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ı_Tekliflerin en geç son ıeklifverme krihi ve saatin€ kadar Sannalma Biİimine veya görevlilere verilmesi
gerekmektedir.
2-Teklifler (rakam ve yazl ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
}UBB Kodu ve sUT Kodu be|inilmeyen tekIifler değerlendirme dışl kalacaktıİ.
+Ödemeler l80 gün içerisinde yapl|acakhr,
rFiili olaİak L,ullan!|acak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağ|ndan ameliyatıa kullanılan malzeme ve adedi

kadar falura kesilecektir.
6Dökme olaİak geliri|en ve ameliyattan sonfa kullan l ldlğl belIi olan malzenelerin baİkodlan azami 5 giin içinde
tes|im edilmediği takdirde hasta dosyalaı kapahla€ağından hefhangi b} Mem€ yapdmayacaktlr.
7_Alımlır http://w**.agriihıl€.gov.trl .d.esli Ağn valiliği lhıle Yönetim si§t€mlnden de ilin.di|mekt€diİ.
&Ahm konusu cihaz ise egitimi ha§ıanenizd€ ücretsiz yap!lacaklır.
g-E-posıa adresiniz saltnalİnaya veriliİse, tüm ahmlar e§zamanlı olarak e-po§ğ üzerinden d€ ila. edilmekıedir.
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KOMBINE PO§TERIOR TORAKOLOMBER SPİNAL STABİLiZASYON
sisTEMİ şARTNAMESi ,1§2^. 135

1. İmphntlaİ titanyum materyalinalen imal edilniş olmalıdır.
2. set hem pediat k lıem erişkin stabiiizasyon sistemleri i]e kombine kullanülabilmelidiİ.3. Sistem tİanspedikülel §abit başlık]r (monoaksiaD, açılandrılabilir başhklı (poliaksiaD standald vemonoaxral listhesis, poiya-iral listhe€is vidalan, i]liak vidaralı, sacrai vidala",t-."o"*rrı, p.rylr."ı,listhesis), kaniıllü vidalar(polyaxial, listhesis), açrlandinlabiliİ genişleyebilen vidalal. sakfalkonnektöılel, illiac konektöı, ıod ve tıansvers bağlantılar offset konektııl, henispheıcalo ı"ş» -i"i".,vida-fod konektijllei, hooklar(potyaxral, monoaxıal), fodlaı, üda stapleleri, tranvers "" ı"ei""i,

rodlanndan oluşmuş olmalrd]ı.
4. sistemd€ (tüm sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylarında) alı,rca uçlarr çentü]i(self dİi]]ing)

olmayan vida bulunmalıdrr.
5. TRANSPEDiKÜLDRüDAI-AR:

