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zTN TiBiA çivisi TEKNiK şARTNAMEsİ

1, zTN Tibia Çiviler lso 5832-3, A.TM F 
'36 

standardlna sahip Ti6A|4V EL|_ Çlade 5 malzemeden imal eOilmİş olm"0,0,ı.l" ''
' 8l;flf- tek kapa|ı kutular içersinJ" cnüa STERiL yöntemi ile steri| edilmiş
3, Tibial proksimalinde 5 adet vida delikİeri mevcut olup 4 statik, 1 adet dinamik. ve dıstalinde 4 adet statik oelll< mevcuıolrrlıjı.4, Tibial distalinde deöisik planlard;;;; 

"i."iilçi. vida deliği mevcut o|malıdır.. 
r"ril lJrJil:iiJ'İ,'i*'^;";İ İ; ı,#;: İİoum'sn" uygun o|maı ıd ır. çiviıer

i ffil',ffirl:?,:ffiiil3;:,.."ğ - soı seçenek|eri aynı çivi üzerinden aparat
/, çiviler Gereksinim|eri karşılayacak şekilde değişik boy (255m m-27'mm285mm-30Omm-3.15mm-33Öm;-345m;_375;rij 

u" *, (9mm-l0mm-1 1mm-_ lzMM) ölçülerine sahip olmalrdİr 
vl9lllıll)

8. ZJN Tibia Çivilerin üzÖrinde nem statil< hem de k(_ dinamik o"ııı, ."rart .lmalıdır. )mPresYon YaPmak amacıyla
9, urün yüzeyleri vıcut içeısinoe uzun süre dayanması amacıyla polisai veelektro polisaj iş|emleri sonrası anodize yontemi'iie oksidasyona tabi tutu|irakrenklendirilmiş ve kimvasal tororyon, t"'rği pl.iii"ı" getirilmiş olmalıdır.10,Kilitleme Vidaları lSo 5s32-3 ," nsiv r'j56-.trno".tı"nna uygun GRADE 5ELl titanyum malzemeden di.t"İni titı"r"ı, ün' İ,as* capında proksimalinikilitlemek için 4,8mm çapında (3omm-sdmm-40mm-45mm-50mm-55mm-

60mm-65mm-7Omm-7Smm-bOfi dğ;;-Ş;.)'- r"u"r, olmalıdır. Civiler
,,.n !,j|Tl"^ İ:lTı ld ığ ı kilitleme riOalan lle uyu,İİr' İİrİu1,o,ı..ı ı. ıet ıçerısinde komoression yapmak için aparat olmalıdır.12.Çivilerin üzerinde üretici fir#a ad,: ü;J; ölİ;; "ürun 

n"r"r"n. Nosu, lot no ve
_^ !§ 191kası lazerle yazılmış olmaİıaır.
13,ZTN Tibia Çiviler, uvoulama enstrumanlarıyla eksiksiz sağlanabilmelidir.
1 4. Vidaların tamamı yivİİ self taping .lr"llioİ""Çnipllmalıoır.
'u o,ı.;ff;,::ı.ra 

ıScj gooı:2obg.-AÖ İ3a€Ğ;İdt;',u cE be|geıerine sahıp

çivl : TV524o
END CUP:W538O
Tibia| Çivi Dista| Kilitleme Vidası: TV5500
Tibial Çivi Proksimal Kilitleme Vidası: TV5500

Sınlı,ırfa Atçakale Dcv|et Hasta:,
( ı topelli ve Travnıat0loii |Jzürr.t
0n. Dr. 

^hrı



1, Plaklar lso 5832-3.ve^ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyummalzemeden imal edilmiş. Yüzeyleri w.riü"*i.o"-,ji* .ti" J""v""i."rİ amacıyla polisaj
L""*İ§['ffir["Jsaj,ri§lemleri ,on.u.,- -oiiiJ- yöntemi iıe oı<sioasyona tabi tutularak

: İ*İff Jiill ; }fr;,[# }"f 
'J:txf ils,i:[# 5,."#*ı ;,fl iFj* 

","z s a ğ a m a k

' X,*:,ffil*'"ri 
4,5mm çaplı kortikal ve 5,0 mm çaplı kilitli vidalarla kul|anıma uygun yaplda

' İJ?lfl:,İİffi;]j:Jfl:''.oe 3 adet 6,5 mm kiıitıi ve kiıitsiz spongio z vidaıarıakuııanıma

