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l-Tekliflerin en geç son tekiif verme tarihi ve saatine kadar Satına]na Birimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazı ile) KDV hariç TL olarak diizenlenecektir.
3-UBB Kodu ve SUT Kodu belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı kalacaklr,
4-Ödemeler l80 giln içerisinde yapılacaktır.
§-Fiili nlaıak kıı||anrIacak mı|zeme emcliwef c^nrre!nd^ hplli olaı-ağınılan amplivattı lııı|laıı]an h.l,Am- .,- ",l..ri
kadar fatura kesilecektir.
6-Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldlğı belli olan malzemelerin barkodları azami 5 gün içinde
teslim edilmediği takdirde hasta dosyalalü kapatılacağındarı herhangi bir ödeme yapılmayacakttl.
7-Alımtar http://www.agriihale.gov.trl adresli Ağrı Valiliği iha|e Yönetim si§t€minden de ilan edilmektedir.
8-Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
9-E-posta a&esiniz satınalmaya Verilirse, titm alımlar eşzzmanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir,
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1 PoLiAKSiYEL ViDA = 1O2.135 ADET 5
2 ROOT = 102.230 ADET 2
3 TRANS BAĞLANT| = 1o2.31o ADET 1

4 KANAMA DURDURUCU = OR4435 ADET 2
5 ENFEKsiYoN öNLEYicisG = 1uo ADET 1

6 10 cc KEM|K GREFT| = AG204O ADET 2
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KOMBINE POSTERIOR TORAKOİOMBER SPİNAL STABİİ,iZİSYON
sismıvri şanrNaııınsi 102 . 13s

l. İnplantlar titanyum naterya-linden inal eclilmiş olmalrcLr.
2. Set hem pediatrik hem erişkin stabilizasyon sistemleri i]e kombiıe kullan:labilneüdir.
3. Sistem transpedikiiıler sabit başb_klı (monoaksial), açı_lanrLıı.labilir başlıl<'|ı (pgtrl"ial) Standaıd ve

monoaxra] listhesis, polyaxral listhesis vida]an, illiak vidalan, sacral vida]ar,(monoaxral, pğaxıal,
listhesis), kaniı]lü vidalar(polyaxial, listhesis), açılandjrıJabilir genişleyebilen rridalar, sakra]
konnektörler, illiac konekttir, rod ve transvers bağlantı_lar offset koneküir, henispherical(I başD vidalar,
vida-rod konektörleri, hook-lar(polyaxral, monoaxral), ro<llaı, vida stapleleri, tranvers ve bağlantı
rodlarından oluşmuş olnalrd:r.

4- Sistemde (tüm sisteme uygun ve sisten vida çap ve boylarında) aynca uçlan çentikli(ser <lrilling)
olmayan vida bulunmahd:r.

