannın ucunda 4 (Dört) adet 
iğne olmalıdır. 
Steril ambalajlarda, tornavidası  ile birlikte hazır halde bulunmalı  ve 2 (iki) adet Fiber wire sütur en az 27 
kg çekme kuvveti olmalıdır, üzerinde takı lı  olmalıdır. 
Suturlar kullanım kolaylığı  açısından farklı  renklerde olmalıdır. 
Çift steril ambalajda en az 5 (beş) yı l raf ömrü olmalıdır. 
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SOFT ANKOR 3,5 VE ALTI AE1270 

Kemiğe tespit edilerek yumuşak doku tespitinde kuilandabilmelidir. 
Soft ankor ve süturu; Ultra yüksek moleküler ağırlıklı  polietilen ( UHMWPE ) bi leşeninden oluşmalı dı r. 
Soft ankor 1.9 mm, 2,0 mm, 3,5 mm mm' lik yapısıyla daha fazla kemik doku teması  sağlanmalıdı r. 
Küçük klavuzu doku çevresinde çok daha az invaziv olmalıdır. 
Soft ankor kemik doku içerisine tespit edildiğinde orijinal-boyutundan %30 daha genişleme özelliğine 
sahip olmalıdır. 
Soft ankor küçük çapı  nedeniyle yerleştirilen yere gerek görüldüğünde daha fazla ankor yerleştirilmesini 
de sağlamalıdır. 
Soft ankor, sütur teknolojisine dayalı  bir implant sistemi olmalıdır. 
Soft ankorun kırılma riski bulunmadığı  için uygulama esnasında yada uygulama sonrasında eklem 
içerisinde serbest cisimlerden korumasını  sağlamalıdır. 
Soft ankor steril paketler içerisinde kullanıma hazır halde bulunmalıdır. 



PFN (PROXIMAL FEMORAL NAIL) 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

Çiviler ve implant komponentleri ISO 5832-3, ASTM F 136 standardı na sahip 
titanyum malzemeden imal edilmiş  olmalıdır. 

Üretici firma ISO 9001:2000, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır. 

3.0rün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve elektro 
polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalıdır. 

Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap (01 10 mm, 11 mm, 12 mm-13mm-
14-15mm) seçeneklerine sahip olmalıdır. 

Çivi boyları  170-200-240 mm olacak şekilde dizayn edilmiş  olmalıdı r. 

Çivi distalinde kompresyon deliği mevcut olmalı dır. 

İmplantların üzerinde üretici firma adı , CE markası  ve ölçüleri lazerle yazı lmış  
olmalıdır. 

Çiviler birlikte kullanı ldığı  Proximal Lag Screw ve Locking Screw ler ile uyumlu 
olmalı dı r. 

9.Proximale 1 adet lag screw,1 adet compresyon(rotasyon) vidası  atı labilmelidir. 

10. Lag screw, çiviye 1 adet kilitleme vidası  ile sabitlenebilir olmalıdı r 

11.Çiviler kanüle olup set içerisinde guide olmalı dır. 

12.1ag screw,istenildiğinde tek kullanı lı p compresyon özelliğine uygun olmalıdı r 

13.UBŞ,MyLtjarı  ve satıcı  bayi kayı tları  olmalıdı r. 
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FEMUR ÇİVİSİ  TEKNIK ŞARTNAMESİ  

AFN Femoral Çiviler ISO 5832-3, ASTM F 136 standardı na sahip Ti6A14V ELI 
Grade 5 malzemeden imal edilmiş  olmalıdı r. 
Çiviler tek tek kapalı  kutular içersinde GAMA STER1L yöntemi ile steril edilmiş  
olmalıdır. 
Femur proksimalinde 2 adet statik delik ve 2 adet 135 derece lag vida deliği 
olmalı dır. Distalinde 1 adet statik ve 1adet dinamik delik mevcut olmalıdı r. 
Lag vidası nın gevşememesi için end cup tan önce tak ı lan Lag Sabitleme 
Vidası  olmalıdı r. 
AFN Femoral Çivilerin eğimleri femur kemiği anatomisine uygun olmalı d ı r. 
Çiviler tam anatomik kanüllü ve sağ-sol seçenekleri olmalıdı r. 
Çiviler uzun ve k ı saPFN olarakta kullanı labilmelidir. 
Çiviler Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy (300mm-320mm-
340mm-360mm-380mm-400mm-420mm) ve çap (9mm-10mm-11mm-12mm-
13mm) ölçülerine sahip olmalıdı r. 
AFN femoral çivilerin üzerinde hem statik hem de kompresyon yapmak 
amacıyla dinamik delik mevcut olmalıdı r. 
Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacı yla polisaj ve 
elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dır. 

10.Kilitleme Vidaları  ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 
ELI titanyum malzemeden proksimal ve distalini kitlemek için 4,8mm capında 
30mm-35mm-40mm-45mm-50mm-55mm-60mnn-65mm-70mm-75mm-80mm-
85mm-90mm mevcut olmalıdı r. Çivi proksimaline atı lan lag screw 6.4mm 
çapında ve 50mm-120mm arası nda olmalı dı r. 

11.Çiviler ile birlikte steril ambalajı n içerisinde kanüllü end cupları  olmalıdı r. 
12.Çivilerin üzerinde üretici firma adı , ürün ölçüleri, ürün referans nosu, lot no ve 

CE markası  lazerle yazı lmış  olmalı dır. 
13.AFN Femoral Çiviler, uygulama enstrumanlarında bulunan Distal Kilitleme 

aparatları  sayesinde sorunsuz olarak Distal Kilitleme yapabilmelidir. 
14.Set içerisinde end cupları  rahat oturtabilmek için özel kilitli Tornavidaları  

olmalı dı r. 
15.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğine sahip olmalıdı r. 
16.0retici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip 

olmalıdır. 
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TİBİA ÇİVİSİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ  

Tibia Çiviler ISO 5832-3, ASTM F 136 standardı na sahip Ti6AI4V ELI Grade 5 
malzemeden imal edilmiş  olmalı dı r. 
Çiviler tek tek kapalı  kutular içersinde GAMA STERİ L yöntemi ile steril edilmiş  
olmalıdır. 
Tibial proksimalinde 4 adet statik 1 adet dinamik ve distalinde 4 adet statik 
delik mevcut olmalıdı r. 
Tibial distalinde değişik planlardan vida atmak için vida deliği mevcut olmalı dı r. 
Tibia Çivilerin eğimleri Tibia kemiği anatomisine uygun olmalıdır. Çiviler 
kanüllü olmalı dır. 
Kemik anatomisine uygun Sağ  — Sol seçenekleri aynı  çivi üzerinden aparat 
yardımı yla sağlanabilmelidir. 
Çiviler Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy (255mm-270mm 
285mm-300mm-315mm-330mm-345mm-360mm-375mm) ve çap (9mm-
10mm-11mm-12MM) ölçülerine sahip olmalı dı r. 
Tibia Çivilerin üzerinde hem statik hem de kompresyon yapmak amacı yla 
dinamik delik mevcut olmalı dır. 
Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması  amacıyla polisaj ve 
elektro polisaj işlemleri sonrası  anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak 
renklendirilmiş  ve kimyasal korozyona karşı  pasif hale getirilmiş  olmalı dı r. 

