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ANTİBAKTERİYEL GÜMÜŞ İYON KAPLI POLİAKSİYEL 
TRANSPEDİKÜLER SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

• Sistem CE veya FDA kalite standartlarından en az bir tanesine sahip olmalıdır. 
İstenildiğinde idareye sunulmalıdır.

• Sistem, Trokar, Lomber, Sakral bölgelerde, spinal deformitelerde, dejeneratif 
hastalıklarda, tümörlerde ve travmalarda her yaş grubuna ayrı ayrı veya tek 
sistem halinde uygulanabilir olmalıdır.

• Sistemde kullanılan malzemeler ASTM F136 standartlarına uygun Titanyumdan 
imal edilmiş olmalıdır.

• üzeri antimikrobiyel gümüş iyonla kaplı olmalıdır.
• İnsan sağlığı açısından zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış olan siyanürün 

herhangi bir şekilde ve aşamada titanyum üzeri gümüş kaplamada kullanılmamış 
olması gereklidir.

• Uygulanan titanyum üzeri gümüş kaplama sonrası cerrahinin herhangi bir 
aşamasında sıyrılmaması, bozulmaması ve başka bir temas halinde kaplamanın 
karakterinin bozularak kalkmaması gereklidir.

• Gümüş iyon kaplama uygulanan sistemin biomekanik özelliklerinden değişiklik 
olmaması ve kullanılacak materyale bağlı yan etki olmaması için mikrogram 
ağırlığında kaplama materyali, mikron kalınlığında olacak şekilde sisteme 
uygulanmış olmalıdır.

• Cerrahi öncesi sterilizasyon şartlarında implantta kararma, sıyrılma vb. 
değişiklikler olmamalıdır.

• Uygun olmayan kaplamalar titanyum sistemden herhangi bir şekilde sıyrılarak, 
çizilerek veya koparak, ağır bir metal olan gümüşün kontrolsüz salınımına izin 
verip insan sağlığına toksik etki yapmamalıdır. Malzemelerin toksik etki 
yapmadığına dair belge ,stendiğinde sunulmalıdır.

• Sistemin anti bakteriyel özelliği uluslar arası kabul görmüş bir yayın organınca 
yayınlanmış olmalıdır.

• Vidaların dış çapı silindirik, iç çapı 1 derece konik yapıda self tapping özellikte 
olmalıdır.

• Sistemde hem monoaxial, hem poliaxial vidalar, hem de listezis vidalar olmalıdır.
• Poliaksiyal vidalar en az 28.5 derece açılanmaya uygun olmalıdır.
• Omurganın özel ameliyatlarında (spondilolistezis) kullanılmak üzere özel olarak 

dizayn edilmiş 5.5 - 6.5 ve 7.5 mm çaplarında 40mm den 55mm ye kadar 5 er 
mm aralıklarla büyüyen redüksiyon vidalarına sahip olmalıdır.

• Poliaksiyal vidalar 4 .5-5.0-5.5-6.0-6.5-7 .0-7 .5-8 .0  mm çaplarında olup 20 mm 
den başlayarak 55 mm ye kadar 5 er mm aralılarla büyüyen vida çeşitlerine sahip 
olmalıdır.

• Sistemde kullanılan vidalar üzerinde çap, boy ve firma bilgisi olmalıdır.
• Vida rod kilitlenmesi yalnızca bir set screvv ile kilitleme mekanizmasına sahip 

olmalıdır.
• Set screvvlarda sıyırmayı önleyen Torx olmalıdır.
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• Rodlar omurganın değişik mesafelerinde kullanılmak üzere 40 mm den 600 mm ye 
kadar lOmm aralıklarla büyüyen tüm alternatifleri bulunmalıdır. Ayrıca skolyoz 
vakalarından kullanılmak için 600 mm lik rod bulunmalıdır.

• Rodlar lazer markalama yöntemiyle çizgili olmalıdır.
• Ameliyat esnasında rodlara yön verebilmek için İnstubending aleti bulunmalıdır. 

Rod uçları bu alete göre şekillendirilmiş olmalıdır.
• Sistemde rotasyonel yöndeki hareketlerini engelleyen transvers bağlantı olmalıdır.
• Transver bağlantılar konektörlü ve multiaxial olmak üzere iki farklı seçenekte 

olmalıdır.
• Sistemde skolyoz vakalarında kullanılmak üzere Laminar, Pediküler, monoaxial, 

poliaxial ve omniaxial Hooklar, ayrıca uzatma konnektör de (domino) 
bulunmalıdır.

• Kullanım setinde tork anahtarı ve vida sabitlemesini kolaylaştırmak için rocker 
aleti olmalıdır.

