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Teklife Davet

Sağlık tesisimizde vatm_a]c!a_ o.lan hastaya kullanılmak üzere iht

ve miktarı yazı|ı 5 ;;;,iıbbi Malz..*"-eıi., işinin 4734 sayılı ih

kaosamında alınacaı<''Jııİ;; ;; k""*,y^i_şin KDV hİriç birim ve toplam

l:';;^,ö,;ö;; k;;f 6,qii- z|5 3422 numaralı belgegeçere veya

ud.rrine bildirmenizi rica ederim,

ivac duyulan aşağıda cinsı
uİ.'runrnun 22l f maddesi
fivatının O2lO3l20l8 tarih
slt in a lm a0 0 4 @ g m ai l, c om

Müdüril

8 ToPLAM

Firma yetkilisi
İmza/tfuşe

NoTLAR
l_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veYa görevlilere verilmesi

i:i"triT:tkam ve yazr ile) KDV hariç Tl-.olarak düzenlenece§ir. .

3_uBB Kodu ve suT #il;"'ıiil.;; i"tıiıo değerlendirme dışı kalacaktır,

;-İ"-.;l;; l80 giın içerisinde yapılacaktır,

S_Fiilı olarak tullanıacak-ii ;Ir;^"ameliyat sonrasında belli olacağmdan ameliyatta kullanllan malzeme ve adedi

kadar fatura kesilecektir,
6_Dökme olarak getirilen ve ameliyattan s9nra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 g{in içinde

teslim edilmeaigi taı<dirje,t *o a6rvır, k"d;;;;;;a ır".t ungı bir ödeme yaPılmaYacaktır,

7_Aıımıar http://wrvw.agriihaıe..gov.t/ rd.".i'i'ffiiİil;'gi$ Y;;;i; *'iemin'den de ilan edilmektedir'

i1ilTş*J.*x*mş;işn"şliiiifill;j;l?H*xif"T;ake-postaüzerindendeilanedilmektedir.

Fırıt Mıh. A. Meıik ÖZMEN Cıd, Tedaş Yı-l§.ll
Telefon: (o412')2|5YI45 

" "'-r",,İÜZİlİlS3.lZZ e,postı:sıtinılını004@gmailcom

ToplamBirim
MiktarBirimi

Malzemenin AdıSıra No tADET
FEMORAL STEMl LADET
FEMORAL HEAD2 1ADET
ACETABULAR CUP3 1ADET
ACETABULAR LiNER4 3ADET
ACETABULAR VıDAsı5 1ADET

KLiBıYoTı çiMENToANTı6 tADET
YıKAMA KıTi7 1ADET

NLEYıciöFE KsiYoNEN



TOTAL KALÇA PROTEZi

1. Stem CoCrMo ISO 5832,4 olarak üretilmiş olmalıdır,

2. Stemin enaz3 calcarboyuolmalıdır, .

3: İ* * az4farklıstem kalınlığına sahip olmalıdır,

4. Stemin boyun açısı l33 dereceden az olmahdır,

5. stem çimento tutumu için mat kumlamalı olmalı ayrrca stemde kalkar gövde altından

İ"şl"vİp al.t le Oogru inen çimentg |a.nalı 
bulunmalıdır,

6. Çimentolu st..ıJ."ıiın 
"" 

i1 farklı boy distal centralizer ve plug olmalıdır,

7. Çakma çıkarma setı-ı,ç"risinoe her stemi ieneyebilecek denemeleri olmalıdır,

8. protezler çin ut iiisjer ambalajda gama steril edilmiş olmalıdır.

g. Acetabular Crp t#;;;J"" ıso s-tı7_ı olarak imal edilmiş olmalıdır,

10. Acetabular Cup ti*iJ" ı adet vida d"itğilJ;alı, vida delikleri kaPalı olmalı ve hole

cover bulunmalıdır,
11. Acetabular Cup Po,o", veya Porous*HA kaplı seçenekleri.olmalıdır,

12. Acetabular Cup displazik vakalar dü;ünüı;k iq .. ölçüden başlamalı ve 2,şer mm

artışlarla 70 mm Olç'lYe kadar_ 9_n91! boy olmalıdır,. 
^,_

13. polietilen e..tuuriu, liner XL_UıımıiiE ISo 5834_2 (Higly crosslinked UHwMpE)

malzemeden üretilmiş olmalıdır. 0_10_20 olarak 3 farklı açı seçeneği bulunmalıdlr, Etilen

oksit ile steril edilmiş olmalıdır,
14. Seramik inr".tı", |"nı j"n".u.yon Delta seramik özellikte olmalıdır.

