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Tekiif Vermeye Davet

iıciı,i rinuııana
Hastanemi zin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, rniktarı ve özellikleri yaziı (4)
kalem
4'734 sayı|ı Kamu İhale Kanunun

\iEsiLE Ço LAK [55261626l alımı işi

Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Kon usu ahm için KDV hariç
üzerinden 2l .01 .2019 saat: 0 9:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz husus
Gereğini rica ederim.
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ÇIMENTosU Düşüı(
!,ısKoslTE / BoNE CEMENT
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KDV Hıriç Genel Toplam

Teklif Türü: Kalem
Not: sGK'ya bağll allmlarda ve tlbbi sarf malzemelerinde UBB

Ve

SUT kodu o|masl zorun|udur.

Firmalafln bayi firma tanlmlaylct numaralar! ve ana İirma tanlmlaylcl numaralarl yazılmasl zorunludur.
Hastanemiz ödeme gün süresi nakit durumuna göre değişmekte olup üçbin türk lirasl altl ödemeler ...... gün, üçbin
tü* lirasl üstü ödemeler ...... gündür. Fiyat teklifi Vermiş olmanüz halinde ödeme gün süresi firmanlzca kabul edilmlş
sayllacaktlr.
Teknik Şartnameler hastanemiz wep sitesi ihale böIümüne yüklenmiştir
Ek: Teknik Şartname
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Telefon: 04623415630 Fak§: 04623415654
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sok. No:7 Yofiü-a
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Anştrıı §ıstııesi
Teklif Eden
.../...l2019

Kişi / Oda / Firınanın Adr veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Adres:T.abzon Kanuni Eğtim ve Araştırma HastaİüesiKrşiistii Mah, Topal o§naİ sok. No:7 Yornra / TRABZoN
Tclefon: 04623415630 Faks: 046234l565,4
E-Posta: trabzonkanunieah@email-com web: http://wt w,trabzonı(anuni,gov.ts

ilgili Kişi : Esra AKSU -

MOBıL t}EARING
PRlMER ÇiMENTOLU ANATOMiK TiBiALı EKLEM YÜZLERi YUVARLAK
DFj,Ep-DısH iNsnnrı-i TOTAL ııiz pııornzi
l-Femoral komponent anatomik yapıya sahip olmalı sağ ve sol olarak ayrılmalıdır.
2-Femoral komponent Co-Cr-Mo alaşımından mamül olmalıdır.
3- ["emoraI komponentin rotasyonunu önlemek ve slabilizasyonu sağlamak için kondiline
saplanan iki adet peg olmalıdır.
4- liemoral komponent cn az 9 boy olmalıdır.
5-I;emoral komponent tibial komponenlin en az bir büyük veya küçük boyu ilc uyumlu
olmalıdır.
6- I'emoral komponent iç yüzeyleri çimentoyu tutacak şckilde kumIanmış olmalıdır.
7-l'enıoral komponent kesisi için 5,7 ve 9 derece valgus açısından hcrhangi biri
seçi[ebilmelidir
8-'fibial komponent Co-Cr-Mo alaşımından mamül olmalıdır.
9-'l'ibial komponcnt in üst yüzevi parlatı|mış olmalıdır.
l0-'Iibial komponent insertin kalkmasını ijnlemek için kilitlcme sistcmine sahip olmalı ancak
inscrtin harckctlerinc engel olmamalıdır.
ll-Tibial komponent anatomik yapıya sahip olmalı, sağ ve sol olarak aynlmalıdır.
l2-'tibial komponentle rotasyonu önlemek amacıyla geniş kanatlı stem olmalıdır.
l3-'I'ibial komponent en az 6 boy olmalıdır.
1,1-Tibial komponent iç yüzeyleri çimentiıyu tutacak şekilde kumlanmış olmalıdır.
l 5- Tibia1 komponent üzerinde bir santra| peg olmalı ve insert bu santral pegin üzerinde
harekcı etmelidir.
l6-'l'ibial kcsinin intramedüller yada ekstramedüller klavuz ile yapılmasına vaka içinde karar
verilebilmeli her iki donanım set içinde mevcut olmalıdır.
l 7- Tibial kesi posterıora 6 derece eğimli yapılabilmelidir.
l 8-'I'ibial insert CRoSSl.iNK UHMwPI]'den imal edilmiş olmalıdır.
l9-Tibial insert her yöne 40 derece. A/P 7mm M/L lmm hareket imkanı sağlamalıdır.
20-Tibial insert ve femoral komponentlerin birbirleri ile eklemleşen yüzcylcri yuvarlak ve
uyumlu olmalıdır.
21- l'ibial inscrt kalınlıkları 6 boy olmalıdır.
22- Paıellar komponent UHMWPE'den tek parça mamül olmalıdır.
23-Palellar komponent en az 5 farklı çap ve iki kahnlık seçeneği o]malıdır.
24-Patellar komponentin iç yüzcyinde rotasyon önleyici 3 adet peg olmalıdır.
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