a- \'ida çaplaİ.: hem monoaksial hem de poliaksia] olaİak 3,5- .0,0-4,3-4,35-1,1-.1,5-5,0-5,5.6,0-6,2-6,5-7,0-
7,5-8,0 ve 8,5mn. Çaplaİrnda olmalrdlr.
b- \'ida boyiarr: monoak§ial olaİak 20-25-30-35-,10-45-50-55-60-65-70-75-80 mm Poliaksial otarak 20-25-
l0-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylarında olmaİ&..
c- Listhesis vidalan; monoak§ia] ve po]iak§iat olarak,3,5.4,0-4-.t.5-5,0-5.5-6,0-6.5-7,0,7,5-8,0 ve
8-5mm çaprnda, monoaksial ve poliaksial olaİak 20-25-30-35-40-45-50,55-60-65-70-75-80mm boylannda
oiaaldrı.
d-Sakral vidalati6,0.7,0mm çapında 25-30-35-40-.15-50mm boylarında olma]rd]İ.
e-Iliac vidalaI;,l,0-5,0 çap .10-45-50mm boy ve 7,0-8,0-8.5mm çaprnda 45-50-60-?0-80-90-1o0mm
boylannda olmalıdır,
f-Kanüllü vidalar; .1,0,4,5mm çap için 25-30-35-40,45-50 boy ve 5,0-5.5.6,0-6,5-7,o-?,5,8,0-8.5mm.çap için
25-30,35,40-,15-50,55-60 mm boylannda olınalrdu. Ayrrca aynr çap ve boylarda Laniiüa listhesis-ve
kanijn]ü I vida seçenea bduıma]ıdu.
g, Poliaksial vidalar 360 delece lotasyon,40 delece deviasyon yapabilmelidiİ
h-Vidalaİ semi selftapping dişli olma]rdlr.
r Vida başlannn her iti yaııııda rod bağlantrsr srra§rnda özel aletleri ile güçh yakalamal,r sağlayacak
çentik ve nokta giİintilel olmalr.
i Taşrma t€psisi içinde çap aynmml kolaylaştrımak üzeİe he, çaptaki üda başr ayn ren}lelde
renLlendirilniş olmalrdu. Renİleİdirme yönteminin toksin maddeleı içernediğ belgelenmelidir.
j-TüIn vida ve rod kilitleme sistemleİi üstten olmalrdıİ.
k,Vida ldlit mekanizmasr tek parça olup,(Tapered l,ocDeş zaman]ı kilitleme ile hem oynar başr hem de
rcdu ayıu anda kilitlemeli olına]rdıı.
l, Poliaksiyal üdaların tornavida başlrğl h€kzagonal olmalrdır.
m-Vidalal çift hatveli olmalrdıı.
n,Aynca sistemdeki vida boylanna uygun seJf tapping olmayan monoa}siyel, monoaksiyel listhesis,
polyaksiyel, poiyaksiye1 listhe6is vidaiar bulunmahdır,
o-sistemde §ement göndericili vida bulunma]ıdır.Vidatann yaDlaİdan 2, 3 ve 4'er de]ik]i eeçenekleri
o1malıdıı.Vidalar 5,5,6,0,6,5-7,0-7,5-8,0-8,5mm.çaplnda ve 35-40-45-50-55-60 rnm boylannda olİıalrd[
p-Ayrrca sement gönderici §istem set içerisiıde bulunmaİdr ve seoent gönderici tabancanm haznesi tap
şeklinde olup yaylr mekanizma ile işlev görmeü,basrnç dayaıırklr otmdrdr.Sement gönderici kanal
flexible olmahdır.

op. 0i. unİ XAıiR^il^ıi
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|2. TRANSVERBAĞLANTILAR;
d Transvers rod bağlantrlan hem aç,landır:rlabilir ve eklemli hem de t€k İodl

olınalıdr.
b) Tüm tlansvels bağlant aİm kilitleme mekanizması üetten olmahdrr.
c) Transvers bağlantı roüaİ 40-100 nm de 5'er mm büyümelidiİ.
d) Açılandınlabilir tİansvers bağlantı mane!.rasl üç diizlemde (i]erigerisağ-sol ve kendi etlafinda )

hareket imkanr §ağlağralldlİ ,

e) Eklenli tİan§vers bağlantı rodlanİİİt boylan 40 ile l00 mü alasında ve uzayab n ohalıdır.

13.tlzun kafalı üdala.m ve I başlr Yidalann boyunlarlnı krrmak için biİ taraftaki ç Ontıyı içine alacak daı bil
alot lazlm ve bu alet vida boynunun çentik yedne kadar üda kafasrfu tek taİaflı olarak içine alabilme]i.
14. set içinde toroka] ve lombef veİt€blalaf için düZ ve eğmli olmak üzeİe 4 çeşit tİanspedüijıl yön probu
bulunmalıdır.



