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Sağlık tesisimize başvurı n ZOZANİ ÖZDEN isimli hastaya kullanılmak üzere ihtiyaç
duyulan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı 6 Kalem Tıbbi Malzeme Alım İşi 4734 sayılı ihale

'----' Kanunun 221F maddesi kapsc mında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve
toplam fiyatının 0910412018 tarih ve saat 10:00'a kadar 0472 215 34 22 numaralı
belgegeçere veya satiııalmatltl« @gmail.com adresine göndermenizi rica ed;rim. (\ ~

Beym 1LL' ~f
İdar ve Malil~:V üdürü

~ /

1-Tekliflerin en geç son teklif verıı e tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaktır.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde ya nlacaktır,
5-FiilI olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve
adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve amel yattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün
içinde teslim edilmediği takdirde asta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
7-Ahmlar http://www.agriihale.~ov.tr/adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta adresiniz satınalmaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan
edilmektedir.



TiN KAPLAMAlı MOBILE BEARING
UNIKONDI ER Diz SiSTEMi TEKNiK ŞARTNAMESi

~ Sistem uzun dönemli kli ik yayınlara sahip, hareketli inserte sahip (mobile bearing) unikondiler

diz protezi olmalıdır.

~ Femoral komponent üni ersal (non-anatomik) yapıya sahip olmalıdır.

~ Sistem çimentolu uygul na bilmelidir. Aynı sistemin çimentosuz uygulanabilen femoral ve tibial

komponent seçeneği ist nildiğind8 sistem ;ç'?ri"inde y~r aln-alıdrr.

~ Femoral komponentin i~ yüze/: par ::3 i< "11'' iç yC:z::'y i çiME'nl.c J~ qularnası için kumlanmış

olmalıdır.

~ Femoral komponent C CrMo alaşımrndan mamul ve ileri zamanlarda oluşabilecek polietilen

aşınmasını en aza indi ecek ve kemik - GüCrMo alerjisini minimize edecek Titanyum Nitrat

kaplamaya (TiN) sahip lmalıdır.

~ Sistemin sahip olduğu Titanyum Ni~r8. ~Tı(J ;~2ıf}larr,as: ile il iii avantajlar klinik yayınlar ile

desteklenmelıdir.

~ Femoral komponent, k ndil genişliğini tamamlayacak şekilde 4 farklı boya sahip olmalıdır.

);> Femora komponentin r tasyonel stabilitesinin sağlanabilmesi için üzerinde iki peg bir de kanat

olmalıdır.

~ Fernoral komponent ve tibial komponent birbirlerinin tüm boyları ile uyumlu olmalıdır.

);> Tibıal komponent üniv rsal (non-anatomix) yc:.pıyösahıp olmaudn'.

~ Tibial komponent CoC Mo alaşımrndan mamul ve polietilen aşınmasını en aza indirecek ve

kemik - CoCrMo alerjis ni minimize edecek Titanyum Nitrat (Ti\'.l) kaplamaya sahip olrnalıdır.

);> Tıbial komponentin d Ş yüzeyi parlak ve iç yüzeyi çimento uygulaması için kurnlanmış

olmalıdır.

).> Tıbial komponent 8 bu olmalıdır.

);> Tıbıa komponent rota yon u önlerrex amacıvıa geniş kanatlı yapıda olmalıdır.

).> Trora, insert UHIVlWP -'den imal edilmiş olmalıdır.

~ Tibial insert ner fem ra. komponent ıçın ayrı 4 mm ıle 12 rnrn arasında 9 farklı kalınlıkta

olmalıdır.

~ uygulama setine sahip olmalıdır.

);> Sistemde extramedull r femur ve tibia kesi kılavuzu olmalıdır. Ayrıca femur için intramedullar

kes i kılavuzu yer alnı ııdır .

.,. Sistemde metal korn onentler Gamrna Rac.ation (min 25 kGy) , polietilen komponentler ETO

veya Ganırrıa Racıati 11 (min 25 kGy) yörıterrıi ile sterilizasyon yapılmalrdrr.

~ Hem orjinal protez em de uygulama seti içerisinde yer alan tüm konteynır ve el aletleri

üzerinde lazer ile ya ılnuş marka veya logo, referans numarası, lot numarası, ürünün boyu ve

CE işareti yer almalı ır.

~ Sistemin uygulaması i gösteren ameliyat video. u olmalıdır .

.,. Sıstemin operasyon ekrıigini qösteren kitap(J~iğl olmahdır.

~ Ameliyat oneesi ölçü yapabilmek icir, urünlerin şaoıorıu (ternplate) oirnahdır .

.,. (ünleri:'! CE, iSO v sırut iii belgeleri olma IGi(.

~ Sistemin yay.nlanrm klintk yayınları oulunmahdır.

~ Ürünlerın CE, Sınıf i i ve iSO belgeleri olmaudrr.
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ÇİMENTOL SABİT İNSERTLİ Dİz TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Total diz protezi arka ça raz bağı koruyan ve kesen yapıda olmalıdır.

2. Sistem çimentolu uygula abilmelidir.

3. Femoral komponent Co r ve anatomik yapıda olmalı, sağ ve solalarak ayrılmalıdır.

4. Femoral Komponent en 5 (Beş) boy olmalıdır.

5. Femoral Komponentın ü tünde rotasyon ve kaymaları önleyerek modüler Peg'ler olmalıdır.

6. Sistem hem anıerior firs -cut hemde distal cutıing yerce özelliğe sahip olmalıdır.

7. Femoral kesi antericr-p sterior Vç çapraz kesiler tek bir blokla, milimetrik kayrnalara izin

vermeyecek ~ekilde yap lmalıdır.

8. Tibial komponentlar Co 'r olmalı, universal OI[(,(~JJd)r

9. Tibial Komponentlar P lieıilen insenle temas eden yüzeyi, mikro aşınmalan engellernek

için parlatılmış olmalıdı '.

10. Tibial Komponent Keel yapısına sahip olmalıdır.

11. Tibial Komponente ste 1 extacion eklenebilmeli, uzunluklar 70mm ve 100 mm olmalıdır.

13. Polietilen ır.serı kalırılı lar. 'Imm den oaşlayarak, 19mm kalınlığa ulaşmalı, toplanı 7 boy

olmalıdır.

14. Polieıiıen ır.sertler Ul-i \\tPE yapısıoda olup, etilerı oksit ile steril edilmiş olmalıdır.

15. Polieıilen ır.sert, tioial oınponer.te snap-Iit sistenıle kilitlenmelidir.

16. ?atellaı komponent üç eg'lı ve jç. CU) o.r.ıal.dır.

ı7. Tüm komponentler ayrı 'yrı çift kat blıstcr ambalajda sterı: edilmiş olmalıdır.

18. Protezin tüm parçaları luslararası Standart Belgelerine sahip olmalıdır. (CE,lSO)

DiZ FEMUR C/R: AP2300
DiZ FEM'0R P/S: ,':.1-':22::('
rtx DiZ TTBIA: /\P280C
rıx DiZ C/R INSERT : AP2 00
Fİx DiZ P/S INSERT : AP2 60
TIBlAL STEjVI E.XT. : APn' O
DiZ PATELLA: AP2420

TEKLiF VEI1:EN FiRIII! LAR AMEliYATTAN 1 SAAT ÖNCE MALZEMEYi GETiREREK ONAY

ALACAKTıR A;',si TMmir DE TEKliFi (,~r=çEH,si?~SNfilACAKTIR.