10.Kilitleme Vidaları  ISO 5832-3 ve ASTM F 136 standartları na uygun GRADE 5 
ELI titanyum malzemeden distalini kitlemek için 4,35mm cap ı nda proksimalini 
kilitlemek için 4,8mm çapı nda (30mm-35mm-40mm-45mm-50mm-55mm-
60mm-65mm-70mm-75mm-80mm-85mm-90mm) mevcut olmalıdır. Çiviler 
birlikte kullanı ldığı  kilitleme vidaları  ile uyumlu olmalıdı r. 

11.Set içerisinde kompression yapmak için aparat olmalı dır. 
12.Çivilerin üzerinde üretici firma adı , ürün ölçüleri, Ürün Referans Nosu, lot no ve 

CE markası  lazerle yazı lmış  olmalıdır. 
13.Tibia Çiviler, uygulama enstrumanlanyla eksiksiz sağlanabilmelidir. 
14.Vidaları n tamamı  yivli self taping özelliğine sahip olmalıdı r. 
15.0retici firma ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip 

olmalı dır. 
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VAKUM YARDIML1 GÜMÜŞLİ) YARA KAPAMA SETI / ORTA BOY 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

OR2160 

ZORUNLU ÖZELLIKLER 

Ürün tekli orjinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır Ambalaj üzerinde üretim ve 

son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama 

koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  

tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdı r. 

Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CIHAZ YÖNETMELIĞI 

ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı  ve Türkçe olmalıdır. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, alımı  

yapılacak tıbbi cihazIarın TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  

gerekmektedir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama setleri tükeninceye kadar hastanemiz 

kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası 'ndan alınmış  

firma/bayi tammlayıel koda sahip olmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

Mevcut cihazlarda arıza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda fırına tarafından daha 

fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış  ürünü 

değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 
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SETLERE AIT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile sistemde kullanı lacak diğer sarf 

malzemeler ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama enitesi tedavi sürekliliğini sağlamak 

amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, amaca 

uygun özellikte ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 

negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip 

olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu 

durum teknik dökümanlarla belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti ,SUT da belirtilen 

ölçülere uygun boyutlarda olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri , 

uygulanıldığı  yaradalci hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürmeyen yapıda 

olmalıdır, akut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulanı lan ciltte alerjik 

reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dökümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama süngeri 

deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici fırma tarafından gerektiği 

durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara tedavisinden 

en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek 

hidrofobik veya dengi özellilcte olmalıdır. 



Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içerisinde yer alan kapama sünger', 

poliüretan malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içinde yer alan gümüşlü kapama 

süngerinin gümüş  salımmı  24 ve 48. Saatlerde kontrollü olmalıdır. Bu durum ile ilgili test 

raporları  olmalıdır ve yüklenici firma gerektiğinde bu dokiimanlan sunmalıdı r. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebilir 

olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla 

eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullanılabilecek özelliklerde olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içindeki hidrofobik sünger 140mın. 

x100mm. x3Onun boyutlannda olmalıdır 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf olmalı, 

hasta cildine iyi yapışmalı  , dayanıklı  olmalı  ve alerjik yanıta yol açacak materyal 

içennemelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape tek 

kullammlık, steril ve hava sızdırmaz özellilcte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti arada sağlı klı  doku bulunan birden çok 

yarayı  ekstra düzene& gerek kalmadan tedavi edecek negatif basıncı  iletebilecek özelliğe 

sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti serin ve kuru yerlerde muhafaza 

edilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama set içeriği ; 1 adet gümüşlü poliüretan 

hidrofobik kapama, 2 adet drep, 1 adet bağlantı  hortumundan oluşmalıdır. 
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26) Her tür kronik ve travmatik(cerrahi) yaralarda yara iyileşmesini hızlandırmalı  ,granülasyon 

dokusunun oluşumunu maserasyona sebep olmadan sağlamalıdır. 

SETLERE AİT CİHAZ ÖZELLIKLERI 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vakum yardı mlı  

gümüşlü orta boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çı kan bağlantı  

hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, hastayı  belirli bir süre 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı  

yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine 

ara verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti, yara yatağındaki negatif basınçta 

değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine ileterek uyarı  

vermesine olanak tanıyacak özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti steril ve tek kullammlı k olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek 

şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vakum Yardı mlı  

Yara Kapama Ünitesinin boyutlan mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  ve konforu 

sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 miii ve ağırlığı  en fazla 1 kg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lan Vakum Yardımlı  

Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  sağlayacak 

farklı  alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içermelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum Yardımlı  

Yara Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralı klı  instilasyonlu çalışma 

Op. D 	...ı  DEVIL İ  
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modları na uygun olmalı, hastanın pansumanı  açılmadan sadece cihaz üzerinde mod seçimi 

yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamalı) hem de her ikisinin ortak kullanımı  

(aralıklı  instilasyon) seçenekler ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdı r. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 

mmHg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile birlikte kullanılacak olan toplama 

kabı  tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine arası nda 

herhangi bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt yolla bağlanabilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısı na sabitlenebilmesi 

için askı  aparatı  bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü orta boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde basınç ve sıvı  kalibrasyonu yapabilecek 

servis arayüzlerine sahip olmalıdır 

• 
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VAKUM YARDIMLI GÜMÜŞLÜ YARA KAPAMA SETI / BÜYÜK BOY 

TEKNIK ŞARTNAMESİ  

OR21 70 

ZORUNLU ÖZELLIKLER 

Ürün tekli orjinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve 

son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama 

koşullan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  

tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CIHAZ YÖNETMELIĞI 

ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullanna uymalı  ve Türkçe olmalıdır. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, alımı  

yapı lacak tıbbi cihazlann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onayl ı  olması  

gerekmektedir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama setleri tükeninceye kadar hastanemiz 

kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

ihaleye katı lan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası 'ndan alınmış  

firmatbayi tammlayıcı  koda sahip olmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

Mevcut eihazlarda anza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha 

fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullandmamış  ürünü 
\\  



değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

SETLERE AİT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile sistemde kullanı lacak diğer sarf 

malzemeler ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak 

amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, 

amaca uygun özellilcte ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 

negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip 

olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu 

durum teknik dölciimanlarla belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti ,SUT da 

belirtilen ölçülere uygun boyutlarda olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 

uygulanıldığı  yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldünneyen yapıda 

olmalıdır, alcut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulanılan ciltte alerjik 

reaksiyonlar oluşturrnamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dökiimanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama setinin içerisinde yer al an kapama 

süngeri deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafı ndan 

gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara 

tedavisinden en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen 

dağıtabilecek hidrofobik veya dengi özellilcte olmalıdı r. 
r,S.‘  
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Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içerisinde yer alan kapama süngeri, 

poliüretan malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içinde yer alan gümüşlü kapama 

süngerinin gümüş  salınımı  24 ve 48. Saatlerde kontrollü olmalıdır. Bu durum ile ilgili test 

raporlan olmalıdır ve yüklenici firma gerektiğinde bu dokümanlan swımalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebilir 

olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla 

eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullanı labilecek özelliklerde olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içindeki hidrofobik sünger 240mm. 
x150mm. x30mm boyutlannda olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape şeffaf 

olmalı, hasta cildine iyi yapışmalı  , dayanıklı  olmalı  ve alerjik yanıta yol açacak materyal 

içermemelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drape tek 

kullanımlık, steril ve hava sızdırmaz özellikle olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti arada sağlıklı  doku bulunan birden 

çok yarayı  ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi edecek negatif basıncı  iletebilecek 

özelliğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti serin ve kuru yerlerde muhafaza 

edilmelidir. 

