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NoTLAR
1_Tekliferin en geç son teklif v€me tarihiv6 saatine kadal §atlnalma aidmine veya görevlilere verilmesi

2-Teklillel (lekam v€ yazl il6) KDV heriç TL olarak d0zen|eno.€ktil
3-UBB Kodu ve SuT Kodu bomillİıeyen tetliref d4erbndirtıe dlşü ka]acaklır
4"Öderİelel 180 g0n içerisande yapllacaktlr,
s-Fiili oıarak kul|anıacak malzeme amelvat son6sünda b€|liobcağlndan ameliyat|a kul|anülan malzeme Ve adedi
kadar fatu€ kesile€ekiia.
s-Dökme olarak geii.ilen v6 ameliyattan sonra kullanlldlğ. b6llIolan malzemelerin ba odlarl azami 5 gün içinde lesllm
edilmediü)| lakdilde hasta doayalan kapaıllacağlndan herhanglbk ödeme yapllmayaciklll
7_AIlmlar httprrwYİ*.ıgrilhale.gov.t' .dt!.li Ağn vallllğl lhab Yonetim sisteminden de ilan edl|mektedir.
8_A]lm konırsıJ cihsz i§e eğiliıİİi hastanemlzde 0cfel3iz yapllacaKll
9_E posta adrcsiniz sellnalmaya veailirse, tom akmlal oşzarnanll olarak +posla ijzeıinden de alan edilmekıediİ.
10_ Bakrm onanm allmlannda f.malann y6ük belgelali olmek zo.undad]f
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KOMBINE POSTERIOR TORAKOLOMBER SPINAL STABILIZASYON
sisTEMi şARTNAMİSI

l. implantıar titanyum nateryalind€n imel edilmiş otmalrdır.
2. set hem pediatİilr hem erişkin §tabilizasyon sistamleri ile kombüe kuılanılabilmeüdİ.
a. Sist€m transpedikiider sabit başlıklr (monoaksial), aç andııılabü, bagJıklı (poliaksiaD Staıdard ve

monoaİıal listhesis, polyaxıaı üsthesis videlan, illiak vidalan, secİgl vidalar,(monoaııal, polyanal,
listhesid, kanültü vidalar(polyanal, listhesis), açılandülabiliı genişleyebilen üdalar, 6akıal
konneküjrler, illiac koneküjr, rod ve transvera bağlandaı offeet koneLtiiİ, hemispherical( başlJ üdalaı,
vida-rod konektr;rleri, hooİlar(polyaxıal, monoa]Oal), İodlar, vida stapleleri, tianvels ve bağlantı
İodlanirdan oluşauş olo5Ldıİ,

4. Sist€mde (tüm sisteme uy8un ve sist€m vida çap ve boylanndd aynca uçlan çentitli(eetJ dri ins)
olmayan vida buluıınalıüı,

5. TRANSPEDiI(ÜIJB VİDA.LAR:
a- Vida çapları: hem monoaLgial hem de poüaksial olaİak 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. Çapla]rrnda oloalrdıİ.
b- Vida boylaİr: monoak§isl olarak 20,25-30,35-40,45-50,55-60,65,70,?5,80 mm Poliak§ial olaİak 20-25-
30,35,40,45-50,55-60,65,70,75,80 mm boyla_rında olmalrdrı.
c- Listhesis vidalan; monoalsial ve poliaLsial olarak,3,5,4,0,4,4,5-5,0-5,5-6.0-6,5-7,0-7,5-8,0 ve
8,5mm-çap1nda, monoaksial ve poıiatsial olaİaİ 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80mm boylaründa
o]malıdrİ.
d-sakral vidalar]6.0-7,0mm çaprnda 25-30-35-40-45-50İ!m boylannda olmahdıİ,
e,Illiac vidalar;4.0,5,0 çap 40,45-50mm boy ve 7,0,8,0-8.5mm çaprnda 45-50-60-70,80-90,100nm
boylaİrnda olmalıdü.
f-lianijüü üdalar: ,1,0,4,5mm çap için 25-30-35-40-45-50 boy ve 5,0-5,5-6,0-6,5-7.0,7,5-8,0-8,6mm.çap için
25-a0-35-40-45,50,55-60 mm boylarında olmalrdrı, Aynca aynr çap ve boylaİda kaniillü li6the3is ve
kanüuü l vida seçeneö brılunmalıd$.
g, Poliak§ial vidalar 360 derece İotasyon,40 deıece deviasyon yapabilmelidir,
h-Vidalar semi aelftapping dişli olmalıdıİ.
r- Vida ba9lanİıın her iki yanında rod bağtantısr §rra§ünda özel aletleri ile güçIü yakalamayı Bağlayacak
çentik v€ nokta girintile. olmalı,
i- TaşıEa t€psisi içinde çep eynmırıı tolayla9tJrmaİ iizeıe her çapteLi vida bagı ayn renİlerde
renklendirilmi9 olmalrdrı- Renklendirme yöntĞmirrin toksiD maddeler içermediğ belgelenmelidiİ.
j-Tüm Yida ve .od kilitleme sistemleri ü§tt€n olmalıdıİ.
k- vida kilit mekanizmasr tek paıça olup,(Tap€r€d I,ock)eş zaman]r tütJeme ile hem oynaı başı hen de
rodu aynr anda kilitlemeli olmalıdır.
1- Poliak§iyal vidaların tornaüda başlrğ hekzagonal olmalrdİ.
m-vidalar çift hatveli olmalüdır.
n-Aynca sistemdeki vida boylanna uy8un self tappin8 oİmeyan monoaksiyel, monoatsiyel İ6thesis,
polyaksiyel, polyaİsiyel listhesis vidaIar bulunmalıdır.
o-si§temde §ement göndeİicü vida buluımalıdrı.Vidalaın yaDlaİdan 2, 3 ve 4'er delikli seçenekleri
olmalıdıİ.Vidalar 5,5,6,0,6,5-7,0-?,5-8,0-8,5mm.çapünda ve 35-40-45-50,55-60 nrı boylarında olmalrdüİ
p.Aynca sement Rönderici sist€m ğet içeİisinde blİuomaLd]r ve sement gönderici tabancanın bazrıesi tüp
şekünde olup yayL mekanizma ile işlev görmeli,basrnç dayaDrkİ o]melrdrr.sement gönderici tanal
fl€xible olmalıdrİ.

