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(çoK EKSENLİ) iıuLTlAxlAL KlLiTLi Lc-Dcp HuıuERus TlTANyutuı pLAK TEKN|K
özeı_ı-lxı_enl

o plak ve vidalartitanyum alaşımdan imaledilmiş olmalıdır.o Setin plakları yumuşak doku travması yapmaması ve daha sert olmaları açısından
iyonizasyon sistemi ile kaplamalı olup püruzsuz yüzeyde olmalıdır.o Plak isimleri UBB kayıtlarındamultiaxialadı ile onaylı olma]ıdır.o Tüm plak|arın üzerinde Lazer Tekniği ib Ürun adı,CE işaretive numarası,Üretici firma
amblemive Lot numarası silinmeyecek şekilde yazılı olmalıdır.. Plak üzerinde multiaksiyel delikleri gösteren yüzükler 3,S'luk ekstremite ve 5,O']ik
ekstremite olmak üzere ikifarklı renkten oluşmalıdır.. Plak boy|arı ,12 deliğe kadar olmalıdır.

o Plak üzerinde kirsnherguide'leri olma!ıdır. Set içerisinde kiısnherteli bulunmalıdır.. Multiaxial(çok eksenli) plaklar kırık hattı üzerinde pozisyonlandırma zoruntuluğu
olmadan düşUk seviyelerde dahi kusursuz kırık redüksiyonu yapabiImelidir.

. plak üzerinde yuvalarda açılanmasına ve kemiğe açılı vidalanmasına izin veren
multiaxialyüzükler olmalıdır.

ı Kilitleme mekanizmasında vidanın gömülerek doku hasarına minimaldüzeye indirecek
şekilde olmalıdır.

. set içerisinde ki uygun olan plak çeşitleri kemik yüzeyine düşük temas sağlayan
lowcontact formunda olmalıdır..

o Çakma setleri içerisinde vidalara kolaylıkla açı vermeyisağlayan kanüllüguide
bulunmalıdır.

o Plağın kenarları dokulara hasarı engellemek için özellikle kenarlarıyuvarlatılmış
oimalıdır.

o Multiaxialplaklar ameliyat esnasında kemik yüzeyine yerleştirildiğinde anatomiye uygun
bir şekilde kemiğe uyum sağlamalıdır.

ı Plak setindekortispongioz self tappingözellikte kilitli kilitsiz kortikal ve vidalar olmalıdır.
ı Plak üzerindeki dinamik kompresyon delikler ve multiaxialKilitli delikler birbirinden

bağımsız ayn ayrı olmalıdır.
o Set içerisinde uygun olan plakların birden fazla dinamik kompresyon de]ikleriolmalıdır.
o Ameliyathaneye teslim edilen malzemeler teknik şartnameye bire bir uygun olmalıdır.
ı Plak vidaları3,5 mm kilitlive 3,5 mm kilitsiz kortikalvida olmalıdır.
o Plak uyumlu 3,5mm kilitliyarım yivli kanüllü vidaları olmalıdır.
ı Multiaxial plak ürünlerinin patent ve tasarım tesci] numaraları idare tarafından

istenildiğinde sunulmalıdır.
ı Plaklar şeffaf ambalaj içerisinde bulunmalıdır.

TEKLıF VEREN FıRilALAR TEKLıFTEN l SAAT öııce iiAtzEirEYİcerinenex
oNAY ALAGAKTıR AKsİ TAKDiRoe rexı_İrl ceçenslz seyıı-ıcAKTıR

1 -Çok eksenli humerusplak
a) 3.5 mm kilitli kortikal vida
b) 3.5 mm kilitsiz kortikal vida
c)3.5mm kilitli kanüllüvida

Sut kodu: TVl670
Sut kodu: TVl170
Sut kodu: TVl030

Sut kodu:TV2990
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(çoK EKSENLİ) i.luLTlAxlAL KlLlTLllB TuBuLER TıTANyuIıTEKN|K özeı_ı_ixı_sni
ı plak ve vıdalartitanyum alaşımdan imaledilmiş olmalıdır.ı Setİn Plakları YumuŞak doku travması yapmaması ve daha sert olmaları açısındaniyon izasyon sistemi lb-. kaplamal ı oıup ptiruzsuz yuziyde Jmalıdı r.ı plak isimleri uBB kayıttarındamuttiaiıaıaoı ııe oııavıı'oıma-ııoır.ı Tüm plakların ü_r9.1E9rq9r Tekniği.ile Urun 

"O,İİE;;İİve numarEısı,üretici firmaamblemive Lot numarası silinmeyecik şekı|de yii,ı, oiirriij,r.o plak boyları 4'ten başlayıp birer jelik ariışlarl" iz o"ıü" iaoar oımaııoır.o Plak üzerinde mYı!!ı<sıvg|deliklerigösteren yüzükler 5s;ıuı< eı<stremite ve 5,0,1ikekstremite olmak üzereikifarklı reıikten olu§malıJıi. 
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ı Plak üzerinde kirsnher guide'leri olmalıdır. SLt ıçertsınoe kiısnher teli bulunma!ıdır.ı Multiaxial(Çok eksenli) plaklar kırık hattı üzerindl p*"y"İ;dırma zorunluluğuolmadan düŞük seviyelerde dahi kusursu, r,r,ı, İebuı,rÜonJ yapabilmelidir.ı Plak üzerinde Yuvalarda açılanmasına ve kemiğe aç,ı, tİıoaÜnmasına izin verenmultiaxial yüzükler olmatıdİr.o Kilitleme mekanizmasında vidanın gömülerek doku hasarına minivaldüzeye indirecekşekilde olmalıdır.
ı Çakma setleri iÇerisİnde vidalara kolaylıkla açı vermeyisağlayan kanüllüguidebulunmalıdır.
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dokulara hasarı engellemek için özellik|e kenarları yuvarlatılmış

o Multİaxial Plaklar ameliyat esnasında r"Til, yüzeyine yerleştirildiğinde anatomiye
!y9un bir şekilde kemiğe uyum sağtamalıdır.ı plak setinde kortispongioz self tapğingözellikte kilitli kilitsiz kortikal ve vidalar otmalıdır.ı Plak üzerindeki dinamik kompresyon delikler ve muıtiaxiaİxiııtıı oeııı<ıer birbirindenbağımsız ayrı ayrı o|malıdır. '

' Set iÇerİsinde uYgun olan plakların birden fazla dinamik kompresyon delikleriolmalıdır.ı AmeliYathaneYe teslim edilen malzemeter teknik ş"rtn"."v" bire bir uygun oımaİıoıro Plak vİdaları 3,5 mm kilitlive 3,5 mm kilitsiz kortika|vioa *, fu ve yanm yiv kanül|ü kilitlikanüllü olmalıdır.
o Multiaxial Plak ürünlerinin patent ve tasarım tescil numaraları idare tarafındanistenildiğinde sunu!ma|ıdır.o Plaklar şeffaf ambalaj içerisinde bulunmalıdır

TEKL|F VEREN FlRItiALAR TEKLIFTEN ı sAAT öıtce tAtzEiiEyicerinenex
oNAY ALACAKTıR AKsi TAKDinoe rexı_lrl oeçenslz sıvıı-ıcAKTıR

1-Multiaxial 1/3 fubuler plakSut kodu: ryl610
a) 3.5 mm kilitli kortikal vida Sut kodu: TVl170
b) 3.5 mm kilitsiz kortikal vida Sut kodu: TVl030
c)3.5mm kilitli kanüllü vida Sut kodu:TVzgg}
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