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KOMBiNE POSTERIOR TORAKOIOMBER SPİNAİ STABİLİZASYON
sİsTDMi ŞARTNAMEsİ

l. implantlar titanyum mat€ryaünden imal edilmiş olmalrdrİ,
2. set hem pediatrik hem eİi9Lin stabilizasyon sisteEleİi ile Lombine kullanriabilE€lidiİ.
3. sist€n tlanspedikiılel §abit başlı}lr (monoaksial), a9landtİ abitiİ başlı}lı (poliaksiaD standald ve

nonoaxıal listhesis, polyaxral listhesis vidalaİı, illiaİ vidalaır, eacrsl vidalar,(monoaxral, polyaxral,
]i§thesis), kaniiıllü vidalar(polya-xial, llsthesis), açılandirılabilir genigleyebilen vidala., sakral
konnektörler, i]tiac koneküjİ, rod ve tİansvers bağlantrlar ofrset konekkir, hemi§pheıical(I ba§D vidalar,
vida-rod konektdrteri, hooldaı(polyaxıal, monoaxral), ıoıllar, ı,ida stapleleri, tranverc v€ bağlantı
rodlarından olugüuç oLoalıdır,

4. Sistemde (tüm sist€me uygun ve sistem vida çap ve boylarında) ayrrca uçtan çentikli(eelf drüing)
olnavan vida bulunnaltdır.

5. TRAiIsPEDiKtiER VİDAıAR:
a- vida çaplan: hem monoaksial hem de poliaksial olala} 3,5, 1,0-4,3,1,35,4,1,4,5,5,0,5,5-6,0-6,2-6,5-7,0-
7,5-8,0 ve 8,5m!n, Çaplannda olma]ıdu.
b- Vida boylaİr: monoa}§ial olafak 20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80 mm Poliaksial olalak 20,25,
30-35,40-45-50-55-60-65-70,?5,80 mm boylannda olmalrdu.
c- Ligthe§iE vidalaİr; monoaksial ve poliakaial olaİak,3,5,.1,0,4,4,5-5,0,5,5-6,0-6,5-7,o-7,5-8,0 ve
8,5mm.çapında, monoaksigl ve poliakaial olarak 20,25,30,35,40,15,50,55,60,65,70,75-a0mm bovlarında
olmalıdlİ.
d-sakral vidalal;6,0-7,0mm çaplnda 25,30,35,40,45,50mm boylarında olmalrdu,
e-Illiac !ıdalar;4,0-5,0 çap 10-45-50mm boy ve ?,0-8,0,8,5mm çapında 45-50,60-70-80-90-1o0mm
boylarında olmalıdır.
f-Kanüllü vidalaı; 4,0,4,5mm çap için 25-30-35,40,45,50 boy ve 5,0,5,5,6,0,6.5-7.0-7,5-8.0,8,5mn,çap için
25,30-35-.10-.15-50-55-60 rnm boylannda olmalrdrr. Aynca aynr çap ve boylaıda kaniiüü listhesis ve
kanüllü l vida §eçeneği bulunmalıdrr.
g-Poliaksial vidalar 360 derece rotasyon,40 derece deviasyon yapabilmelidiİ.
h, Vidalar semi s€lftapping di9ü olmaIrd]İ.
l. Vida ba9larmrn her iki ygnında İod bağlantısı sıİasında özel gletlen e güçlü yakalama}ı sağlayacak
çentik ve nokta g,irinti]er olmalt.
i Taşrma t€psisi içinde çap aynmrnı kolaylaşhrmak ü?€re hel çaptaki vida başr ayn renklerde
renklendirilmi9 oloalıdıİ. R€nİıendiİme yönt€minin toksin maddeleT içermediği belg€leDmelidiİ.
j-Tüm vida Ve lod kilitl€me sistemleİi üEtten olmahdİ.
k, Vida kilit mekanizması tek paİça olup,(Tepered lrcDeş zaoanlı ki]itJeme i]e hem oynaİ ba9ı heln de
rodü aynı anda kilitlem€li oloalıdıİ.
l- Poliak§iyal vidaların toİnavida baglığ] hekzagonal olmalıdıı.
m,Vidalar çift hatveli olmalıdır.
n-Ayrıca sistemdeki vida boytarına uygun sel{ tapping olmayen üonoaksiyel, monoak€iyel li§thesis,
polyaksiyel. polyaksiyel listhe§i§ üdalar bulıınmalıdüİ.
o-sist€mde sement göndencili vida bulunmalıdrr.Vidaların yanlardan 2, 3 ve 4'e, delikli sePnekleri
olmaldır.vidalar 5,6,6.0,6,5-7,0-7,5-8,0,8,5mm.çapında ve 35-40-45,50,55,60 mİn boyla.rnda olma]rdr.
p-Ayrıca sement gönderici sist€m s€t içerisinde bulunmglrdr ve sement gönderici tabancanın haznesi tüp
şeklinde olup yaylr mekanizma i]e iglev gölmeli,basDç dayanıt]ı olmalrdıİ.sement gönderici Lanal
fleıihle olnalıdıı

