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Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazı|ı (5)
kalem ORT MLZ
ALIM I_FATMA DURMUŞ [55283380] alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun
22lf maddesine
göre Doğrudan Temin Usulü ile yap ılacaktır. Söz Konusu alım
için KDV hari birim fiyat

tekliflerinizi TL iizerinden 21.01.2 019 saat: 08:00'a kadar ivedi olarak gön
Gereğini rica ederim.
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ALUMINA,/zIRcoNwoXINlU
M DELTA SERAMiK
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Gen el To lam

Teklif Türü: Kalem

scK'ya bağll allmlarda ve tlbbi sarf malzemelerinde
UBB ve sUT kodu olmasl zorunludur.
Firmalafln bayifirma tanımlavıcı numaralan
ve ana firma-tan,ii"y,iiii."."ı"n yazılması
zorunludur.
Hastanemiz ddeme Qün süre;i nakit durum-u";
ö;;öfiş#liİp'iioin turi ıio", ödemeıer...... gün, üçbin
t[ırk ]irasliistü ödemeler
gündür.
Fiyat teklifive;iş olr;;;;-h;i";;j;.e gün
"""
süresi"ıh
,irmanızca kabul edilmiş
Teknik Şartnamelef hastanemiz \^/ep
sitesi ihale bölümüne yük|enmiştir
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FEMORAL STEM
ACETABULAR KAP
SERAMtK LINER
SERAMiK HEAD 28 MM
SERAMIK HEAD 32 MM
SERAMIK HEAD 36-40 MM
BONE SCREW
ASETABUL LINER
FEMORAL HEAD 28MM cocR
peııoneı HEAD 32MM COCR
peııonaı- HEAD ]6-40MM CoCR
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ÇiMENTOSUZ MESH üzERi HA KAPLl SERAMiK- SERAMiK VE PoLiETİLEN SEÇENEKLİ
TOTAL KALÇA PROTEZİ

l.
2.
3.
4.
5.

Asetabular cup mesh üzeri HA seçenekleri bulunmalıdır.
Çimentosuz acetabular cup press |ıt uygulanmalüdr.
Asetabular Shell, uç delikli veya çok delikli kap seçenekleri sunmalıdır.
Acetabular oyucular ve cup çakıcılar mis uygulamalar için uyrımlu olmalıdır.
Asetebular komponent içinde vida delikleri vidanın gömülmesine izin verecek

l2.
l3.

şekilde oImalıdır
Asetabular shell boyları 4Omm'den başlayıp 70 mm' ye kadar 2mm artan boylarda olmalıdır.
Acetabular component ile insertlerin denemeleri set içerisinde mevcut olup insert denemeleri orjinal
acetabular component ile deneme acetabular componente vidalanabilir şekilde dizyan edilmiştir.
Acetabular componentin iç yapısında l 8 derecelik bir taper yapı sayesinde seramik insertleri rahat bir
şekilde acetabular componente takılabilmelidir.
Aynı acetabular component ile metal,seramik,polietilen insert seçenekleri.kullanılabilmelidiı.
Sistem 28,32,36,40 mm head seçenbkleri sunmalıdır.
44-50 mm arası seramik insertlerin iç çapı 28mm ,48-52mm arası 32rm,52-66mm arası 36mm ,60_
66mm arası 40mm başa uyıımlu olmalıdır.
Seramik insen ve head alışımları Vo82 alumiıi,Vo|1 zirconyum ve %t çeşitli materyallerden olmalıdır
Asetebular komponentin vidaları iitanium alaşımlı olmahdır.

l4.

Sistem içerisinde seramik insertleri rahat bir şekilde çıkartmak için aparatlal olmalıdır.

6.
7.
8.

9.

t0.
t

l.

15. Acetabular component iÇin uygulanan vidalar 6,5mm çapında ve selftapping özelliğine sahip olmalıdır.
Vida boyları l5mm ile başlayıp 60 mm arasında olmalıdır.
16. Femoral stem üÇbo)rutlu olarak femoral kanala uygun dizayn edilmiş olmalı distal ucu ,.Anterior
tigh
pain" engelleyecek şekilde özel şekillendirilmiş olmahdır.
l7. Femoral stemler pressfit olmalıdu.
l8. Femoraı stemlerin boyıın açısı l35 derece ve boyun konikliği l2 - t4 cone olmalıdır.
l9. 5 boy femoral head olmalı ve eksi(-) head seçenegi bulunmalıdır.
20. Femoral stemlerin l/3 proksimal kısmü, titanyum fiber metal mesh uzeri HA/TPC (hydroxyapatite
/

tricalcium phosphate) kaplı olmalıdır.
Femoral stemlerin tapered özelliği bulunmalıdır.
22 B.iyolojik tutunmayı sağtayacak olan biyolojik aktifkaplama
HA./TPC, yaklaşık %65 Calsiyum
hidroxyapatit ve o/o35 trikalsiyum fosfat olmalıdır. Maöryal yakiaşık %"50
kistalin olmalıdr.
2

l.

paket üzerinde üetim tarihi,sterilizasyon
şekli,seri numaisl ve miadı olmalıdır.paket içinde de 4 adet
yapışkan kullanüan implantı tanlmlayan etiket olmalıdır.
24 Protezin FDA onayı (satıJacak implantın adının açıkça yazılı
olduğu) veya CE belgesi (93/421EEC sayılı
Tıbbi cihazlar YönetmeIiği) olmalıdır
25. F
mlerin offset seçenekleri di
yüksek ligi ve bacak uzunluğunu değiştirrneden
5mm lik
( 5 m lik lateral kayma) sağ
alıdır
7q,.
lc
ili imp tlar proksimaI lümde
fit oluşturucak Şeki
edilmel i, implantın
ol0,
kaIınlaştırılmı
la implant gere
M/L boyutlarında
23
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