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l-']'ekIiflerin en geç son tek]ifverme tarihi Ve Saatine kadar Satınalma Birirnine veya görevIilere !,eri]mesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (raiam ve yazl i]e) KDV hariç l'L olaraİ düzenlenecektir.
]-UBB Kodu Ve sUT Kodu belifti]meyen leklifler değerlendirm€ dışl kalacaktır,
,l_Ödemeler l80 gon içerisinde yapülacaktır.

$Fjili olarak kullanılacak malzeme ameliyat Sonrasında belli o]acağmdan am eliyatta kullanülan inalzene ve adedi
kadar fanrr. kesilecektir.
GDökme o]arak geliri]en ve ameliyattan sonra kulIantldtğı b€llj olan rnalzeİnelerin barkodları azarni 5 gün içinde
teslim edi]mediği lakdird€ hasla dosyalan kapatılacağmdan herhangi bir ijdeme yapılmayacaknr.
7-Ahmlaİ http: //www.agriihal€.gov.trl ad re§li Ağrı valiliği ihale Yönetİn si§t€minden de ilan edilm€ktedir,
8-AItm konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücreısiz yapılacaktır.
9_E-posta adresiniz satlnaımaya verilirse. 1üm almılar eşzamanll olaİak e-posta 0zerinden de ilaİ edilmekledir.
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KOMBİNE POSTERİOR TORAKOIOMBER SPiNAL STABiLiZASYON
sisTDMİ ŞARTNAMESi __ 1pz, ,13ç

1. implaıtlar titanyum mat€İyglinden imgl edilmiş olmslıdrİ.
2. set hem p€diatlik hen erişkin etabilizasyon sist€mteri ile tombine kullanılabilmelidir.
3. si€tem tianspedüüler sabit ba9lü]r (monoaksial), açılandırılabilİ başlı}lı (poliaksiaD standaİd ve

monoaxral ıisthesis, polyaxral ]isthesis vidatan, iüak vidalan, saclal vidalaı,(monoaxıal, polyaııal,
listhesis), kanüllü vidalar(potyaxial, listhe§is), açülandinlabitiı genişleyebilen viaalar, sakrai
konnekti'rler, illiac konekİjI, rcd ve tİansvers bağlant ar ofis€t koneküii, hemiephencal(I başlı) üdah;,
vida-rod konektörleri, hooklar(poiyaxıal, monoaxral), ıodtar, vida stapleleri, tranvers r" t.5ı""tİ
rodlarından oluşmuş olEalıdİ.

4. slst€mde (tüm sisteme uygun v€ §ist€m vida çap ve boylarındd aynca uçlan çentikli(eelf ıtıilling)
olmayan vida bultınnalıüı.

