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İLG İLİ FİR M A LA R A

19.06.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734  
sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu 
alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 21.06.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak 
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Satın A lınacak M alın/ İşin KDV H ariç Teklif
S.No M alın/Işin C insi A çıklam a M iktarı ' Birimi Fiyat Tutar

1

TORAKOLOMBER POSTERİOR 
VİDA TİTANYUM  
POLÎAKSİYAL(ÇOK EKSENLİ) 
PEDİATRİK/YETİŞKİN 
(KİLİTLEME APARATI VE NUT  
DAH İL)(102.130)

6 Adet

2
TORAKOLOMBER, POSTERİOR 
ROD, TİTANYUM.RİGİD (0-35 
CM) (102.230)

2 Adet

3

TORAKOLOMBER POSTERİOR 
ROD-ROD TRANSVERS 
KONNEKTÖR TİTANYUM DÜZ  
(102.300)

1 Adet

4
HİDROKSİ APATİT İÇEREN 
SENTETİK KEMİK GREF lİ 
GRANÜL HALİNDE 5CC

10 CC
KULLLANILACAK  
(SİSTEMDE 10 CC 
BULUNM ADIĞI 
İÇİN 2 TANE 
İSTENDİ)

2 Adet

K DV H ariç G enel Toplam

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

T eklif Eden 
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

A dresıSansu M ahallesi Adilcevaz yolu üzeri S.km 
Telefon; 04726161556 Faks; 04726161168 
E-ft)sta; patnosdh@ hotm ail.com  Web;

Bilgi için ; M ehm et Sena ULAŞ -

mailto:patnosdh@hotmail.com
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SAĞLIK BAKANLIĞI 

AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 

PATNOS DEVLET HASTANESİ
19/06/2019

SAYI:
KONU: Talep müzakereleri
İŞİN TANIMI: Tıbbı sarf Ürünleri Malzemeleri Talebi

BAŞHEKİMLİK MAKAMINA
PATNOS

Birim ve birimlerimizin yukarda tanımlanan iş ve işlerde kullanılmak üzere aşağıda yazılı talep 
edilen ürünlerin temin edilmesi gerekmektedir. Söz konusu ihtiyacın karşılanabilmesi için gereğini 
takdirlerinize arz ederim.

Talepte Bulunan Birim Sorumlusu 

Beyiıy<'^^jr^^f802''
w v ' . l

M.NO SARFIN ADI MİKTARI BİRİM
1 TRANSPEDİKÜLER POÜAKSİYEL VİDA 6 ADET
2 ROD 2 ADET
3 ARA BAĞLANTI 1 ADET
4 10 CC SENTETİK GANÜL KEMİK GREFTİ 1 ADET

Depomuzda Mevcut değildir. Hastane Müdürü 
Eftar DOĞA



POLİAKSİYELTRANSPEDİKÜLER SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. S istem  CE veya PDA kalite standartlarından en az bir tanesine sahip olmalıdır. 
İstenild iğ inde idareye sunulm alıd ır.

2. S istem , Trokar, Lomber, Sakral bölgelerde, sp inaldeform ite lerde, dejeneratif 
hastalıklarda, tüm örlerde ve travm alarda her yaş grubuna ayrı ayrı veya tek sistem  
halinde uygu lanab ilir o lmalıdır.

3. S istemde kullan ılan m alzem eler ASTM F136 standartlarına uygun T itanyum dan imal 
ed ilm iş olmalıd ır.

4. Cerrahi öncesi sterilizasyon şartlarında implantta kararm a, s ıy rılm a vb. değ iş ik lik ler 
olmamalıdır.

5. V idaların dış çapı s ilind irik , iç çapı 1 derece konik yapıda se lf tapping özellikte 
olmalıdır.

6. S istem de hem m onoaxia l, hem poliaxial v idalar, hem de listez is v ida la r olmalıd ır.
7. Poliaksiyal v ida la r en az 28.5 derece açılanm aya uygun olmalıd ır.
8. Omurganın özel am eliyatlarında (spondilo listezis) ku llan ılm ak üzere özel olarak 

dizayn ed ilm iş5.5 - 6.5 ve 7.5 mm çaplarında 40mm den 55mm ye kadar 5 er mm 
ara lık larla  büyüyen redüksiyon vida larına sahip olmalıd ır.

