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KOMBiNE POSTDBIOR TORAKOIOMBER SPiNAL STABİLİZASYON
sİgEMİ şARTNAntrsi

1. İmphntlal titanyum materyalindea imel edilmiş olmalrdrı.
2. Set hem pediat.ik hem erişkin stabiliza6yon sist€mleri iıe kombine kutlaıılabilneliıtiı.
3. Sistem transpedikiiler sabit başlı}lı (nonoakaia.D, açlandıİngbiliİ başJıLtı (potiaLsial) standard ve

monoaxral lisüesis, polyaİıal listhesis vidalgn, illiak vidaları, sacra] viılalar,(monoaxıaİ, polyaııal,
listhesis). kaniiüü vidalar(polyaxial, listhesis), açılandirılabili genigleyebilen vidatar, sakıaİ
konnektöIler, illiac konekkjr, rod ve tİan§ver. bağlantılaİ off§et konettiiı, henisphericalo başD üdalal,
vida-İod konektijİleri, hooklaı(pğaxıal, nonoaııal), İodl"er, vida stapleleri, tİanve* ," t"6ırot,
rodlanndan oluşmuş o]rna]rdE.

4. sist€mde (tüü sisteme uygun ve sistem vida çap ve boylanndd aynca uçlan çentikli(self <İrilting)
olmayan vida bulunııal ıdıı.

5. rRANSPEDİKÜLDR VİDAİ,AR:
a-Vida çapları: hem monoaksial hem de poliaksial olala} 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 8,5ünı. Çaplaİında olmalıdİ.
b- vida boylan: monoa.ksi9l olaIak 20-25-30-35.40.45,50-55-60-65.70-75-80 mm Polia}§ial olaİak 20,25-
30-35,40,45-50-55-60-65-70-75-80 mm boylaründa olmalıd]İ.
c, Li§thesis vidalaİı; monorL§iAt ve polia}sial olarak ,3,5- 4,0-4.4,5.5,0-5,5-6,0-6,5.7,o-7,5-8,0 ve
s,5mm.çapında, monoaLsial ve polia}sial olaıak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-8omm boylannda
oİna]rüı.
d-Sakral üdalar;6,0-7,Omm çapünda 25-30-35-40-45-somm boylaİında olmalr<tır.
e-Illiac vidalaİ;4,0-5,0 çap 40-45-50mm boy ve 7,0-8,0-8.5mm çapında 45-50-60.70.80-90-100mm
boylannda oJmalıdrr.
f-Kaniiüü vidalaı; 4,0,4,5mm çap için 25-30-35-40-45-50 boy ve 5,0-5,5.6,0.6,5,?,0-7,5-8,o.8,5mm.çap için
25-30-35-40-45-50,55-60 mm boylaİııdg olmalıdr. Ayrıcı aynı çap ve boylaİda kanii]tü lisüe§is ve
kaniiJlu l Vida seçeneğT bu]unmaldrİ.
g- Poliaksial vidalaİ 360 derece rotasyon,4o derece devia€yon yapabilmelidir_
h, Vidalaİ s€mi self tapping dişli olnalıdıı.
f Vida başlaİının her iti yanrnda rod bağlantrsı sıİasında özel aletleri ile güçlü yaks]amayr sağtayacak
çentik ve nokta girintiler olma]ı.
i Taşma tepsisi içinde çap a}.nErrrr kolaylaştırmat ü?€re heİ çaptaLi vida başr ayn reıüleıde
ren}lendirilmiş olmalıdıİ. ReDHend me yönteminin tokBin maddeleİ içermediği belgelennelidiı.
j- Tijm vida ve rod kilitleme sistemle a§tten olmalıdrİ.
k- Vida kilit mekanizmasr tek parça olup,(Tapered Lock)e9 zamanlı kilitleme ile hem o5ınar baş hem ile
rodu ayıu anda kilitlemeli olma]ıdır.
1- Po]iaksiyal vidalann tomavida baş].rğr hekzggonel olmalıdf.
m-Vidalaİ çift habr'eti oıİnalrdır.
n-Aynca sistemdelri vida boyla.üna uygıın §e]f tapping oLaayad monoa.L§iyel, nonoaksiyel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel listhesis vidalaİ buluümalıdır.
o-sistemde §ement göndericiü vida buluıma]ıdır.Vidalarıa yanlaİdan 2, 3 ve ,1'eı ile]ik]i seçenek]efi
olmalıdİ.vidalaİ 5,5,6,0,6,5-7,0,7,5,8,0,8,5mm.çaplnda ve 35-40-45-50-55-60 mm boylaİrnda ohna]rd]r
p,A}.nca sement gönderici sist€m §et içerisinde bulunıAlıdrı ve 8ement göıderici tabancanın haznesi tüp
şeklinde olup yaylr mekaıizma ile işlev görmeli,basınç dayanıklı oLmalıdıı.Sement gönderici kanal
flexible olma]ıüİ.

