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l-Tekliflerin en geç son teklif verme tadhi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak düzen]enecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen tek]ifler değerlendirme drşr kalacakur.
4-Ödeme]er 180 gün içerisinde yapr]acaktır.
S-Fiili olarak ku]lanı]acak ma]zeme iımeliyat sonrasmda belli olacağından ameliyatta kullaru]an ma]zeme ve
adedi kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sorıra ku]laruidığı belli olan malzernelerin barkodlalı azami 5 gün
içinde teslim edilmediği takdtde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir öderne yapılmayacaktrr.
7-Alrrnlar htŞ://www.agriihaie.gov.tr/ adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan
edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktrr.
9-E-posta adresiniz satmalmaya verilirse, ttirn a]rm]ar eşzarnanlı olarak e-posta iizerinden de ilan
edi]mektedir.

SIRANo MAIZEME ADl BiRiM MiKTAR BiRiM
FiYAT

1 PoLiAKS|YEL ViDA = 102.135 ADET 6
2 TRANS BAĞ LANTI = 102.310 ADET 1

3 ROOT = 102.230 ADET 2
4 KANAMA DURDURUCU = OR4435 ADET 2

5 10 cc KEM|K GREFT| = AG2O40 ADET 1

ENFEKsiYoN öı,ıı-ıyici = SG1170 ADET 1



KOMBiNE POSTERIOR TORAKOLOMBER SPiNAL STABİLiZASYON
sİsrrnri şmrxavrnsİ @z_ 13,

1. İmp|antlar titanyum materyalinden imal edilmiş olmalıdır.
2. Set hem pediatrik hem erişkin stabilizasyon sistemleri ile kombine kullanılabi|rne]idir.
3. Sistem transpediküler sabit başlkh (monoaksial), açılandırıIabilir başlıklı (poliaksial) Standard ve monoaxıal lisüesis,

polyaxıal listhesis vidaları, illiak vidalan, sacral vidalar,(monoaxıal, polyaxıal, lisüesis), kantlllü vidala(polyaxial,
listhesis), açılandirılabilir geniş|eyebilen vidalar, sakal konnektörlel, illiac konektör, rod ve transvers bağlantılal offset
konektör, hemispherica|(I başlı) vidalar, vida-rod konektörleri, hookla(polyaxıal, monoaxıal), rodtar, vida stapleleri,
tranvers ve bağlantı rodlanndan oluşmuş olmalıdır.

4. Sistemde (tiim sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylannda) aynca uçlan çentikli(self drilling) olmayan vida
bulunmalıdır.

5. TRANSPEDİKÜLERVİDALAR:
a- Vida çapları: hem monoaksial hem de poliaksial olarak 3,5_ 4,0-4,3-4,354,4-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5_7,0-7,5-8,0 ve
E,5mm. Çaplarında oImalıdrr.
b- Vida boyları: monoaksial olarak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-?0-75-80 mm Poliaksial olarak 20-25-30-35_40-45-
50-55-60-65-70-?5-80 mm boylarında olmalıdır.
c- Listbesis vidaları; rnonoaksial ve poliaksial olarak ,3,5- 4,0-44,5-5,0-5,5-6.0_6,5-7,0-7,5_8,0 ve 8,5mm.çapınd4
monoaksial ve poliaksial olarak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75_80mm boylarında olrnalıdır.
d-Sakral vidalar;6,0-7,0mm çapında 25-30-35-40-45-50mm boylannda olmalıdır.
eJlliac vidalar;4,0-5,0 Çap 40-45-50mm boy ve 7,0-8,0-t,5mm çapında 45-50-60-70-80_90-100mm boylarırrda olmalıdr.
f-Kanüllü vidalar; 4,0,4,5mm çap için 25-30-35-40-45-50 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 boylaıırda olmalıdrr. Ayrıca aynı çap ve boylarda kanüllü listhesis ve kanüllü I vida seçeneği
bulunmahdır.
g- Poliaksial vidalaı 360 derece roasyon,40 derece deviasyon yapabilmelidi.
h- Vidalar semi self tapping dişli olmalıdır.
r Vida başlarının her iki yanında rod bağlantlsı sırasında özel aletieri ile güçlü yakalamayı sağlayacak çentik ve nokia
girintiler olmalı.
i- Taşıma tepsisi içinde çap ayrımıııı kolaylaştırmak 0zeıe her çaptaki vida başı ayrı renklerde renklendirilmiş olrnahdır.
Renklendirme yönteminin toksin madde|er içermediği belge|enmelidir.
j- Tum Vida ve rod kilitleme sistemleri 0stten olmalıdır.
k- Vida ki|it mekanizmasü tek parça olup,(Tapered Lock)eş zamanlı kilitleme ile hem oynar başı hem de rodu aynı anda
kilitlemeli olmalıdır.
l- Poliaksiyal vidaların tornavida başlığı hekzagonal olmalıdır.
m-Vidalar çift haıveli olmalıdır.
n-Ayrıca sistemdeki vida boylarına uygun self tapping olmayan monoaksiyel, monoaksiyel listhesis, polyaksiyel,
polyaksiyel listhesis vidalar bulunmalıdır.
o-Sistemde sement göndericili vida buiunmalıdır.Vidalaruı yanlardan 2, 3 ve 4'er delikli seçenekleri olmalıdır.Vidalar
5,5-6,0-6,5-'7,0-7,5-8,0-8,5mm.çapmda ve 35-40-45_50-55_60 mm boylarında olmahdır
p-Ayrlca sement gönderici sistem set içerisinde bulunmalıdır ve sement gönderici tabaJücanın hazııesi ttip şeklinde olup
yay|ı mekanizna ile işlev görmeli,basınç dayanıklı olrnalıdır.Sement gönderici kanal flexible olmalıdır.