9. Poliaksiyal v ida la r 4 .5 -5 .0 -5 .5 -6 .0 -6 .5 -7 .0 -7 .5 -8 .0 mm çaplarında olup 20 mm den 
başlayarak 55mm ye kadar 5 er mm ara lılarla büyüyen vida çeşitlerine sahip 
olmalıd ır.

10. S istem de kullan ılan v ida lar üzerinde çap, boy ve firma bilg isi o lm alıd ır.
11. Vida rod k ilitlenm esi yaln ızca bir set screvv ile k ilitlem e m ekanizm asına sahip 

olmalıdır.
12. Set screvvlarda s ıy ırm ayı önleyen Torx olmalıd ır.
13.Rod lar om urganın değ işik mesafelerinde ku llan ılm ak üzere40 mm den 600 mm ye 

kadar lO m m  ara lık la rla  büyüyen tüm alternatifleri bu lunm alıd ır. Ayrıca skolyoz 
vakalarından ku llan ılm ak için 600 mm likrod bulunm alıd ır.Rod kesme makası 
bulunmalıdır.

14. Am eliyat esnasında rodlara yön vereb ilm ek için İnstubending aleti bulunmalıdır. Rod 
uçları bu alete göre şekillend irilm iş olmalıdır.

15. S istem derotasyonel yöndeki hareketlerin i engelleyen transvers bağlantı o lmalıd ır.
16.Transvers bağ lantılar konektörlü vem ultiax ia l o lm ak üzere iki farklı seçenekte 

olmalıdır.
17. Kullanım  setinde tork anahtarı ve vida sabitlem esin i ko lay laştırm ak için rocker aleti 

olmalıdır.
18. Set içerisinde listezis vaka larında çektirm e işlem i için özel poursaydr aleti olmalıdır.
19. Sette v idalara hareket verm ek için om niaxia lconnectör o lm alıd ır.
20. Sistem  vida ve el aleti seçim inde karışık lığa neden o lm am ası için özel tasarlanm ış 

vida ve el aleti konteynerları içinde olmalıdır.
21. Kullanılan titan ium  m ateryalin  U lu s la ra ras ı kalite belgesi o lm alıd ır.
22. Firma Sağ lık Bakanlığ ı T .C .İlaç ve Tıbbi C ihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı 

olmalı ve ürünlerin TİTUBB'da Sağ lık  Bakanlığ ı tarafından onayı o lm alıd ır.
23. Setler ihtiyaç süresince am eliyata hazır şekilde hastanede bulundurulm alıd ır.
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SUT KODU SUT ADI

102.130 TORAKOLOMBER POSTERIOR POLIAKSIYEL 
VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/Yh 1İŞKİN 
(KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)

102.230 TORAKOLOMBER POSTERIOR ROD, 
TİTANYUM, RİGİD (0-35 CM)

102.300 TORAKOLOMBER POSTERIOR ROD-ROD  
TRANSVERS KONNEKTÖR, TİTANYUM, DÜZ

102.150 TORAKOLUMBAR, POSTERIOR POLYAKIAL 
VİDA, 1 i 1 ANYUM,SPONDİLOLISTEZİS  
VİDASI,PEDİATRİK/YE 1 İŞKİN (KİLİTLEME 
APARATI VE NUT DAHİL)

O p .D r .K i
Beyin Ce



SENTETİK KEMİK GREFT

1. Ürün % 100 Beta trikalsiyum fosfat tan oluşmalıdır

2. Teklif edilen kemik greftleri'nin aşağıdaki özelliklere göre geniş çeşitliliği bulunmalıdır.

3. Granül kemikgrefti 3 mm size olup, 10cc,20cc ve 30cc formlarında olmalıdır.

4. Ürün Kemik kusurlarında ,Travma cerrahisinde ,Tumor cerrahisinde ve Spinal 
cerrahide kullanılabilmelidir.

5. Kemik gerftleri steril kutu içerisinde tek kullanımlık olup,lot ve ref numarası yazılı 

olmalıdır.

6. Teklif edilecek kemik greftlerininin CE ve FDA belgesi olmalıdır.