12. TRANSVER BAĞt ANTII"AR;
a) Ttansvers İod bağlantJ.tan hem açlanüİlabilir ve ekıemıi hem de t€k rcdlu ve eklem§iz

olma]rdii.
b) Tüm tlansveİs bağlant aİın kilitleme mekanizmasr üstt€n olma]rdrİ.
d Transvers bağlantr İoilıaİr t()-100 mm de 5'er mm biiyiimetidif.
d,) Açrlandıİılabil tlan§vels bağlantr manel,ra§l üç diialemde (ileri,geri,sağ-sol ve kendi etİafinda )

hareket imkanr sağlamslrd]İ.
e) Eklemü tlansver§ bağtanh rcdlarının boylaİr 40 i.le 100 mm arasında ve uzayab n ohaİdıı.

r3,Uzun kafalı vidalaİrn ve I baş]r vidalarm boyuılarını bına} için bir taaftaki çı}rntı},l içine alacak dal biJ
alet lazrür ve bu alet vida boynunun çen kadaı vida kafasıır tek taİafu olaİak içine alabilmeli
14. set içinde torokal ve lo$61 dija ve eğinli o]mak üzeİe 4 çegit tfanspedikiil yön pmbu
bulunma]rdü
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15. Her boy ve çap için toıakal.Iomber vertablarda kullanmak için en az 6çeşit tep (dİi]) bulunDahdır.
l6.Transpeditüler vidaoın yolunu kontİol etmek için toplu diiüz peılikiiıleı ıehbeı t€lİdn yenı sua açıİ toplu
peükiileİ rehber t€li de oLmalıdrı.
17_In situ rod kıurrc aı ıodu oblik olaıat yakılayabilmeli.
ı8.Rodu vida/ç€ngel'e ygklAşbİacaİ biİ düz€nek olmalr.Gocter)Bu diizeneğm y€rine yerle9tiİi]clikten so.İa İoda
bastıIan kolaİ çekiİecek YidaDıD tafaslnın hemen yaDrnden €ı6r l,,c].htte beşlamalı, 5mr' den fazla da
tsgma-aaİ.
19.Tlan6pedikül€İ vida}a süaİten L kotu},ucu trıllaımalr(hem uzun hemde Lrsa kafa lı hemde l başlı vida için)
20,Hem üda hem de çengellerde kullanılabilecel ıod çatalı oİnaİ.
2l.Transpediküler vidalan yatlaştıııo(Compıessoİ) ve uzaktaştıİto(Distİactor)olw biİbiİiüe paralel açjaa
kapama yapıp t€k elle kulJaıımaya izü veıeı otomatiİ Lilit eisteDine sahip olaelrdİ.
22.Ince(4.5 ve 5,5 mm'Iik vıdatat içid ve kaİı (6,6mm'tik vida içid, iistilmde 6'eİ mm'de biİ çentiği olan mesafe
ötçiiılü, 6cm'de stoplu kiığt uçlu (üda uçld çshcı oldslı.
23.Uzun (6 cm'lii), kegiti yuvarla.k ve hekzagonal olan biz olmalı.
24.set içinde 2 adet düz ve eF len}e probu o]maİ.
25.set vidasl için hem s€t vidasıİııİ diişmeğini en8elleyecek yaprdı biI haesas, bilyalı uçlu tornavida, hemde
güçlü süma} içü T şeklinde sapı olan diiz uçlu t rnavida bdunmalıdıI.
2o.Transpedikiiıler üda nut'rDı süEak için10,5 ve l2,5NM toİkıu et aleti buluDma]rdlr.
z1.Multia}siyel t.an6vers bağlaDt an sı}mak için 4,5vE 6,0 ne!,ton gücünde toıklu el aleti bulunma]ıdıİ.
28.Siatemde tekli ve çiftli dooino bulunmalr<lrr.
zg.s€tte 2 adet güçlü rot tutucu olna]ıdıİ.
30.Tüm implantlarrİ iiz€rinde orijinal seri no.su ve boyutlaİr yazılı ol6Alıdİ.