12. TRANSVER BAGLANTILAR;
a) Transvers rod bağlantıiarı henı açılandırılabilir ve eklemli hem de tek rodlu ve eklemsiz olmahdır.
b) Tüm transvers bağlantılann kilitleme nıekanizması üStten olma]ıdıı.
c) Transvers bağlantı rodlaı,ı 40-100 mm de 5'er mm b0ytlrnelidir.
d) Açılandırılabilir transvers bağlantı manevrası Uç düzlemde (ileri-geri-sağ-sol ve kendi etrafinda ) hareket imkanı

saglamalıdlr.
e) Eklemli transvers bağlantı rodlarının boy|arı 40 i|e l00 mm arasında ve uzayabilir olmahdır.

l3.Uzun kafalı vidaların ve l başlı vidaların boyunlarııı kırmak için bil taraftaki çıkınttyı içine alacak dar bir alet lazım ve bu alet
vida boynunun çentik yerine kadar vida kafasını tek taraflü olarak içine aIabilrneli.
14. Set içinde torokal ve lombff vefebralar için düz ve eğimli olmak üzere 4 çeşit transpedikül yön probu bulunmahdır.
l5. HeI boy ve çap için torakal-Iomber vertablarda kulIanmak için en az 6çeşit tep (drill) bulunmalıdır.
l6.Transpediküler vidanın yolunu kontroj etrnek için toplu düz pediküler rehber telinin yanı sıra açılı toplu pediküler rehb€ı teli de
olmalıdır.
l7.In sifu rod kıvırıcılar rodu oblik olarak yakalayabilmeli.
l8.Rodu vida/çengel'e yaklaşnlacak bir düzenek olmalı.(Rocker)Bu düzeneğin yerine yerleştirildikten sonra roda bastıran kollar
çekilecek vidanın kafasının hemen yanından sıfir uzakhkta başlamalı, 5mm' den fazla da taşmamalı.
l9.Transpediküler vidayı sıkarken L koruyucu kullanmall(hem uzun hemde kısa kafa lı hemde I başlı vida için)
20.Hem vida hem de çengellerde kullanılabilecek rod çatalı oimalı. \ın
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2l'TransPediküler vidalarl YaklaŞtırıcı(Compressor) ve uzaklaştırıcı(Distractor)olup birbirine paralel açma kapama yapıp tek ellekullanmaya izin veren otomatik kilit sistemine süip olmalıd,..- 
- ---'-

22,ince(4,S ve 5,5 mm'lik vidalaı içjn) yg [6hn to,'srJi* ,ıo" lçi"), üstiinde 5,er mm,de bir çentiği olan mesafe ö|çülü, 6cm,destoplu künt uçlu (vida uçlu) çakıcı olmalı.
23.Uzun (6 cm'lik), kesiti yuvarlak ve hekzagonal olan biz olmalı.
24.Set içinde 2 adet düz ve eğri lenke probu olmalı.

