
T. c.
sAĞLlK SAKA LlĞl

AĞRlVALlLlĞj
AĞRl lL SAĞLÜK MÜDÜRLÜĞU

Ağn Devlel Hastan.si

sayl 5721215f,üI+b3 25/09/2018
[4aiAlrml Hk.

Jeklife Dave!

Sağllk tesisimize başvuran Abduİ.ahm.n sARITEKE isim]i hastaya kırlianl]mak üzer€
aşağlda cinsi ve miktarl yazlll a K.l.m tİal A|lml işinin 4734 saylll ihale Kanunı]n 22lF maddoği
kap§amlnda allnacak olup; söz konu3u işln KDV hariç biıim ve toplam fiyatlnln 27l09/2018 ta.ih ve
saat 09:00'a kadal salinalma0O4a9mail,com adre3ine bildilmenizi rica ederim.
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1-Tekliflerjn en geç son leklif verm€ terlhiv6 saatine kaclar sathalms Birimine veya gğevlilele vedlme§i
gerekmehedir.
2-Teklafler kakam ve yazl ile) KDV heriç TL olarak d0renlenecekth
3-U6B Kodu ve sUT Kodu b€llltilmeyon tokmor doğedendirürıe dlşl kalacaklll
4-ödemelel180 gün içe.isinde yapı lacektlr,
s_Fiili olarak kı]l|anllacak malzeme ameliyat ğonraslnds belli olacağlndan ameüiyata kullanllan malzefüe ve adedi
tadaü lalU,a (esilecektil.
6_Dökme olarak geiirilen ve am€|iy6t!.n sonrg kullanlldığü bel|i olan .na2emeLein baAodlal az ami 5 gün içinğe leslim

edl nediği lakoirde hasta dosyalafl kapaıllecağlndan heftanqibİ odeme Vap lTayaca\l
7-AIlmla; http:/rwt v.a9.iihil..gov.t .dı!.il Ağn v.lllıği ihate Yön€tim sbtsminden de ilan ediımektedi..
6"4ım konusu cıhaz ise eğilimi ha§tanemtsde 0c.at3k yap|lacaldlr.
g_E_posla adr€siniz satlnaimaya v6rilirs]a,lom al|mtar €§zamanll olarak e_posla üzerinden de iıan edilmektedİ.
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KOMBINE POSTERIOR TORAKOLOMBER SPİNAL STABİLiZASYON
sisTEMi ŞARTNAMEsİ

l- Implantlaİ titanyum mat€ryalinden imat edi]miş olmalrdrr.
2. set hem pediatlik hem e şkin §tabilizasyon si§t€mleri ite koübine kulan abilmetidiİ,
3. si§tem tlanspediküler sabit başl*lı (monoalçsiaD, açılandıııtabilir baştıklt (poliaksial) standard ve

monoaxral üsthesis, polyaxıal ]isthe§is vidatan, i]liak vidaları, sacral vidatar,(monoaxıal, polyaıral,
]isthe§i§), kaniillü vidaiaİ(polyaxiat, listhesis), açılandinlabili genişleyebilen vidaüaI, sakrat
konnektörler, i]liac konektör, .od ve tlansvefs bağlantrlar ofset konektiir, hemispherical(I baş]r) vidalar,
vida-fod konektöİleri, hooklar(polyaxıal, monoaxraD, İodlaİ, vida stapleleri, tranvers ve bağtantr
mdlalrndan oluşmuş olmahdı.

4. Sistemde (tüm sisteme uygun ve si§tem vida çap ve boylarındd ayrrca udan çentilli(self d lting)
olmayan vida bulunmalrdtİ.