Op. Dr. Fvlıısto 
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Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama set içeriği ; 1 adet gümüşlü poliüretan 

hidrofobik kapama, 3 adet drep, 1 adet bağlantı  hortumundan oluşmalıdır. 

Her tür kronik ve travmatik(cerrahi) yaralarda yara iyileşmesini hızlandırmalı  ,granülasyon 

dokusunun oluşumunu maserasyona sebep olmadan sağlamalıdır 

SETLERE AIT CIHAZ ÖZELLIKLERI 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vaktim yardı mlı  

gümüşlü büyük boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çı kan bağlantı  

hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, hastayı  belirli bir süre 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı  

yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastan ı n tedavisine 

ara verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti, yara yatağındaki negatif basınçta 

değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine ileterek uyarı  

vermesine olanak tanıyacak özellilcte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek 

şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin boyutları  mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  

ve konforu sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 mm ve ağırlığı  en fazla 1 kg 

olmalıdır. 
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Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  
sağlayacak farklı  alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içennclidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralıklı  instilasyonlu 

çalışma modlarma uygun olmalı, hastanın pansumanı  açılmadan sadece cihaz üzerinde mod 

seçimi yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamali) hem de her ikisinin ortak 

kullanımı  (aralıklı  instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst bası ncı  250 

mmHg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lacak olan toplama 

kabı  tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine arasında 

herhangi bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt yolla bağlanabilmelidir. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısına sabitlenebilmesi 

için askı  aparatı  bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  gümüşlü büyük boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum 

Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde basınç ve sıvı  kalibrasyonu yapabilecek 

servis arayüzlerine sahip olmalıdı r 
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VAKUM YARDIMLI HİDROFOBİK YARA KAPAMA SETİ  / ORTA BOY 
TEKNIK ŞARTNANIESİ  

ZORUNLU ÖZELLIKLER 

Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek kullammlik olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve 
son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası , saklama 
koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  
tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin oirjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ  CIHAZ YÖN ETMELİĞİ  
ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymak ve Türkçe olmalıdır. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, alımı  
yapılacak tıbbi cihazların TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  
gerekmektedir. 

Vakum yardım]] orta boy yara kapama setleri tükeninceye kadar hastanemiz kliniklerinde 
kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar Vakum Yardımı! 
Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

Mevcut cihazlarda arıza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha 
fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanı lmamış  ürünü 
değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

SETLERE AİT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler 
ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak amacıyla aynı  
marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri amaca uygun 
özellikle ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, negatif bası ncı  
tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip olmalı dı r ve 
gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu durum teknik 
dokümanlarla belgelendirilmelidir. 



Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti içindeki hidrofobik sünger 
170mm.x13Ornm.x3Omm. boyutlannda olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, uygulanı ldı gı  
yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürmeyen yapıda olmal ıdı r, akut 
sistemik toksik eticiye sahip olmamalıdır ve uygulanılan ciltte alerjik reaksiyonlar 
oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dokümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama süngerinin deride 
irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafından gerektiği durumlarda 
belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara tedavisinden en etkin 
sonucu alabilmek üzere negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek 
hidrofobik veya dengi özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, poliüretan 
malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebil ir olmalıdı r. 

Vahim yardımlı  orta boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla eksudalı, 
enfekte ve kaviteli yaralarda kullanı labilecek özelliklerde olmalıdı r. 

Valcum yardımlı  orta boy yara kapama seti içerisinde bulunan drep şeffaf olmalı, hasta 
cildine iyi yapışmalı  , dayanıklı  olmalı  ve alerjik yanıta yol açacak materyal içennemelidir. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti içerisinde bulunan drep tek kullammlık, steril 
ve hava sızdırmaz özellikte olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenck, vaktim yardı mlı  
orta boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı  hortumunun, yara 
bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, hastayı  belirli bir süre Vakum Yardmılı  Yara 
Kapama Ünitesinden ayımaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı  yeri ve 
klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine ara 
verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti steril ve tek kullanı mlık olmalıdı r. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti arada sağlıklı  doku bulunan birden çok yarayı  
ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi edecek negatif basıncı  iletebilecek özelliğe sahip 
olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama set içeriği; 1 adet poliüretan hidrofobik kapama, 2 
adet drep, 1 adet bağlantı  hortumundan oluşmalıdı r. 
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Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lacak olan toplama kabı  tedavi 
sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine arasında herhangi 
bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt yolla bağlanabilmelidir. 

Her tür kronik ve travmatik(cerrahi) yaralarda yara iyileşmesini hızlandı rmalı  ,granülasyon 
dokusunun oluşumunu maserasyona sebep olmadan sağlamalıdır. 

SETLERE AİT CİHAZ ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vahim Yardımlı  Yara 
Kapama Ünitesinin boyutları  mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  ve konforu 
sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 mm ve ağırlığı  en fazla 1 kg olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek 
şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdı r. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti uygulama esnasında negatif basınçta değişiklik 
olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine ileterek ünitenin uyarı  
vermesine olanak tanıyacak özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vahim Yardımlı  Yara 
Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  sağlayacak farklı  
alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içermelidir. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum Yardmılı  Yara 
Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralıklı  instilasyonlu çalışma modları na 
uygun olmalı, hastanın pansumanı  açı lmadan sadece cihaz üzerinde mod seçimi yapı larak 
hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamalı) hem de her ikisinin ortak kullanımı  (aralıklı  
instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 
mmHg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile beraber kullanı lacak olan Vakum Yardımlı  
Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısına sabitlenebilmesi için askı  
aparatı  bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  orta boy yara kapama seti ile beraber kullanı lacak olan Vakum Yardı mlı  
Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde basınç ve sıvı  kalibrasyonu yapabilecek servis 
arayüzlerine sahip olmalıdır. 



VAKUM YARDIMLI HİDROFOBİK YARA KAPAMA SETI / BÜYÜK BOY 

TEKNIK ŞARTNAMESİ  

ZORUNLU ÖZELLIKLER 

Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve 
son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası , lot numarası , saklama 
koşullan, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  
tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin oirjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CIHAZ YÖNETMELIĞİ  
ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı  ve Türkçe olmalıdı r. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, al ı mı  
yapılacak tıbbi cihazlann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  
gerekmektedir. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama setleri tiikeninceye kadar hastanemiz kliniklerinde 
kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar Vakum Yardımlı  
Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştimıelidir. 

Mevcut cihazlarda anza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha 
fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanı lmamış  ürünü 
değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

SETLERE AIT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti ile sistemde kullanılacak diğer sarf 
malzemeler ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak 
amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri amaca uygun 
özellikle ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, negatif 
basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip olmalıdı r 
ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu durum teknik 
dokümanlarla 	elendirilmelidir. .. 	_ .  Op. Dr. k% lıant ol , I. k Lcı  

Ortopad;w3 	a ,, uzmanı  
C:p Tb.r., r;,) 	tas Na a9351 

Ha ta: J :,-,i 	 il: X+ t " !.Ç.,Dr.  