f-İİl'"}j;İİlİT,Tİ',',*Tjlil#jffsini,en€elleyecek 
yapıda bir hassas, biıyaıı uçıu tornavida, hemde guçıü s|kmak için T

26.Transpediküler vida nut'ını sftmak içinl0,5 vel2,5NM torklu eI aleti bulunma]ıdır.
27,Muhiaksiyel İransvers bağlantıları sıkmak için 4,5VE 6,0 nevton guciınde torklu et aleti bulunmalıdır.28.Sistemde tekli ye çiftli domino bulunmalıdıİ.
29.Sette 2 adet güçlü rot fufucu olmalıdır.
30.Tüm implantlarün üzerinde orijinal seri no.su ve boyutları yazılı olmahdır.
3l.Tüm malzemeler üzerinde imalatçı firmanın adı veya ambİemi bulıuımalıdır.
32,Tüm malzemeIer oda sücaklüğlnda saklanabilmeli Ğ uygu tonğrerle.oe taştnacak ve saklanabilecek şekilde olrnalıdr.JJ.Tüm implant ve uygulama seti uygun konıeynerlerae İeİpiı eailınİ|şeki|de bulunmahdır.
34-Rod Makasının üzerinde 3,0-3,2-].5-4.o-4,İ-5,0-5,5-6,o-o,s çapıannaau rodlarm herbirini çapaksız kesebilrnek için ayn aynYuvalan bulunmahdır.AYnü Zamanda istenilen lordotik açıyı veretiİmek için üzerinde mekanizn" arİ*."ıra".
:h:'if,l 

uzun segment ve dejeneratif ame liyatlaı yapiaya uygun olmalıdır. ou sı.t". içi, g-".eı,ıl Jl a|etleri aşağıdaki gibi

a)Vertebral kolonun manipülasyonu veya vertebralarm derotasyonuna izin veren el aletlerinin olduğu aynca bir setolmalıdır.
b)Bu uygulama seri ile derotasyon, redüksiyon ve translasyon yapılabilmelida.
c)Sette aynca bilateral apikal vertebral derotasyona izin veren ilet seti bulunmalı, bu sayede vertebralar bilateral olarakblok halde derote edilebi|melidir,
d)Her iki tip korelasyonda kulIanılabilen derotas),on ttlp|eri oImalıdır.
e)Vidayı yan yüzeylerinden yakalayan esnek mandallai vida başına kilitlenebi|rnelidir.
f)Esnek madalların iÇerisinden geÇen tüp çubukiar sistemin düz ve hareketsiz durmasını sağ|amahdr.
g)TüPlere bağlanan Çoklu kıskaçlar ile de segmental ve vertebral kolonun a".o*yonu lu|İJİİr"ıiai..h)Rodu yakalamaya izin veren hareketli persuader tüp setin içerisinde olrnaiıdır.

37,sistemde4,5-5,5-6,0 Çaplarındaki rodlara uyumlu hegzogonel başlıih ayrı ayn çeviriciler bulunmalıdır.
38.Tüm malzeme]er ve konleynerler sterilizasyona daya=nıkİı olmalıdır.
3g.Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka ohııalıdır.
40.sistemin ürün soruınluIuk poliçesi bulunmalıdlr.
4l,sistemin BiyouyumIuluL. biyomekanik vc rliııam ik ıcstleri buıunmalıdır. ihale sırasında ibraz edi|melidiı.
42,Implantların CE belgesi olmalı<İır,Tiinı ürünler Ulusal Bilgi Bankasına kayıtiı olmalıdır.

TEKLiF VEREN F|RMALAR TEKL|FTEN 1 SAAT öNcE MAl-zEMEyi GETiREREK oNAy ALAcAKTIR
AKsi TAKDiRDE TEKLiFi GEÇERsiz sAYlLAcAKTıR

T...t5 B5\.-^h = 4aL.34O
R"l. tQZ , ?3o
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SUT KODU: AG2040

10 CC sPoNGİozALLOGRAFT TEKNiK
ŞARTNAMESİ 4 G '2!LtC

l . l0 cc nin tamamı tek kutııda olmalıdır.
?.Y"!00 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde
olmalıdır.Bu da kufu üzerinde yaz:ra|ldır.
{.Yea kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
5.Insan dokusu ile Yo100 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmahdır.