5. TRANSPEDİKÜLER VİDALAR:
a-Vida çaplan: hem monoaksial h€m de poüak§ial olaİak 3,5, 4,0-4,3-1.35-.1,4,,1,5-5,o-5,5.6,0-6,2-6,5-7,0-
7,5-8,0 ve 8,5mm. Çaplalında olna]rdır.
b-Vida boyları: monoak§ial olarak 20.25-30-35-40-45-50-55.60-65-70-?5-80 mm Poliaksial olaIak 20-25-
30-35-40-45,50,55,60-65-70-75-80 nm boylarında olmalıdır.
c- Listhesis vidaları; monoaksial ve potiaksial otalak ,3,5- 4,0-,ı-4,5-5.0,5,5-6,0-6,5-7,0.7,5-8,0 ve
8.5mm.çapmda, monoaksial ve poJiaksial olarak 20.25.30-35,10-,t5-50-55-60-65-?0-75-80mm boylalmda
olmallüİ.
d-sakral vidalal;6,0-7,0mm çapurda 25-30.35,40-45,50mm boylannda olmalrdf.
e-Illiac vidaiar;4,o-5,0 çap 40.45-50mm boy ve 7,0-8,0-8.5mm çapünda 45-50-60.70-80-90-100mm
boylaİrİrda olma]rdlİ.
f-Kaniiıllü vidalar; 4,0,4,6mm çap için 25-30-35,40,45-50 boy ve 5.0-5,5-6,0.6,5,7,0,7,5-8,o-8,5mn.çap için
25-30-35-40-45-50-55-60 mm boylarında olnalıdu. Aynca aynr çap ve boylarda kantlüü listhesi§ ve
kanülh I vida seçeneği bulunna]rdr.
g-PoJiaksial vidalar 360 derece fota§yon,4O derece deYiasyon yapabilmelidir.
h- Vidalal §emi §eH tapping dişli olma|ıdİ.
ı- Vida başlarınıı her iki yanrıda rod bağlantıs1 §fasmda özel aletleri il€ güçlü yalalamayl sağlayacak
çentü ve nokta girintiler olmah.
i- Taşıma tepoisi içinde çap aynmrııı kolaylaştırmak üzere her çapta}i vida başı al.rr ren}lerde
renklendi ]miş olmaLdrı, Renklendiıme yönt€minin toksin maddeler içeımediği belgelenmelidir.
j- Tüm vida ve Iod kilitleme §istemleri üstt€n olmalrdu.
k- Vida kilit melranizmasr t€k paİça olup,(Tapeİed Lock)eş zaman]r kütıeme ile hem oynaİ başr hem de
rodu aynı anda kititleneü olnalıdır.
l, Poliaksiyal vidalarıı tornavida başlığr hekzagonal o|ma!ıdr,
m-Vidalar çift hatveli olmalrdır.
n-Ayfıca sistemdel,i üda boylanıa uyguı seJf tapping oloayan monoaksiyel, monoaksiyel listhesis,
polyaksiyel, polyaksiyel ]isthesis vidalaf bulunmahdır.
o-sistemde sement göndeİicili vida bulunüalrdıİ.Vidalairn yanlardan 2, 3 ve 4'er delikli seçenekleri
ıı1malrdrr,Vidalaı 5,5-6,0,6,5-7,0,7,5,8,0-8,5mm.çaprnila ve 35-40-45-50-55,60 mm boylannda olnalrdır
p,Aynca sement gönderici si§t€m 6et içeri§inde bulunmaİd]İ ve sement gdndefici tabancanın haznesi tüp
şeklinde olup yay]r mekanizma ile işlev görmeli,basınç dayanrklr olmalrdrr.Sement göndeİici kanal
flexible olrnalıdıı.

|2. TRANSVER BAĞI"ANTIIiR;
d Transvers fod bağlantıları hem açrlandıİilabiliİ ve eklemü hem de

olmalıdır.
b) Tiim transvers bağlantrlaİm kilitleme mekanizmağ üstten ot]aalıdrI.
c) Tlansvers bağlantı rodla 40-100 mm de 5'eİ mm büyiiümelidir,
d) Açılandınlabiliı tlan§veıs bağlantr oaneılrası üç düzlende (len-gerisağ,sol ve kendi etıafında )

harekot imkan1 sağlamalrdıİ.
e) Eklcmli transvers bağlantı fodlar]nrn boylaİı 40 ile 100 mm arasrnda ve uzayabilir olma]rdt.

r3.tızun kafall vidalann ve l baştı üdaların boyuılarrru kırmak için biı talaftaki çıkrntıyl içine alacak dal bir
alet lazrm ve bu alet vida boynunun çentü yerine kadar vida kafasınt tek taİaflı olarak içine alabilme]i.
14. set içinde tolokal ve lombeI vetebralal için diiz ve eamli olmak iiz€I€ 4 çeşit tIanspedikül yön p.obu
bu]unma]rdt.



