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l-Tekliflerin en geÇ son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satma]ına Birimine veya görevlilere verilrnesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzerı]enecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirti]meyen teklifler değerlendirme drşr kalacainr.
4-Ödemeler 180 gün içerisinde yapılaİaktır.
S-Fiili olarak kul]anılacak ma]zeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanı]an ma]zeme ve
adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sorıra kullanıtdığı belli o]an maJzenıelerin barkodlan azarni 5 gün
iÇinde teslirrı edilrnediği takdirde hasta dosya]ar_ı kapatlaİağından herhangi bir öderıe yap,ı.n"y"".ı.u..
7-Alımlar http://www.agriihale.gov.tr/ adresli Ağn valiliğ İhate Yönetim sistemnaen ae "ıan
edilmektedir.
8-A]ım konusu cihaz ise eğitini hastanemizde ücretsiz yapılacakur.
g-E-posta adlesiniz satınalmaya veri]irse, ttim alrmlar eşzamarılı olarak e_posta tizerinden de ilan
edilmektedir.

SIRANo MALZEME ADl BiRiM MiKTAR BiRiM
FiYAT

1 PoLiAKS|YEL V|DA = 102.135 ADET 8
2 TRANS BAĞ LANT| = 102.310 ADET 2
3 ROOT = 102.230 ADET 2
4 KANAMA DURDURUCU = OR,ıl435 ADET 2
5 10 cc KEM|K GREFT| = a62946 ADET 2
6 ENFEKsiYoN ÖNLEYici = SG1170 ADET 1



KOMBİNE POSTERIOR TORAKOLOMBER SPİNAL STABiLİZASYON
SISTEMIşAİTNAMESİ 1oz. l3§

l. tmplantlar titanyum materyalinden imal edilmiş olmahdrr.2, Set hem pedıatrik hem erişkin stabilj,zasyon sistemleri ile kombine kullanrlabi]meliclir.3. Sistem transpediküler sabit_başlıklı (ıııonoaksiaD, açrlandrrılabilir başlıklı (poliaksial)
Standard ve monoaxral listhesis, polyaxral listhesiş vidalarr, iılıaı.' ,ıaaıar,, sac.aıvida]ar,(monoaxral, polyanal, listhesis), kanüllü vidaiar(polyaxia! ı*ri""*ı,aç andirrlabilir genişleyebilen vidalar, sakral konnektörler, illİu"- ı.o.ruİt,i", ,oa ,"tTansve.a bağlantrlar offset konektör, hemispherical(l başlı) vidalar, 

'vida]rod
konektöIleri, tooklar(polyaxıa], monoaxral), rod]ar, vida stapleleri, tra.rre.s ," uraır"t,
rodlarrndan oluşmuş olrnalıdır.

4. sistemde (tüm sisteme uygun ve sistem vj,da çap ve boylarrnda) ayrıca uçları çentikli(selfdrilling) olmayan vida bulunmalıdır,
ö. TRANsPEDİxÜr,rn üıer,an:

