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Konu: DİŞ HASTANESİ 9 KALEM MALZEME ALIMI

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat 
tekliflerinizi TL üzerinden 09.05.2022 saat: 11:00 'a kadar patnosdh@hotmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; 
Gereğini rica ederim.

Şİaflfrl^YA 
İdari ve M a r İşTer Müdürü

İH T İY A Ç  L İS T E S İ V

S.No M alzem e Adı Sut
Kodu

U B B M iktar Birimi Birim Fiyatı T op lam T u ta r

1 ALJINAT 24 Adet

2 ATEŞ SPATULU(MODELAJ 
SPATÜLÜ) 30 Adet

3 BOL KAŞIĞI 10 Adet
4 AERATOR İÇİN ELMAS FREZ 175 Adet
5 JUMBO PARLATMA LASTİĞİ 14 Adet
6 PEMBE MUM 25 Adet

7 SİLİKON ESASLI OLÇU 
MADDESİ SETİ(C TİPİ) 8 Adet

8 SERT ALÇI 10 Adet
9 ÖLÇÜ KAŞIĞI 30 Adet

G enel Toplam

Teklif Eden 
.../.../2022

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname 
Satınalmanın Yapılacağı Birim:

• Teklifler yalnızca mail yoluyla kabul edilecektir.
• Malzemeler siparişten sonra Hastanemiz Ambarma mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
• Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
• Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
• Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
• Teklif edilen malzemelerin “T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası” na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) 
olmalıdır.
• Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
• İdare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 
gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
• Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
• Teknik Şartname ektedir.
• En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
• Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
• Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.
• Atımlarımız kısmi teklife açıktır.
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AUİNAT

1. Aljinat kromatik olmalıdır. En az iki renkli dustfree özellikte olmalı ambalaj üzerinde yazılı 

olmalıdır.

2. Karıştırma süresi:30 sn, Hazırlama 60 sn, Ağızda bekleme süresi en fazla 90 sn olmalı toplamda 3 

dk. geçmemelidir. Bu özellik orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

3. Aljinat CE, EN 21563 ve ISO 1563 standartlarına uygun olmalı ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır

4. Karıştırma süresiorijinal ambalaj üzerinde yazılı ve resimli anlatımlı olmalıdır.

5. Özellikle sabit protez (kron-köprü) çalışmaları için kullanılabilmelidir.

6. Silikon ölçü maddelerine yakın detay vermelidir.

7. Yüksek detay oluşturma özelliğinde olmalıdır.

8. Su ile karıştırıldığında homojen bir pat haline gelmelidir.

9. Elastik olup, yırtılmaya ve deformasyona karşı dirençli olmalıdır.

10. Alçı tanecikleri aljinat içerisine girmemelidir.

11. Alçı yüzeyi ile reaksiyona girmemelidir.

12. Ölçü kaşığına iyi tutunabilmeli, ayrılmamalıdır.

13. Toz yapmamalıdır. Kokusu kötü olmamalıdır.

14. Deformasyona karşı dirençli olmalıdır.

15. Homojen şekilde rahatça karışabilmelidir.

16. En fazla 450 gr' lık orijinal paketlerde olmalıdır.

17. Ürün orijinal ambalajında olmalı, firma adı, Türkçe kullanım talimatı, son kullanma tarihi 

okunaklı ve tahribatsız bir şekilde ambalaj üzerinde görülmelidir.

18. En az 1 (bir yıl) miadlı olmalıdır.



ATEŞ SPATÜLÜ

1.İyi parlatılmış, sapı tahtadan, kusurlarından arındırılmış olacak

2.Elle kullanıma uygun olacak,

3.Paslanmaz çelikten imal edilmeli,

4.Keskin olmamalı,

5.Ergonomik olmalı.

6.Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

MODELAJ SPATÜLÜ

I . Orijinal ambalajında, dayanıklı ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

2.Her türlü sterilizasyona uygun olmalıdır.

3.Çift taraflı olmalıdır.