3. İl3[l3iil ;1T,1';n:[9? 
en 

3z bir adet kompresyon deıiği bu|unmaııdır
z xııit.""oiıii.#; ";"?i,:Ii'iil:9:",:Xl u;?:,u3l1.1;;ş**"tİ"*gru,il;,fJ,;,.,

^ ;_fl',j?,'fİ["::j §:il:T;ff;;;t"oı",ü","Ğn" iyi ."gı"y,biı,",. içi"",io, deıikıerindeki
ğ, ı.'lak|arda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları mevcut olmalıdır.9. Plakların eni .14.00 .r, k;İ,;lğ';;öH;;;hemelidir.
10,Plakların her iki ucunda gereitigi'or.rıir"iği"'1p9nner telleri ile sabitlemeye yardımcıolacak delikler bulunma.ı ve, pırtĞ, t"oio ,Jaitorti lıe kullanılmaya müsait olmalıdır." ijil::"T8;i"şfT:"#JT"J,,J*;;;;,T#.;" oaşı,vip itiiJl j"Iıt""n]şı,ı" .l 1 deliğe
't2.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar ıso sasz-3 

"re 
ASTM F 136 standart|arına uygun GRADE 5 ELl

.. Ü1,,!::il*ii9lli:1""1"ifli;:*:l*l#cut'içerisinde 
,,,n .,ıi" ?.'ğn,.., amacıyıa

ıJ, vıdaların kilitli yapıda olanları 7mm altıgen kafa çapında 5,omm diş üstü çapında, kilitsizyapıda olanları Bmm altıgen l<ara çapınJJ a,#.n'oiş üstü çapında olmalıdır. '

" Yji?J'JiJJi[#|J:ii**ı,""i. ğ.§i, püo'"",.," oıi'".ı, göl;iı"biı,;;iii-in )o au.u"u 
"ç,y"15. Vidaların tamamı vivli se|f taping özelliğinde ince dişli olmalıdır.16,Kilitsiz Vidalar 12.m oen oaşiv,p ikİ;;;;;;;rrrk 60mm e kadar oıan boyıarda, kiıitıividala.l2mm den başlayıp sb.i.i 

" 
i"a"r'itl]"r., artarak 50mm den gOmm'e kadarbeşer mm artarak ,5.0 mm kilitli ı<anı.lııtl vioaia'i]4 T, 'den başlayıp 50 mm ikişer mmartarak 50mm den 75mm,e kadar beşer ,rtrrutlio"n aeoışiı oovL'rü'5ı,i]ı,o,,..17,6,5 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vlojıar s0 m;"Jen naşıayıp 5 er mm lik artışlarla 120 mmye kadar boyları olmalıdır

'' lr':JjillJiJ,,jİfiJ"ffi:llnde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
't9, plakların üzerinde marka,ürün adl ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdlr.20, Uretici firma lSo 90O1:2000, ıso ı g+a6,iboa'r"ör belgelerıne sahip olmalıdır.21,Plak ve vidaların tüm boyiarının ,oo ]Jiiirn"u' a iğıenmlj 

-stii 
," troıık bakanlığı

^_ 
tarafından onaylanmış sut listesi ile eşleştillmlİ-Jİalıaır.22'Çakma setinde P|ak ve vidaların i"ı.İİ"ğİr.]]İİrj İİİayıaşt,n", uygun kılavuzlar, driller, torklutornavidalar, tapler, plak bükücüler ve dlO",. g"İ"[; 

"ı"tler 
bulunmalıdır.

PLAK:TV18.10
5.0 KiLiTLivioR:ryııgo
5 0 KiLlTLi KANÜLLÜ VIDA:TV3o1o
ı,s xoRrixnı viDA:ry1 05o
6,5 SPoNGioz vioR:rvı ı 3o
6,5 KiLiTLi sPoNGioZ VIDA:TV121o
V|DA T|KAÇ : TVl25O
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3,5 mm REcoNsTRUcTloN PLAK VE ViDA
1, Plaklar lso 5832-3 y:,a...T.\iE'f)'§"'iİL:fü:İj-gun cnnoE 2 sertifikaıı Titanyummalzemeden imal edilmiş,, Yı;zeyıeri *"riö"ij.i"o_" !.- 9,;i" ;;;;";rr'".acıyla polisajve elektro Polisaj iŞlemle'i .on.a.,- anoİİrJ_ yonterl ;ı" 