5. TRANSPEDiKÜIJRüDALAR:
a- Vida çaplalı: hem monoaksial hem de poliaksial olarak 3,6- 4,0.,1,3,1,35.4,4-4,5-5.0-5,5-6,0.6,2-6,5.7,o-
7.5-8,0 vc 8.5mm Çaplarında otma[ıdr.
b, Vida boyla.ı] monoa.ksi,t olaIaİ 20,25,30-35-40,45-50-55.60-65-7o-75.80 mE Poliaksial ola.ak 20,25-
30.35-.10-.15-50-55-60-65-70,?5-a0 nm boylannda olmahdlr.
c- Listhe§is vidaiaİr; monoaksial ve poligksial olarak,3,5-,1,o-4-4,5-5,o-5,5-6,0,6,5-7,0.7,5,8,0 ve
8,5mm.çaprnda, monoaksial ve poliaksiıl olarak 20,25-30-35-40-45-50-55.60-65-70.75-8omm bovlarında
olmalrdıı.
d-sakİal vidalari6,0-7,omm çapDda 25-30,35-4o.45,50mm boylannda olma]rdıİ.
e,llliac vidalar;4,o-5,0 çap 40-45-5omm boy ve 7,0-8,0.8,5mm çapmda 45.50-60-?0-80-90.1oOmm
boylaıında olmalrdır.
f-Kaniiüü vidalar: 4,0,.1,5üm çap için 25-30,35-40.45-50 boy ve 5,o-5,5-6,0.6,5-?.o-7,5-8.0-8,5mm.çap için
25,30,35-40-15,50,55,60 mm boylarında olmalıdrı. Ayııcı aynr çap ve boytaİde kaniillü listhe;;e
kant]ıtlü I vida §eçeneği bulunmalrdır.
g- Poliak§ial Vidalar 360 derece rota§yon,4o d€rece deüasyon yapabilmelidir.
h-Vidalar §emi §elftapping dişli olmaldlİ.
ı- Vida ba9laİıo,,, her iLi yanrıda ıod bağlaıhsı sıİasmda özel aletleri il€ güçlü ya},lamay, sağlayacak
çcntitr ve nokta girintiler olmalı.
i, Taşıma t€paisi içind€ çap ayrımünr kolaylaştrrmak üzeı€ h€r çaptaki üda başı ayn ren}leıcle
rcnklendirilmiş olmalıdır. Rentlendirme yöğt€minin toksin maddeteı ıçeimedigı belgeleDmetaiı.
j,Türn vida vc rod kilitlemo §istemIeri ü§tten olmalrdı".
k- Vida knit mekanizmasl t€k parça olup,(Tapered LocDeş zaman]r kütleme ile hem o}.na, beşı heo de
rodu ayru anda kilitlemeli olmalrdrı.
l- Poliaksiyal vidalann tornavida başlrğl hekzagonal o]maİdır.
m-Vidalal çift hatveli olmalıüİ.
n,Aynca sistemdeki üda boylarına uygun 6elJ tapping olmayaı monoaksiyel, monoa}siyel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel iisthesis vidalar bulunmalıdır.
o,Sist€mde §ement göndericili vida bulunmalld[.vidalann yanlaıdan 2, 3 ve 4'er deüui §€çenek]eri
olmalıdıİ.Vidalsİ 5,5-6,0-6,5-7,0.7,5-8,0-8,5mü,çapmda ve 35-40.45.50.55-60 mm boylalmda oımalrdıİ
p-Ayrıca sement göndeİici sist€m s€t içerisinde bulu.malıdıİ ve §ement gijnderici tabanca.ın haznesi tüp
geklinde olup yay]r meLanizma ile iglev görmeli,ba§nç dayanrklr olmalıdıı.Sement göndenci kanal
flexible olmahdır.
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d Transveıs rod bağlantüları hem açlandınlabilir ve eklenli hem de tek rodlu ve eklemsiz

olmalıdİ.
b) Tüm transvers bağIanhlann kilitleme mekanizmasr üstten oldalrdtİ.
d Tlan§vers bağlantı İodlan 40-100 mm de s'er mm büyüm€tidiİ.
d) Aç andırılabilir transvefs bağlantr manerı.aer üç düzlemde (lerigeri-sağ-sol ve kendi etrafında )

haİeket imkanı s9ğlamaİdİ.
e) Eklemli tTansver§ bağlanh İodları n boylan 40 ite ı0o mm aİasında ve u?ayabiliİ olmalrdıİ.

|2.

l3,Uzun kafah vidalann ve I başlı vidalann boyuılarrnr kıımaL için bü taraftgki çürıtryı içine alAcak dar bil
alet lazın ve bu alet vida boynunu. çentiL yerine kadar vida kalaslnı t€k tarafh olaİak içine alabilmeü.
14. set içind€ torokal ve lomber v€rtebralar için düz ve eğimli olna} iizere 4 çeşit tİ9nspeütü yön pmbu
bulunnahdıı.