10 	çe
4% !I 

, 
z 80 ., ort 

	

	 'N floneg• tts.  
Kola 



GUC 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içindeki hidrofobik sünger 
240mm.x150mm.x3Omm boyutlarırıda olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 
uygulanıldığı  yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürmeyen yapıda 
olmalıdır, alcut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulanılan ciltte alerjik 
reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dokümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama süngerinin 
deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafından gerektiği 
durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti, yara tedavisinden en 
etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek 
hidrofobik veya dengi özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, poliüretan 
malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebilir olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi fazla eksudalı , 
enfekte ve kaviteli yaralarda kullanılabilecek özellikterde olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drep şeffaf olmalı, hasta 
cildine iyi yapışmalı  , dayanıklı  olmalı  ve alerjik yanıta yol açacak materyal içermemelidir. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti içerisinde bulunan drep tek kullanımlık, steril 
ve hava sızdırmaz özellikte olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vakum yardımlı  
büyük boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı  hortumunun, 
yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, hastayı  belirli bir süre Vakum Yardımlı  
Yara Kapama Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı  yeri ve 
klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine ara 
verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti steril ve tek kullammlık olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti arada sağlıklı  doku bulunan birden çok yarayı  
ekstra düzeneğe gerek katmadan tedavi edecek negatif basıncı  iletebilecek özelliğe sahip 
olmalıdır. 

Vakum yardımlı  b-yük boy yara kapama set içeriği; 1 adet poliüretan hidrofobik kapama, 
3 adet drep, 1 ad bağlantı  hortumundan oluşmalıdır.  
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17) Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılacak olan toplama kabı  
tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine arasında 
herhangi bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt yolla bağlanabilmelidir. 

18)Her tür kronik ve travmatik(cerrahi) yaralarda yara iyileşmesini hızlandırmalı  ,granülasyon 
dokusunun oluşumunu maserasyona sebep olmadan sağlamalıdır. 

SETLERE AİT CİHAZ ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  büyük b'oy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara 
Kapama Ünitesinin boyutları  mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  ve konforu 
sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 mm ve ağırlığı  en fazla 1 kg olmalıdı r. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylı k sağlayabilecek 
şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti uygulama esnasında negatif basınçla 
değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine ileterek ünitenin 
uyarı  vermesine olanak tanıyacak özellikle olmalıdır. 

Vahim yardımlı  büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum Yardım!! Yara 
Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  sağlayacak farklı  
alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içermelidir. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum Yardımlı  Yara 
Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralıklı  instilasyonlu çalışma modları na 
uygun olmalı, hastanm pansumanı  açılmadan sadece cihaz üzerinde mod seçimi yapı larak 
hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamalı) hem de her ikisinin ortak kullanımı  (aralıklı  
instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdır. 

6) Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 
mmHg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum Yardı mlı  
+Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısına sabitlenebilmesi için askı  
aparatı  bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  büyük boy yara kapama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum Yardunlı  
Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde basınç ve sıvı  kalibrasyonu yapabilecek servis 
arayüzlerine sahip olmalıdır. 
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VAKUM YARDIML1 İNSTİLASYON TEDAVİSİNE UYGUN YARA KAPAMA SETİ  / 
SPİRALLİ, ORTA BOY 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

OR2180 

ZORUNLU ÖZELLIKLER 

Ürün tekli orjinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve 
son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası , saklama 
koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  
tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CİHAZ YÖNETMELIĞI 
ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı  ve Türkçe olmalıdır. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı , alı mı  
yapılacak tıbbi cihazIann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  
gerekmektedir. 

Vakum yardı mlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama setleri 
tükeninceye kadar hastanemiz kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından 
hastanenin ihtiyacı  kadar Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak 
sağlanmalıdır. 

Ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası 'ndan alınmış  
firma/bayi tanımlayıcı  koda sahip olmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

Mevcut cihazlarda anza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda finna tarafından daha 
fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanılmamış  ürünü 
değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

SETLERE AIT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
sistemde kullanılacak diğer sarf malzemeler ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi 
tedavi sürekliliğini sağlamak amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta bo'y spiralli yara kapama seti 
kullanım kolaylığı  için spiral şekilde olmalıdır. 
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Vakum yardı mlı  instilasyon/yı kama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içinde yer alan kapama süngeri, amaca uygun özellikte ve tıbbi süngerden üretilmiş  
olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ı l de 
yer alan yara kapama süngeri, negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek 
açık ve gözenekli yapıya sahip olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (püre) 20-30 ppi aralığında 
olmal ı dı r. Gerektiğinde bu durum teknik dökümanlarla belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama set nde 
yer alan yara kapama süngerinin kuru iken çekme dayanımı  (tensile strenght dry) 140 
kPa'dan az olmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dökümanlar istencbilir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti , 
1 50mm.x 150mm.xl 8nun. boyutlannda olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama setinde 
yer alan yara kapama süngeri , uygulanıldığı  yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip 
hücreleri öldürmeyen yapıda olmalıdır , alaıt sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdı r ve 
uygulanılan ciltte alerjik reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin 
dökümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama setinin 
içerisinde yer alan kapama süngerinin deride irritasyon etkisi bulumnamalıdır. Bu durum 
yüklenici firma tarafından gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içindeki kapama seti, yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı  tüm 
yara yüzeyine homojen dağıtabilecek hidrofobik veya dengi özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içerisinde yer alan kapama süngeri, poliiiretan malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içindeki kapama süngerinin yırtınmaya ve gerilmeye karşı  dayanıklı liğı  yüksek olmal ıdı r. 
Kapama yaradan kaldınldıktan sonra yarada kapama panik-1.H kalma riskini azaltmaya 
yardımcı  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içindeki kapama malzemesi fazla eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullan ı labilecek 
özelliklerde olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içerisinde bulunan drape şeffaf olmalı, hasta cildine iyi yapışmalı  , dayanıklı  olmalı  ve 
alerjik yanıta yol açacak materyal içermemelidir.  
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Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içerisinde bulunan drape tek kullammlık, steril ve hava sızdırmaz özellikte olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vakum yardı mlı  
instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti içerisinde olmalıdır. 
Set içinden çıkan bağlantı  hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, 
hastayı  belirli bir süre vaktim yardımlı  yara kapama ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak 
biçimde bağlantı  yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde 
hastanın tedavisine ara verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
içinde bulunan bağlantı  hortumu, topikal yara solüsyonlannın klinisyenin karar verdiği 
doğrultuda, yara yatağına volimetrik iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında 
bekledikten sonra eksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştınlmasmı  sağlayabilmelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun spiralli orta boy yara kapama set 
içeriği ; 2 adet spiralli poliüretan hidrofobik kapama, 2 adet drep, 1 adet bağlantı  
hortumundan oluşmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun spiralli orta boy yara kapama seti ile 
birlikte kullanı lacak olan toplama kabı  tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine arasında herhangi bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt 
yolla bağlanabilmelidir. 

Her tür kronik ve travmatik(cerrahi) yaralarda yara iyileşmesini hızlandırmalı  ,granülasyon 
dokusunun oluşumunu maserasyona sebep olmadan sağlamalıdı r. 