a, Vida çapları: hern monoaksia] hem de poliaksla] olarak 3,5- 4,0-4,3-4,35-4,4-4.5-5,0-5,5-
6,0,6,2,6,5-7,0-7,5-8,0 ve 8,5mm. Çaplarında olmalrdrr,
b- Vida boylarr: rrronoaksial o]arak 20-25-30-35-40-45.50-55.60-65.70-75.80 mm Poliaksial
o]arak 20-25-30-35-40-45-50.55.60-65.?0-75-80 mm boylarrnda olma]rd,rr.
c,Listhesis vidalarri monoaksial ve poliaksial o]arak,3,5- 4,o-4-4,5-5,o-5,5-6,0-6,5-7,o-7,5-
8,0 ve 8,5mm.çaprnda, monoaksial ve poliaksial olarak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-a5.i0-
75,80mm boylarında olmalrdrr.
d,Sakral vida]ari6,0-?,0mm çapında 25.30-35.40.45.5Omm boylarrnda olmahdrr.
e,I]liac vidalari4,0,5,0 çap 40,45,50mrn boy ve 7,0-8,0-8,5mm çaprnda 45-50-6O-?0-80-90-
100mm boylarrnda o]ma]rdr.
f-Kanüllü vidalari 4,0,4,5mm çap için 25,30,35,40-45,5O boy ve 5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-
8,5mm,çap için 25-30.35-40-45-50-55-60 mm boylannda o]ma]rdır. Ayrrca aynr çap ve
boylarda kanüllü listhesis ve kanüllü I vida seçeneği bu]unmalıdrr.
g, Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,40 derece deviasyon yapabilmelidir.
h, Vida]ar semi self tapping dişli olmalrdır.
r vida başlarının her iki yanmda rod bağlantısı suasrnda özel aletleri ile güçlü
yakalamayr sağlayacak çentik ve nokta girrntiler olmalr.
i- Taşrma tepsisi içinde çap ayrımrnı kolaylaşttmak üzere her çaptaki vrda başr ayrr
renklerde renklendirilrniş olma]rdrr. Renklendirme yönteminin toksin maddeıer
içermediği belgelenmelidir,
j- Tüm vida ve rod kilit]eme sisterrrleri üstten olıırahdr.
k, Vida kilit mekanizmasr tek parça olup,(Tapered Lock)eş zamanlı kilit]eme ile hem
oynar başr hem de rodu aynr anda kilit]eme]i o]malrdrr.
l- Poliaksiyal vida]arrn tornavida başhğı hekzagonal olmalrdrr.
m,Vidalar çift hatveli o]malıdır.
n,Ayrrca sistemdeki vida boylarrna uygun self tapping olmayan monoaksi.yel, monoaksiyel
]isthesis, polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vidalar bulunmahdrr.
o,Sistemde sement göndericili vida bulunma]rdır.Vidalarrn yanlardan 2, 3 ve 4'er de]ikli
seçenekleri olmalı,drr.Vida]ar 5,5-6,0.6,5-7,0-7,5-8,0-8,5mm.çapında ve 35.40.45.50-55.6O
mm boylarında olmalıdrr
p,Ayrıca sement göndeıici sistem set içerisinde bulunmalrdrr ve sement gönderici
tabancanrn haznesi tüp şeklinde olup yaylr mekanizma ile işlev görmeli,basrnç dayaruklr
o]ma]ıdrr.Sement gönderici kanal flexible olma]rdrr.

TRANSVER BAĞI"Aİ.ITILAR;
a) Transvers rod bağlantrları hem açrlandrrrlabi]ir ve eklem]i hem de tek rodlu ve

ek]emsiz olma]rdrr.
b) Tüm transyers bağlantılarrn kilitleme mekanizmasr üs"""ffi,
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c) Transvels bağlantı rodları 40-100 mm de 5'er mm büyümelidir.
d Açrlandrılabilir transvers bağlantr manevrası üç düzlemde (ileri,geri,sağ,so} ve

kendi etrafrnda ) hareket imkanr sağlarnalrdır.
e) Eklemli tIansvers bağlantı. rodlarrnrn boylarr 40 ile 100 mm arasrnda ve

