
T.C.
AĞRI \ ALILIG1  

i l  SAĞLIK MI DI R L l  GÜ 
PATNOS DE\ LET HASTANESİ

Sayı : 76
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya İD  :369

İ I. ( , İI i I İRM A İ ARA

13.05.2019

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan l'eınin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu 
alım için K D V  hariç birim fiyat tcklillerinizi TL  üzerinden 15.05.2019 saat: I5:00'a kadar ivedi olarak 
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.
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KDV Hariç Genel löplanı

NOT. Yukaiıda belirtilen süre içerisinde leklıl çıkmaması veya gelen teklillerm idare laral'ından yetersiz 
görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.
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POLİAKSİYELTRANSPEDİKÜLER SİSTEM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem CE veya PDA kalite standartlarından en az bir tanesine sahip olmalıdır.
İstenildiğinde İdareye sunulmalıdır.

2 Sistem Trokar, Lomber, Sakral bölgelerde, spinaldeform itelerde, dejeneratıf 
hastalıklarda, tümörlerde ve travmalarda her yaş grubuna ayrı ayrı veya tek sistem 

halinde uygulanabilir olmalıdır.

3. Sistemde kullanılan malzemeler ASTM F136 standartlarına uygun Titanyumdan imal 

edilm iş olmalıdır.
4. Cerrahi öncesi sterilizasyon şartlarında implantta kararma, sıyrılma vb. değişiklikler 

olmamalıdır.
5. Vidaların dış çapı silindirik, iç çapı 1 derece konik yapıda self tappmg özellikte

olmalıdır. , , .4
6 . Sistemde hem monoaxial, hem pollaxial vidalar, hem de listezls vidalar olmalıdır.
7 Poliaksiyal vidalar en az 28 .5  derece açılanmaya uygun o lm a lıd ır .

8 omurganın özel ameliyatlarında (spondilolistezls) kullanılmak “ zere
T a y n  edllm işS.5 - 6.5 ve 7.5 mm çaplarında 4 0 mm den 55mm ye kadar 5 er mm 

aralıklarla büyüyen redüksiyon vidalarına sahip olmalıdır,

Q Pnliaksival vidalar 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 aralılarla büyüyen vida çeşitlerine sahip

olmalıdır. . . . , , ^
10 Sistemde kullanılan vidalar üzerinde çap, boy ve firma bilgisi olmalıdır. 

ll.V id a  rod kilitlenmesi yalnızca bir set screw İle kilitleme mekanizmasına sahip 

olmalıdır.
12 Set screwlarda sıyırmayı önleyen Torx olmalıdır.

iZ ^ - a m lS lf  b ^ T y r;S -^  r n lZ ip la Z r . ^ T y r  s^ Syi:

vakalarından kullanılmak için 600 mm likrod bulunmalıdır. , „
14. Ameliyat esnasında rodlara yön verebilmek İçin instubending aleti bulunmalıdır. Rod 

uçları bu alete göre şekillendirilm iş olmalıdır.
15 Sistemderotasyonel y ö n d e k i hareketlerini e n g e lle y e n  t ra n s v e rs  bağlantı o lm a lıd ır . 

Î6 .T r a h s v e r s  b a ğ la n t ıla r  k o n e k tö r lü  v e m u lt la x la l o lm a k  ü ze re  iki fa rk lı s e çe n e k te

ly .M a ı^ 's e t in d e  tork anahtarı ve vida sabitlemesini kolaylaştırmak için rocker aleti

1 8 . SeT içerisinde listezls vakalarında çektirme işlemi için özel poursaydr aleti olmalıdır.

19 Sette vidalara hareket vermek için omniaxialconnectör olmalıdır.
20. Sistem vida ve el aleti seçiminde karışıklığa neden olmaması için özel tasarlanmış

Vida ve el aleti konteynerları içinde olmalıdır.

21. Kullanılan titanium materyalin Uluslar arası kalite belgesi olmalıdır.

22 Firma Sağlık Bakanlığı T.C.llaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (T TUBB) kayıtlı 
olmalı ve ürünlerin TİTUBB'da Sağlık Bakanlığı tarafından onayı olmalıdır.

2 3 , setler İhtiyaç süresince ameliyata hazır şekilde hastanede bulundurulmalıdır.
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SUT KODU SUT ADI

102.130
TORAKOLOMBER POSTERİOR POLIAKSIYEL 
VİDA, TİTANYUM, PEDİATRİK/YETİŞKİN 
(KİLİTLEME APARATI VE NUT DAHİL)

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

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

102.150
TORAKOLUMBAR, POSTERİOR POLYAXIAL 
VİDA,TİTANYUM,SPONDİLOLISTEZİS 
VİDASI,PEDİATRİK/Yb 1 İŞKİN (KİLİTLEME 
APARATI VE NUT DAHİL)
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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 o l u p ,  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 EDA belgesi olmalıdır.