SETLERE AİT CİHAZ ÖZELLİ1CLERİ  

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Onitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek 
şekilde portatif ve dokurunatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti, 
yara yatağındaki negatif basınçta değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara 
Kapama Ünitesine ileterek uyan vermesine olanak tanıyacak özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
arada sağlıklı  doku bulunan birden çok yarayı  ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi 
edecek negatif basıncı  iletebilecek özelliğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti 
steril ve tek kullammlık olmalıdır. 

Vakum yardımlı  yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara 
kapama seti ile kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin boyutları  
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mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  ve konforu sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 
120 x 90 mm ve ağırlığı  en fazla 1 kg olmalıdır. 

Vakum yardım!' instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
birlikte kullanılan Vakum Yardı mlı  Yara Kapama Ünitesi devamlı, aralı klı , instilasyonlu 
ve aralıklı  instilasyonlu çalışma modlarma uygun olmalı, hastanın pansumam açılmadan 
sadece cihaz üzerinde mod seçimi yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamalı) hem 
de her ikisinin ortak kullanımı  (aralıklı  instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi 
olanağı  sunmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
birlikte kullanı lan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre 
hastaya kullanım kolaylığı  sağlayacak farklı  alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart 
vb.) içermelidir. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 
mmHg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanı lacak Vakum Yardımlı  instilasyon Ünitesinde topikal solüsyonunun asılabilmesi 
için askı  aparatı  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi, yara yıkama solüsyonunu 
ayarlanan miktarda, istenilen periyodlarda yara yatağına iletebilmelidir. Vakum Yardı mlı  
Yara Kapama Ünitesi, yara yatağına iletilen solüsyonla beraber negatif basıncı  durdurınalı , 
solüsyonun yaraya iletimi instilasyon/yıkama tedavisi gereği sağlanmalıdı r. Sistem 
instilasyon/yıkama tedavisi sağladıktan sonra ayarlanan hedef negatif basınç değerine 
tekrar otomatik olarak geri dönerek, döngüsel biçimde tedavi sürekliliğini sağlamalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanılacak olan Vahim Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinde yıkama/instilasyon tedavisi 
istenildiği zaman aktive edilebilmesini sağlayan buton bulunmalıdır. Bu sayede hastanın 
yarasına manuel olarak buton aracı lığı  ile instilasyon/yıkama sağlanabilmeli, pansuman 
değişimlerinde yara yumuşatılarak süngerin travmasız şekilde yaradan al ı nması na olanak 
sağlanmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun orta boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanılacak Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinde kontaminasyona engel olmak içi 
kartuş  sistemi bulunmalı, hastaya instilasyon/yıkama tedavisi steril bir şekilde sunulmalıdm 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun spiralli orta boy yara kapama seti ile 
beraber kullanılacak olan Vakum Yardım!' Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya 
serum askısına sabitlenebilmesi için askı  aparatı  bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  inst asyon/yıkama tedavisine uygun spiralli orta boy yara kapama seti ile 
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beraber kullanı lacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde basınç ve 
sıvı  kalibrasyonu yapabilecek servis arayüzleı-ine sahip olmalıdır 
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VAKUM YARDIMLI İNSTİLASYON TEDAVISINE UYGUN YARA KAPAMA SETI / 
SPİRALLİ, BÜYÜK BOY 
TEKNIK ŞARTNAMESİ  

OR2190  

ZORUNLU ÖZELLIKLER 

Ürün tekli orjinal ambalajlarda ve tek kullammlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son 
kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama koşulları, 
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlı k Bakanlığı  tarafı ndan 
onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin orjinal ambalajı ndaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CIHAZ YÖNETMELIĞI ve 
SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı  ve Türkçe olmalıdır. 

Teklif edilecek ürünler tı bbi cihaz kapsamına giren TITUBB da kayı tlı  olmalı , alı mı  yapı lacak 
tıbbi cihazIann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  gerekmektedir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama setleri 
tükeninceye kadar hastanemiz kliniklerinde kalmak ve kullanı lmak üzere firma tarafindan 
hastanenin ihtiyacı  kadar Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

Ihaleye katı lan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası 'ndan alınmış  
fırma/bayi tammlayıcı  koda sahip olmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

Mevcut cihazlarda anza olması  halinde veya ihtiyaç durdcluğunda firma tarafı ndan daha fazla 
cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanı lmamiş  ürünü 
değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 

SETLERE AIT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  instilasymilyıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
sistemde kullanı lacak diğer sarf malzemeler ve Vakum Yardı mlı  Yara Kapama Ünitesi tedavi 
sürekliliğini sağlamak amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
kullanım kolaylığı  için spiral şekilde olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti içinde 
yer alan kapama süngeri, amaca uygun özellikte ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

4) Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama setinde 
yer alan yara kapama süngeri, negatif basıncı  tCun yara yüzeyine homojen dağnabileeek açık ve 



gözenekli yapıya sahip olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. 
Gerektiğinde bu durum teknik dokümanlarla belgelendirilmelidir. 

Vakum yardı mlı  instilasyon/yı kama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama setindc 
yer alan yara kapama süngerinin kuru iken çekme dayan= (tensile strenght dry) 140 kPa'dan az 
olmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dokümanlar istenebilir. 

Vakum yardım(' instilasyorilyıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti, 
I 80mm.x200mm.xl8mm. boyutlarında olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama setinde 
yer alan yara kapama süngeri uygulanı ldığı  yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri 
öldürmeyen yapıda olmalıdır , alcut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulamlan ciltte 
alerjik reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dokümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama setinin 
içerisinde yer alan kapama süngerinin deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici 
firma tarafından gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içindeki kapama seti, yara tedavisinden en etkin sonucu alabilmek üzere negatif basıncı  tüm yara 
yüzeyine homojen dağı tabilecek hidrofobik veya dengi özellikte olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içerisinde yer alan kapama süngeri, poliüretan malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içindeki kapama süngerinin yırtınmaya ve gerilmeye karşı  dayanıklılığı  yüksek olmalıdır. Kapama 
yaradan kaldınldıktan sonra yarada kapama partikülü kalma riskini azaltmaya yardımcı  olmalıdı r. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içindeki kapama malzemesi fazla eksudalı, enfekte ve kaviteli yaralarda kullanılabilecek 
özellilderde olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içerisinde bulunan drape şeffaf olmalı, hasta cildine iyi yamşmalı  , dayanıklı  olmalı  ve alerjik 
yanıta yol açacak materyal içermemelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içerisinde bulunan drape tek kullanımlık, steril ve hava sızdırmaz özellikte olmalıdı r. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vakum yardı rnl ı  
instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti içerisinde olmal ı dır. Set 
içinden çı kan bağlantı  hortumunun, yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldı rmadan, hastayı  
belirli bir süre vakum yardımlı  yara kapama ünitesinden ayımıaya olanak tanıyacak biçimde 
bağlantı  yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine 
ara verilebilmelidir. 
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Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
içinde bulunan bağlantı  hortumu, topikal yara solüsyonlannın klinisyenin karar verdiği doğrultuda, 
yara yatağına volimetrik iletilmesini, solüsyonun istenen süre yara yatağında bekledikten sonra 
eksuda ile birlikte yara yatağından uzaklaştınlmasmı  sağlayabilmelidir. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy yara kapama set içeriği ; 2 
adet spiralli poliüretan hidrofobik kapama, 3 adet cirep, 1 adet bağlantı  hortumundan oluşmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun spiralli büyük boy yara kapama seti ile 
birlikte kullanılacak olan toplama kabı  tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı  Yara 
Kapama Ün itesine arasında herhangi bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt yolla 
bağlanabilmelidir. 