uzayabilir olmalrdır,

l3.Uzun kafalı vidalarrn ve I başlı vidalarrn boyunlarrnr krrmak için bir taraftaki çrkmtryr içine
alacak dar bir a]et lazrm ve bu alet vida boynunun çentik yerine kadar vida kafasrnı tek taraflı
olarak içine alabilmeli.
14. Set içinde torokal ve lomber vertebralar için düz ve e$mli olmak üzere 4 çeşit transpedikül
yön probu bulunmalrdır.
l5. Her boy ve çap için torakal-lomber vertablarda kullanmak için en az 6çeşit tep (drill)
bu]unmalıdrr.
16.Transpediküler vidanrn yolunu kontrol etmek için topIu düz pediküler rehber te]inin yanı süa
açrlr toplu pediküler rehber teli de olmahdır.
17,in situ rod kıvrrrcrlar rodu oblik olarak yakalayabilmeli.
18.Roclu vida/çengel'e yaklaştrracak bir düzenek olmalr.(Rocker)Bu düzeneğin yerine
yerleştirildikten sonra roda bastıran kollar çekilecek vidanın kafasrrun hemen yanından srfrr
uzaklıkta başlamalr, 5mm' den fazla da taşmamalr.
l9.Transpediküler vidayr srkarken L koruyucu kullanmah(hem uzun hemde krsa kafa ]ı hemde I

başlr vida için)
20.Hem vida hem de çengellerde kullanrlabilecek rod çatah olmah.
21.Transpecliküler vidalarr yaklaştırrcr(Compressor) ve uzaklaştırıcı(Distractor)olup birbirine
paralel açma kapama yaprp tek e]le kullanmaya izin veren otornatik kilit sistemine sahip

olma]rdır.
22,ince(4,5 ve 5,5 mm,lik vidalar içid ve kalrn (6,5mm,lik vida içirJ, üstünde 5,er mm,de bir

çenti$ olan mesafe ölçülü, 6cm'de stoplu künt uçlu (vida uçlu) çakıcr olmalı.
23.Uzun (6 cm'liD, kesiti yuvarlak ve hekzagonal olan biz o]nalı,
24,Set içinde 2 adet düz ve eğri lenke probu olmalr.
25.set vidasr i,çin hem set vidasrnrn düşmesini engelleyecek yaprda bir hassas, bilyah uçlu
tornavida, hemde güçlü sıkmak için T şeklinde sapı olan düz uçlu tornavida bulunmalrdır.
26,Transpediküler vida nut,rnr sıkmak için10,5 ve12,5NM torklu e] aleti bulunmalrdrr,
z7.Multi;ksiyel tlansvers bağlantılarr slkmak için 4,5VE 6,0 nevton gücünde torklu el a]eti

bu]unnalrdır.
28,Sistemde tekli ve çiftli donino bu]unmalrdrr.
29.Sette 2 adet güç]ü rot tutucu olmalrdır.
30.Tüm implanttarrn üzerinde orijinal seri no.su ve boyutlarr yazrlı olmahdır,
3l.Tüm malzemeler üzerinde imalatçr firmanrn adı veya amblemi bulunma]ıdrr,
32.Tüm malzemeler oda sıcaklığrnda saklanabilmeli ve uygun konteynerlerde taşrnacak ve

saklanabilecek şekilde olmalrdrr.
33,Tüm implani ve uygulana seti uygun konteynerlerde tespit edilmiş şekilde bu]unmalıdrr.

34.Rod Makasının iirerinde 3,0,3,2,3,5,4,0,4,5,5,0,5,5-6,0_6,5 çaplarrndaki rod]arrn herbirini

çapaksrz kesebilmek i.çin ayrr ayrr yuvalar] bulunmahdrr.Aynr zamanda istenilen lordotik açryı

verebilmek için üzerinde rnekanizma bulunma]rdrr.
36.Sisterrı uzun segment ve dejeneratif ameliyatlar yapmaya uygun olmalrdrr, Bu sistem için
gerekli el aletleri aşağrdaki gibi olmalrdrr.

a)vertebra] kolonun manipülasyonu veya vertebralarln derotasyonuna izin veren el

aletlerinin olduğu ayrrca bir set olma]ıdt,
b)Bu uygulaırıa seti ile derotasyon, redüksiyon ve translasyon yaprlabilmelidir,

.)S"tt" iyrr"u bilateral apikaf vertebral derotasyona izin veren alet seti bulunma]r, bu

sayede vertebralar bilateral olarak blok halde derote edilebi]melidir,
Oİ{er iki tip korelasyonda kullanılabilen derotasyon tüpleri olmalrdrr,

