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Sayın...........................................................................................................

Hastanemiz ve bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıdaki listede miktarı ve birimi belirtilen 31 Kalem mal/ 
hizmet 4734 Sayılı K.İ.K ’nun 22/d maddesine göre alımı yapılacaktır. İlgili alıma ilişkin KDV hariç birim fiyatınızı 
yazılı ve tasdikli olarak 01.10.2021 günü saat 10:00’e kadar Patnos Devlet Hastanesi Satın Alma Birimine 
gönderilmesi/teslim edilmesi hususunda;

Gereğini rica ederim

İHTİYAÇ LİSTESİ
S .N o M a lz e m e  A d ı M iktar B ir im i B ir im  F iy a tı T op lam T u tar

1 KAVİT 20 Kutu
2 KANAL K A Y G A NLAŞTIR IC I JEL (E D TA ) 20 Kutu
3 ELM AS FREZ A ER ATÖ R  İÇİN (R O N D ) 100 Kutu
4 ELM AS FREZ A ER ATO R  İÇİN (A LEV  UÇ) 5 Kutu
5 ELM AS FREZ A ER A TÖ R  İÇİN (FİSSÜ R ) 100 Kutu
6 SARI L A B U T  (A ER A TÖ R ) 50 Kutu
7 SARI ALEV U ÇLU  (A ER A TÖ R ) 5 Kutu
8 ENDOBLOK 10 Kutu
9 UNIT TA B L A  O R TUSU 100 Kutu
10 POLİSAJ LASTİK KOM POZİT İÇİN 10 Kutu
11 POLİSAJ LASTİK ( D E T E R T R A J) 5 Kutu
12 ESTETİK KOM POZİT SETİ 20 Kutu
13 CAM İY O N O M ER  SİM A N 20 Kutu
14 A K IŞK AN  CAM  İY O N O M ER  SİM AN 20 Kutu
15 ÇİNKO OKSİT ÖJENOL 10 Kutu
16 FOSFAT SİM AN 5 Kutu
17 KANAL DOLGU PATI 20 Kutu
18 A R A Y U Z  KAM ASI 20 Kutu
19 TOFFLAM İARE M ATRİKS 100 Kutu
20 POMZA 5 Kutu
21 PAPER POİNT 15-40 100 Kutu
22 PAPER POİNT 45-80 100 Kutu
23 GUTTA PERCHA 0 .04  AÇILI (15-40) 100 Kutu
24 GUTTA PERCHA 0 .04  AÇILI (45-80) 40 Kutu
25 GUTTA PERCHA 0 .04 AÇILI (25) 50 Kutu
26 GUTTA PERCHA 0 .04 AÇILI (30) 50 Kutu
27 GUTTA PERCHA 0 .04 AÇILI (35) 50 Kutu
28 KALSİYUM  HİDROKSİT (SEA L A PEX ) 20 Kutu
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29 Nİ-Tİ K A N AL EĞESİ (15-40) 200 Kutu
30 Nİ-Tİ K A N AL EĞESİ (45-80) 20 Kutu
31 KALSİYUM  HİDROK SİT (TOZ + LİKİT) SET 20 Kutu

Son T ek lif Verme Tarihi: 01 .10.2021 gü n ü  saat 10:00’e T ek lif Verme gün ve saatine göre fax/m ail ile gönderilebilecek asılları 