Her tür kronik ve traymatik(cerrahi) yaralarda yara iyileşmesini hızlandı rmall ,granülasyon 
dokusunun oluşumunu maserasyona sebep olmadan sağlamalıdır. 

SETLERE AİT CIHAZ ÖZELLİKLERİ  
Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek 

şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti, yara 
yatağındaki negatif basınçla değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama 
Ünitesine ileterek uyan vermesine olanak tanıyacak özellikle olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti arada 
sağlıklı  doku bulunan birden çok yarayı  ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi edecek negatif 
basıncı  iletebilecek özelliğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti steri I 
ve tek kullanımlık olmalıdır. 

Vakum yardımlı  yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti 
ile kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin boyutları  mobil/ayaktan lıastalarda 
kullanım kolaylığı  ve konforu sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 mm ve ağırlığı  en fazla 
1 kg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
birlikte kullanı lan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi devamlı , aralıklı, instilasyonlu ve 
aralı klı  instilasyonlu çalışma modlanna uygun olmalı, hastanın pansumanı  açı lmadan sadece cihaz 
üzerinde mod seçimi yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamah) hem de her ikisinin ortak 
kullanımı  (aralıklı  instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
birlikte kullanı lan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya 
kullanım kolaylığı  sağlayacak arklı  alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içennelidir. 
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Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 mmHg 
olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanılacak Vakum Yardımlı  İnstilasyon Ünitesinde topikal solüsyonunun ası tabilmesi için asla 
aparatı  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanı lacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi, yara yıkama solüsyonunu ayarlanan 
miktarda , istenilen periyodlarda yara yatağına iletebilmelidir. Vakum Yardımlı  Yara Kapama 
Ünitesi, yara yatağına iletilen solüsyonla beraber negatif basına durdunnalı, solüsyonun yaraya 
iletimi instilasyon/yıkama tedavisi gereği sağlanmalıdı r. Sistem instilasyon/yı kama tedavisi 
sağladıktan sonra ayarlanan hedef negatif basınç değerine tekrar otomatik olarak geri dönerek, 
döngüsel biçimde tedavi sürekliliğini sağlamalıdı r. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinde yıkama/instilasyon tedavisi 
istenildiği zaman aktive edilebilmesini sağlayan buton bulunmalıdır. Bu sayede hastanın yarasma 
manuel olarak buton aracı lığı  ile instilasyon/yıkama sağlanabilmeli, pansuman değişimlerinde yara 
yumuşatılarak süngerin travmasız şekilde yaradan alınmasına olanak sağlanmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun büyük boy spiralli yara kapama seti ile 
kullanılacak Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinde kontaminasyona engel olmak içi kartuş  
sistemi bulunmalı, hastaya instilasyon/yıkama tedavisi steril bir şekilde sunulmalı chr. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun spiralli büyük boy yara kapama seti ile 
beraber kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum 
askısına sabitlenebilmesi için asla aparatı  bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  instilasyon/yıkama tedavisine uygun spiralli büyük boy yara kapama seti ile 
beraber kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi kendi içerisinde bası nç ve sıvı  
kalibrasyonu yapabilecek servis arayüzlerine sahip olmalıdır 
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VAKUM YARDIMLI BEYAZ YARA KAPAMA SETI' / 
KÜÇÜK BOY 

TEKNIK ŞARTNAMESİ  
OR2160 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti ile sistemde kullanı lacak diğer sarf 
malzemeler ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama tİnitesi tedavi sürekliliğini sağlamak 
amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama sünger', 
amaca uygun özellikle ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 
negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip 
olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığında olmalıdır. Gerektiğinde bu 
durum teknik dokümanlarla belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti içindeki kapama seti 1 00mm.x75mm. 
boyutlarında olmalıdı r. 

Vakum yardım]] BEYAZ küçük boy yara kapama seti içindeki kapama süngeri 
yüksek oranda drenaja olanak tanımalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti mikro gözenekli, elastikiyeti 
yüksek ve yoğunluğu artırdmış  özellikle veya dengi olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 
uygulanıldığı  yaradaki hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldürrneyen yapıda 
olmalıdır , akut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulanı lan ciltte alerjik 
reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dokümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama 
süngerinin deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafından 
gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi 
hidrofılik veya dengi özellikle olup ortama antiseptik solüsyon ve denklerinin 
gönderilmesine olanak tanımalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, 
poliüretan malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti içindeki kapama seti kes lebilir 
olmalıdır. 
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12)Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti yanında 5 x 5 hidrokolloid örtü 
bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy kapama seti infektc, çok eksudalı , 
yüzeysel, ağrı lı, tünelleşmiş  yaralarda granülasyona olanak tanı malıdı r. Greft ve mesh 
üzerine yapışmamalıdır. 

Vakum yardımlı  yara kapama ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vakum yardımlı  
BEYAZ küçük boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı  
hortumunun,yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, hastayı  belirli bir süre 
Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı  
yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine 
ara verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti, yara yatağındaki negatif basınçla 
değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine ileterek uyarı  
vermesine olanak tanıyacak alarm sistemi bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti arada sağlıklı  doku bulunan birden 
çok yarayı  ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi edecek negatif basıncı  iletebilecek 
özelliğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti steril ve tek kullanımlı k olmalıdı r. 

18)Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti ile kullanılacak olan Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin boyutları  mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  
ve konforu sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 nun ve ağırlığı  en fazla 1 kg 
olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lan Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  
sağlayacak farklı  alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içermelidir. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek 
şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basmcı  en fazla 20 mnıHg, üst basıncı  250 
mmHg olmalıdır. 

22)Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lan Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralıklı  instilasyonlu 
çalışma modlanna uygun olmalı, hastanın pansumam açılmadan sadece cihaz üzerinde mod 
seçimi yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamalı) hem de her ikisinin ortak 
kullanımı  (aralıklı  instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdı r. 
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Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi tarafından verilen basınç şiddeti ayarlanabilmeli ve 
hasta güvenliği için vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti ayarlanan basınca 
göre çalışabilecek dtizeneğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama seti Vakum Yardımlı  Yara Kapama 
Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısına sabitlenebilmesi için askı  aparatı  
bulunmalıdır. 

Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek kullammlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve 
son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama 
koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  
tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CIHAZ YÖNETMELİGİ  
ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı  ve Türkçe olmalıdır. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, alımı  
yapılacak tıbbi cihazlann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  
gerekmektedir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ küçük boy yara kapama setleri tükeninceye kadar hastanemiz 
kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar 
Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

ihaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası 'ndan alınmış  
firma/bayi tammlayıcı  koda sahip olmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirınelidir. 

Mevcut cihazlarda arıza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha 
fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanı lmamış  ürünü 
değiştirmeyi taahhüt etmelidir. 
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VAKUM YARDIMLI BEYAZ YARA KAPAMA SETI / 
BÜYÜK BOY 

TEKNIK ŞARTNAMESİ  
OR2170 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti ile sistemde kullanı lacak diğer sarf 
malzemeler ve Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi tedavi sürekliliğini sağlamak 
amacıyla aynı  marka olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti içinde yer alan kapama süngeri, 
amaca uygun özellikle ve tıbbi süngerden üretilmiş  olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri, 
negatif basıncı  tüm yara yüzeyine homojen dağıtabilecek açık ve gözenekli yapıya sahip 
olmalıdır ve gözenek büyüklüğü (pore) 20-30 ppi aralığinda olmalıdır. Gerektiğinde bu 
durum teknik dokümanlarla belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti içindeki kapama sünger; 
yüksek oranda drenaja olanak tanımalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti mikro gözenekli, clastikiyeti 
yüksek ve yoğunluğu artınlmış  özellikle veya dengi olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti 
100mm.x150mm. boyutlannda olmalıdır. 