15- Her boy ve çap için toİakalıomber vetablalda kullanmal için en az 6çeşit tep (dİilD bulunma]rdır.
l6.Tlanspedikülol vidanm yolunu kontrol etmek için toptu düz pedikiiler rehler tetinin yanr sıra açir toplupedikülel Iehbel t€]i de olınalrdır.
l?.In situ fod k ,]İrcllar ıodu obtik olarak yakalayabilmeli.
r8.Rodu vida/çengeLe yaklaşbİacak biİ düzenek o]ma]r.(Rocker)Bu düzeneğ|rn yerine yeİleştiİildikten §onİa İodabastran Lollar çekilecek vidanın kafasrnrn hemen yarırndan srfiI "r.tırtt. ı"şı".rır, 5mm' den fazla da
taşmamalr,
rg.Transpedikülel vidayl sıkaİken L koİuyucu ku]lanma]ı(hem uzun hemde krsa kafa 1r heode I başll vida için)
20,Hem vida hem de çengellerde kullanrtabilecek rcd çatalr o]mal.
2l.TIansp€dikiiler vidaları yaldaştıİıc(Comple§sor) ve uzaklaşhIıc(Di§tactor)olup btbiİine paralel açma
kapama yaprp tek elte kullanmaya izin veren otomatrk kilit si€temine sahip olmaldr.
22,Ince(4,5 ve 5,5 mm'lit vidalar içid ve İalın l6,5Dm'[k üda içid, ü6tü;de 5'eİ mm'de bn çentia ohn mesafe
ölçiilii. 6cm'de stoplu künt uçlu (vida uçlu) çakrcı olmall.
23.Uzun (6 cm'üD, k€siti yuvaİlak ve hekzagonalolan biz oİna]r.
24.set içinde 2 adet düz ve eğTi lenke pİobu olma]r.
25,set vidasr için hem set üdasmrn düşmesini e.rgeüeyecek yaplda biı hassas, bilyalı udu tornavida, hemde
güçlü sümak için T şeklinde sapr olan düz uçlu tornaüda bulunmalrdİ.
26.Tİanspedikülel vida nut'ıır srkmak içinr0,5 ve12,5NM to.klu el aleti bıiunma]rdır.
27-MuJtiaksiyel transve^ bağlaİt aİı sr}nalr için 4,5\.E 6,0 ne}ton gücünde torklıı el aleti bıılunmalrdf.
28.Sisteİnde t€kli ve çiftli domino bulunmalıdıİ.
2g.sette 2 adet güçlü lot tutucu olma]rd".
30,Tüm implantlaİın üzerinde orijinal seİi no.su ve boyuttan yazü olmalrdlİ.
31.Tüm ınalzemeler üzerinde imalatçr fumanrn adl veya amblemi butuımaidır.
32.Tiim malzemeler oda srcaklığ'ında saldarıabilmeli ve uygun konteynerlede taŞınacak ve saklanabilecek
şekilde olma]rdt.
33.Tüm implant ve uygulama §€ti uygun konteyneılerde tespit edilmiş şekilde bulunmalrdr.
34.Rod Makasrnrn az€rinde 3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5.0-5,5.6,0-6.5 çaplanndaki lodlalrn hefbirini çapalr§rz
kesebilmek iÇin ayn ayrı yuvalan bulunma]rdf.Aynr zamanda i§tenilen lordotik açı},r verebilmek için üzerinde
rnekanizma bulunmalrdu.
36-sistern uzun segnent ve dejeneratif ametiyatlar yapmaya uygun olmalrdlİ. Bu §istem için gerekti el aletleri
a9ağıdaki gibi olmalıdf .

d\ieıtebra] kolonun manipülasyonu veya vertebralann d€Iotasyonuna izin veren el aletlerinin olduğu
aynca bir §et olnalıdır.
b)I}u uygularna seti ile derctasyon, ıediik§iyon ve tlanslasyon yapılabilmelidir.
c)Sette aynca bilat€İal apikal vertebİal derotasyona izin veren alet seti bulunma]r, bır sayede vertebİalal
bi]ateral olaıak blok halde darote edilebilmelidfu.
d)Hcr iki tip koIelasyonda kullanrlabilen deİotasyon tüplefi olmalrdrİ.
e)Vidayı yan yiizeylerinden yakalayan esnek mandallar vida başrna kilittenebi]nelidiı.
f)Esnek madalların içeri§inden geçen tüp çubuklaİ €i§temin düz ve haİ€ketsiz duİma6ın1 §ağlamalrdıİ.
dTüpiere bağlanan çoklu krskaçlar ile de segmental vc vcrteb.al ko]onun delotasyonu yapılabilme]idir.
DRodu yakalamaya izin veİen harcketli persuader tüp setin içerisinde olmatıdır.

37.Sistemde4.5-5,5-6,0 çaplarrnda}i rodlaıa uyumlu hegzogonel başLkL ayn ayrr çviriciler bulunmalrdır.
38.Tüm İıalzemeleI ve konteyneflel sterilizasyona dayanrklı olna]rdrr.
3g.si§temin tüm parçalarr birbirine uyumlu ve tek marka olma]rdrr.
40.Sistemin üIün sorumlulu} poliçesi bulunmalıdır.
4l.Sistemin Biyouyumluluk, biyomekanil r e dınamık testleri bulunmalrdu, Ihale sırasında ibraz edilmelidir.
42.Implantlaiın cE belgesi olmalrdır.Tiiun iiriinlel Ulusal Bilgi Ban}asma ka}.rth olİnairdr.