"jviduy, 
yun ylireylerlnden yakalayan esnek mandallar vida başına kilitlenebilmelidir.

gEsnelr madalıarın içerisinden geçen tüp çubuklar sistemin düz ve hareketsiz durmasrnr

sağlamalrdrr
g)Tüp lere bağlanan çoklu kıskaçlar ile de segmental ve vertebral ko

yapılabilmelıdir
DRodu yakalamaya izin veren hareketli pelsuader tüp setin içerisinde

üt



37,Sistemde4,5-5,5,6,0 çaplarındaki rod.lara uyumlu hegzogonel başlıklı aylr ayrr çeviricilerbu]unmahdrr.
38,Tüm malzeneler ve konteynerler sterilrzasyona dayanıklr olmalrdrr.
39.Sistemin tüm parçalarr birbirine uyumlu ve tek marka o]malrdrr.
40.Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bulunmalrdır.
41.Sistemrn Biyouyumluluk, biyonekanik ve dinamik test]eri bulunmalrdır. iha]e stasrnd,a ibraz
edilme]idir.
42,implantlarrn CE belgesi olmahdır.Tüm ürün]er Ulusa] Bilgı Bankasrna kayıtlr olmalrdrr.

TEKL|F VEREN F|RMALAR TEKLiFTEN 1 SAAT ÖNcE MALZEMEYi GETiREREK oNAY
ALAcAKTlR AKsl TAKDlRDE TEKLiFi GEçERslz sAYıLAcAKTlR

VIDA: 102.135
ROT: 102.230
ARA BAĞLANTI: 102.310



AG204

10 CC SPONGİOZ ALLOGRAFT TEKNİK ŞARTNAMESİ 4c 2of+0

1.10 cc nin tamamı tek kutuda olmalıdır.
2.%|00 insan kaynaklı (allogreft) olmahdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da
kutu üzerinde yazmalıdır.
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
5.İnsan dokusu ile %100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.
7.Enaz 1 yl miadlı olmalı ve bu kutunun üzerinde yazmahd|r.

8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
10.Ürün,katalo g|ary|ave yayınlarıyla dünya çapında tanıtılmış olmalıdır.
1 1.Oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
l2.Ürtln ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
l3.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.

TEKL|F VEREN F|RMALAR TEKL|FTEN 1 SAAT öNcE MALZEMEYi GETiREREK oNAY

ALAGAKTlR AKsi rexoinoe TEKLiFi GEçERsiz sAYlLAcAKTlR

.\a
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EM|LEBiLEN YARA PEDi SARF TEKNiK öZELL|KLER sQr l ?§

1-Ürün kom pleksleştirme yoluyla bağlanmış 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 kesiIebilmeli ve kolayca form alabilmelidir.

5-Ürün soğuk zincir gerektirmemeli, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmelive çok kısa bir süre
içerisinde kullanıma hazır olabimelidir.

6-Toksik, mutojenik Veya alerjik olmamalıdır.

7-İnsan dokusuna biouyumlu olmalı, natürel dokuyla uyum problem olmamalı ve uyum süreci hızlı

olmalıdır.

8-Tüm hasta guruplarına(Yetişkin, çocuk..v.s) ayırt edilmeksizin kulla nıla bilmelidir.

9-Ürün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen) kaplamalı steri| paketlerde olmalı ve bu özelliği
sayesinde lslya dayanıklı, sıvı geçirmeyen, nem Ve rutubete dayanıklı olmalıdır.

lo-TiBUB Ve sGK tarafından onaylanmlş olmalıdır,

11-Ürün liolifize edinmiş tip-1 collagen olmalıdır ve collogen tabaka prous yapıda olmalıdır

12-Ürün hayvan kaynaklı olmalt ve BSE/TSE (Deli dana) riski taşımamalıdır.

13-Pigmentasyonu azaltmalıdır.