l5. Her boy ve çap için toİaka1-Iomber veİtablarda kullanmak için en az 6çeşit tep (drilD bulunmalıdır.
l6.Tran§pediküler widanrn yolunu kontml etmek için toplu düz pedikiiıler rehber telinin yaru srra açü t plu
pedikiiıler ıehber teli de olmalıdıı.
l7,tn situ ıod kıvıncılar rodu obük otarak yakalayabilmeli
18.Rodu lida/çengel'e yaLlaştrıacak bir düzrnek olmalı.Gockeı)Bu düzeneğin yerine yeılegtiıildüt€n son a mde
bastııan kollar çkilecek üdanrn kafasının hemen yanrndan eıiı uzgkLkta başlamalı, 6mm' den lazla da
ta9mamalı,
ıg.ftanspediküler vidayl süarken L koiu},ucu kulıanma]ı(heE uzun hemde kr§a kafa lı hemde t baştı vida için)
20.Hem vida hem de çengelleıde kııllanülabilecek ıod çatalı olmalı,
2l.Transpediküleı vidalaır yaklaştncr(Compİessor) ve uzaklaştüncl(Distractoı)olup btbinne paİalel açma
kapama yapıp tek elle kullanmaya izin vereü otohatik kilit §istemine sahip olmaLdlİ.
22.İnce(a,5 ve 5,5 mn'lik üdala! içi ve kaLn (6,5mm'lik üda içid, üstünde 6'er mm'de biİ çentiği olan mesafe
ölçilıtii, 6cm'de stDplu künt uçlu (vida uçlJ ç3lrcı olmalı.
28-Uzun (6 cm'lik), kesiti yuvaılak ve hekzagonal olan biz olmalr.
24.set içinde 2 adet düz ve eğn bnİe probu olmalı,
26.set vida§ı için hem set vidaBınrn düşrresini engelleyeceL yapıda bir ha§sas. bilyalr uçlu toİnavida, hemde
güçlü sı}mak için T şeklinde eapı olan düz uçlu tornaüda bulunmalrd]r.
26.Tran§pediküler uda nuti s*ma} içinr0,5 vel2,5NM toİLlu el aleti bulunmalıdır.
2?-Multiak§iyel transvers bağlantılan sümat için 4,svE 6,0 nett n giicilnde torklu el aleti bulunmalıdır.
z8.Sistemde t€kli ve çiJt]i domino bulunrnahdır.
2g.sette 2 adet güçlü İot tutucu olmalıdİ.
30.Tüm implantiann üzerinde oİijinal seri no.su ve boyutıan yazılı olma]ıdİ.

v 3l.Tün malzemelel lizednde inalat4ı fiımanrn adr veya amblemi buluınalıdr.
32.Tiiün malzemeleİ oda §ıcaklt]İda saLlanabilmeli ve uy8un konteynerlerde taşünacsk ve saklanabilecek
9eknde olnaİdıı.
33_Tüm implant ve uygulama seti uygun konteynerlerde tespit ediımiş şkilde bulunmıİdrr.
34.Rod Makasııın üzerinde 3,0-3.2-3,5-,t.0-1,5-5,0.5.5-6,0,6,5 çaplanndaki rodla]ıı herbiİini çapgksız
kesebilmek için ayn ayn yuvalan büunmalıdıI.Aynr zamanda ist€nilen tordotik açıyl vercbilmek için üzİrinde
mekanizma bulunmalrdrı.
36.sist€n uzun segnent ve dej€neratif ameliyatlar yapmaya uygun olma]ıdır, Bu si§t€m için gerek]i el aletleri
aşağldaki gibi olxoalıdıİ.

a)Vertebral kolonun manipiiılasyonu veya vertebraların derotasyonuna izin veren €l aletlerinin olduğu
aynca biİ s€t o]malıdrİ.
b)Bu uygulama seti ile derotasyon, redüksiyon ve translasyon yapılabilnelidiı.
dsette aynca bilateİal apikal vertebıal derotasyona izin veİen a]et seti bu.lrınmaL, bu say€de vertebralar
bilateral olarak blok halde derote edilebilmelidiı.
ÖHer iki tip koİela§yonda kulaniabilen derotasyon tüpleri olmalıdıJ.
e)Vidayı yan yüzeyleriİden yakalayan esnek mandallar vida başrna kilitlenebiimeİdir.
oEsnek madallarün içerisinden geçed tüp çubuklaİ si§temin düz ve haİek€tsiz duİmasınr sağlamalrd]İ.
g)Tüplere bağlanan çoklu krskaçlar ile de segmental ve verteblal kolonun deİotasyonu yapılabilmelidiİ.
h)Rodu yakalamaya izin veren hareketli peısuadel tüp s€tin içerisinde olmalıdıı.