• Set içerisinde listhesiz vakalarında çektirme işlemi için özel poursaydr aleti 
olmalıdır.

• Sette vidalara hareket vermek için omniaxial connectör olmalıdır.
• Sistem vida ve el aleti seçiminde karışıklığa neden olmaması için özel tasarlanmış 

vida ve el aleti konteynerları içinde olmalıdır.
• Sistemdeki el aletleri paslanmaz çelikten silikon saplı olmalıdır.
• Sistemdeki vidalar seçimini kolaylaştırmak için Anodizing sistemiyle renklendirilmiş 

olmalıdır.
• Kullanılan titanium materyalin Uluslar arası kalite belgesi olmalıdır.
• Firma Sağlık Bakanlığı T .C .İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) 

kayıtlı olmalı ve ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.
• Setler ihtiyaç süresince ameliyata hazır şekilde hastanede bulundurulmalıdır.

SUT KODU SUT ADI

102.130 TORAKOLOMBER POSTERIOR POLIAKSIYEL 
VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN 
(KİLİTLEM E 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 POLYAXIAL 
VİDA,TİTANYUM ,SPONDİLOLISTEZİS VİDASI, 
PEDİATRİK/YETİŞKİN  (KİLİTLEM E APARATI 
VE NUT DAHİL)

102.140 TORAKOLUMBAR, POSTERIOR POLYAXIAL 
VİDA, TİTANYUM,AÇIK CEMENT ENJEKTE 
ED İLEBİLİR  (KİLİTLEM E APARATI VE NUT 
DAHİL)

102.330 TORAKOLOMBER POSTERIOR UZATMA 
KONNEKTÖR, TİTANYUM, DOMİNO 2 adet

O p .D r.tff lir  ALTAŞ
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102.165 TORAKOLOMBER POSTERIOR MONOAKSIYEL 
HOOK, TİTANYUM, PEDİKÜL 4 adet

102.100 TORAKOLOMBER POSTERIOR MONOAKSIYEL 
VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN

102.265 TORAKOLOMBER POSTERIOR ROD, 
TİTANYUM, SKO LYOZ, TEKLİ



• İmplant MRI, BT uyumlu,malzemesi medikal kullanıma uyumlu PEEK 
(Polyetheretherketone) olmalı ve her lot numarasının üretim malzemesi ana firma 
tarafından tarafından takip edilebilir olmalıdır.

•  Lomber intervertebral disk mesafesine sağ ve sol lateral olarak lokalizasyonu 
gerçekleştirilerek karşı tarafa doru uzatılabilmelidir.

• Kafes içeride sağ ve sola genişleyebilen yapıda olmalıdır.

•  Kafesler 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm yüksekliğinde, 29 mm ve 32 mm olarak iki farklı 
ebatta olmalıdır. Her yükseklikte tutunmayı sağlayan piramid tırnaklar olmalıdır.

•  Disk mesafesine ilk giren tarafın ucu mesafeye sokmayı kolaylaştırmak için 
inceltilmiş olmalıdır.

•  İmplantasyon seti içerisinde deneme implantları olmalıdır.

•  İmplantasyon seti içerisinde m uhtelif düz/ters küretler, ortası açık olan halka küretler, 
raspa(kazıyıcı) olmalıdır.

• İmplantasyon seti içerisinde minimal invaziv yaklaşım için kirshner telleri ve 
dilatatörler bulunmalıdır.

• implant yerleşimi ve lokalizayonu tek bir el aleti ile gerçekleştirilmelidir.

• Her bir implant boyu ve ebatının kendi denemesi olmalıdır.

• Komisyon ve/veya hekim tarafından gerekli görüldüğü durumlarda, implant ile ilgili 
olarak akredite laboratuvardan alınmış statik ve biyomekanik test raporlarına haiz 
olmalıdır.

• İmplantların yerli malı belgesi olmalıdır.

• Satıcı firma, implantın uygulanmasını kolaylaştırmak üzere hekimin gerekli gördüğü 
ekartör ve benzeri cerrahi aletleri set içinde istendiği şekilde eksiksiz bulundurmalıdır.

• İhale sırasında değerlendirilmek üzere en az bir numunenin ihale komisyonuna 
sunulması gerekmektedir.

• Üretici veya ithalatçı firmanın ve ürünlerinin; Ulusal Cihaz Bilgi Bankası, Ürün Takip
ve İzleme Sistemi kayıtları ve Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır. Sisteme ait CE onayı
olmalıdır.