ROT= 162. 236
ıco-.\s BE\§+ \_- 4o2 . 3{O

Hffi"-4H

TEKL|F VEREN FiRı,ALAR TEKLiFTEN 1 SAAT ÖNcE MAtzEirEYi GETiREREK oNAY ALACAKT|R
AKsi TAKDıRDETEKLlFl GEÇERslzsAY|LAcAKT|R.



sUT KoDU :pRa435 HEMosTATiK AKlŞKAN TRoMBjNLi {EN Az 2000 lU TRoMBiN içEREN) : o Al+ 43 t
1. Tüm cerrahiVe acil (göz hariç) gjrişim§€l, yarl girişimselVe girişımsel olmayan operasyonlar ile

açıl( Ve kapall yaralarda ku|lanüma uYgUn olmalldIr.
2. Ürün en az 2o0ollJ trombin ile toplamda en az 58oolU aktif hemostatik bile§en içerm€lidir.
3. Ürün kanştlrmaya 8erek olmadan doğrudan kullanıma hazlr olmalldlr, cerrahi işlem slras|nda

ameliyathanede ha2lr bulunan Yardlmcl ürünler ile kullanılabilir olmahdlr.
4- Ürün düz8ün olmayan yü2eylerde topikal olarak uygu|anabilmelidir.
5. Ürünkll.alslzlntllar,artelVevenözkanamalardahilolmakü2e.e8irişimsel,yangiriŞimselVe

8irişims€l olmaYan operasyonlarda kullanIma uygun olmaıd.r,
6, 60sn içerisinde kanama durdurucu etkisini gö5tere bilmeli Ve tekrarla uy8ulanabiImelidir.

Büyük debili kanamalarda gerektiğinde baslnç uygulaması eşliğinde de uygulanabilm€lidir.
7. Ür'n etki göste rm es i beklen en 5üre içerisinde kanama böl8es inde jelatan kapatlc| bir katman

oluşturarak kan aklşlnl engellemeli, içe rığindek i fa ktörle rle hastanln kaskat sistemini de
hlzlandlrarakfibrin pıhtllaŞmayl 5ağlayan özellikte olmalldlr.

8. Ürün tam ya da klsmi plhtllaşma faktörü eksikliğıolan Ve heparinize hastalarda
uygulanabilmelidir.

9. Ürünsert,yumuşakve§lakdokularauYgulanabilmelidir,
10. Yaraya entegre olmaYan ürün Yumuşak bir İrigasyon ile hemostatak oluşumu zedelemeden

uzaklaştlnlabilmelidİ.
11. Ürün, uygulama alanlnda çevre dokulara bulaşmadan, kanama durdurucU etkisini uygulandlğl

ye.de göstermelidir.

12. Ürün Vücut dokulanyla uyumlU olmahdlr.
13, Ürün biYolojik oıarak uyumlu, biyoçö2ünürlüğe sahip olmalldlr.
14- Ürün en az 1ml hacminde steril Viyallerde aklşkan olarak sağlanabilmelidi..
15. Ürünün 2 güne kadar +2 ila +8'c arallğlnda, 12 saat için +25"c derecede saklanabilmesi

8erekmektedir-
16. Ambalajlaçllarak bütünlüğü bozulmayan ürün, saklama koşullanna uYgun şekilde

5akland|ğında özelliğini kaybetmeden tekrar kul]anllabılmelidir. 5aklama koşullarl ambalaj
ü2erinde tarif edilmelidır,

17. son kullanma tarihiteslim tarihinden itibaren en az 24 ay olmalldlr,
18- T.c.sağllk 8akanllğl taraflndan onaylanmlş Ülun Takip sisteml kodU Ve teknil ozelİklera

belirtilmeli, saklama koşUllan Ve barkotlan baslll olarak tesİim edilmelidir,
19. Ma|zeme orijinal ambalajlnda tes|im edilmelidİ, Ambalajlar üzerinde sterilizasyon ta.ihi V€ya

son kullanma tarihi, lot Veya seri numaraslile referans numaraslbulunmaİdlr,
20. Malzeme üzerinde Türkçe kullanma kllavuzu bulunmalldlr.
21. Malzemelerin orıınal ambalajlndaki bilgiler yürürlükteki TlBBi ciHAz YÖNtTMELiĞi

koşullanna uymall Ve Türkçe olmalld,r.