Vakum yardı mlı  BEYAZ büyük boy yara kapama setinde yer alan yara kapama süngeri , 
uygulanıldığı  yaradalci hücrelere toksik şekilde etki edip hücreleri öldünneyen yapıda 
olmalıdır , akut sistemik toksik etkiye sahip olmamalıdır ve uygulamlan ciltte alerjik 
reaksiyonlar oluşturmamalıdır. Gerektiğinde teknik verilere ilişkin dokümanlar istenebilir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama setinin içerisinde yer alan kapama 
süngerinin deride irritasyon etkisi bulunmamalıdır. Bu durum yüklenici firma tarafından 
gerektiği durumlarda belgelendirilmelidir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti içindeki kapama malzemesi 
hidrofılik veya dengi özellikle olup ortama antiseptik solüsyon ve denklerinin 
gönderilmesine olanak tanımalıdır. 

10)Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti içerisinde yer alan kapama süngeri, 
poliüretan malzemeden üretilmiş  olmalıdır. 

11)Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti içindeki kapama seti kesilebilir 
olmalıdır. 



Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti yanında 5 x 5 hidrokolloid örtü 
bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy kapama seti infekte, çok eksudalı, 
yüzeysel, ağrı lı , tünelleşmiş  yaralarda granülasyona olanak tanımalıdır. Greft ve mesh 
üzerine yapışmamalıdır. 

Vakum yardımlı  yara kapama ünitesi ile bağlantıyı  sağlayacak düzenek, vakum yardımlı  
BEYAZ büyük boy yara kapama seti içerisinde olmalıdır. Set içinden çıkan bağlantı  
hortumunun,yara bölgesine uygulanan kapamayı  kaldırmadan, hastayı  belirli bir süre 
Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinden ayırmaya olanak tanıyacak biçimde bağlantı  
yeri ve klipsleri/klempleri bulunmalıdır. Bu sayede, istendiği taktirde hastanın tedavisine 
ara verilebilmelidir. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti, yara yatağındaki negatif bası nçla 
değişiklik olması  halinde bunu Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine ileterek uyan 
vermesine olanak tanıyacak alarm sistemi bulunmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti arada sağlıklı  doku bulunan birden 
çok yarayı  ekstra düzeneğe gerek kalmadan tedavi edecek negatif basıncı  iletebilecek 
özelliğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti ile kullanı lacak olan Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin boyuttan mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  
ve konforu sağlaması  amacıyla en fazla 180 x 120 x 90 mın ve ağırlığı  en fazla 1 kg 
olmalı dı r. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanı lan Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi yara epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  
sağlayacak farklı  alarm seviyeleri (çok hassas, hassas, standart vb.) içermelidir. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylı k sağlayabilecek 
şekilde portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 
mmHg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti ile birlikte kullanılan Vakum 
Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi devamlı, aralıklı, instilasyonlu ve aralıklı  instilasyonlu 
çalışma modlanna uygun olmalı , hastanın pansumanı  açı lmadan sadece cihaz üzerinde mod 
seçimi yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu (yıkamalı) hem de her ikisinin ortak 
kullanımı  (aralıklı  instilasyon) seçenekleri ile hastaya en uygun tedavi olanağı  sunmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara k pama seti steril ve tek hillanımlık olmalıdır. 
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Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti vakum yardı mlı  yara kapama 
ünitesinin sürekli ve/veya fasılalı  şekilde çalışmasına uygun olmalıdır 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi tarafından verilen basınç şiddeti ayarlanabilmeli ve 
hasta güvenliği için vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti ayarlanan bası nca 
göre çalışabilecek düzeneğe sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  BEYAZ büyük boy yara kapama seti Vakum Yardımlı  Yara Kapama 
Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısma sabitlenebilmesi için askı  aparatı  
bulunmalıdır. 

Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek kıı llanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve 
son kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, referans numarası, lot numarası, saklama 
koşulları, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş  ve T.0 Sağlık Bakanlığı  
tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası  Kodu bulunmalıdır. 

Malzemelerin orijinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBI CIHAZ YÖNETMELIĞI 
ve SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalı  ve Türkçe olmalıdı r. 

Teklif edilecek ürünler tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, alımı  
yapılacak tıbbi cihazlann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  
gerekmektedir. 

Vakum yardım!' BEYAZ büyük boy yara kapama setleri tükeninceye kadar hastanemiz 
kliniklerinde kalmak ve kullanılmak üzere firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar 
Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz olarak sağlanmalıdır. 

ihaleye katılan fırmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası 'ndan alı nmış  
finna/bayi tammlayıcı  koda sahip olmalıdır. 

Yüklenici Firma bozuk hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

Mevcut cihazlarda arıza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha 
fazla cihaz desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4 (dört) ay kala kullanı lmamış  ürünü 
değiştirrneyi taahhüt etmelidir. 
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VAKUM YARDIMLI TOPLAMA SETI 

TEKNİK ŞARTNAMESİ  — OR2200 

ZORUNLU GEREKSİNİMLER 

Ürün tekli orijinal ambalajlarda ve tek kullanımlık olmalıdır. Ambalaj üzerinde üretim ve son 
kullanma tarihi, markası, teknik özellikleri, lot numarası , T.C. Sosyal Güvenlik Kumlu kontrolünden 
geçmiş  ve T.C. Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylanmış  Ulusal Bilgi Bankası ndan al ı nmış  firma/bayi 
tanımlayıcı  koda sahip olmalıdır. 

Malzemelerin orjinal ambalajındaki bilgiler yürürlükteki TIBBİ  CİHAZ YÖNETMELÜGİ  ve SUT 
(Sağlık Uygulama Tebliği) koşullarına uymalıdır ve Türkçe olmalıdır. 

Vakum Yardımı' toplama setleri tükeninceye kadar Hastanemiz kliniklerinde kalmak ve kullanı lmak 
üzere 'firma tarafından hastanenin ihtiyacı  kadar Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi ücretsiz 
olarak sağlanmalı  ve verilecek Vakum Yardımlı  Yara Kapama ürünlerinin hasta güvenliği ve sağlığı  
açısından T.C. Sağlık Bakanlığı  tarafından onayı  olmalıdır. 

Mevcut cihazlarda arıza olması  halinde veya ihtiyaç duyulduğunda firma tarafından daha fazla cihaz 
desteği 24 saat içinde sağlanmalıdır. 

Yüklenici Firma son kullanma tarihinin dolmasına 4(dört) ay kala kullandmamış  ürünü değiştinneyi 
taahhüt etmelidir. 

Teklif edilecek ürünler, tıbbi cihaz kapsamına giren TİTUBB da kayıtlı  olmalı, alımı  yapı lacak tıbbi 
cihazIann TİTUBB da Sağlık Bakanlığı  tarafından onaylı  olması  gerekmektedir. 