- 37.si§t€nde4.5,5,5-6,0 çapla.rndaki rodlara uyümlu hegmgonel baglıklı ayn ayıı çeviııicilef bulunma]rdü.
38.Ti]ün nalzemeleİ ve konteynerleİ st€riliza§yona dayanr}L olmalıdır.
3g.sistenin tüm paiçatarl birbirine uı,umlu ve t€k maİka olmalrdır.
4o.sistemin ürün sorumluluk poliçsi bulunmahdır.
4l.sistemin Biyouyumlırluk, biyomekanik ve dinam,k testlerı bulunmalrdrr. ihale slrasmda ibraz edilmelidiİ,
42.Implandaıın CE belgesi olmalıdrr.T'iio iirünle! Ulusal Bilai Bankasına kayrtlr olmalıdrı.

P-"{ - 1o2.2_3o-tt*rs Lq\a^{\ _ 4o2. 3tO

TEKL|F VEREN F|RMALAR TEKLiFTEN 1 SAAT öNcE IlrALzEIrlEYi GET|REREK oNAY ALACAKT|R

AKsi TAKDlRoETEKLiFl GEçERsiz sAYlLAcAKT|R.
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1. Tüm cerrahiVe acil (gö. harıç) 8irişimsel, yarl 8irişimselve girişimsel olmayan opela§yonlar ile
aç|k Ve kapalı yaralarda l(ullantma uYgun olmalldır,

2. Ürün en a, 2omlU t.ombin ile toplamda en az 58oo|U aktif hemostatik biıeşen içermelidir.
3. 0rijn karlştlrmaya 8erek olmadan doğrudan kullanıma ha2lr olmalldlr. cerrahi işlem 5lraslnda

ameliyathanede ha2lr bulunan yardlm.| ürünler ile kullanllabilir olmaİdlr,
4. Ürün düıgün olmayan yOzeylerde topıkal olarak uy8ulanabilmelidir.
5. Ürün kIlcalslzlntllar, arterVevenöz kanamalardahıIolmak üze.e girişimseI, yan8iri§imselVe

8ırişimsel olmayan operasyonlarda kü]llanlma uy8un olmalıdlr.
6. 605n açerisinde kanama durduru.u etkisini gdstelebilmeli Ve tekrarla uygulanabilmelidi..

BüYük debili kanamalarda 8erektiğinde ba§lnç uv8ulamasl eşlağinde de uygulanabilmelidir.
7- Ürün etki 8ö§te rme5i bek|enen süre içerisinde kanama bö|ges inde jeIatin kapatlclbir katman

oluşturarak kan aklşlnl en8ellemeli, içe riğindeki faktörlerle hastanln İa5kat sıstemini de
hlzlandlrarak fıbrin pIht ılaşm ayl 5ağlaya n özellıkte olmal|dlr.

8, Ürün tam ya da klsmi plhtllaşma faktörü eksi*liği olan Ve heparınize hastalarda
uy8ulanabilme|ıdir.

9. Ürünsert,yumuşakveBlakdokularauy8ulanabilmelidir.
10. Yaraya entegre olmayan ürün yumuşaı bar irri8asyon ile hemostatik oluşumu zedelemeden

uzaİlaştlrllabilmelidir.
11- Ürün, uygulama alanlnda çevle doİulara bulaşmadan, kanama durdurucu etkisini uygulandlğl

yerde göstermelidir.

12. Ürün vücut dokulanYla uyumlu olmalldlr.
13. Ürün biyolojik olarak uyumlu, bivoçörünürlüğe 5ahip olmalld|r.
14, Ürün en a2 1ml hacmınde steril viya llerde ak|şkan olarak sağlanabilmelidİ.
15. Ürünün 2 güne ıadar +2 ila +8"c arallğlnda, 12 saat için +25"c derecede saklanabilmes|

8erekmektedir.
16. Ambalajlaçllarak bütanlüğü bozulmaYan ürün, §aklama koşullarlna uy8un şeİilde

sa*landlğlnda özelliğini kaybetmeden tekrar İullanlIabiımelidir. saklama koşullan ambalaj
üzerinde tarif edilmelidir

17. son kullanma ta.ihiteslim tarihinden itıbaren en az 24 ay olma|ld|r.
18, T.c.sağlık Bakan|lğl taraflndan onaylanm4 Ürün Takip sistemi kodu ve teknik o2elliklen

beli.tilmeli, sak|ama koŞul|an Ve barkotlafl baslll olarak teslim edilmelidİ,
19, Malzeme orijinal ambalajlnda teslim edilmelidir. Ambalailar üzerande sterılızasyon tarihi veYa

son kullanma tarihi,lot veya seri numarasl i|e refelans numarasl bulunmal|dlr,
20, Malzeme ü2erinde Türıçe kullanma kllavuu u bu]unmal|dlr.
21. MalzemelerinorijinaıambalajlndakibilgileryürürlüktekiTlB8iciHAzYÖNETMtLiĞi

koşullanna uymalI Ve Türkçe olmalldIr.