"kjj".v""" tabi tutularakrenklendirilmis ve kimyasal tororyon" ırişip.} nrı" ö"iir'i.', "irruİ'"]""' :fjilff,ll,ffr:m,J"-i"i,jı,"i'i56-"i".o" iı,n" öliıti""sieosentezi sağıamak

' İ'g':l#',5nılacak 
bölgeye göre epilmesi gerektiğinde kolaylık sağlaması için p|ak recon

: ÜŞ;jfl[5ffi;i"T[lf ,';İJ}li.T|l,,Ti","," 
kortikaı ayrıca 4,o kiıitıi-kiıitsiz spongioz

5, Kilitlenebilir viaa oe'iiı<ıeii 'zo J",.."l kafa çaplı vida|arın tamamen gömülmesini

^ ;İ',:?ffi§::j ğ:il:Tjnx, 
staoiıaJŞn,i"# ıvı .,oi,v"oiı.Jffi,;;;" deıikıerindeki

l: i,8i?lİlİl:rlli:x*.k gelen vida delik|eri için vida end cup'ları mevcut olmalıdır.
;: 

i,İf#;";}-u.'iffi;f 'T,|::'.;';: :ilJ:i:,Ti:,,,u ;";,; ;";; - deıik say |ar
9, Kilitli ve Kilitsiz Vidalar. lso 5832-3 ve ASTM F 136.standartlarına uygun GRADE 5 ELl

,^ |lffiil*iHi::1""1"JIl1J*'il;,#Toi;cut 
içerisinoe uzun süre o,-y.n..", amacıyıa

:'J:"^?J"JİrTlİ;#iJ:ii*T|;;nın 
uisı, plağa tam o|arak gömü|ebiımesi için 20 derece açıya

11'Vidaların tamaml ''|i ,9Ll 
.taping özelliğinde ınce dişli olmalı ve vıda kafaları kablo.^ konnektörüne takılatak şekilde uyumlu 

"l.".İİj" 
'

12,Kilitsiz Vidalar 12 mm gd1 .9aşıaİ p so,.]'İ"oar ikişer mm artarak 50 mm den 120 mm ekadar beşer mm artarak, ı<iıiıi'vi6aliii'r. jJni._şı.vıp 
50 mm e kadar ikişer mm artarak50 mm den 75 mm e 

1aoal neser m; ;;JŞ, i ş ., kilitli kanüllü vidalJr Pmm 'denbaşlayıp 50 mm ikiser mm artaraİ giOen a;Öişik'toylarda olmalıdır.
" i"'*H,Tl}iJ; j,,ffn:|;;i;;;ffi;; 1iffii:. başlayıp i"i .. lik art şlarla 52 mm

"ıP"glİ,ffiJ'"1ffillffi:llnde takibe yardımcı olmasıaçısından ıot numarasıve cE işareti
15,plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazllmlş olmalıdır.16, Uretici firma lSo 9oo1 :2obo, ıso ı l+ğğ,iböi'ul'ör ouıg"ıurine sahip olmaııdır.17,Plak ve vidaların tüm boyiarının ,uo ajiliroi' a iğıenmii 

-sc[ 
,"'s"oıık bakanlığı

_ ^ 
tarafından onaylanmış sut listesi ;l" eşleştlrİİmlşl]İıa0,0,r. ]

't8'Çakma setinde Plak ve vidalann t"ı.'İrıİır".iİ'i"ı,olaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller, torklutornavidalar, tap|er, plak bükücüler ve og"i g;r;kİİrıetler bulunmalıdır.
SUT KODLARİPLAK:TVS99O

2,7 MM KiLiTLi ViDA:TV1150
3,5 MM KiLiTLl ViDA:ry1170
ı,9 yM KiLiTLl KANÜLıÜ vloR:ryzggo
3,5 MM KoRTiKAL ViDA:TVIO30
4,0 MM SpoNGioz vioR:wı ıeo
4,0 MM KiLiTLi sPoNGioz vion,rvızıo
V|DA T|KAÇ : TVl230
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KiLiTLi PROXlMAL LATERAL TlBlAL PLAK
TEKNiK ŞARTNAMESi

't' Plaklar lSO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyumma|zemeden imal edilmiş,.Yüzeyleri vücut içerisind_e yil :y* ;ry;";; ;.acıyla polisajVe 
, 
elektro polisaj iŞlemleri sonrası 

"nodi." 
yöntemi iı" .t.iJ".Öa taoi tutularak

- renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş 
"ırrı,Jir. 