PEEK XLIF LOM BER KAFES TEKNİK ŞARTNAM ESİ
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• Malzeme steril, orjinal ambalajında ya da steril edilmiş set tepsisi içinde teslim 
edilmelidir. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır. Son 
kullanma tarihine 3 ay kalan malzemeler yeri tarihli ürünlerle değiştirilmelidir.

• Setin sarf ve el aletleri taşıma ve sterilizasyon emniyetini sağlayacak şekilde taşıma 
sepetleri ve set kutuları içinde hastaneye tedarikçi firma tarafından teslim edilmeli, set 
kutularının üzerinde sterilizasyon durumu, set numarası ve ismi tanımlı tanımlı 
olmalıdır.

• Vaka sırasında ihtiyaç duyulduğu zaman malzemelerin teknik kullanımında yetkin, 
steril olarak ameliyata dahil olabilme konusunda onaylanmış yetkili kurumlardan 
eğitim almış, sertifikalı firma sorumlusu hazır bulundurulmalıdır.

• Revizyon gerektiği durumlarda firma revizyon setini en geç 4 saat içerisinde 
hastaneye teslim  edeceğini taahhüt etmelidir. Revizyon seti deforme olmuş ve/veya 
kırık implantı hastaya zarar vermeden çıkarabilecek özellikte olmalıdır.
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1.Ürün atelokollajen  içerikli m em b ran  olm alı ve bu özellik  Ce b e lg e le rin d e  ve ubb kay ıtlarında 
y er alm alıdır.

2.Ü rün % 100 ab so rb e  o lm alıd ır.

3.Ü rün % 100 kolojen sığ ır (B ovine)kaynaklı olm alıdır.

4. Ürün, k a rış tırm a  ve uygu lam a için gereken  tüm  ak sesu arla rı içerm elid ir. Ürün; yapıştırıc ı 
p ro te in , aşırı fıbrinolizi ön lem ek  için fıb rino jen in  tro m b in  ta ra fın d an  fibrine 
d ö n ü ştü rü lm esin d e  ro l oynayan  m ad d e le r içerm elid ir.

5.Ü rün insizyon a lan la rın d a  ra h a tça  kullan ılab ilm elid ir. 

ö.Ü rün fıb rob last g ro w th  fak tö rle r (FGF)içerm elidir.

7 .Ürün biouyum lu  olm alı ve h ü cre  yen ilem esin i gerçek leştirm elid ir.

8 .U yum laştırılm ış sa f  a te lo k o lla jen d en  im al ed ilm esi neden iy le  doku  h ü c re le rin e  tam am en  
nüfuz edebilm eli ve a lerjik  o lm am alıd ır

9. İyatro jen ik  y ara lan m ala rd a , doku yap ıştırm a, hem ostaz ı sağ lay arak  k an am aların  
d u rduru lm ası, y a ra  iy ileştirm e ve ce rrah id e  sü tü r  desteğ i için kullanılır.

10.Ü rün Tip I kolajen  o lm alıd ır, ce rrah i m ü d ah aled e  kullanılm alı ve em ilm elid ir.

11. Ü rün çift s ite ril o lm alıd ır.

12.Ü rün ü stü n  h em o sta tik  özelliğe sah ip  olm alıdır.

13 .Ürün non-tox ic,non-alerjik ,non-im m unogenic, olm alıdır.

14. V ücutta kaldığı zam an  im m üno  allerjik  reaksiyona n eden  olm am alı

15.Ü rün am balaj ü ze rin d e  ü re tim , son  kullanm a tarih i, m arkası, tek n ik  özellikleri, lo t num arası 
yazılı o lm alıdır.

lö .Ü rü n  "T.C İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" ve "SGK" ta ra fın d an  ta ra fın d an  
onaylanm ış olm alıd ır.

BİYOLOJİK FÜZYON MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
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BİYOLOJİK DOKU MATERYALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

•  T eklif edilecek ürün Anorganik Kemik M inerali ( ABM  ) ve Peptidlerden ( P15 ) oluşan 
homojen flex kem ik grefti olmalıdır.

• Teklif edilecek ürün içerisinde ver alan P15 peptid zinciri içerisinde insan vücudundan ver 
alan minumum 15 amino-asit zinciri ver almalıdır.

• Ürün hastanın kemik iliği, kanı veya serum fizyolojik ile muamele edilip im plantasyon’a 
uygun olmalıdır.

•  T eklif edilecek ürün ışığı geçirmeyen medikal grade alüminyum folyo içerisinde paketlenmiş 
olmalıdır.

•  Kullanmadan önce herhangi bir ön hazırlık veya dehidrasvon gerektirmemeli. steril
ambalajından çıktığı gibi tatbik edilmeli, uygulanır uygulanmaz kemik ile etkileşerek 
osteointegrasyon ve iyileşme prosedürünü başlatmalıdır.