Yüklenici firma bozuk, hatalı  çıkan ürünleri yenisi ile ücretsiz değiştirmelidir. 

SETLEFtE AİT ÜRÜN ÖZELLIKLERI 

Valaun yardımlı  toplama seti ile Vakum Yardım!! Yara Kapama Ünitesi birbirine uygun üretilmiş, 
aynı  marka olmalı  ve tedavi sürekliliği sağlanabilmelidir. 

Vakum yardımlı  toplama setinin Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesine bağlantı  yerinde, 

toplama kabından Vakum Yardımlı  Yara Ünitesi tarafına dışarı  koku, bakteri ve sıvı  geçiş ini 

engelleyen filtreleri bulunmalıdır. 

3) Vakum yardımlı  toplama seti en az 1000 ml. sıvı  toplama kapasitesine sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  toplama kabı  hastanın ve sağlık personelinin güvenliği ve sağlığı  açısından şeffaf 

polikarbondan imal, kesilmez, delinmez, lonlmaz güvenlikte olmalıdır. 

Op. Dr. Nlı  sta ın IJtt 
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Vakum yardımlı  toplama seti içerisinde bulunan toplama kabı  hiçbir şekilde açılmamalı , tamamen 
tek kullammlik olmalıdır. 

Vakum yardım]] toplama kabı, içinde toplanan sıvıyı  jelleştirip hareket etmesini engelleyecek 
özellikle olmalıdı r. 

Vakum yardımlı  toplama seti steril olmalıdır. 

Vakum yardımlı  toplama seti tek kullammlık olmalıdır. 

Ürünün son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır. 

Serin ve kuru yerde muhafaza edilmelidir. 

SETLERE AiT CİHAZ ÖZELLIKLERI 

Vakum yardımlı  toplama seti tedavi sürekliliği sağlanabilmesi için Vakum Yardımlı  Yara Kapama 
Ünitesine arası nda herhangi bir hortum uzantısı  bulunmadan direkt yolla (entegre olarak) 
bağlanabilmelidir. 

Yaraya uygulanan negatif basınçla değişiklik olması  halinde Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi 
tarafindan algılanıp uyarı  verilmesine olanak tanımalıdır. 

Vakum yardımlı  toplama seti ile beraber kullanılan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi sıvı  
sensörii bulundurmak ve toplama kabı  dolduğunda alarm vererek terapide aksama yaşatmayacak 
özellikle olmalıdır. 

Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin alt basıncı  en fazla 20 mmHg, üst basıncı  250 nımHg 
olmalıdır. 

Vakum yardımlı  toplama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama 
Ünitesinin hasta yatağına ve/veya serum askısına sabitlenebilmesi için askı  aparatı  bulunmalıdı r. 

Vakum yardımlı  toplama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi 
kendi içerisinde basınç ve sıvı  kalibrasyonu yapabilecek servis arayüzlerine sahip olmalıdır. 

Vakum yardımlı  toplama seti ile beraber kullanılacak olan Vakum Yardımı' Yara Kapama Ünitesi 

devamlı , aralıklı , instilasyonlu ve aralıklı  instilasyonlu çalışma modlarına uygun olmalı, hastanı n 

pansumanı  açılmadan sadece cihaz üzerinde mod seçimi yapılarak hem aralıklı  hem instilasyonlu 

(yıkamalı) hem de her ikisinin ortak kullanımı  (aralıklı  instilasyon) seçenelderi ile hastaya en uygun 

tedavi olanağı  sunmalıdır. 

Vahim Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi hastaya kullanım esnasında kolaylık sağlayabilecek şekilde 

portatif ve dokunmatik ekrana sahip olmalıdır. 
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Vakum yardımlı  toplama seti ile kullanılacak olan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesinin 
boyutlan mobil/ayaktan hastalarda kullanım kolaylığı  ve konforu sağlaması  amacı yla en fazla 180 
x 120 x 90 nun ve ağırlığı  en fazla 1 kg olmalıdır. 

Vakum yardımlı  toplama seti ile birlikte kullanılan Vakum Yardımlı  Yara Kapama Ünitesi yara 
epidemiyolojisine göre hastaya kullanım kolaylığı  sağlayacak farklı  alarm seviyeleri (çok hassas, 
hassas, standart vb.) içermelidir. 

Op. Dr. »İsrafil 
Ortopedi ve Traymz 
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OSTEOKONDÜKTİF ETKİ  MEKANİZMALI, BİOFONKSİYONEL SENTETİK 

FLEXIBLE KOLLAJEN İÇERİKLİ  KEMİK MATERYALİ  TEKNİK ŞARTNAMESİ  

1. Ürün; Flexible yapıda olmalıdır. 
Ürün; Katkı  maddesi olarak dehidre edilmiş  ve SIĞ/R alt derisinden elde edilen %17 (± %10) 
oranında Bovine Collagen içermelidir. 

Ürün; her tür implante ve kemik defekt alanlarını  doldurmada endike olmalıdır. 
Ürün içeriğinde katkı  maddesi olarak bulunan Collagen; "Biyomimetrik Matris" özellikte 
olmalıdır. 
Ürün içeriğide; B-TCP Türevi olmalıdır. 
Ürün; Osteokondüktif özellikte ve mükemmel bir hücre uyumu içinde olmalıdır. 
Ürünün içerdiği Bovine Collagen; Trombin-Antitrombin (TAT) kompleksini aktive eden 
özelliğe sahip olmalıdır. 
Ürün; içerdiği Bovine Collagen' in doğal ve yüksek avantajlı  etki mekanizması  ile kemik 
uygulama alanında oluşabilecek kanamalarda hemostazı  sağlamalıdır. 
Ürün; Kan, Doku Sıvısı  ve Serum ile kullanılabilir olmalıdır. 
Ürün; kesinlikle Antibiyotik içermemelidir. 

Kesilebilir, Yumuşak, Hamur Kıvamında ve kolay şekillendirilebilir yapıda olmalıdır. 
Kemik greft; birkaç hafta içinde tamamen resorbe olmalıdır. 
Kemik Materyale ait; Uluslar arası  Serbest Satış  Sertifikası  ve Geri Ödeme belgeleri iştirakçi 
tarafından ibraz edilmelidir. 

Kemik materyali; Ülkemiz geri ödeme esaslarına uygun olarak eşlemesi yapı lmış  ve bu 
konuda öngörülen tüm evrak, belge ve bilgiyi ibraz edebilir olmalıdır. 
Kemik Materyal aşağıdaki endikasyonların tamamında kullanılabiliyor olmalıdır 

Kortiko-spongöz kemik fragmentlerinin çıkarılmasından sonra 
Tümör rezeksiyonu sonrasında 
İmplant değişimlerinden sonra (Revizyonlarda) 
Diz ve kalça protezinde traşlanan bölgelerde 
Omurga birleştirme ameliyatlarında 
Birleşmenin sağlanmadığı  durumlarda 
Cerrahi spondilozlarda 
Psodoartroz vakalarında 
Osteosentez cerrahi ile ve iç fiksasyon yöntemiyle tedavi edilen kınklarda 

Kemik materyali; Işık, Su ve Hava geçirmeyen çift kat Alüminyum Folyo ile paketlenmiş  ve 

BETA ışınları  ile sterilize edilmiş  olmalıdır. 
Ürün; 3,5x6x0,6cm 7x11-Z0,6cm ve lx1xlcm (± %10) ölçülerinde sunulabilmelidir. 

(Ş-1  
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