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Sağlık tesisimize başvuran Bayram ÖZER için kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan aşağıda

cinsi le miktarı yazılı 4 Katem Tıbbi Malzeme Alım İşi 47 3 4 sayılı ihale Kanunun 22/F

maddesi kapsaminda alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyoıının
28/06/2018 tarih ve saal 09:00|a kadar 0472 215 34 22 numaralı belgegeçere veya

satinatma004@gmail.com adresine göndermenizi rica ederim
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1ADETSERViKAL PEEK CAGE = 102.7011
1ADETKANAMA DURDURUCU = ORıl4352
LADET2,5 CC PUW GREFT = AG300O3
1ADETENFEKsiYoN öNLEYici = SG11704

NoTLAR

l_Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar satına]ma Birimine veya görevlilere verilmesi

8,clclllllel\tğUlt
İ-leklifler 1rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenleıecektir,

i_us, «oju ,. Suı-«odu beüirtılmeyen teklifler değerlendirme drşr ka]acaktrr.

&Ödemeler 180 gün içerisinde yap acaktr,

İ_piiıi olarak tuıiaruırcaı. n.ıri." a-eliyat sorırasında belli olacağrndan ameliyana kullanılan malzeme ve

adedi kadar fanıra kesi]ecektir.

6_Dökme olalak getirilen ve ameliyattan soffa kullanr]dığl belli olan malzemelerin barkodlan azami 5 gün

rcİnj. ,"rll* ediftediği takdirdel,,-asta dosyala,, !p"g'_,!.lg*9g herhangi bir ödeme yapılmayacaktır,

;:Aİ;--*-.:.agriihale.gov.trl airesı eSı vaıııgi ihale yönetim sisteminden de ilan

edilmektedir.
a-erİm 1.onusu citıaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yap acakür,

ö_;;;;;;.*i, ."t r,uliruy" u".ilirse, tiim allm]ar eşzamanlı olarak e_posta iizerinden de ilan

edilmektedir.



sERviKAL BIçAKLı cAGE TEKNiK şARTNAMESi { o2 . ? c{
1. Anterior disk mesafesi implantı in-vivo uygulamalar için vücut uyumlu

termoplastik bir çözüm olan, hiçbir artefact yaratmayan,MR uyumlu PEEK

materyalden yapılmış olmalıdır.

2. Anteriordan Smith-Robinson yaklaşımına uygun operatiftekniği olmalıdır.

3. Superior ve inferior yüzeylere tutunum sağlayabilecek dişli bir yapıda

olmalıdır.

4. Implantasyondan sonra sabitleme için Servikal plak gibi,anterior ve

posteriordan ikinci bir implantasyona gerek olmamalıdır.

5. Kolay tanımlayabilmek ve pozisyonu tayin edebilmek için titanyum işaret

çubukları olmalıdır.

6. 4 mm'den 10 mm'ye kadar yükseklik ve |2-|4 ve 16 mm'ye kadar uzunluk

alternatifl eri olmahdır.

7. Sette tam takım caspar ekartörü buIunmalıdır.(Bir adet vertebral

distraction devıce,bir adet drill sleeve, bir adet screw driver, bir adet drill, 2

adet distraction screw )

B. Ekartöı bir distraction vidası bir korpusa takıldıktan sonra bu üdayı bir

koluyla fsleeve)içine alabilmeli, üstü açık olan diğer koldanda birinci çiviye

paralel drilleme ve ikinci korpus çivisinin birinci çiviye paralel olarak

göndermeye izin vermelidir.bu amaçla üstü açık olan ikinci kolun içinden

bir drill ve korpus çivisi direk olarak ve açısı değişmeden gönderebilmelidir

9. Tek el aleti ile yerleştirme ve sabitleme işlemi yapılabilrnelidir.

10. Set içerisinde ihtiyaç olan boyutuna karar verebilmek için tüm boylar için

deneme implantları ve raspalan olmalıdır.

11. Superior ve İnferior yüzeylere sabitlemek için bıçak sistemli kilitlemeli

olmalıdır.

12. Anatomik yapıya uygun olarak 2 derece eğimli olmalıdır.

13. Ürün Sorumluluk Poliçesi bulunmalıdır. CE belgesi ve UBB kaydı

bulunmalıdır.

TEKL|F VEREN FiRıü|ALAR TEKLiFTEN 1 SAAT öNcE tAlzEMEYi eeıinenex oılıv
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ALAGAKT|R AKsl rıxolnoe rexliFİ GEçERslz sAYlLAcAKTlR.
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HEMosTATiK,AKIŞKAN,TRoMBiNLi KANAMA DuRDURucU

1- Ürün 2500 lU ünite plazma kollajen kaynaklı jelatin matriksten oluşmalıdır

2- sterilize edilmiş olmalıdır.

3-Ürün hacmi 10ml olmalıdır.