• T eklif edilecek ürün Kranival. Spinal ve Ortopedi her türlü kem ik defektindesütur ile veya 
sütur kullanm adan güvenle kullanılabilm eli, tüm defektlereendike olmalıdır. Sütur kullanılan 
vakalarda herhangi extra bir isleme gerek kalmadan kolaylıkla süturlenmelidir.

• Ürün oda sıcaklığında saklanabilmek kesinlikle soğuk zincir gerektirmemeli ilave
soğutucuya gerek kalmadan depoda veya ameliyathane dolaplarında saklanabilmelidir.

• Greftler ASTM  F 1538-94standartlarına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
• T eklif edilecek ürün 25 kGvminumum dozda Gama ışını kullanılarak steril edilmiş olmalı, 

gerektiğinde Bioburden testi ve Doz Haritalama raporları sunulmalıdır.
•  İnsan kemiğine çok yakın bir m ekanik dirence sahip olmalıdırlar.
•  Greftler Tüm ör boşluklarının doldurulm asında Spinalcerrahide Travm a cerrahisinde. 

Osteotom i’de eklem protezleriyle, patella cerrahisinde ve travm a ürünleriile. vepsödoartroz 
vakalarında kullanılabilm elidir.

• %100 Biyouvum luosteokondüktif ve biyoaktif sentetik greft olmalıdır.
• T eklif edilecek ürün Avrupa Birliği ülkelerinde ve A B D ’de satılabilir olmalıdır.
• UBB kavdı Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.
• Ürün FDA ve CE Belgesine haiz olmalıdır.
• T eklif edilecek ürün 100mmx25mmx4 mm. 50mmx25mmx4 mm ve 5mmx25mmx4mm 

ölçülerinde olmalıdır.
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İLAÇ YÜKLENEBİLİR MİKRO KÜRE

TEKNİK ÖZELLİKLER

1)-Ürünün içeriğinde çözücü madde olarak dimetil sülfoksit içermelidir.

2)-Kemik vida tutumunu ve intervertabral implant tutumunu güçlendirerek 
mühürleme yapabilecek nitelikte olmalıdır.

3)-Cerrahi kesiler sonrası oluşabilecek istenmeyen kanamalara karşı ,Kanama 
kontrolü yapacak etki mekanizmasına sahip olmalıdır.

4)-Oluşabilecek Dural yırtıklarda ve kesilerde Duranın yamanması işleminde, 
Beyin Omirilik Sıvısı (BOS) akıntılarını durudurucu,kapatıcı özellikleri olmalıdır.

5)-Ürün çift kat steril pakette lcc  lik cam şişe içerisinde olmalıdır.

6)-Ürünün CE belgesi olmalıdır.

7)-Ürünün SGK onayı olmalı ,TİTUBB ve Medula sisteminde kayıtlı olmalıdır.

8)-Kullanıma hazır olmalıdır, bekleme veya hazırlama süresi olmamalıdır.

9)-Yoğunluğu yüksek olmalı fakat yapışkan özellikte olmamalıdır.

10)- Ürünün tamamiyle sızdırmazlık özelliği olmalıdır.Tamamiyle bioemilebilir 
yapıda olmalı ve dokular ve kemikler üzerinde kesinlikle hiçbir atık madde 
bırakmamalıdır.

11)- İmplantasyon aşamasına ortopedik ve spinal implantların kemik ve doku 
içine yerleşimi sonrasinda oluşabilecek ilk erken reaksiyonu önleyecek yapıda 
olmalıdır.
12)- İmplantasyon sonrasında oluşabilecek cilt altı alerji reaksiyonlarına sebep 
olmamalıdır.
13)-Antibakteriyel özellikte olup doku ve kemik kültürü üzerinde üreyebilen 
bakterilerin gelişimini hemen önleyebilmelidir.
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14)-Kranial ve spinal alanda Dura mater bölgelerinde kesinlikle sızdırmaz bir 
yapısı olmalıdır.
15)- Ürün uygulandıktan 5 dakika sonrasında tamamen implantın çevresini 
kaplayarak kemik ve implant arasında bağ doku oluşturmalı ve bununla birlikte 
füzyon süresini hızlandırarak implantın tutunumunu arttırmalıdır.

CERRAHİ GÜVENLİK VE HASTA SAĞLIĞI KRİTERLERİ;

1. Kullanılacak ürün tamamen tıbbi farmakolojik malzemeden imal edilmiş 
olmalı ve cilt altında ve cilt üstünde kesinlikle alerjik bir reaksiyon 
oluşmturmamalıdır.