elden yada kargo/posta yolu ile teslim  edilm elidir. (patnOSdh@ hotm ail.COm )
1-T ek lif edilen Fiyat K D V  hariç olacaktır.
2 - M al/ H izm et ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlem leri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
3- A lım a Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit ed ilm esi halinde yine 4734  sayılı Kİ 
Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
4-M alzem e teslim inde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. M alzem eler kabul edilm eyecektir.
5- Bu mektupla birden fazla m alzem e için te lif  gönderilm iş ise her kalem m alzem e için tek lif fiyatı yazılacak, eksik teklifler  
değerlendirilm eyecek, değerlendirm e tüm m alzem enin toplam bedeli üzerinde veya ayrı ayrı yapılacaktır.
6-Verilen süre içerisinde teslim  ed ilm eye teklifler değerlendirm eye alınmayacaktır.
7 -T ek lif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etm iş sayılacaktır.
8-Tedarikçi firma bunların Sut hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilm iş olm asından sorumludur. Geri ödem e kurumu barkot 
ve Sut kodlarının eşleştirilm esi ile ilg ili olarak TIT U B B  kayıtlarının esas alm adığından, hastanem iz idaresi de bu kayıtları esas 
almayacaktır, anılan kurumun herhangi bir surette m alzem e barkot ve Sut kodunun doğru eşleşm ediğin i tespit ederek geri ödem e  
yapmam ası halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından tedarikçi firmaya rükû edilecektir.
9-İdaremiz en düşük fiyat kabul etm e zorunda olm ayıp m alzem e seçim inde verim lilik kalite m alzem enin nevine göre satış sonrası 
hizm et ile ilgili kraterleri değerlendirir.
10-Teknik şartname ekte olup şartname uygun olm ayan teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

Not: 1-Mal teslim i ile faturanın birlikte ed ilm esi (A ynı gün içinde) gerekmektedir.
2-M uayene kabul birimi dışındaki teslimatlarda oluşan sorumluluk ilgili yükleniciye aittir.

FİRM A-K AŞE
İMZA
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TEKNİK ŞARTNAMELER

1) PAPER POİNT (15-40)
1. Apsorbe edici özeliği olmalı.
2. Bir kutu içerisinde en az 200 adet olmalıdır.
3. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
4. Kutular sürgülü kapaklı olmalıdır.
5. Paper pointler üzerinde ölçü ayarları olmalıdır
6. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) PAPER POİNT (45-80)
7. Apsorbe edici özeliği olmalı.
8. Bir kutu içerisinde en az 200 adet olmalıdır.
9. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
10. Kutular sürgülü kapaklı olmalıdır.
11. Paper pointler üzerinde ölçü ayarları olmalıdır
12. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) GUTTA PERCHA (04 AÇIL115-40 )
1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60’lık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 ve 0.6 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
11. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı 

ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.
16. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4) GUTTA PERCHA (04 AÇILI 45-80 )
1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60’lık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 ve 0.6 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
11. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarifi okunaklı 

ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
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15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.
16. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5) GUTTA PERCHA (04 AÇILI 25 NO )
1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60Tık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 ve 0.6 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
11. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı 

ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.
16. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6) GUTTA PERCHA (04 AÇILI 30 NO )
1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60’lık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 ve 0.6 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm Tik derecelendirmeleri olmalıdır.
11. Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
12. Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı 

ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.
16. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

? ) GUTTA PERCHA (04 AÇILI 35 NO )
1. Orijinal ambalajında olmalıdır.
2. En az 60’lık kutularda olmalıdır.
3. Taper açısı 0.4 ve 0.6 olmalıdır.
4. Dokuya uyumlu olmalıdır.
5. Kadmiyumsuz olmalıdır.
6. Fabrikasyon olmalıdır.
7. Ürün kutusu jelatin kaplanmış ve kutu kapağı kayar kapaklı sistem olmalıdır.
8. Ucu düzleştirilmiş olmalıdır.
9. Radyoopak olmalıdır.
10. Kanal derinliğinin ölçülmesi amacıyla mm’lik derecelendirmeleri olmalıdır.
11 . Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.
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12. Kanala'uygulanırken eğilip bükülmemelidir.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, üretim tarihi, barkod numarası, son kullanma tarihi okunaklı 

ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.
14. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.
15. Orijinal ambalajın üzerinde Türkçe etiket olmalıdır.
16. Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

8- KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI
1- Yapışında kalsiyum hidroksit bulunmalıdır.
2- Kaide maddesi olarak kullanılmalıdır.
3- Basınca karşı direnç göstermelidir.
4- Asitik değeri pH 11,2 olmalıdır.
5- Seconderdentin oluşumunu en fazla bir haftada sağlamalıdır.
6- Kutu içinde base ve katalisten oluşan 2 adet tüp ve 1 adet karıştırma kağıdı olmalıdır.
7- Tüpler en az 12+12 gr olmalıdır.
8- Ürün miadı en az 2 yıl olmalıdır.
9- TİTUBB'da kayıtlı olmalı ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
10- Klinik kullanım sonucu Komisyon tarafın beğenilmeyen ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9- NİTİ ENDODONTİK KANAL EĞESİ 15-40
1. Kanal eğeleri Nikel Titanyum olacaktır bu ibare blister üzerinde yazılı olmadır.
2. Kanal eğeleri 0.04, 0.06 taper olacaktır.
3. 0.04 eğelerin sap bitiminden bıçak sonuna uzunluğu 25mm olacaktır.
4. 0.06 eğelerin sap bitiminden bıçak sonuna uzunluğu 25mm olacaktır.
5. Eğeler steril blister ambalajlarda olmalıdır.
6. Eğeler gold blister ambalajlarda olmalıdır.
7. Kanal eğelerinin dönüş açısı 360 derece olmalıdır ve şekil olarak belirtilmiş olmalıdır.
8. Kanal eğeleri optimum 250 ile 350 devir/dakika arasında hızda dönecektir ve şekil olarak belirtilmiş
olmalıdır.
9. Sistem endodontik tedavi için geliştirilmiş kanal eğelerinden oluşmalıdır.
10. Kanal eğelerinin sap uzunlukları en fazla 13mm olmalıdır.
11. Kanal aletlerinin sap kısmında şeritler ile numaraları ve açıları belirtilmiş olmalıdır.
12. Vidalama etkisinden korumak için uzun aşamalı oluklara sahip olmalıdır.
13. Gutta Percha Points ve Paper Points ile kolaylıkla kullanılabilmelidir.
14. Yüksek tork direncine sahip olmalıdır
15. Eğelerin kendi renk kodlarını içeren rondelleri olacaktır.
16. Eğimli kanallarda eğim yönünü karıştırmamak için silikon stop üzerinde bir işaret bulunacaktır.
17. En az 200 dereceye kadar steril edilmelidir ve bu ibare blister üzerinde yazılı olmadır.
18. Set içinde toplam 6 eğe olacaktır.
19. Her bir eğe grubunun sortisi ayrı olarak satın alınabilecektir.
20. İhtiyaca göre eğe rengi ve açı numarası değiştirebilmelidir
21. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

I NİTİ ENDODONTİK KANAL EĞESİ 45-80
1. Kanal eğeleri Nikel Titanyum olacaktır bu ibare blister üzerinde yazılı olmadır.
2. Kanal eğeleri 0.04, 0.06 taper olacaktır.
3. 0.04 eğelerin sap bitiminden bıçak sonuna uzunluğu 25mm olacaktır.
4. 0.06 eğelerin sap bitiminden bıçak sonuna uzunluğu 25mm olacaktır.
5. Eğeler steril blister ambalajlarda olmalıdır.
6. Eğeler gold blister ambalajlarda olmalıdır.
7. Kanal eğelerinin dönüş açısı 360 derece olmalıdır ve şekil olarak belirtilmiş olmalıdır. ^astanes/