12. TRANS\TRBAĞInNTllnİ,;
a) Transvers rod bağlantdan hem açılandrrılabi[r ve eklemli hem de tek rodlu ve eklemsiz

olmahüL
b) Tüm transvels bağlantıların kİitleme mekanizması iisttrn olmalıdlr,
c) TranEvers bağtantı İodları 40-10o mm de 5'eİ mm büyiimeıidir.
d) Açılandrrıtabiliİ transvefs bağlanti 6ane!,ıaaı üç diiüzlebde Gleri-geri,sağ-sol ve kendi €trafinda )

haİeketimka sağlamalıdİ.
e) Eklemli t.ansvers bağlantr İodlafının boylan 40 iıe l00 mm aİaslnda ve uzayabilir olnalrdüİ.

l8,Uzun kafalı ııideların ve I başlı vidalann boyunlsıünr kırmak için bir taıaftaki çüüıhyı içine alacak dar bir
atet lazüm ve bu al€t vida boynunun çentik yeıine kadar üda }afasını t€k tgİafu olarak içine glabilmeli.
14. Set içinde tolokat ve lombeİ vertebralar için düz ve eğımli olmaL tze.e 4 çeşit tran§pedikül yön pİobu
b,_ıtunmalrdu.



l5. HeI boy ve çap için tolakaI-1omber veİtablaIda kullanmak için en az 6çeşit tep (fuitD bulunnalld[.
16.Tıaüspediküleı üdarun yoluıu kont.ol etmek için toplu düz peıükiiıler rehber teJinin yaır s,a aç], toplu
pediki]ıleİ lehber t€]i de olınalrdrr.
l?-In situ rod kruİıcrlal rodu obliL olarak yakalayabilmeli.
l8.Rodu vida/Çengel'e yaklaştrıacak biı düzen€k o]ma]ı.(Rocker)Bu düzeneğjn yerine yelleştiritdüten sonra roda
bastran kollaı çekilece[ üdanrı kafasrrıın hemen yanından sıiı uzakiita baştamalı, 5üm' den fazla da
taşmamalı.
lg.TfanspediküleI vidayr sıkarken L koruyucu kullanmal,(hem uzun hemde k*a kafa ]ı hemde I başL vida için)
20.Hem vida hem de çengellelde kullanılabilecek rod çatalı olmalr,
2r.Tlanspediküteı vidalan yakla9tıııcı(compıessor) ve uzaklaştıncr(Distıactor)olup b biıine paralel açma
kapama yaplp tek elle kullanDaya izin ver€n otomatü kilit sistemin€ sahip olmalrdrr.
22.Ince(4.5 v€ 5.5 mm'lik üdalar ıçid ve ka]m (6,5nm'lik üda içi , üstiinde 5'eI mm'de bir çentiği otan mesafe
ölçülü, 6cm'de stoplu künt uçlu (vida uçlJ çs}rcı olmalı.
23,Uzun (6 cm'liD, kesiti nrvarlaL ve hekzagonal olan biz olmaL.
24.set içinde 2 adet düz ve eğri te.ke pIobu olmalı.
25-set vidası içü hem §et vidasıo,,, düşmesini engelleyecek yapıda biı hassas, bilya]ı uçlu tornavida, hemde
güçtü sünai için T şeklinde sapr otan düz udu tornaüda bulunma]rdır,
26,Tlanspediküler vida nut'mı srkmak için10,5 vel2,5NM toIklu el aleti bulunma]ıdrr.
21.Multiaksiyel tlan§veİs bağlant an §rkmak için 4,5VE 6,0 nelton gücünde tolklu el aleti bulunmaldt.
28.sistemde tekti ve çiflli domino bulunma]rdrr.
2g.sette 2 adet güçlii rot tutucu olmalrdİ.
30.Tüm imp]antlaID iizerinde orijinal seri no,§u ve boyutıaİr yazı]r olElalrdıİ.
3l.Tüm malz€meleI üzeinde imalatçr fiİmanın adı veya amblemi buluınalrdır,
32.Tüm ma]zemeleI oda srcaklığlnda saklanabilmeü ve uygun konteyneİlelde taşnacak ve saklanabilecek
şekilde olmalrdr.
33.Tüm jmplant ve uygu]ama seti uygun konteyneileİde t€spit edilmiş gekilde bulunmalrdır.
34.Rod Makasmrı üzeİinde 3,0-3,2-3,5-4.0-.1,5-5,0-5,5-6,0-6,5 çaplarııdali .odtarın herbiİini çapalsız
kesebitmek için ayrı alm yuvalarl bulıınmalrdır.Ayır zamanda istenilen lordotik açıyı verebitmek için üzerinde
mekanizma bulunmalrdır.
36.Sistem uzun segment ve dejenelatif ameliyatlar yaprıaya uygun olma]ıür. Bu sist€m için gerekli el aletleri
aşağdaki gibi olma]rdır,