15. SeramikHeadler )g_ii_ıe^içaplannoa," enaz3 uzunluk seçeneğinde olmalıdır,

16. Metal femoral h;;dı;, 22,283i36"; ;;p;,da ve.21mm için en az 3 boy uzunluk

seçeneği, 28 _ 32;;için en az 5 boy;;il,k seçeneği, 36mm için en az 4boy uzunluk

1?. Ü::İTTİl*ffi}İ'luıı*ı.ut iizere constrained(revizyon) liner ve bu linera uYumlu

femoral head bulunmahdır,
18. Femoraı rıeaoıer-ecetauular cup boyuna göre gideıek artan büyiıklüklerde olmalıdır, 38-

40 mm Cup da i;;Metal iı"uj , qz|q+_+Z_qı_50 mm Cup da 28_32mm Metal ve

Ceramic Head , 52_70 mmarası Cuplfi ise 28,32,36 mm Metal veya Ceramic Headler

kullanılabilmelidir,
19. Cup ve liner kilitleme mekanizması gizli olmalı. Kolay yerleŞtirme ve Çıkarma imk6nı

sağlamahdır r .ı i ı!ı_---.* re^ <Q2r-? ılen iireti|mis olmalıdır.
20.AcetabulumCup,takullanılacakvidalartitanyumISo5832-3denüretilmişo

Vidalar spongioz özellikte 6,5 mm çapında 15_50 mm arasında en az} boyda olmalıdır,

21. Tüm komponentler ayn ayrı çift kat. blister ambalajda steril edilmiş olmalıdır,

;;:. i"*.Set içerisinde c"i_tıeaa_insert denemeleri olmalıdır.

23. çakma seti içerisindeki acetabultıri 
";y;;il ile shell uyumlu olmalı birebir

,.. §:iilrİ,İff,i*T*,.r* grip, kabı9 pıak ve kabıo-domino seti hazır bulundurulmalıdır.

25. Ürüne ait cE ve tso belgeleri oımaııin Ürünlerin akredite laboratuvarından alınmlş test

raporu olmalıdır,
26. Set içerisinde ye, alan tiim ürünler aynı marka olmalıdır,
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FEMORAL STEM -AP20l0
ACETABULARcUP _AP1490

ACETABULAR LINER CROSSLINK - AP16l0
ACETABULAR LINER SERAMiK _ AP1650

ACETABULAR HEAD 28 MM SERAMİK - APl730
ACETABULAR HEAD 32 MM SERAMİK _ APl780
ACETABULAR HEAD 36 MM SERAMİK _ APl840
FEMORAL HEAD 22 MMcocR - APl700
FEMORAL HEAD 28 MM coCR- APl750
FEMoRAL I{EAD 32 MM coCR_ AP1800

FEMoRAL IIEAD 36 MM cocR _ APl860
ACETABULAR V1DA _ APl670

TEKLıF VEREN FıRIUIALAR TEKLıFTEN 1 SAAT öııce irALzEtuEYi cerineneK oNAY

ALACAKTİR AKSİ TAKDİRDE TEKLiFi GEÇERSİZ SAYİLACAKTİR
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GEilTAM isi xı-i EN FEKslvoıı öııı-rvicl

1. Ürün, Collogen ve Sentetik materiyal içermelidir

2. Ürün, Beta Trikalsiyum fosfat ve Hydroksiapatit içermeliaynca, Type l ve TyPe lll kollojen

içeriğe sahip olmalıdır.

3. Kollojen matrix içerisinde, ikifazlı olarak dağılmış granül halde mix seramic sentetik kemik

materyali olmalıdır.

4. Ürün, optimize mikrove makro-gözenekligranülleri ile sentetik bifazik kemik matrisi olmalıdır

5.BugranüllerinPartikülbüyüklüğüo,5-1,0mmarasındaolmalıdır.