€)L Üu3,

4-Ürün; enjektör içerisine çekilebilİr akışkan jel kıvamında olmah, toz Veya sprey formunda

olmamalldlr..

5-Ürün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebiIir olmahdIr.

6-Ürün, pıhtılaşma kaskadından ve kontakt aktivasyon yönteminden bağımsız çalışmalıdır.

7-Ürün, pıhtılaşma,son basamağl taklit ederek plhtı oluşturmalıdlr.

8-Ürün , pıhtılaşma faktörü içermemelidir.

9-Ürün, kanamanın üstüne sıkıldığında tamponla desteklemeye izin vermelidir. her türlü kanamayı

2dk içinde durdurabilmelidir.

10-Ürünün ,kanamalı bölgeye slkıldığlnda sulama sistemi yapıldığında vücudu terk etmemelidir.

11-Ürün ıslak ve aktif kanamalı alanlara uygulanmalıdır.

12-Ürünün,cam şişede en'ektörle çekilmelidir.

13-Ürün sert ve yumuşak dokulara uyguIanabilmelidir.

14-Ürün uygulandIktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkanabilmelidir.

15-Ürün, uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.

16-Ürün laparoskopik girişimler s|rasında 35cm'lik aplikatör ile uygulanabilmelidir..

17-Ürün kiti içerisinde flakonlar, en,jeKörü ve uy8ulama enjektörü mevcut olmalldlr.

18-Ürün, vücut dokularıyla uyumlu olup, 6-8 hafta içinde rezorbe olmalıdır.

19-Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünürlüğe ve nötral ph'ya sahip olmalıdır..

2O-Ürün oda sıcaklığında 25 Oğde saklanabilmelidir.

21-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

22-Üretici fima veya Distribütör tarafından bu malzemelerin sGK onaylarl (SuT,la eşleştirilmiş}

olmalıdır.
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DBM PuTw 2.5 CC(enjektabIe) 4 G 3o oo

'l. Ürünün tamamı enjectable olmalıdır.

2.Ürün içerisinde küçük DBM parçacıkları bulunmahdır.

3.%10O insan kaynaklı (allogreft) olmahdır.

4. oda ısısında saklanabilir olmahdır.

5.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.

6.1nsan dokusu ile %1OO uyumlu,biocompatible olmahdır.

7.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.

8.En az 1yıl miadlı olmalı ve bu kutunun Uzerinde yazmalıdır.

9.1haleye katılan firmanın yetkili bayi|ik belgesi olmalıdır.

't 0. Ürün,kataloglarıyla ve yayınlarlyla dünya çaplnda tanltılmış olmalıdır.

11. Ürün gama ışını ile irrite edilmiş (Lyohilized) olmalıdır

'|2.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır

TEKLiF VEREN F|RMALAR TEKLiFTEN 1 SAAT öNcE MAlzEıtiEYi e eriRenex oıııY
ALACAKT|R AKsi rıxolRoe rexllFİ GEçERsiz sAYlLAcAKTlR
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ENFEKsiyoN öNı,Eyici sARF TEKN|K özEttlKtER s a 1:l_?O

1-Ürün kompleksleştirme yoluyla bağlanmlş Hyaluronicasit ile saf atelokollajen temelli bioabsorbable

yapıda olmalıdır.

2-Ürün periost oluşumunu stimüle edebilmelidir.

3-Ürün 3-4 hafta içerisinde absorbe olabilmelidir.

4-Ürün kullanım bölgesine göre kesilebilmeli ve kolayca form alabilmelidir.

5_Ürün soğuk zincir gerektirmemeli, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmeli ve çok kısa bir süre

içerisinde kullanıma hazır olabimelidir.

7-Toksik, mutojenik veya aler,iik olmamalldır.

8-insan dokusuna biouyumlu olmalı, natüreldokuyla uyum problem olmamah Ve uyum süreci hlzh

olmalıdır.

9-Tüm hasta guruplarına(Yetişkin, çocuk..v.s) ayırt edilmeksizin kullanılabilmelidir,

lGÜrün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen) kaplamalı steril paketlerde olmah Ve bu özelliği

sayesinde ısıya dayanıklı, sıvı geçirmeyen, nem ve rutubete dayanıklı olmalıdır,

11-TiBUB Ve sGK tarafından onaylanmış olmalıdır.

12_Ürün liolifize edinmiş tip-1 collagen olmalıdır ve collogen tabaka prous yapıda olmalıdır

13-Ürün hayvan kaynaklı olmalı ve BSE/TSE (Deli dana) riski taşımamahdır,

14-Pigmentasyonu azaltmalıdır.

TEKLıF VEREN FıRMALAR TEKLirreı .ı sıır öNcE iiAızEMEYi e ErlRenex oıııy
ALAGAKT|R AKsi TAKDiRDE TEKLiF| GEçERsİz sAYlLAcAKTlR
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