TEKLiF VEREN FıRMALAR TEKL|FTEN ,l SAAT öNcE MALZEMEYi GET|REREK oNAY

ALAcAKT|R AKsi TAKDiRDE TEKLiFi GEçERsiz sayııacaxıın

s,r§i$" l



JUI[oD_t];qB44t1 HEMosTATiKAK|şKANTRolV]BiNLi (ENAz20oOıUTRoMBiNiçeneı1 ,..q(h\3S

1. Tüm cerrahi ve acil (göz hariç) girişimsel, yarı girişimsel ve girişimsel olmayan operasyonlar ile

açık ve kapalı yaraIarda kullanıma uygun olmalıdır,

2. Ürün en az 2oo0lU trombin ile toplamda en az 5800lU aktif hemostatik bileşen içermelidir,

3. Ürün karıştırmaya gerek olmadan doğrudan kullanıma hazır olmalıdır, Cerrahi işlem sırasında

ameliyathanede hazır bulunan yardımcı ürünler ile kullanılabilir olmalıdır,

4. Ürün düzgün otmayan yüzeyterde topikal olarak uygulanabilmelidir,

5. Ürün kılcal sızıntülar, arter ve venöz kanamalar dahil olmak üzere girişimsel, yarı girişimsel ve

girişimsel olmayan operasyonlarda kuItanıma uygun olmalıdır,

6. 6Osn içerisinde kanama durdurucu etki5ini 8österebilmeli ve tekrarla uygulanabilmelidir,

Büyükdebilikanamalardagerektiğindebaslnçuygulamasıeşliğindedeuygulanabilmelidir.
7.Ürünetkigöstermesibeklenensüreiçerisindekanamabölgesindejelatinkapatlclbirkatman

oluşturarak kan akışını engellemeli, içeriğindeki faktörlerle hastanın kaskat sistemini de

hızlandırarak fibrin pıhtılaşmayı sağlayan özellikte olmalıdır,

8. Ürün tam ya da klsmi plhtllaşma faktörü eksikliği olan Ve heparinize hastalarda

uygulana bilmelidir.

9, Ürün sert, yumuşak ve ıslak dokulara uygulanabilmelidir,

10. Yaraya entegre olmayan ürün yumuşak bir irrigasyon ile hemostatik oluşumu zedelemeden

uzaklaştırılabilmelidir.
11. Ürün, uygulama alanında çevre dokulara bulaşmadan, kanama durdurucu etkisini uygulandığı

yerde göstermeIidir.

12. Ürün vücut dokularıyla uyumlu olmalıdır,

13. Ürün biyolojik olarak uyumlu, biyoçözünürlüğe sahip olmalıdır,

14. Ürün en az 1mt hacminde steril Viyallerde akışkan olarak sağlanabilmelidir,

15. Ürünün 2 güne kadar +2 iIa +8'C aralığında, 12 saat için +25'C derecede saklanabilmesi

gerekmektedir.

15. Ambalajı açılarak bütünlüğü bozulmayan ürün, saklama koşultarına uygun şekilde

saklandığındaözelliğinikaybetmedentekrarkullanılabilmelidir.Saklamakoşullarıambalaj
üzerinde tarif edilmelidir.

17, Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalıdır,

18. T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından onaytanmış Ürün Takip 5i5temi kodu ve teknik özellikleri

belirtilmeli, sakIama koşultarı ve barkotları basılı oIarak teslim edilmelidir,

19.Malzemeorijinalambalajlndateslimedilmelidir.AmbalajlarüzerindesterilizasYontarihiVeya
son kullanma tarihi, lot veya seri numarası ile referans numarası bulunmalıdır,

20. Malzeme üzerinde Türkçe kullanma kılavuzu bulunmalıdır,

21. Malzemelerin orijinal ambala.iındaki bilgiler yürürlükteki TlBB| ciHAz YÖNETMELiĞi

koşullarına uymalı ve Türkçe olmalıdır,

l