4.Kullanımı kolay ve polisajı düzgün olmalıdır.

5.Total ve parsiyel modelaj işlemlerinde kullanılabilmelidir

6.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı.

7.Kusurlarından arındırılmış olmalı.

8.Esnek bir yapıya sahip olmamalı

9. Keskin olmamalı.

10.Büyük boy olmalı

II.Spatüllerin genişlikleri ve kalınlıkları değişik ebatlarda komisyonca seçilecektir.

12.Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır.

13.Komisyonca incelenmek üzere 1 adet numune getirilecektir.



BOL KAŞIĞI

1.Plastikten üretilmiş esnekliği ve sertliği orta düzeyde olmalıdır.

2. dirençli olmalıdır.

3.Aljinat ve alçıya uygun yapıda olmalıdır.

4.Alçı ve aljinatlara yapışmayan kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

5.Ergonomik olmalı rahatça kavranabilmelidir.



AERETÖR İÇİN ELMAS FREZ

1. Airatör için olmalı ucu elmas ile kaplı alt kısmı paslanmaz çelikten olmalıdır.

2. Orjinal ambalajlarda olacak, ambalaj şekli mavi vinly plastik blister ambalajda olmalıdır.

3.Bakıldığında ambalajın ön yüzünde frezlerin boyutu görünecek şeffaf bir naylon muhafaza içerisinde 
olacaktır.

4. Ambalaj üzerinde şekil ve biçim yönünden referans, ıso ve lot numaraları ile birlikte Max. RPM hızı, 
özelliği

ve tipi hakkındaki bilgiler yazılı olmalıdır ilk kullanıcı açacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.

5.Muhtelif boyutlarda olmalıdır. Komisyon tarafından orijinal katalogundan seçilecektir.

6. Farklı gren yapılarında olmalı bunlar; (Standart ML), (Coarse MLX Siyah Kuşak), (Fine F Kırmızı 
Kuşak),

(Extrafine XF Sarı Kuşak) ve (ültra fine UF Beyaz Kuşak) şeklinde olup elmas kaplı bölüm ile paslanmaz 

çelik gövde arasında olan dairesel boşlukta frezin özelliğini gösteren renkleri bulunmalıdır.

7. Elmas grenleri belirgin ve parlak olmalıdır.

8. Ayrıca muhtelif ebatlardaki frezin tip ve tür özelliği ambalaj üzerindeki etiket üzerinde yazılı 
olmalıdır,

9. Disposeble olmayacak (birden fazla kullanılabilecek), otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olacak.

10. Avrupa standartlarında üretilmiş olmalı üzerinde CE ibaresi yer almalıdır.

11. Her frez etiketi üzerinde üretici firmanın adı, üretildiği ülke ve gerektiğinde irtibat için mail adresi 
yer

almalıdır.



JUMBO PARLATMA LASTİĞİ

1.Aşındırması sonucu akril yüzeyinde çizik oluşturmamalıdır.

2.6'lı kutularda olmalıdır.

3.Laboratuar piyasamenine uyumlu olmalıdır 

4Jum bo lastikten imal edilmiş olmalıdır.

5.Grenlerin belirginliği su zımparası ile aynı düzende olmalıdır.

6.Yüksek devirlerde çalıştığında parçalanmamalıdır ve mandreninden ayrılmamalıdır.

7.Boyutlar muayene komisyonu tarafından belirlenerek, seçilerek alınacaktır.

8. Komisyonca incelenmek üzere 1 adet numune getirilecektir.



PEMBE MUM

1.Bileşiminde Parafin wax, Kerawax 1556, Kerawax 1062, MurplasRed 46, Murplas 61 bulunacaktır.

2.Kapanış, diş dizimi ve modelaj amacıyla kullanılabilir olmalıdır.

3.0da sıcaklığında şekil değiştirmemelidir.

4.Boyutsal stabilitesini korumalı ve düşük büzülme stresi olmalıdır.

5.En az 500 gr.lık özel ambalajında ve en az 20 tabaka halinde olmalıdır.