8. Kanal eğeleri optimum 250 ile 350 devir/dakika arasında hızda dönecektir ve şekil olarak belirtilmiş 
olmalıdır.
9. Sistem endodontik tedavi için geliştirilmiş kanal eğelerinden oluşmalıdır.
10. Kanal eğelerinin sap uzunlukları en fazla 13mm olmalıdır.
11. Kanal aletlerinin sap kısmında şeritler ile numaraları ve açıları belirtilmiş olmalıdır.
12. Vidalama etkisinden korumak için uzun aşamalı oluklara sahip olmalıdır.
13. Gutta Percha Points ve Paper Points ile kolaylıkla kullanılabilmelidir.
14. Yüksek tork direncine sahip olmalıdır
15. Eğelerin kendi renk kodlarını içeren rondelleri olacaktır.
16. Eğimli kanallarda eğim yönünü karıştırmamak için silikon stop üzerinde bir işaret bulunacaktır.
17. En az 200 dereceye kadar steril edilmelidir ve bu ibare blister üzerinde yazılı olmadır.
18. Set içinde toplam 6 eğe olacaktır.
19. Her bir eğe grubunun sortisi ayrı olarak satın alınabilecektir.
20. İhtiyaca göre eğe rengi ve açı numarası değiştirebilmelidir
21. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye
alınmayacaktır.

11- KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ+LİKİT)
1- Orijinal ambalajında toz, likit ve damlalığı olmalıdır.
2- En az 10 gramlık toz, en az 10 ml'lik likit olmalıdır.
3- Radyoopak olmalıdır
4. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye
alınmayacaktır.

12- GEÇİCİ DOLGU MADDESİ *

1- Ürün 40 gr kavanoz içerisinde olmalıdır.
2- Ürün geçici dolgu olarak kullanıma uygun olmalı ve doldurucu cihazla kolayca uygulanabilir olmalıdır.
3- lnlay preparasyonlannda, endodontik tedavi sonrası ve okluzal restorasyonlarda geçici dolgu olarak 
kullanılabilmelidir.
4- Kaviteye konulduktan sonra yeterli ve hızlı bir şekilde kendiliğinden sertleşmelidir
5- Frez kullanılmadan kaviteden uzaklaştınlmalıdır.
6- El aletleri ile kolaylıkla çıkarılabilir yumuşak kıvamda olmalı ve yeterli sızdırmazlığı sağlamalıdır.
7- Çok nemli ağız ortamında bile hızla polimerize olabilmelidir.
8- Ürün orijinal ambalajının içinde Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir
9- Klinik kullanım sonucu komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.

13- EDTA JEL t

1. Radyopak olmalıdır.
2. Ürün kanal içerisinde kaygan yüzey hazırlamak için kullanılmalıdır.
3. Orijinal ambalajında şırınga şeklinde olmalıdır.
4. Her bir şırınga en az 3 mİ edta içermelidir.
5. Ürün 2 yıl miadı olmalıdır.
6. Ürün Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlı olmalıdır
7. Klinik kullanım sonucu komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye alınmayacaktır.

14- ELMAS ROND FREZ (AERATÖR İÇİN)

1. Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapma uygun olmalıdır.
3. Frezler elmas olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek alınacaktır.



6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona 
uğramamalıdır.

7. Formları ve ebatları kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

15- ELMAS ALEV UÇLU FREZ (AERATÖR İÇİN)

1. Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapma uygun olmalıdır.
3. Frezler elmas olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek alınacaktır.
6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona 

uğramamalıdır.
7. Formları ve ebatları kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

16- ELMAS FİSSÜR FREZ (AERATÖR İÇİN) V

1. Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapma uygun olmalıdır.
3. Frezler elmas olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek alınacaktır.
6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona 

uğramamalıdır.
7. Formları ve ebatları kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

17- ELMAS SARI LABUT FREZ (AERATÖR İÇİN)
1. Blok halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapına uygun olmalıdır.
3. Frezler elmas olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek alınacaktır.
6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona 

uğramamalıdır.
7. Formları ve ebatlan kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.