5. TRANsPEDİrÜı,nnünar,en:
a,Vida çaplarl: hen monoa}sia_l hern de polia}sial olara_k 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 8,5nın. Çaplarrnda olma]ıd:r.
b- Vida boylan: monoaksia] olarak 20-25-30-35-40-45-50,55-60-65-70-75-80 mm Poüaksia] olarak 20-25-
30-35-40-45,50,55,60,65,70-75-80 mrn boylarında olmalıd:ı.
c- Listhesis vidalani monoaksia] ve poliaksial olarak ,3,5- 4,0,4,4,5,5,0,5,5,6,0-6,5-7,0-7,5-8,0 ve
8,5mn.çaprnda, nonoaksial ve poliaksial olarak 20-25-30-35-40,45-50-55-60,65,70-75-80mm boylarında
olma].rd:ı.
d-Sakral vidalari6,0,7,Omm çapmda 25-30,35-40-45-50nn boylarında o]malrtlrr.
e-Illiac vidalari4,0-5,0 çap 40-45-50mm boy ve 7,0-8,0-8,5mn çapında 45-50-60-70-80-90- l00mn
boylarında olnalrdrr.
f-Kanü]lü vidalari 4,0,4,5mn 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 boylannda o]ma]rdrr. Aynca ayrı çap ve boylarda kaniiüü listiresis ve
kanüllü I vida seçeneği buluı.nalıdır.
g- Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,4O derece deviasyon yapab,ilmelidir.
h- Vidalar semi self tapping dişli olmalrd:r.
ı- Vida başlannın her fü yarunda rod bağlanh§r sııagrnda özel a]etleri ile güçlü yaialamayr sağlayacak
çentilr ve nokta girintiler olmalr.
i- Taşrma tepsisi içinde çap aynmın kolaylaştıımai iizere her çapteki vida başr agır renklerde
renklendirilmiş orna]ıdü. Renilentlirne yönteminin toksin maddeler içermediğ,i belgelenmelittir.
j, Tün vida ve rod kilitleme sistemleri üstten olnalrd:ı.
k- Vida kilit mekanizmasr tek parça olup,(Tapered LocDeş zaman]r kilitlene ile hem oynaı başı hen de
rodu ayn anda kilitlemeli olma]rd:r.
l- Poliaksiyal vidalann toınavida başlrğı hekzagonal olmahd:ı.
n,Vidalar çift hatveli olna]ıdrr.
n-Ayrrca sistemdeki vida boylarına uyguı self tapping olnayan monoaksiyel, nonoa.ksiyel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vidalar bulunmalrdrr.
o-Sistemde sement göndericili vida bulunmaldır.Vidalaıın yanlardan 2, 3 ve 4'eı delikli seçenekleri
olna]_ıdt.Vida]ar 5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5nm.çapında ve 35-40-45-50-55-60 mın boylarııda olmahd:r
p-Ayrıca sement gönderici sistem set içerisinde bu]unna]rdrı ve sement göndeıici tabancarın haznesi tüp

şklinde olup yaylı nekanizna ile işlev görneli,basınç dayanıklı olna]rdrr.Senent gönderici kanal
flexib]e olmalrdıı.

12.

l3.Uzun kafalı vidalann ve I başlı vidalarıı boyunlaıını kırrna} için biı
alet lazrm ve bu alet vida boynuıun çentü yerine kadar vida kafasrnr tek
14. Set içinde torokal ve lomber vertebralar için düz ve eğimli olmak
bulunma]ıdır.

TRANSVERBAĞLANilLAR;
a) Transvers rod bağlantılan hem aglandınlabilir ve eklemli hen de tek rodlu ve ekfensiz

o]nalıdrr.
b) Tüm transvers bağlantıların kilitleme mekaniznası üstten olmahdrr.
c) Transvers bağlantr rodlarr 40-1OO mm de 5'er mm büyiineliclir.
O Açılandırılabİliı transvers bağlantı manewasr üç diizlemde (ileri-geri-sağ-so] ve kendi etrafrnda )

hareket imkan sağlam alrdır.
e) Ek]emli transvers bağlantr rodlanrııı boylan 40 i]e 100 mm arasrnda ve uzayabiİı olma]ıdır.