't*ffitrW
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l0 CC SPoNGioZ ALLOGRAFT TEKNiK ŞARTNAMESi = ,1gzcqc

1.10 cc nin tamamı tek kuhıda olmalıdır.
2.oZ100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum folyo içinde olmalıdır.Bu da
kutu üzerinde yazmalıdır.
4.UBB kaydı olmalı ve bu belgelendirilmelidir.
5.Insan dokusu ile %l00 uyumlu,biocompatible olmalıdır.
6.osteoconduktive ve osteoinduktive olmalldır.
7 .En az l yıl miadlı olmalı ve bu kutunun iizerinde yazmalıdır.
8.İhaleye katılan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerekli enfektif testlerinin yapı|mış olduğu belgelendirilmelidir.
l O.Ürün,kataloglarıyla ve yayınlanyla di.iıya çapında tanıtılmış olmalıdır.
l 1.oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
l2.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
l3.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamahdır.

TEKL|F VEREN FiR ALAR TEKL|FTEN 1 SAAT öNcE ıtALzE EYi GET|REREK oNAY
ALAcAKTlR AKsl TAKDlRDE TEKLlFl GEçERslz sAYlLAcAKT|R
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FLEX GREFT B_c TÜREVI =SG1110

ı TeklifedilecekolankollajenmembrankompleksleştirmeyoluylabağlanmışHyalu
ronikAsitilesafateIokollajentemellibioabsorbablebirmamu]o]malıdlr.

. Mikrokristalinyaplsıilesığırdaneldeedilmiş tip 1atelokollajenoImalldır.
(Domuzkaynaklıürünlerteklifedilemez]

. Ürün %0.9 saline (serum fizyolojik) ilehidratlaşmalı,
başkabirişlemeihtiyaçduymadankullanılabilmelidir.

ı saline ileıslandığındatemasettiğiyüzeyintam şek]inialmalıdlr. csF
vekonnektifhücrelerebirbariyeroluşturarakbirkaçhaft a [ 3-4
)boyuncakalmalıveotologbağlayıcldokutarafındanyavaşçaparçalanlpyerdeğişt
irilirkendokurejenerasyonuiçinbirklIavuzolarakhareketetmelidir

o Ürünkesilebilmeli,rahatlıklaform
alabilirnitelikteolmalldırveantibiyotikliçözeltiiçerisindenemlendirilebilmelidi
r.

. Ürünbakteriyostatikolmalıveantibakteriyelbiretkiye5ahipolmalıdlr. Bu
özelliğiklinikçallşmalarileispatlanmalıdır.

. HyralüronikAsit, MagnezyumSodyumHyrolüronatşeklindebağlanmalı,
salınlmyavaşyavaş 3-4 haftaiçindeolmalldır.

. soğukzincirgerektirmemeli, kuruolarakpaketlenmeli,
odasıcaklığndamuhafazaedilebilmeliveçokkısabirsüıedehazırlanıpkullanılabi
Imelidir,

. Ürününspesifi kuygulamalariçinfarklıboyutlarıolmalıdır.

. Tok5ikyadamutajenikoImamalı, insandoku5unauygunbiouyumluolmalı,
naturel dokuyauyumproblemiolmamalıveuyumsürecihlzholmalıdır.

. Tüm hasta 8ruplarlna( Yetişkin, çocuk Vs. )
aylrtedilmeksizinkullantlabilmelidir.

o 2yılrafömrüolmalıdır,
. UBB ve SUT koduo!malıdır.

TEKLiF VEREN FiRirALAR TEKL|FTEN 1 SAAT ÖNcE ıllALzE EYl GET|REREK

oNAY ALACAKT|R AKsl TAKD|RDE TEKL|F| GEçERslz sAYlLAcAKTlR
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caııhi.iuır.