l2 TRANSVER BAĞtnNnLAR;
a) Transvers rod bağlsnt len hem açlandfılebilİ ve ekleoli hem de t€k

olmalıdrr.
b) Tüm tran§vers bağlanhlaııa kilitleme nekenizEası üstt€n olmalrdrr.
c) Transveıs bağlanh rodlarl 40-100 mm de 5'er mm büyümeı-idir.
d) Açılaıdrılabilİ tıanEvers bağlantı mane!İa§1 üç diiüz1€6de (ilen-gerisağ,sol ve kendi etrafında )

haİeket imkanı sağlamaıdıİ.
c) Eklemli tfanEveİs bağlantı İodlarııln boyları 40 ile 100 mn aıasııda ve uzayabiiir olmalıdıı.

l3.Uzun kafalr vidalaİın ve l bagIr vidaların boyunlanDr krrmak için bir taraftaki çıkıntı}ı içine alacak dar bir
alet lazım v€ bu alet vida boynunun çentii yedne kadaı üda kafasmr t€k tsıaflı olaıa} içine alabilmeli.
14. set içinde toroka] ve lomber vertebralaİ için düz ve eğımli olmak üzele 4 çeşit transpedikii! yön pİobu
bulunmalıdu,



l5. Her boy ve çap için toıakal-]omber veltablalda kullanmak için en az 6çeşit tep (dri]D bulunınalrdıı.
r6Jıanspediknler vidanın yoluıu kontıol etmek için toplu düz pedi.kiıler ıehler teıinin yanr s,.a açü toplu
pedikıiıleı ıehbeI teli de olmalrdrr.
l7.tn situ rod kıTlc aı rodu obtik olarak yalalavabilmeü.
18.Rodu Vida/çengel'e yaklaştfacak biİ düzeneL otnalr.(Rocker)Bu düzeneğin yeİine yerleştirilalikten sonİa focla
ba§tııan kollaı çekilecek üda ,, kafasrnın hemen yanrıdan sıiı uzalükta başlama[ smm' den lazta da
taşmama]r.
lg.Transpedikiiler !'ldayr srkarken L koıuyucıı kullaımatı(hem uzuı hemde krsa kafa lr hemde I baş]r vida için)
20,Hem vida hem de çengellerde kullanrlabilecek rod çatalı olmalr.
2l.Transpediküler vidalaır ya}laştrrıcr(Conpressor) ve uzak]aştncr(Di§tİactor)olup bibiİine paralel açma
kapama yaptp t€lr elle kullanmaya rzin vercn otolrıatik kilit sistemine 6ahip olma]rdf.
22.Inc€(4,5 ve 5,5 mm'lik ,idalar içid ve kalrn (6,5mm'lü vida için), üstitıde 5'e, mm'de bir çentia ohn mesafe
ölçü]ü, 6cn'de stoplu künt uçlu (vida uçld çakrcı olmalı.
23.Uzıın (6 cm']jD, ke§iti yuvaİlak ve hekzagona] olan biz otmalı.
24-Set içinde 2 adet düz ve eğTi lenke probu olmalr.
25-set vidas, için hem set vidasının düşme€ini engelleyecek yapıda biı hassas, bilyalı uçlu tolnavida, hemde
güçtü süma} için T şeklinde §apr olan di]z uçlu toınayida bulunmalrdrr.
26,Tlanspediküler vida nut'u[ sümak için10,5 ve 12,5NM torklu el aleti bulurıma]rdf.
21.Multiaksiyeı tIan§veİs bağlantrlan sı}mak için 4,5\D 6,o nelton gücünde tolklu el aleti bulunmaldrı.
28.Sistemde tekii ve çift]i domino bu]unmatıdrr.
2g,sette 2 adet güçlü İot tutucu olmalrdİ.
30.Tüm implantlalrn üzeİinde orijinal seri no,su ve boyut]an yazü olma]rdıİ.
31.Tüm malzemeler iizeinde imalatçı iİmaİun adr veya aüblemi bulunmalrdır.
32.Tüm malzemeler oda sıcaklrğmda saklanabilmeli ve uygun konteyneIlerde taşrnacak ve §aklanabilecek
şeLilde oJnalrdr.
33.Tüm implant v€ uygulama seti uygun konteynerlerde tespit edilmiş şekilde butunmalrdrr.
34.Rod Makasıılı üzerinde 3,0-3,2-3.5-4.0-4,5-5,0-5,5-6,0-6.5 çaplarrndaki lodlaİın heİbirini çapaksız
kesebilmek için ayrr ayn yuvaıarı buluımalrdır.Aynı zamanda i§teni]en loldotü açlyı veİebilmek için üzerinde
mekanizma bu]unnalrdu,
36.sistem uzun segment ve dejeneratif ameliyatlal yapmaya uygun olmalıdıİ. Bu sistem için gelekli el aletl€İi
aşağldaLi gibi o]malıdrı.