18- ELMAS SARI ALEV UÇ FREZ (AERATÖR İÇİN) *
1. Blök halinde olmalı ve elmas yüzeyle aeratöre takılan uç arasında boğum olmamalıdır.
2. Frezlerin taban çapı aeratör çapına uygun olmalıdır.
3. Frezler elmas olmalıdır.
4. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalıdır.
5. Renkler kurumlar tarafından seçilerek alınacaktır.
6. Her türlü sterilizasyon koşullarına, alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı, korozyona 

uğramamalıdır.
7. Formları ve ebatları kurumlarca seçilerek alınacaktır.
8. Elmas frezlerin ambalajlarının üzerinde markası, model numarası ve frezin elmas kısmının kalınlığını 

gösterir numara, lot numarası olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

19-ENDOBLOK
1- Kanal aletlerinin boylarını ölçmek için kullanıma uygun olmalıdır.
2- Plastik olmalıdır.
3. Otoklavda Steril edilebilmedir.

20- ÜNİT TABLA ÖRTÜSÜ

1- Ön Yüz Emici Özelliği Olan Kâğıt olmalı
2- Arka Yüz Sıvı Geçirmez PE Film Kaplama olmalı
3- Rulo Eni en az 20cm olmalı
4- Yaprak Ölçüsü en az 25cm x 30cm'den perfore olmalı
5- Yaprak Miktarı en az 250Adet olmalı
6- Orijinal ambalajında olmalı
7- Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

Alınmayacaktır.

21- BİSTURİ UCU (NO: 15)

1. Paslanmaz çelikten steril olmalıdır.
2. 15 Numara olmalıdır.
3. Her kutuda 100 adet bulunmalı ve her biri ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.
4. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

22- POLİSAJ LASTİĞİ KOMPOZİT İÇİN

1. Kompozitlerde kontur oluşturma, bitirme ve cila işlemlerinde kullanılabilmelidir.
2. Silikon karbid ve alüminyum oksit partiküileri emdirilmiş aşındırıcı silikon lastikten oluşmalıdır.
3. Tersine konik, sivri uçlu ve disk şeklinde olmak üzere en az 3 farklı tipte olmalıdır.
5 . Otoklavda steril edilebilmelidir.
4. Elmas grenlere sahip olmalıdır.
5. Sulu veya susuz kullanıma uygun olmalıdır.
6. Yeni jenerasyon tüm kompozitlerle kullanılabilmelidir
7. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

Alınmayacaktır.



23. POLİSAJ LASTİĞİ (DETARTRAJ)

1. Beyaz olmalıdır.
2. Çok sert olmamalı diş yüzeyine zarar vermemelidir.
3. Tersine konik şeklinde olmalıdır
4. Mikrimotora uymalıdır.
5. Numunesi görülüp almıcaktır.
6. Orta sertlikte ve elastik malzemeden yapılmış olmalıdır.
7. Çalışma esnasında deforme olmamalı ve parçalanmamalıdır.
8. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı mandren kısmı paslanmaz çelik olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye

Alınmayacaktır.

24- ESTETİK KOMPOZİT SETİ (6 Üniversal Tüp+3 Akışkan +1 Bonding)

1) Işınla sertleşen özellikte, orijinal ambalajlı ve şırınga tüplerde olmalıdır.
2) Supra nano esaslı olmalı, partikülleri silika zirkonyum içermelidir.
3) Ürün içeriğinde ortalama 0.1 ila 03 pm büyüklüğünde silica zirconium esaslı doldurucular, Bis-GMA, 

TEGDMA , dl-camphorquineone ve pigmentler bulunmalıdır.
4) Tek kat (mono layer) veya tabakalamalı olarak işlenebilir olmalıdır.
5) Naturel dişe benzer ışık yansıması özelliği göstermelidir.
6) Bukalemun etkisi gösterebilmelidir.
7) Reflektör ışığı altında 90 saniyeye kadar çalışma süresi olmalıdır.
8) En fazla 10 saniyede ışmlanabilmelidir.
9) Nano partiküller submikron filler ve organik dolduruculardan oluşmalıdır.
10) Kompozitin polimerizasyon büzülmesi en fazla % 1.3 olmalıdır.
11) Polimerizasyon sonrası renk değişimine en aza indirgeyen yansıtma özelliğine sahip matris içermelidir.
12) Hacimce azalması en az 0.02 - 2,50 mm3 aralığından birisi olmalıdır. Bu değerler orijinal broşürden ve 

