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KOMBİNE POSTERIOR TORAKOIOMBER SPiNAJ, STABİLiZASYON
sİsTDMİşARTNAMESi .,O2_ ./3§

l. İmplantlar titanyum materyalindeo im.al eclilniş olnalıdır.
2. Seİ hem pediatrik hen erişkin stabiüzasyon sistenleri ile kombine kullanrlabilmelidir.
3. Sisten transpedikiiıler §aİit başht 11 (monoaksial), açılaıd:r abilir başlılrlı (pgli"lŞaD Standard ve

nonoaxra] lisüesis, polyaxral listhesis vida]afı, illiak vidalan, sacral vidalaı,(nonoaxra], polya:oal,

Listhesis), kani:]lü vitlalar(polyaxial, listhesis), açılancliıı.labilir genişleyebilen vidalar, sakral
konneküirler, i]liac konekttir, İoil ve transvers bağlantılar offset koneküir, hemispherical(I başlı) vidalar,
vrda-rod konektörleri, hooklar(polyaxral, monoaxraD, rodlar, vida stapleleri, tranvers ve bağlantr
rodlarından oluşmuş olna.lıd:ı.

4. Sistemde (tiım'sisteme uygun ve sistem vitla çap ve boylarındd aynca udan çentikli(self drilring)
olmayan vida bulunmalrdrr.

5. TRANSPEDIKIJLERVIDALAR:
a- Vida çaplarr: hem monoa}sial hen de potia}sial olara} 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 olma]rdrr.
b: Vida boy]an: -ooork"iul olarak 20-25-30,35-40-45,50-55-60,65-70-75-80 nm Poliaksial olarak 20'25-

30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylarında olmahd:r.
c- Listhesis vidalarri monoaksial ve poliaksial olaıak ,3,5' 4,0,4,4,6'5,0'5,5'6,0'6,5-7,0-7,5-8,0 ve

8,5mm.çapıntla, monoaksial ve poliaksial olaıak 20-25-30-35,40-45-50-55-60-65-70'75-80nm boYlarında
olma]_rdrr.
d-Sakral vitlalari6,0-7,Omm çapında 25,30-35-40-45-50nm boylarında olma]ıdır,
e-Illiac vidalari4,0-5,0 çap 40-45-50nn boy ve 7,0-8,0-8,5mm çapında 45_50_60-70,80,90_ 100mm

boylarında olnalıür.
f-ianiiıllü 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-E5-60 nn boylarında olmalıdıı. Aynca aynr çap ve boylarda kaniiÜü listhesis ve

kaniiüü I vida seçeneğit buluına]rdır.
g- Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,40 derece deviasyon yapabilnelidir,
h- Vidalar semi self tapping dişIi olmalıdu.
ı- Vi<la başlarıı:n her lki yanınd, rod bağlantısı srraeında özel aletleri ile güdü yakalamayı sağlaYacak

çentik ve nokta gırintiler olmalı.
i_ Tuşr-" tepsi;i içinde çap aynmrnı kolaylaştıımak üzere her çaptaki vida başı ayn ren}ferde
renklendirilnİş olma]rdır. Renklendirme yönteminin toksin naddeler içernediği belgelenmeliilir.
j, Tüm vida ve rod kilitleme sist€mleri üstten o]_nalribr.

k- Vid, kitit nekaniznasr tek parça olup,(Tapered Lock)eş zamanlr trilidg6g ile hem oynar baŞ hem de

rodu aynı anda kilitlemeli o]na]ıilır.
l- Poliaksiyal vidalarrn tornavida başlrğr hekzagonal olmajıdır,
m,Vitlalar çift hatveli olmalıd:r.
n-Aynca "İe-d"ki vitta boylarma uygun self tapping olnayan nonoaksiyel, monoaksiYel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vidalar bu]unmalrd:r.
o.Sistentle sement londericili vida bulunma]rd:r.Vfulalann yaniardan 2, 3 ve 4'er delikli seÇenekleri

olmalıd:r.Vidatar 5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5mn.çaprnda ve 35-40-45-50-55-60 mn boylarında o]nalıdır
p-Aynca sement gön<lerici sisten set içrisinde bulunmalrdrr ve §ement giönderici tabancarıın haznesi tüp

;-kİJ" oı"p vÖı, ınekanizma ite İşlev görneli,basınç dayaı:}lr olmahd:r.Sement gönderici kanal

flexible olmalrd:r.

|2. TRANSVERBAĞLANTILAR;
dTlansversıodbağlanblanhemaçaıilmlabilirveek]enlihendetekrodluveek]emsiz

olma]ıdrr
b) Tiim transvere bağlantılaıın kilitleıne mekanizması üstten olnahdrr,
c) Transvers bağlantı rocllan 40-100 nm de 5'er nm büyii,melidir.