dvertebral kolonun manipiiılasyonu veya veItebraların demtssyonuıa izin veren el aletlerinin olduğu
ayrrca bir set olmalıdıı.
b)Bu uygulama seti ile derota§yon, fediiksiyon ve tranelasyon yapılabilmetidir.
dsetta aynca bilat€ra] apikal vertebİal derota§yona izin veİen aıet seti bulunmalr, bu sayede vertebralar
bilatera] olarak blok halde deıote edilebitme]idir.
dHer iki tip kolelasyonda kullanılabilen derota§yon tnpbİi olmalfİ.
e)Vidayı yan yüzeyierinden yakalayan esnek mandallal vida başına kiiitlenebilme]idiı.
0Esnek rnadalların içeİisinde[ geçen tüp çubu}laİ sistemin düz ve haleketsiz duİma§mı sağtamaİdİ.
g.)Tüptere bağlanan çot]u kıskaçlar ile de segmental ve v6rtebra1 kolonun derotasvonü vapılabilnelidir.
DRodu yakalamaya izin veİen haİeket]i pelsuader tüp setin içelisinde o]mal]drİ.

37.Sistemde4,5-5,5-6,0 çaplarındali rodlaıa uyumlu hegzogonel başhk]r ayn avn çeyiriciler bulunma]rdf.
38.Tüm malz€meleI ve konteynellel §te.i]izasyona dayanr}Jr olınaJıdt.
3g_sistemin tüm parçalan birbirine uyumlu ve tek maIka o]mahdf.
4O.Sistemin üıün soıumluluk poliçesi buluımalıdu.
4l.sistemin Biyouyumluluk, biyomekanik ve dinamrk tes.leİı bulunmalıdu. ihale etasında ibİaz edilme]idir.
42.Implantlaİın cE belgesi olma]rdıİ.Tüm iiür:ünler Ulusal Bilgi Bankasına kayltıt olmalrdır.

TEKL|F VEREN FlR ALAR TEKLiFTEN ,t SAAT öNcE ttiAlzEttiEYl GETIREREK oNAY ALACAKT|R
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EMi|-€BiLEN ENF€KslYoN öN[EYlc| SARF TEXNIx özEttiXtER

l-Urün kompleksleştirme yoluyla bağlanmlş Hyaluronicasit ile saf atelokollajen temelli bioabsorbable
yaplda olmahdlr.

2-Ürün perio5t oluşumunu 5timüle edebilmelidiİ.

3-Ürün 3{ hafta içerisinde abso.be olabjlmelidir.

4-ürün kullanlm bö18€sinetöİe k€salebilmelive ko|ayca form alabilmelidir.

5-Ürün soğuk zincir 8erektİrmemeli, oda slcakldlnda muhafaıa edilebilmelive çok klsa bir süre
içeri5inde kullanIma haıla olabimelidir.

6-Ü.ün 5 mm çlçüle.inde oİmalldlİ..

7-Toksiı, mutojenik veya alerjik olmamaldIr.

8-insan dokusuna biouyumlu olmal|, natüreldokuyla uyum problem olmamalı ve uyum sürecihlz|l
olmaıdlr.

9-Tüm ha5ta guruplanna(Yetişkin, ço.uk..v.5) ay|rt edilmeksizin kullanlİabilmelidir.

lo-Ürün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen) kaplamah steril paketlerde olmal| ve bu özelliği
sayesinde §rya dayanlkİ, sM 8eçirmeyen, nem ve autubete dayanlkİ olmald|r.

tl-Ti8uB ve sGK taraflndan onaylanmlş olmalldlr.

ı2-Ürün liolifize edinmiş tip-l colla8en olmalldırve colIogen tabaka plousyapda olmaİdll

13-Ürün hayvan kaynaklı olmall ve BsE/TsE (Delİ dana) .iski ta$mamalldl..

l+Pi8mentasyonu aıaltmaldlr.