15. Heı boy ve çap için torakai.lombel vertablaİda kuılanmak için en az 6çeşit ttp (dıilD buluımalıdır.
l6.Tranapediküler vidanrı yolunu konbol etmek için toDlu diiz pedüüeı rehber tılinin yınr sıfa sçıi t plu
pediküler rehbeİ t€li de olma]ıdıİ.
l?.In situ Iod krl'rnc ar rodu oblik olatat yatalayabilmeli.
l8,Rodu vida/çengel'e yeklaştıracak biİ dtzenek olmalı.(Rocler)Bu düzeDeğin y€rine yerle9tiİildüten eonİa mda
bastııan kollar çekile.:ek vidarun kafasmın hemen yanından sı6ı uza}lı}t9 başlamalı, 5mm' den fazla da
taşmama]ı.
1g.Tfanspedikülel vidayı süaİken L koruyucu kullannalı(hem uzuı hemde krsa kafa lı hemde I bagtı vida için)
20.Hem üda hem de çengeUerde kullan abilecet rcd çıtılr olmalr-
zl.TransPediküer vidalan yailaştııro(Compıessoı) ve uzakla9bııcr(Di§tıactor)olup biıbiıine paıalel açoa
kapama yapıp tek elle kullanmaya izin vefen otomati} İilit sistemin€ sfip olmalrdıı.
22Ince(4,s ve 5,5 mm]ik üdalar ıçd ve kalu (6,5nmlit vida içi , ü§tiinde 5'eI mm'de biİ çentiği ola! mesafe
ölçülü, 6cm'de stoplu kiiıılt uçlu (vida uçld çıkrcr olmalı.
23.tJzun (6 cm1iD, keaiti ,.uvaılak ve hekzagonal olan biz olmalr.
24.set içinde 2 adet düz ve eğr.i lenİe pİobu oldaL.
25.set vida6ı için hem set vidasının dii§nesini en8elleyecek yapıda bir hassas, bilyalı uçlu tornavida, hemde
güçlü sıkm9k için T şeklinde sapı olaİ düz uçlu tomavide buluımaİdıı.
26,Tran§pediküler vida nut'ınr aı}mak içinl0,5 ve12.5NM toTklu el aleti bulunmalıdır.
27-Multiak§iyel tİan§vers bağlantdan sıLmak için 4,5VE 6,0 neı,ton güciiİrde torklu el aleti bulunmalrdır.
28-sist€nde t€kli ve çiftti domino bulunmalrd]İ.
2g.Sette 2 adet g,üçlü fot tutucu olmalıdü.
30.Tüm implantların üzefinde oıiiinal seri no.su ve bo}.utlan yazÜ oltnalrüİ.

!, 3l.Tüm malz€meler üzeıinde inalatçı firmanm ailı veya ambleııi bulunnslıdıı.
32.Tüm malz€meler oda sıcallığında ıaklanabilmeli ve uygun kont€yne eİde taşınacak ve ssklanabilecek
şeLilde olmalüdrl.
33.Tüm implant ve uygulama seti uygun konteynerlerde tespit edilDiş şekilde buluDmalrdr.
3,ı.Rod Makasınrn üzerinde 3,0-3,2-3,5-4,0-4,5-5,0-5.5-6,0,6,5 çaplarındaki rodlann heİbiı.ini çapaLsız
kesebilmek için ayn ayn ruvalan bulu nalrd]İ.Aynr zamaıda istenilen loİdotü aç§,r verebilmek için üz€rinde
mekanizma bulunmalrdu,
36.si§teE ırzun segment ve dejenelatif ameliyatıa, yepmaya uygun olmalrdıı. Bu §ist m için geıekli el aletleri
aşağdaki gibi olmalrdü.