7.P" ?. 1 yıl miadlı olmah ve bu kutunun iizerinde yazmalrdır.
S.Ihaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmİş oldugİ belgelendirilmelidir.
1 O.Ürün,kataloglarıyla ve_yaynİarıylu atlnfu o*İO" tanıtılmış olmahür.
l 1.Oda ısrsrnda saklaıabilir olmalıdır.

!? U.:""ambala|ı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
13.Urün ambalajı gereği daha az yer haplamahdır.

TEKLiF VEREN FıRMALAR TEKLiFTEN 1 SAAT öNcE tALzEiiEYı GETıREREK
oNAY ALACAKT|R AKsİ TAKD|RDE TEXLiF| GEçERsiz SAY|LACAKTıR
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ENFExslyoN öNLEylci sARF TEKNi( özEttiı(tER -S g 14 ?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 8öre kesilebilmeli ve kolayca form alabilmelidir.

5-ürün soğuk zincir gerektirmemeli, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmeli ve çok kısa bir
süre içerisinde kullanlma hazlrolabamelidir.

6-Toksik, mutojenik veya alerjik olmamalıdır.

7-İnsan dokusuna biouyumIu olma|ı, natürel dokuyla uyum prob|em olmamalı ve uyum
süreci hızh olmalıdır.

8-Tüm hasta guruplarlna(Yetişkin, çocuk..v.s) ayırt edilmeksizin kullanllabilmelidir.

9-ürün alüminyum folyo üzerine pE (polietilen) kaplamalı steril paketlerde olmalı ve bu
özelliği sayesinde ısıya dayanıklı, sıvı geçirmeyen, nem ve rutubete dayanıklı olmalıdır.

10-TiBUB Ve sGK tarafından onaylanmış olmalıdır.

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

12-Ürün hayvan kaynaklı olmalı ve BSE/rSE (Deli dana) riski taşımamahdır.

13-Pigmentasyonu azaltma|ıdır.

1



HEMoSTAT|K,AK|ŞKAN,TRoMBiNLl KANAMA DuRDURuCU oP_İf lf s 5-
1- Ürün 250O lU ünite plazma kollajen kaynaklı jelatin matriksten oluşmalıdır

2- sterilize edilmiş olmahdır.

3-Ürün hacmi 10ml olmalıdır.

4-ürüu enjektör içerisine çekilebi|ir aklşkan je| kıvamında olmalı, toz veya sprey formunda
olmamalıdır..

5-Urün, düzgün olmayan yüzeylere de enjekte edilebilir olmalıdır.

6-ürün, pıhtılaşma kaskadından ve kontakt aktivasyon yönteminden bağımsız çalışmalıdlr.

7-Ürün, pıhtılaşma,son basamağı taklit ederek pıhtı oluşturmahdır.

8-Ürün , pıhtılaşma faktörü içermemelidir.

9-ürün, kanamanln üstüne slkıldlğlnda tamponla desteklemeye izin vermelidır. her türlü
kanamayı 2dk içinde durdurabilmelidir.

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

11-Ürün ıs|ak ve aktif kanamalı aIanlara uygulanmalıdır.

12-Ürünün,cam şişede enjektörle çekilmelidir.

13-Ürün sert ve yumuşak dokulara uygulanabilmelidir.

14-Ürün uygulandıktan sonra pıhtıyı zedelemeden yıkanabilmelidir.

15-Ürün, uygulama alanında çevre dokulara zarar vermemelidir.

16-Ürün laparoskopik garişimler sırasında 35cm'lik aplikatör ile uygulanabilmelidir..

17-Ürün kiti içerisinde flakonlar, enjektörü Ve uygulama enjektörü mevcut olmahdlr.

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

19-Ürün biyolo,iik olarak uy umlu, biyoçözünürlüğe ve nötral ph'ya sahip olmalıdır..

2O-Ürün oda sıcaklığında 25 OC'de sakIanabilmelidir.

21-Ürünün UBB kaydı olmalıdır.

22-Üretici fima veya Distribütör tarafından bu malzemelerin SGK onayları (SUT'la

eşleştirilmiş) olmalıdır.
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