cİr.lİ.ltjrl,
or



10 CC SPoNGioz ALLOGRAFT TEKNiK ŞARTNAMESİ.dQ2cuo

1.10 cc nin tamamı tek kuhrda olmahdr.
2.%100 insan kaynaklı (allogreft) olmalıdır.
3.Etilen oksit yada gama sterilizasyonlu aliminyum lolyo 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 olmahdır.
7.En az 1 yıl miadlı olmalı ve bu kutunun iizerinde yazmalıdır.
8.İhaleye katlan firmanın yetkili bayilik belgesi olmalıdır.
9.Gerekli enfektif testlerinin yapılmış olduğu belgelendirilmetidir.
l0.Urün,kataloglarıyla ve yayınlanyla dtinya çapında tanrtılrnış olmahdır.
l 1.oda ısısında saklanabilir olmalıdır.
12.Ürün ambalajı içerisinde hasta takip formu bulunmalıdır.
l3.Ürün ambalajı gereği daha az yer kaplamalıdır.

TEKL|F VEREıı FlR ALAR TEKL|FTEN l SAAT ÖNcE IİA[zEtiEYl GET|REREK oNAY
ALAoAKT|R AKsi TAKo|RDE TEKL|FI GEçERsiz sAYlLAcAKTlR.
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FLEX GREFT B-c TÜREVi _ S q 11+o

. TeklifedilecekolankollajenmembrankompleksleştirmeyoluylabağlanmüşHyalu
ronikAsitilesafatelokollajentemeilibioabsorbablebirmamulolmalıdır.

. Mikrokristalinyapısıilesığürdaneldeedilmiş tip 1 atelokollajenolmalıdır.
(Domuzkaynakllürünlertek]ifediIemez)

ı Ürün Yo0.9 saline (serum fizyolojik) ilehidratlaşmah,
başkabirişlemeihtiyaçduyrnadankullanılabilmelidiI.

. saline ileıslandlğlndatemasettiğiyüzeyintam şekliniaimalıdlr. csF
vekonnektifhücrelerebirbariyeroluşturarakbirkaçhafta ( 3-4
)boyuncakalmallveotologbağlayıcıdokutarafındanyavaşçaparçalanlpyerdeğişt
irilirkendokurejenerasyonuiçinbirktlaVuzolarakhareketetmelidir

o Ürünkesilebilmeii,rahatlıklaform
alabi]iInitelikteolmaildırveantibiyotikliçözeltiiçerisindenemlendirilebilmelidi
r.

. Ürünbakteriyostatikolmalıveantibakteriyelbiretkiyesahipolmalıdlr. Bu
özelliğiklinikçalışmalarileispatlanmalıdır.

. HyralüronikAsit, MagnezyumSodyumHyrolüronatşeklindebağlanmalı,
salınımyavaşyavaş 3-4 haftaiçindeolmalıdlr.

. soğukzincirgerektirmemeli, kuruolarakpaketlenmeli,
odasıcaklığındamuhafazaedilebilmeliveçokkısabirsüredehazırlanıpkullanılabi
lmelidir.

. Ürününspesifi kuygulamalariçinfarklıboyutlanolmalıdır.

. Toksikyadamutajenikolmamall, insandokusunauygunbiouyumluolmall,
naturel dokuyauyumproblemiolmamalıveuyumsürecihızlıolmahdır.

. Tüm hasta gruplanna( Yetişkin, çocuk vs. )
aylrtedilmeksizinkul]anılabi]melidir.

. 2yllrafömrüolmalıdlr.

. UBB ve sUT koduolmalıdlr.

TEKL|F VEREN FlR ALAR TEKLiFTEN l SAAT öNcE irALzEirEYl GETiREREK
oNAY ALACAKT|R AKsi TAKD|RoE TEKL|F| GEçERslz sAYlLAcAKTlR
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