dvertebİal kolonun İoanipillasyonu veya vertebıaların deİotasyoduna izin veren el aletterinin olduğu
a}..ıca bir §et olma]rdİ.
b)Bu uygutana seti ile deıotasyon, .ediiik§iyon ve tİan§lasyon yapılabilmeüdiİ.
c)sette aynca bilateral apikel vertebİgl d€rotasyona izin veren alet seti brı]unEalr, bu §ayede vertebralaİ
bilateral olaıak blok balde derote edilebilnelidir.
dHer iki tip korelasyonda kuIan abilen derota§yon tüpleri olmalrdır.
e)Vidayı yan yiizeyteriııden yatalayan esnek mandallaİ vida bagına kilitlenebiLmelidir.
oE§nek madalların içerisinden geçen ttip çubu}laİ siğt€min düz ve hareketsiz durmasıİr sağlamalıdrİ.
dTüpler€ bağlenan çoklu hskeçlar ile de a€gmental ve vert€bral kolonun derotasyonu yap abi]melidiı.
DRodu yakalanaya izin vefen hareketli persuader tüp setin içerisinde olma]ıd]r.

v 3?.si§temde4,5-5,5-6,0 çaplarııdaLi ıodlara wumıu hegzogonel ba9lülı ayn ayn çeviİici]eİ bu]unmalrdıİ.
38.Tüm malzemeleı ve konteyneİleİ sterilizaoyona dayanüJı olmalıdır.
3g,si§temin tüm parçalarr biıbiıüe uyumlu ve tek marka oLoslröİ.
40.sistemin ürün soİumluluk poliç€si bulunmalrdü.
,ll.Si§temin Biyouyurnluluk, biyonekanik ve dinamik t€slleri bulunmalrdu. İhale s]ıaaında ibraz edilmelidir.
42.Implantlarrn CE belgesi olmaLdır.Ttim t]fiiü!ıler Ulusal Bilgi BaDİasına kayrtlı otİahdır.
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EMitE8itEN ENFEKsiYo öIüLEYlci sARF TEXNix öZEIIiKLER

ı-urün kompleksleştirme yoluyla bağlanmlş Hyaluronicasit ile 5af ate lokolIajen temelli baoab5orbable
yaplda olmaIldlr.

2-Ürün periost oluşumunu stamüle edebılmelidir.

3-Ürün 3-4 hafta içerisande absorbe olabilmeıidir.

4-Ürün kullanlm böltesine 8öre kesilebilmeli ve ko|ayca form alabilmeladar.

5-Ürün soğuk zincir 8erektirmem.li, oda sl.akllğlnda muhafaza edilebilmeliVe çok klsa bir süle
içerisinde kullanlma ha.lr olabimelidir.

5-Ürün 5 mm çlçülerinde olmaıdll..

7_Toksik, mutojenık Veya alerjik olmamaldlr.

8-inaan dokusuna biouyumlu olmall, natürel dokuyla ııyum problem olmamal| ve uyum süreci h|2ll
olmaıdlr.

9-Tüm ha5ta guruplanna{Yetişkin, çocuk..v.s) ayIrt edilmeksizin kullanllabilmelidir.

lGÜrün alüminyum folyo üzerine PE (Polietilen)kaplamall sterilpaketlerde olmaİ Ve bu öıelliği
sayesinde l5rya dayanlkl1,slvl8eçirmeyen, nem ve rutubete dayanlkll olmaİdl.,

1t-TiBUB ve sG( taraflndan onaylanm§ olmaIdlr.

ı2-Ürün lioıifize edinmiş tip-1 col|a8€n olmaldlrve coİlo8en tabaka prous yapda olmaİdlr

13-Ürün hayvan kaynakll olmatl ve BsE/TsE (Deli dana) riski taşlmamaİdlr.

ı+Pa8mentasyonu azaltmalülr.