taraftaki çıtınfrlr1 içjne alaca.k dar bir
taıafu olarak içine alabilmeli.
üzere 4 çeşit tıanspetlikii,l
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l5. Her boy ve çap için torakal-lomber vertab]arda kullanmak için en az 6çeşit tep (drj]) bulunına]rd:r.
l6.Transpediküler vidanrn yoluıu kontrol etnek için toplu düz pedüiiıler rehber telinin y:ıru srıa açü toplu
pedikiıler rehber teli de olmahd:r.
l7.In situ rod kıvırrcılaı rodu oblik o]arak yakalayabitmeli.
18.Rodu vida/çengel'e yaklaştracak bir düzenek olmah.(Rocker)Bu düzeneğiı yerine yerleştirildikten gonra roda
bastrıan kollar çkilecek vidanrı kafasrnrn hemen yanrndan slfrr uzai]:}ta başlamalı, 5mm' den faz|a da
taşmanal_r.
l9.Tlanspedikiiıler vidayı süarken L koruyucu kullanmalr(hen uzun hemde krsa kafa lı hemde I başlr vida için)
20.Hem vida hen de çengellerde kullanılabilecek rod çata]ı olmalı.
2l.Tlanspedikiiıler vida]arr yaklaştnc(Compressor) ve uzaklaştıncr(DistractoJolup birbirine paralel açna
kapama yapıp tek elle kullanmaya izin veren otomatik ki]it sistenine sahip olmalıd:r.
Z2,.İncn(+,S ve 5,ö mm']ik vidalar için) ve kalın (6,5mn'tik vida için), üstiiııde 5'eı mn'cle biı çentiği olan nesafe
ölçiiılü, 6cm'de stoplu kiitıt uçlu (vida uçlu) çahcr olmalr.
23.Uzun (6 cm'liD, kesiti yuvarla} ve hekzagona_l olan biz olmal_ı.
24.Set içinde 2 adet düz ve eğıi len}e probu olnal_r.
25.Set vidasr için hen set vidasıılı düşmesini engelleyecek yaprda bir hassas, bilyalr uçlu tornavida, hende
güçiü sıtmak için T şeklinde sapı olan düz udu tornavida bu-lunmalıd:r.
26.Transpedikiıler vida nut'ını sıkmak içiıl0,5 vel2,5NM tork]u el a]eti bu]unnalrd:r.
27.Multiaksiyel transvers bağlantılan sı}mak için 4,5VE 6,0 nevton güciiırde torklu el aleti bulunmahd:r.
28.Sistemde tekli ve çiftli domino bulunmal_rdır.
29.Sette 2 adet güçlü rot tutucu olna]rdrr.
30.Tüm irnplantlann üzerinde orijinal seri no.su ve boyutlarr yazü olmalıdıı.
3l.Tüm malzeme]er üzerinde inalat4ı fumanrn aü veya ambleni bu]unmalrdır.V 32.Tü- malzemeler o4u glc,Ll.ğmda saklanabilmeli ve uyg,ıın konteynerlerde taşrnacak ve sa_k]anabilecek
şekilde ol_mal-ıd:r.
33.Tüm implant ve uygulama seti uygun konteynerlerde tespit edilmiş şekilde buluıma]ıdır.
34.Rod Makasınıı i:zerinde 3,0,3,2,3,5,4,0,4,5-5,0-5,5-6,0-6,5 çaplanndati rodlann heıbirini çapaksrz
kesebi]mek için ayrı a5nr yuvalan bulunnalrdrr.Aynr zamanda isteni]en lordotik açıyı verebilmek için iizerinde
mekanizma bu]unmalrd:r.
36.Sistem uzun aegment ve dejeneratif ameliyatlar yapmaya uygun olnalrdır. Bu sistem için gerekli el aletleri
aşa&daki g:ibi o}malrdrı.

a)Vertebra] kolonuı manipiiılasyonu veya vertebraların derotasyonrııa izin veren el aletlerinin olduğu
ayrıca bir set olmalrdrr.
b)Bu uygulama seti ile derotasyon, ıediiıksiyon ve translasyon yaprlabilınelidir.
c)Sette ayrıca bilateral apika.l vertebral derotasyona izin veren a_let seti bu]uıma]ı, bu sayede vertebralar
bi]ateral olarak blok halde derote edi]ebilmelidir.
d)Her fü tip koıelasyonda kullanı.labilen derotasyon tüpleri olmalıd:r.
e)Vidayı yan yüzeylerinden ya}alayan eenek manda]lar vida başına kilitlenebi]melidiı.
flEsnek madallann içerisinden geçen tüp çubu}lar sist€nin düz ve hareketsiz durmasrnr sağlamalrdrr.
g)Tüplere bağlanan çoklu krskaçlar ile de segmenta] ve vertebral kolonun derotasyonu yapılabilneliilir.
h)Rodu yakalamaya izin veren hareketli persuader tüp setin içerisirrde olnalrdrr.

ı 3?.Sisteınde4,5-5,5-6,0 çaplarındaki rodlara uyunlu hegzogonel başhltlı ayn ayn çevjriciler bulunınalıdıı.
- 38.Tü- malzemeler ve konteynerler sterilizasyona dayan:}Ir olmal_ıd:r.