6. Ürün,osteokondüktifözellikgöstermelidir,

7. ilyak alandan kemik iliği alımlarında, kemik tümör rezeksiyonlarında, osteosentezde, Protez

yerleştirmede, osteotomı ve tıafif kemik lezyonlarına endike olmalıdır.

8. Cerrahi, travma ve pataloji sonrasında kemik lezyonlarını doldurmak iÇin kullanılabilmelidir,

9. Ürün içerdiği kolojene istinaden özellikle kemik kanamalarında etkili bir hemostatik ajan olarakta

görev yapabilmelidir.

10. kollojen içeriği, kemik oluşumuna izin veren hücrelerin büyümesinisağlamalıdır

11 Klinikçalışmalarile34aysüredekemikoluşumunukanıtlayabilmelidir

12. operasyon sırasında kolayca kullanılabilmesi için şekillendirilebilir ve kesilebilir olmalıdır

13. Ürun, Gamma ışınları ile steril edilmiş olmalıdır. Gamma ışınları uygulanı*en minimal doz olan

25 kGy'e tabitutulmuş olmalıdır.

14. Ürun, oda sıcaklığında saklanabilmelidir. Maliyetlerin artmaması açısından ayrıca bir saklama

zincirine tabi olmamalıdır

15. Ürün
Bakanlığı"nca

Türkiye llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (U.B.B) kayıtlı olmalı ve Sağlık

onaylı olmalıdır.
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AP3180

1

ANTiBiyoTiKLi KEMiK çiMENTosu

Farklı ağırlık ve viskozitelere süip, farklı uygul amazaman|arına sahiP, antibiYotikli

olmalıdır.
2. Rağoopak özellikli olmalıdır,
3. Kemik çimentosu steril ve tek kullanımlık olmalıdır,

İ, Ş.rngu'r" kemik çimentosu kit halinde olmalıdır,

5. H.. f,rt"t, toz ve lİl<it olarat ayflayflbileşim içermelidir,

6. 60 gramtık paketler halinde olmalıdır,

7. Toz bileşim ,t"riip.ı."tt , sıvı bileşim steril ampul içinde bulunmalıdır

TEKLıFVERENFiRMALARTEKLiFTENlSAATörıceMAızEttiEYicerinenEKoNAY
ALAçAKTıR AKsl TAKDiRDE TEKLIF| GEçERsiz sAyıLAcAKTıR

KAVA
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SUT KODU: AP3150

BASINÇLI YARA YIKAMA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

l. sistem tamamen steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Elceği el ergonomisine uygun ve rahat kullarulabilmelidir.
3. Çift kanallı olup ayru anda basınçlı yıkama ve eilıme yapabilmelidir.
4. Sistem kendiliğinden bataryalı olmalı ve batarya kufusu steril olmalıdır.
5. Kısa uç seçeneğindeki konik ağız|ı uçlann konik kısmı,silikon ve yumuşak bir yapıda

olmalıdır.
6. Tetik sistemi emniyet düğmesi olma]ıür.
7. Manuel kolay monte edilebilir uçlara sahip olmalıdır.
8. Her yerde her konumdayaratemizliği yapabilmedir.

9. Hastayı hareket ettirmeden çalışabilmelidir.
10. Uçlar tek kullanımlık olma]ıdır.

1l. Femoral kanal firçasr, intramedullar kanal ytizeyinin temizliğinde kullanılmalıdır.
12. Femoral kanal tip, humeral intramedullar kanal yıkaması için kullanılmalıdır.Kemik

ytizeyini çimento kullanımr için hazırlamalıdır.
13. Tibial brush püsktirbne ve eıııme yapabilmeli ve datıa güçlü çimento uygulaması için

tibial plato temizliğinde kullanılmak tizere dizayn edilmiş olmalıür.
14. Ambalajın tizerinde lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.

15. Sistem Ce ve İso 13485 belgelerine sahip olmalıdır.

TEKLıF VEREN FıRttlıALAR TEKLİFTEN 1 SAAT ör.ıce irAızEttlEYİcerineneK oNAY

ALACAKTİR AKSİ TAKDİRDE TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYİLACAKTİR
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