*ll.Tüm malz€m€leT üzerinde imalat4r 6r,meırn adı \,.eya amblemi butunmalıd[.
3z,Tiim ma]zemeler oda stca}iğrnda eaklaıabilmeü ve uygun toDteyneıleıde taşınacak ve sa.kla1abilecek
şekilde otınalrdıı.
33.Tüm implant ve uy8utama s€ti uygun konteyneİlerde tespit edilmiş şekilde buluımalrdı.t.
34.Rod Maka8mrn irrrinde 3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5,0-5,6.6,0.6,5 çaptarındaki rodlann herbiİini çlpaksız
kesebilmek için ayn ayn yuvalan bulurmalıdI._ı§.Dı zeEgnda istenilen lordotik aç5n verebi]EeL içi[ ii4erinde
nekanima bulunmalıdır.
36.si€teo uzun segınent ve dejeneratif aEeliyatlar yapmaya uygrrı olmalıdr. Bu sistem için 8€reLıi el aletleri
aşağldaki gibi olma]rdü.

dVertebral kolonırn manipü]asyonu veya vert€bralann derotasyonuna izin ver€tr el aletlerinin olduğu
ayncı biİ ğet oLmglıdİ.
b)Bu uygulaııa seti ile deıota§yon, redii&liyon ve tlanelaayon yapılabiloelidiı.
c)s€tt€ ayncı bilst İal apüal veİt blsl d€rot9syona izin voien glet ğeti buluDmstr, bu sayede vef,ebıalar
bilat€rul olaıak blok halde derote edilebilmelidir.
dHeİ ild tip korelasyonda Lu]lanılabilen derotasyon tüpleİi oLoalıdlİ.
e)Vidap yan yiizeylerinden yekalayen esnek mandallaı ı.ida başına kititlenebilmelidiı.
oEenek madalların içcrisilde! geçen tüp çubutla! sisteoin dii4 ve hsİ€ket€ü duIDasını sağlamalıdır.
g)Tüplere bağlanan çoklu Lıskaçlaf ile de segmental ve vertebİal kolonun derotasyonu yap abilmeIidir.
DRodu yakalamaya izin v€ren haİeketli persuadeİ tüp setin içerisinde olmalıdrİ.

.* 3?.sist€mde4,5-5,5-6,0 çaplarındaki İodlaİa uyumlu hegzogonel baükl,ı ayn ayn çeviıicilet bulunmalıdrİ.
38.Tüm malzemeıer ve kontlyneİl€r stlrilizasyona dayanrklı olnalıdt.
39.si6t€min tnm parçalan biİbiİine uyuolu ve tet marka olmalrdıI.
,rc.sistemin iı]fün sorunlu]uk poliçe§i bulunmalrdıı.
4l.sist€min Biyoüyumluluk, biyome[anrk ve dinamik t€stleri bulunmalıdrr. Ihgle sıra6ıdda ibİaz edilEelidiİ.
,t2.Impı,andarln cE b€lgeBi oLnalıdrİ.Tiiüm iiüriiün]eİ t,lu€al Bil8i Ba!.kasua kayıü oıDalrdİ.
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