39.Sistemin tii,n parçalarr birbirine uyunlu ve tek malka olma]ıdrı.
40.Sistemin ürün sorumluluk poliçesi bu]unmalrd:r.
4l.Sistemin Biyouyumlutuk, biyomekanik ve dinami} test]eri bu]unmalıdrr. Ihale sırasııda ibraz edilnelidir.
42.İmplantlann CE belgesi olnaidır.Tiim iirii,rıler Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalrd:r.
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HEMoSTATiK,AK|şKAN,TRoMBiNLi KANAMA DuRDURUCU oRt{tJ 5
1- Ürün 2500 lU ünite plazma kollajen kaynaklı jelatin matriksten oluşmalıdır

2- sterilize edilmiş olmalıdır.

3-Ürün hacmi 1Oml olmalıdır.

4-Ürün; enjektör içerisine çekilebilir akışkan jel klvamında olmalı, toz Veya sprey formunda

olmamalıdır..

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

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

7-Ürün, pıhtılaşma,son basamağ| taklit ederek plhtl oluşturmalıdır.

8-Ürün , plhtılaşma faktörü içermemelidİr.

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

2dk içinde durdurabilmelidir.

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

11-Ürün ıslak ve aktif kanamah alanlara 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 girişimler sırasında 35cm'lik aplikatör ile uygulanabi|melidir..

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

18-Ürün, Vücut dokularıyla uyumlu olup,5-8 hafta içinde rezorbe olmalıdır.

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

20-Ürün oda sıcaklığında 25 OCde saklanabilmelidir.

21-Ürünün uBB kaydl olmahdlr.

22-Üretici fima veya Distribütör tarafından bu malzemelerin SGK onayları (SUT,la eşleştirilmiş)

olmalıdır.

TE FiRirALAR TEKLirreıı ı SAAT öNcE tAızEtEYı GETiREREK oNAY
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ENFEKsıYoır öNtEYici SARF TEl(NiK özEttiKtER .5A {4 ao

1-Ürün kompleksleştirme 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 kesilebilmeli ve kolayca form alabilmelidir.

5-Ürün soğuk zincir gerektirmemeli, oda sıcaklığında muhafaza edilebilmeli ve çok klsa bir süre
içerisinde kullanıma hazırolabimelidir.

6-Ürün ................. mm çlçülerinde olmalıdır..

7-Toksik, mutojenik Veya alerjik olmamalıdır.

8-İnsan dokusuna biouyumlu olmah, natürel dokuyla uyum problem olmamah ve uyum sUreci hızlı
olmalıdır.

9-Tüm hasta guruplar|na(Yetişkin, çocuk..v.s) ayırt edilmeksizin kullanılabilmelidir.

10-Ürün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen) kaplamalı steril paketlerde olmalı Ve bu özelliği

sayesinde |srya dayanlkh, slvl geçirmeyen, nem ve rutubete dayanıklı olma|ıdır.

1ı-TiBUB Ve sGK taraf|ndan onaylanmlş 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.

l+Pigmentasyonu azaltmahdlr.

TEKL|F VEREN F|RuALAR TEKLıFTEN 1 SAAT öNcE ıiAlzEılrEYl GET|REREK oNAY
ALAGAKT|R AKsl rexolnoe rexliFi GEçERsiz sAYlLAcAKTlR
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SUT KODU: AG 2040

10 CC SPoNGİoz ALLOGRAFT TEKNİK ŞARTNAMESİ Ae,2,o ha

1.10 cc nin tamamr tek kutuda olmalıdır.
2,o/ol00 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da

kutu üzerinde y azmalııdır.
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
5.İnsan dokusu ile %l00 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.Osteoconduktive ve osteoinduktive olmalıdır.
7 .En az 1 yıl miadlı olmalı ve bu kutunun iizerinde yazrrıalıdır.
8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmahür.
9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmelidir.
l0.Ürtln,kataloglarıyla ve yayınlanyla diirıya çapında tarutılmış olmahdır.
l 1.oda rsısrnda saklanabilir olmahdır.
l2.Ürtin ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmahdır.
l3.Ürtln ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.

TEKLıF VEREN F|Rıü'ALAR TEKLiFTEN l SAAT öNcE llrAlzEuEYl GETıREREK oNAY
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