O AçılandrrılabilitransversbağlantımanevTası üç dii,zlemde Gleri-geri-sağ-sol ve ke trafı_nda )

hareket imkarrr sağlamalrd:ı.
e) Eklenli transvers bağlantı rodlaıının boyları 40 ile 100 mm arasrnda ve uzay

i(,
13.Uzun kafalr vida_tarın ve I başlr vidaların boyuılan4r k]ınak için biı taraft€ki çl}m
alet ]azım ve bu alet vida boynunun çentik yerine kadar vida kafasınr tek tarafu olaıak
14. Set içinde torokal ve lomber vertebralar için düz ve e

dar bir
eli.

bulunmalrdır
ğinli ol_nak tizere 4 çeşit yön probu



15. Her boy ve çap için torata],lomber vertablarda kullanmak için en az 6çeşit tep (dri]) buluımalrdrı.
l6.Transpedikiiıleı vidanıı yoluıu kontrol etmek için toplu diiz peditüeı rehber telinin yaııı sııa agjı toplu
pedikiıler rehbeı teli de olnalrd:r.
17.In situ rod krvıncı]ar ıodu oblik olara_k ya}alayabilneli.
l8.Rodu vida./çengel'e ya_klaştııacak bir diizenek o1ma]ı.(Rocker)Bu diizeneğiı yerine yeıleştiriliükten sonra roda
bastuan kollar gekilecek vidpnrn kafasrnül henen yaıından sı6r uzak]rkta başlama.lr, 5mn' den fazf,a d,a
taşmamalr.
l9.Transpedi_kiiler vidayı sı}arken L koruyucu k,,ltanmalr(hem uzuı hemde kısa kafa lr hemde I başlr vida için)
20.Hem vida hem de çengellerde kullan:_labilecek rod çatalr olma]_r-
2l.Transpedi}iiıler üdalan yaklaştırrcr(Conpresgor) ve uza}laşhncrOistractor)olup biıbirine paralel açna
kapama yaprp tek elle kullan_maya izin veTen otomati_k kilit sistenine sahip olmaJ_ıdrı.
ZZ.İne(4,lve 5,5 nm'lik vidalaı içiı) ve ka]ın (6,5mm'Iik vida içiı), üstiinde 5'er mn'ile bir çentiğ olaı mesafe
ölçiılü, 6cn'de stoplu kilrıt uçlu (vida uçlu) çakıcı olmalr.
23.Uzun (6 cn'lik), kesiti yuvarla} ve hekzagonal olan biz o]ma]_ı.
24.Set içinde 2 adet düz ve eğıi lenke probu olmalr.
25.Set vidası için hem set vidasrnm düşnesini engelleyecek yaprda bir hassas, bilyalr uçlu tornavida, hemde
güçlü sıtma} için T şeklinde sapr olan diia uçlu tornavida bu]unma]ıd:r.
26.Transpetlikiiler vida nut'rnr sı_kmak için10,5 ve12,5NM tork]u el a]eti bulun_malrd:r.
27.Multiaksiyel transvers bağlant an sıimat için 4,5VE 6,0 nevton güciiııde tork]u el aleti bulunıria]rdıı.
28.Sistende tekli ve çiftli donino bulunmalıd:r.
29.Sette 2 adet güçlü rot tutucu olmalrüı.
30.Tii,n implantlann iizerinde orijina] seri no.su ve boyutlan ya^l, olmalrdır.

\ , 3l.Tüm malzemeler üzerinde imalatçı fiımanın adr veya amblemi bulunna]rdır-
- 32.Tti- na]zeıneler oda srcakl_rğııda sak]anabilmeli ve uyglın konteyırerlerde taşrnaca_k ve saklanabilecek

şekilde ol-malıd:r.
33.Tüm implant ve uygrılama seti uygun kont€ynerlerde t€spit edilmiş şekilde bulunmalrdır.
34.Rod Makası.n:n iizedadg 3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5 çaplarmd9ki rorllann herbirini çapaksrz
kesebilmek için ayrr ayrr yuva.lan buluıımalıdııAynı zamanda isteni]en loıdoti_k agyr verebi]mek için üzerinde
nekanizına bu]unmalıdrı.
36.Sistem uzun aegment ve dejeneratif ameliyatlar yapmaya uygun olmalıdrr. Bu sistem için gerekli el a]etleri
aşağdaki gibi olmalıdrr.

a)Vertebral kolonun manipiılasyonu veya vertebralann derotasyonuna izin veren el aletlerinin olduğu
aynca bir set ol_maJ_rdrr.

b)Bu uygu_lama seti ile derotasyon, rediiksiyon ve translasyon yapılabilmelidir.
c)Sette ayrrca bitateral apikal vertebral derotasyona izin veren alet seti bu]unna]r, bu sayede vertebralar
bilateral olarak blok halde derote edilebi.lmelidir.
d)Her fü tip korelasyonda kullanrlabilen derotasyon tüpleri olnalrdıı.
e)Vidayr yan yüzeylerinden yakalayan esnek mandallar vida başına kilitlenebilmelictir.
OEsnek nadalların içerisinden geçen tüp çubuklar sistemin düz ve hareketsiz durnasııı sağlamatıdır.
g)Tüplere bağlanan çoklu krskaçlar ile de segmental ve vertebral kolonun derotasyonu yapılabi'|melidir.
h)Rodu yakalamaya iziı veren hareketli persuader tüp setin içerisinde olmalrdır.

._ 37.Sistemde4,5,5,5,6,0 çaplanndaki roillara uyumlu hegzogonel başlı_kh ayn ayn çeviriciler bu]uı.ma.lıdrı.
S8.Tiim rnalzeneler ve konteynerler sterilizasyona dayanıkJr olmalrd:r.
39.Sistenin tiiın parçaları birbirine uyumlu ve tek marka o]ma]rdrr.
40.Sisteınin iirün sorumluluk poliçesi bulunmalrdrr.
4l.Sistemin Biyouyunluluk, biyonekanik ve dinami} testleri bulı,nma|ıdu. İhale şragında ibraz ealilmelidir.
42.İnplantlann CE belgesi olnalıdır.Tiim iiıiim]er Ulusal Bilgi Bankasına kayıth olnalıd:r.
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