2. Ameliyatta uygulanacak olan her türlü malzeme, TSE,ISO, CE ve FDA gibi 
kalite akreditasyonlarının en az birine sahip olmalıdır.

4. Vücut içinde yapılan her türlü girişim post operatif dönemde, BT, 
manyetik rezonans (MRI), tomografi, röntgen, ultrasound cihazları ile etkileşim 
yapmamalı ve uyumlu olmalıdır.

5. Hastanın klinik takibini sağlayabilmek için tüm ürünler üzerinde üretici 
firma logosu, lot numarası ve CE kodunun yazılı olması gerekmektedir.

6. Kullanılacak her türlü malzemenin olası komplikasyonu sonucu doğacak 
yasal tazmin bedeli, üretici firmanın garantisi kapsamında olmalıdır.

7. Ameliyatlarda ilgili ürünün kullanımı ile ilgili teknik ve cerrahi eğitim 
almış belge sahibi bir personel hazır bulundurulmalıdır.

ÜRÜN GARANTİ KAPSAMI VE MARKA SORUMLULUKLARI;

1. Teklif veren firmanın ameliyat esnasında kullandığı hertürlü ürün tescilli 
olmalı, tüm teknik testleri, bio uyumluluk testleri, yetki belgeli bağımsız bir 
akreditasyon kurumu tarafından yapılmış olmalıdır.

2. Kullanılan tüm malzemelerin UBB kodu, SGK onayı, EKAP kaydı ve Sağlık
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Bakanlığı onayı olmalıdır.

3. Kullanılan ürüne ait katalog ve prospektüs, ameliyattan önce ilgili 
cerraha teslim edilmelidir.Ürünün cerrahi kullanım tekniği firma yetkilisi 
tarafından demo yapılmalıdır.

4. Üretici firmanın,uluslararası kalite ve belgelendirme şirketi tarafından 
verilen belgelerini ibraz edebilmesi gerekmektedir...

5. Teklif veren firma talep edildiğinde satışı yapılan ürün ile ilgili yetki 
belgesini gösterebilmeli, satış sonrası hizmet ve sorumluluğu yüklenebilmelidir.

7. Sistemin kullanımı ile ilgili eğitim Türkiye'deki yetkili firma tarafından 
verilmelidir.

8. Teklif veren firmalar sistemin teknik şartnameye uygunluğunu orjinal 
belgeler, katalog, prospektüs,vs. ile belgelemelidirler.

9. Malzeme temini uhdesinde kalan firma, ürününü ameliyat tarihinden bir 
gün önce ilgili doktora demo yaparak uygunluk alması gerekmektedir.

10. Teknik özellikleri uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. Cerrahi 
uygulama esnasında firmanın yetkilil teknik personeli hazır bulundurulmalıdır.



SENTETİK KEMİK GREFT

1. Ürün % 100 Beta trikalsiyum fosfat tan oluşmalıdır

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

3. Kemik grefti povvder ve enjekte formunda olup Enjekte kemik grefti, kit halinde 
olup,kit içerisinde karıştırma kabı,likid ve powder kemik grefti ,trokar ve spatula içeren steril set 
içerisinde 1.5 cc povvder ve lcc liqit,3 cc povvder ve 2 cc liqit ,5 cc povvder ve 3 cc liqit ,6cc powder 
ve 4 cc liqit ve 10 cc povvder ve 6.5 cc liqit formlarında olmalıdır.

4. Kemik grefti ,toz formundada steril paket içerisinde Greftin Karıştırma kabı ve 
spatula bulunmalı ve kolayca hazırlanabilmelidir.Toz formları ise 1 cc,3cc,5cc,6cc,10cc ve 20 cc 
ebatlarında olmalıdır.

5. Kemik grefti 'nin pillar formu(blok) olanlar ise 5x5x20 mm ebatında 
100,2.500,500,1000,2000 ve 30 cc formları içermelidir.

6. Granül kemik grefti 3 mm size olup, 10cc,20cc ve 30cc formlarında olmalıdır.

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

8. Kemik gerftleri steril kutu içerisinde tek kullanımlık olup,lot ve ref numarası yazılı 
olmalıdır.Kullanım kolaylığı açısından Granül formda olan gerftler için şişeyi açtıktan sonra plastik 
uygulama aparatı ile istenilen yere ,istenildiği kadar uygulamak için kullanım kolaylığı sağlamalıdır.

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

Op.Dr JtadirÂLTAŞ
Beyin? C e rra h i U zm an ı 
D ip .T e s c i l  N d : l5 3 f tf )2  
P atnos DevleUHfC^aırîsi
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