6.Mum tabakalar 18,5x9,0 (+-0,5)cm ebadında olmalıdır

7.Tabakalar arasında ayırıcı kâğıdı olmalıdır.

8.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 18 ay 
olmalıdır.

9.Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

10.Toksik olmayacaktır.

11.35 - 40 oC sıcaklıkta şekillendirmeye uygun olacaktır.

12.Ortalama yoğunluğu 0.91 olacaktır.

13.Erime noktası 57 - 63 oC aralığında olacaktır.

14.Isıyla şekillenebilmeli suyla temasta sertleşmelidir.



SİLİKON ESASLI ÖLÇÜ M ADDESİ TAKIM I

1. 1 .Ölçü m addesi silikon esaslı, kondensasyon bağlantılı hassas ölçü m addesi (Polisiloksan) 

olm alıdır.

2. 1 .Ö lçü m addesi kutu içerisinde en az 900 mİ. am balajlarda o lm alıdır.

3. 1 .Ölçü kıvam ı orta sertlik te o lm alı, akıcı veya aşırı katı o lm am alıd ır.

4. 1 .Ö lçü sertleştik ten  sonra hom ojen bir yap ıya sahip olm alı, lifli yapı gösterm em elidir.

5. l.Ö lçü  boyutsal stabilitesin i 7 gün boyunca bozulm adan koruyabilm elid ir.

6. 1 .Ölçü m addesin in  en az iki farklı viskozite  seçeneği olm alıdır.

7. 1 .Ö lçü 23 C /  73 F ısıda % 50 nem  oranlı oda ısısına dayanıklı olm alıdır.

8. 1 .Ö lçü T ip(0)özelliğ inde olm alıdır.

9. 1.Ö lçünün karıştırm a süresi 30 sn. toplam  çalışm a süresi 1 dk. olm alıdır.

10. l.Ö lçü  basınç a ltında deform asyonu %  1,5 olm alı, deform asyondan sonra geriye dönüş % 98,6 

olm alı, büzülm e değeri % 0,3 olm alıdır.

11. l.Ö lçü  m addesi bulantı refleksini önleyebilm ek için uygun b ir a rom aya sahip  olm alıdır.

12. S ilikon l.ö lçü , silikon 2 .ölçü ve ak tivatör aynı m arka ve özellik teolm alıd ır.

13. Türkçe kullanım  K ılavuzu olm alıdır.



1.Geliştirilmiş sert alçı olmalı

2.Sertleşme süresi 10 dk (± 2) olmalı.24 saat sonra sertleşme genişlemesi en fazla %0.08 olmalıdır. 

3.iyi kapatılmış gaz içermez paketlerde olmalı,

4.1 kg lık paketlerde olmalıdır.

5.Basınç mukavemeti en az 1200 kg/ cm olmalıdır.

6.Miadı teslim tarihinden sonra en az 18 ay olmalıdır.

7.Komisyonca incelenmek üzere 1 adet numune getirilecektir. Numuneler kliniklerde Donma 
sırasında pörözite yapıp

yapmadığına bakılacak



ÖLÇÜ KAŞIĞI

1.Yetişkinler için olmalı.

2.Kaşıklar Takım olacaktır.

3.Ölçü kaşıkları paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

4.Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklıkta ve çapta retansiyon delikleri mevcut 
olmalıdır.

5.Kaşık ve sap birleşim yeri sağlam olmalıdır.

6.Ölçü kaşıklarının sapları kavisli olacaktır.

7.Her türlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarından etkilenmemeli, korozyona 
uğramayacak şekilde imal

edilmiş olmalıdır.

8.Metal kenarları yuvarlatılmış olup keskin kenarlar ve köşeler içermemelidir.

9.Kaşıklar ağzın anatomik yapısına uygun şekilde üretilmiş olmalıdır.

10.TİTUBB kaydı olmalıdır.

11.Komisyonca incelenmek üzere l'e r  adet numune getirilecektir