'Vertebnl 
kolonun manipiilasyonu veya veİteblaların derotasyonuna izin veren el atetlelinin otduğu

aynca biİ §et olma]rdır.
b)Bu uygulama seti ile deIota6yon, Iedüksiyon ve transla§yon yap abiıme]idiİ.
c)sette aynca bilateral apikal vetebral derotasyona izin veren alet 6eti bulunma]r, bu sayede vertebralaı
bi]ateral olalak blok halde deıote edilebilmelidir,
dHer iki tip korelasyonda kul]arırtabilen derotasyon tüp]eri olmalrdlr.
e)vidayl yan yüzeylerinden yakalayan esnek mandatlal vida başııa kilitlenebilmetidil.
oEsnek madatlarıı içerisinden geçen tüp çubu}lgİ sistemin düz ve ha.eketsiz duİmasınr §ağlamalrd]İ.
g)Tüplele bağlanan çoklu kıskaçlaı ile de segmenta] ve vertebral kolonun derctasyonu yap abilmelidir.
h)Rodu yakalanaya izin veren hareketli persuader tüp setin içerisinde olmalıdıİ.

37.sistemde1,5,5.5-6,0 çaplanndaki mdlaİa uyumlu hegzıgonel başlr}lr ayll ayn çevir:ici]el bulunmalrdır,
38.Tüm malzemeler ve konteynelier steilizasyona dayanrklr olmalıdıı.
3g.si§temin tüm paİçalan birbirine uyuınlu ve t€k maİka olmalıdlİ.
40.sistemin üIün sorumluluk poliçesi bulunmalıdıı.
4l.sistemin Biyouyumluluk. biyomekanik ve dınamik testleİü bulunnalıdır. lhale srasında ibİaz edilmelidiİ.
42.Implantlaİm cE belgesi olmaııdı!.Tüm iİünleİ Ulusal Bilgi Bankasına kayıtlr olmalrdıı.

TEKL|F VEREN FlRinLAR TEKL|FTEN l SAAT ÖNcE aıA[zEırEYi GET|REREK oNAY ALAcAKflR
AKsl TAKD|RDE TEKL|F| GEçERslz SAY|LACAKT|R



EM|LEB||,Eıı €NFEKSıYoN öNLEYici SARF TEl(NixözEt[i([ER

1-Ürün kompleksleştirme yoluyla bağlanmlş Hyaluronica5it ile saf atelokollajen temelli bioabsorbable
yaptda olmaldlr.

2-Ürün periost oluşumunıı stimüle edebilmelidir.

3-ürün 3-4 hafta içerisinde absorbe olabilmelidir.

4-ürün kullanlm bö|gesine göre kesilebilmelive kolayca form alabilmelidi..

5-Ü.ün soğuk ıancir 8erektirmemeli, oda 5lcakl|ğlnda muhafaza edilebilmelive çok klsa bir 5üre

içerisinde kullanıma haılr olabimelidir,

6-Ürün 5 mm çlçülerinde olmaİdlr..

7-Tok5ik, mutoienik veYa aleriik olmamaldIr.

8-insan dokusuna biouyumlu olmal|, natüreldokuyla uyum problem olmamallve uyum sürecihlzlı

olmalldlr.

9-Tüm hasta 8uruplanna(Yetişkin, çocuk..v.s) ayl.t edilmek5izin kullanllabilmelidir.

ıGÜrün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen) kaplamall st€ril paketlerde olmall ve bu öıelliği

saYesinde ısrya dayanlkll, s|v| 8eçirmeyen, nem ve rutubete dayan|klı olmalüdır.

1ı-TiB[JB ve sGK taraflndan onaylanm§ olmalıdIr.

12-Ürün liolifize ed inmaş tip-1 coila8en olmahdlr ve .ollogen tabaka prou§yaplda olmaldlr

13-Ürün hayvan kaynaklI olmall ve BSE/RE (Deli dana) riski taşlmama|ldır.

ı+Pitmentasyonu aaaltmaidIr.
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