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T|TANYUM ELAsTiK NAİL
TEKNiK şARTNAMEsi

1. Titanyum Elastik Çiviler lSO 5832-1,1 ve ASTM F 1295 standardına sahip Ti6Al7Nb
özel alaşım implant malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2. Üretici firma lSO 900'1:2008, lSO ,13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

3.Ürün yüzeyleri Vücut içerisinde uzun süre dayanması amaclyla polisaj ve elektro
polisaj işlem|eri sonrası anodize yöntemi ile oksidaslıona tabi tutularak
renklendiıilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdtr.

4. Elastik Çiviler, Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap ü 2 mm, ü 2,5 mm,
O 3 mm. O 3,5 mm, a 4 mm,4,5 mm, 5 mm ve 5,5 mm çap ve boy 440 mm

ölçülerine sahip olmalıdır.

S.Her çapa uygun end cup mevcut olmalıdır.

6.Ürünlerin karışmasını engellemek amacıyla her ürün çapı farklı renkte dizayn
edilmiş o|malıdır.

7. Elastik Çivilerin üzerinde Ü.etici firma adl, ürün ölçüleri, lot no, Referans Nosu,
Elastik titanyum standardı ve CE markası lazerle yazılmış olmalldır.

8.Çakma setinde uygulama kolaylığı amacıyla Gripper ve steinmann pin

bulundurulmalıd ır.

9.Ela§tik Çiviler, uygulama enstrumanlarıyla eksiksiz sağlanabilmelidir.

SUT KODU:

ÇlVl : TV5200

END CUP : TV5360

§."lııı le Devlet Hastanesi
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TUBUtER EXTERNAI FixATÖR TEKNiK şARTNAMEsi
. Sistem clamp leri 3,5,8,11 mm çap|nda olmalıdır.. sistem rodları 5,8,11 mm çaplarında olmalıdır.. sistem carbon rodlarl çapl 5mm olan|ar 60mm'den 3oomm ye kadar so'şer mm

artmalldlr.
. Carbon Rodları çapı 8mm olanlar lsomm'den,4OOmm kadar sO'şer mm artmahdır.. Carbon Rodları çap| 1lmm olanlar lOomm'den,4OOmm kadar SO'şer mm artmalıdır., 

'istem 
içerisinde hem schanzı roda bağlamak için hemde rodu roda bağlamak için c|amp

seçenekleri olmalıdır.
, sistemle birlikte 2,3,4,5,5 mm çapında 7omm-2zomm boy aralığında schanz seçenekleri

ile kullan ı la bilmelidir.
. sistem rodlar| tamaml kendi ekseninde 35o derece dönebilmelidir., sistem rod to rod c|empi gerektiğinde shanz clempi olarakta kullanılabilmelidir.ı Sistem 3,4 ve 5 schanz deliği bulunan ve T_clamp'leride bulunmalıdır.ı Sistem içerisindeki ara kilitli kollar ile T ctamp başta L olmak üıere farklı seçeneklerde de

ku llan ılma lıdı r.
o set içerisindeki ortası yivli shanz sayesinde büyük kemik kırıklarında çatı kurmaya olanak

vermelidir, drillerin uç kısımları çıkarılabilirliği sayesinde rod olarak kullanılabilir olmalıdır., sistem enstrüman içerisinde 2.0,3.2 ve 4.8 mm drill bulunmalı ve sisteme uygun s|eeve'leri
bu lundu rulma lıdı r.

o Sistem içerisinde 30mm ye kadar dışarıdan distraksiyon ve kompreksiyon imkanı veren
aparat bulunmahdır.

, sistem enstrüman seti tamamen birbiriyle uyumlu olup tek enstrüman seti içerisinde tes|im
edilmelidir.

, Tubuler Fixatör sut Kodu: Tv3113 ( Fixatörü oluşturan Tüm Kompenantlar dahil dir.)

6943048730222

6943048730239

6943048760014

69430487 6oo2L
6943048760090

6943048760106

6943048720209
694304a72021,6

6943048720223
5943048720247

5943048720308

6943048720315

6943048720339
6943o4a720346

6943048720360

694304872o52o

6943048720537
6943048720544
6943048720551

6943o4877 022a

Pin to Rod Bağlantı (Clamp) 11

Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 11
Pan to Rod Bağlantl (clamp) 5

Rod to Rod Bağlant| (clamp} 5
Pin to Rod Bağlantı (Clamp) 8
Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 8
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*150
BağIantı Rodu, Karbon Fiber 8*2OO

Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*25o
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*3O0

Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*2o0
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*250
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*3OO
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*350
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*40O

Bağlantl RodU, Karbon Fiber 5*1oO

BağlantI Rodu, Karbon Fiber 5* 15O

Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 5*2oo
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 5*25O
Matkap Uçlu / Kendinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 5*150

ry3510
TV3570

w3510
TV3570

w3510
TV3570
TV3720
TV3720

rv3720
TV3720

TV3740

TV3740
Iy37 40
TV3740

TV3740
,N3720

Iv37z0
rv3720
rv3720
TVs120
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