-
2, Plaklar hem diafizel hem de ,"trilr"i'o5ü"lerde daha güçlü osteosentezi sağlamakamacıyla kilitli tipte olmalıdır.

' Y,*x,*il*'"ri 
4,Smm çaplı kortikal ve 5,.mm çaplı kilitli vidalarla kullanıma uygun yapıda

4, Plaklarln Proksimal bölgesinde 3 adet 6,5 mm kilitli ve kilitsiz spongioz vidalarla kullanımauygun delik bulunmalıdır.
5. kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesinisağlaYabilecek Şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek İçin ,,a" deliklerindekiyivlerin diş aralığı ince olmalıdır.
6, Plaklann 

_distal uÇ kısm.ı uygulama kolaylığı sağlayabilmesi için kama formunda olmalıdır7' Kilitlenebilir tüm vida delikieri aynı delik İçinJİ nİr tarafı dinamik kompresyon yapabi|mesi
^ 

iÇin. düz diğer tarafı tePesi yivli vida taıııaoiımeİi İçin kombine delik yapısına sahip olmalıdır.8, Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleİi içİn vioa end 
"rp,ıarİ 

nİuulrt olmalıdır.
9: P."liş Plakların eni 15,50 mm, kalınlığı 0,0O mm'yi geçmemelidir.
10,Plakların Proksimal kısımlarında geİektİgi Jrrr'ınıİı. için kırschner te|leri ile sabitlemeyeyardımcı olacak delikler bulunmjlı u" -plakla, 

kablo adaptöru 
-ı" 

xuıi"n,ıraya müsaitolmalldır.
11,Plaklar sağ ve sol anatomik yaplda Ve B delikten başlayıp ikişer delik artışlarla 16 deliğekadar değişik boyları mevcut olmalıdır.
12.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar lSo 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELltitanYum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre jJĞnması amacıyla
_^ .kg|]n elektroliz tabakayla kaplanmı§ olmalıdır.
13,Vidaların kilitli YaPıda olanları 7mm altıgen kafa çapında 5,0mm diş üstü çapında, kilitsizyapıda olanları 8mm altıgen kafa çapındi 4,5mm diş üstü çapında oııi-ıaııoir.'
14,Vidaların kilitli Yaplda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesiiçİn 20 der"ce aç,yasahip ve yivli yapıda olmalıdır.

] !. Yi9ılerıı tgmamı yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalıdır.
16,Kilitsiz Vidalar 12mm den başlayıp ikj-şer mm artarak 6Omm e kadar olan boylarda, kilitlividalar 12mm den başlayıp 50mm e iadar ikişer mm artarak 50mm den gOmm'e kadarbeşer mm artarak,5.0 mm kilitli kanüllü vidalar14 mm 'den uaşıayıp-so mm ikişer mmartarak 50mm den 75mm'e kadar beşer artarak giden değişik boylardi o|malıdır.'t7,6,5 mm Kilitli ve kilitsiz spongiozvidalar 30 mm-den başlayıp 5 er mm lik artışlarla .120 mmye kadar boyları olmalıdır.
18.Plakların ve vidalarln üzerinde takibe yardımcı olması açısından |ot numarası ve CE işareti

lazerle markalanmış olmalıdır.
't9. plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.
20.Üretici firma lSo 9001:2000, lSo ,l3485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
21.plak ve vidaların tüm boylarının ubb leri titubb' a iğlenmiş sc* ve sagııı naıanııgı
^_ 

tarafından onaylanmış sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıdıİ.
22,Çakma setinde Plak ve vidaların takılabİlmesini kolaylaştırıcı uygun kılavuzlar, driller, torklu

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aietler bulunıialıdır.
suT KoDLAR|

PLAK:TV,1810
5.0 KlLiTLi VlDA:TV1 190
5.0 KiLiTLİ KANüLLü VİDA:TV3o1o
4,5 KoRTiKAL ViDA:TV1 o5o
6,5 sPoNcioz ViDA:TV1 .130

6,5 KiLiTLi sPoNGioz VİDA:TV121o
V|DA T|KAç :TV125O
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