üretici firmanın web sitesinden görülebilmeli, bu web adresleri teklifle beraber verilmelidir.
13) Esneklik gücü en az 115 Mpa değerinde olmalıdır.Bu değerler orijinal broşürden ve üretici firmanın web 

sitesinden görülebilmeli, bu web adresleri teklifle beraber verilmelidir.
14) Esneklik modülü en az 8.7 Gpa olmalıdır.
15) Parlatılabilirliği iyi olmalıdır.
16) Ürün hem anterior hem de posterior içinde kullanılabilmelidir.
17) Standart renk tonu en az 13 adet, yardımcı renk tonu 7 adet olmak üzere toplam en az 20 adet rengi 

olmalıdır.
18) Standart renk tonları A1,A2,A3,A3.5,A4,A5,B1,B2,B3,B4, C l, C2, C3, yardımcı renk tonları 

BW,WE,CE,OAl,OA2,OA3,OPA2 olmalıdır.
19) Radyo opak olmalı, radyoopasitesi % 190AL olmalıdır.
20) Kompozit set halinde olmalı; setin içerisinde: 1 adet 5 mİ. 7. jenerasyon bonding, 3 adet 1.8 gr. akışkan 

kompozit tüp, 6 ad. 3.8 gr.’lık üniversal kompozit tüp , renk skalası ve 50 adet aplikatör olmalıdır.
21) Hangi renkten kaç adet alınacağı kurumun ihtiyacına göre muayene kabul komisyonunca belirlenecektir.
22) Ürün muayene komisyonu tarafından renk uyumu, uygulama kolaylığı ve uygulama sonrası parlatma 

işlemine tabi tutulduktan sonra karar verilecektir.
23) Malzemenin orijinal msds sayfası teklif aşamasında sunulmalıdır. MSDS belgesi verilmeyen teklifler 

geçersiz sayılacaktır.

25-
1.
2.
3.

CAM İONOMER SİMAN DOLGU
Abrazyona karşı yüksek direnç yüksek bükülme ve basınç direnci olmalıdır 
Dentin ve mineye çok iyi bağlanmalıdır
Uzun süreli restorasyon olarak kullanılmalıdır

PATNOS
n

ANESİ

( T p .T e s



4. Daimi flor salınımı yapmalıdır
5. Radyoopak olmalıdır
6. Doku dostu olmalıdır
7. Dişe yakın estetik olmalıdır
8. Set içerisinde en az 15 gr toz 10 mİ likit olmalıdır
9. Aksesuarları damlalık ve ölçü kaşığı olmalıdır
10. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

Alınmayacaktır.

26-IŞIKLA SERTLEŞEN CAM İONOMER SİMAN

1. Florid içermelidir.
2. Işıkla sertleşmelidir.
3. Kullanıma hazır tek bileşenli olmalıdır.
4. Uygulanması kolay enjektör formunda olmalıdır.
5. Enjektörler orijinal ambalajında olmalıdır ve bir kutu içerisinde en az 2 gr olmalı ve en az 5 adet 

uygulama ucu bulunmalıdır.
6. Kenar sızıntısı yapmamalı, radyo opak olmalıdır.
7. Yüksek düzeyde bükülme direnci en az 150MPa
8. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

27- ÇİNKO OKSİT OJENOL SİMAN
1- 30 gr Normal Toz, 30 gr Hızlı Toz ve 25 gr likit tarzında paketlenmiş olmalıdır. İçerisinde karıştırma 

çubuğu olmalıdır.
2- Geçici dolgu materyali ve daimi dolgulann altında kaide materyali olarak kullanılabilmelidir.
3- Antiseptik ajan ve ağrı kesici özelliği olmalıdır.
4- Karıştırma oranı yaklaşık olarak 1.2 gr toz ve 0,3 gr likit şeklinde olmalıdır.
5- Karıştırma süresi oda sıcaklığında ortalama 2 dakika olmalıdır.
6- Ağız içinde sertleşme zamanı normal tozda 8-12 dk Hızlı tozdaa 3-7 dk arasında olmalıdır.
7. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.

28- ÇİNKO FOSFAT SİMAN

1. Kompozit ve amalgam dolguların altına kaide maddesi olarak kullanılabilmeli
2. Kanal tedavisi yapılan dişlerin üzerine geçici dolgu maddesi olarak kullanılabilmeli.
3. Çinko fosfat içerikli tozdan ve fosforik asit içerikli solüsyon ayrı şişelerde bulunmalıdır.
4. Sene raf ömrü olmalıdır.
5. 1 kutuda en az 80 gr toz, en az 55 mİ likit bulunmalı. Yeterli çalışma süresi olmalıdır.
6. Toz ve likit aynı kutu içerisinde olmalıdır.
7. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

29- KALSİYUM HİDROKSİT ESASLI KAİDE MATERYALİ

1. Yapısında kalsiyum hidroksit bulunmalıdır.
2. Kaide maddesi olarak kullanılmalıdır.
3. Basınca karşı direnç göstermelidir.
4. Asitik değeri PH 11,2 olmalıdır.
5. Seconder dentin oluşumunu en fazla bir haftada sağlamalıdır.
6. Kutu içinde base ve katalisten oluşan 2 adet tüp ve 1 adet karıştırma kağıdı

Dt.übra
olmalıdır. Dip.



7. Tüpler en az 12+12 gr olmalıdır.
8. Ürün miadı en az 1 yıl olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye a 

alınmayacaktır.

30- ARA YÜZ KAMASI

1- Anotomik şekilde ve ahşap olmalıdır.
2- Kolay uygulanabilir olmalıdır.
3- Diş etine zarar vermemelidir.
4- Kurumun istediği renkler, tek renk kutu veya poşette olmalıdır.
5- Hijyenik şekilde kullanıma uygun en az 100 lük olmalıdır. 1 . *
6- Kolay deforme olmamalıdır,
7- Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye a 

alınmayacaktır.

31-DÜZ MATRİKS BANDI
1 Paslanmaz çelik olmalıdır.
2. Orijinal ambalajmda en az 1 metre uzunluğunda rulo şeklinde olmalıdır.
3 Genişliği kurumlarca belirlenecektir.
4 Her tiirlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarında bozulmamalıdır.
5. Sağlam yapıda olup kolay kopmamalıdır.
6. Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.
7. Her türlü sterilizasyon şartlarına ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalı, korozyona uğrayıp 

bozulmamalıdır.
8. 0,5mm -0,6 mm- 0,7 Kalınlığa sahip seçenekleri olmalıdır.
9. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 
alınmayacaktır.

32- POMZA
1. Protez polisajına uygun grende olmalıdır.
2. Sulandırılarak tekrar tekrar kullanılabilmelidir.
3. 5C0 g lık paketler halinde olmalıdır.
4. Klinik kullanım sonucuna bağlı olarak komisyon tarafından beğenilmeyen ürün değerlendirmeye 

alınmayacaktır.



DÜZ MATRİKS

1. T o fflem eire  tip  matriks o lm a lıd ır.'

2 . Yüzeyi düz-tırtıksız olm alıd ır.

3. Ürün orijinal am bala jında olm alıd ır.

4 . Uygulam a sırasında hastanın yada hekim in yaralanm asına sebep 

olabilecek sivri

köşe ve kenarlara sahip o lm am alıd ır.

5. Ü zerinde aşırı sıkışmayı engelleyecek lastik veya silikon durdurucu sistem  

olm alıd ır.

6. Teklif veren  firm a ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi seri num araları (lot 

no) ile beigelem elid ir.

7. H areket eden kısımları rahat çalışmalıdır.


