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zTN TiBiA çivisi TEKNiK şARTNAMEsi

1, ZTN Tibia Çiviler lso 5832-3, A.TM F 136 standardına sahip Ti6Al4V ELl_ Grade 5 malzemeden imal edilmiş olmalİOıİ. 
- -'-

' 3*%',"r: 
tek kapalı kutular içersind" Ğaüe sTERiL yöntemi ile steril edilmiş

3, Tibial proksimalinde 5 adet vida delikleri mevcut olup 4 statik, 1 adet dinamik_ ve dista|inde 4 adet statik delik mevcut ol.rl,J".4, Tibial distalinde deöisik planla19|" 
"ür'rirrl içi. vida de|iği mevcut olmalıdır.

' '-J§,lJTil:ivılerin"egimıeri 
Tibia kemiği anrio',nirın" ,vg;" ol.rl,dii. ö;;;;,

0. X9lil anatomisine uygun. Sağ - Sol seçenekleri aynı çivi üzerinden aparatyardımıyla sağlanabilmeIidir.
7, Çiviler Gereksinimleri karşı|ayacak şekilde değişik boy (255mm-270mm285mm-300mm-3 1 5mm-33dm;-345m;-C75;.İ u" ç"p (9mm-.1 0mm-1 .l mm-12MM) ölçülerine sahip olmalıdır. -'-"""l
8, zTN Tibia Çivilerin üzerinde hem statik hem de kompresyon yapmak amacıyladinamik delik mevcut olmalıdır.
9, Ürün yizeyleri vıicut içerisinoe uzun sü.re dayanması amacıyla polisaj veelektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi'iie oksidasyona tabi tutularakrenklendirilmiş ve kimv"İ^a] korozyona raşı pasir nale getirilmiş olmalıdır.10.Kilitleme Vidaları lSo 5832-3 uu'esi^rı}'i561ianoartıa.n" uygun GRADE 5ELl titanyum malzemeden distalini ı<itıemeı< i|in +,es., 

""p,no"" 
pr"ı.i.ujl"lkilitlemek için 4,8mm çapında (30mm-35mm-+0mm-45mm-5Omm-55mm-

60mm-65mm-7omm-75mm-'80mm-dsmm-so;.1 r"r"rt olmalıdır. Civiler
., birlikte kullanı|dığı kilitleme vidaları ile ,yrrl, oİrİa0,0,r. 

- Y|''|v
ı ı. şeI.ıçensıncie kompression yapmak için aparat olmalıdır.
lz. çlvllerln uzerinde üretici firma.adı, ürün ölçüleri, Ürün Referans Nosu, lot no ve
_ ^ 

C_E markası lazerle yazılmış olmaİıdır.

]1 ğ,a,I llP:l Çiviler, uygulama enstrumanlarıyla eksiksiz sağlanabi|melidir.ı.r.vıoaıarın tamamı yivli self taping özelliğine sahip olmalıdıİ.15.Uretici firma lSO 9oo1:2ob8, lso İsass,2doİ ve ce belgelerine sahipolmalıd ır.
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Çivi :TV524O
END CUP:W5380
Tibial Çivi Distal Kilitleme Vidası: TV5500
Tibial Çivi Proksimal Kilitleme Vidası: TV5500



3,5 mm REcoNsTRUcT|oN PLAK VE ViDA
1, Pıaklar ıso 5832-3 na:.r,{?!)'§ffil:f*'İj-gun cnloE 2 sertifika|ı Titanyummalzemeden imal edilmiş, Yı.izeyıeri *.riö"ij.iroı:-r* 

:i;.;;;;;.;".:'"racıyla polisajve elektro Polisai iŞlemleı sonru"i 
"noİİrJ' 

yont"ri ile oksdasyona taol tutularakrenklend jrilmis ve kimyasal korozyona ı"işi prlir ı..,"ı" ö"liıirilş"oi#;;i;""' :fjfi ffil i;lj:i,*l,.;" ;;l;Hi-o5Ö'"i",.o" ouı,u gLçıü ;.iuo."nt",i sağıamak

' İJr}'f,'.,#i!nılacak 
bölgeye göre epilmesi gerektiğinde kolaylık sağlaması için plak recon

: ÜT,İ,: i5ff*,T[lf i;İ;:l,ı*kilitli 
ve kortikaı ayrıca 4,o kııitıi -kiıitsiz spongioz

5, Kilitlenebilir vloa o1'iitıeii 'zo o"i""l' *.t" çaplı vidaların tamamen gömülmesinisağlayabilecek Şekilde olmalı st"nlıir"ş.nr-ilrıa iyi sagıayabilmek için Vida deliklerindeki_ yivlerın diş aralığı ince olmalıdır.
6, plaklarda kırık hittına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları mevcut olma|ıdır.7. 3,5 Plakların eni .10.50 

mm, İalınlığı e O0 ., yİİ;"çmemelidir.

' i:'1:x1',1.1 
delikten başlayıp birJr mm;;i;. 1B deliğe kadar değişik delik sayııarı

9, Kilitli ve Kilitsiz Vidalar. lso 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELltitanyum malzemeden.imal edilmiş, ur"ı Jı"rt 'lçurisinde 
uzun süre dayanması amacıyla

, ^ l,ç|] ". 
elektroliz tabakayla l,"pl"n.,İ'oİru lİo,İ"" 

"'
" JJİ?J'JiJliİ;]|iJ:iijlliannın bişı, plağa tam o|arak gömüıebiımesi için 20 derece açıya
1 'l, Vidaların tamaml vivli self 

.taping özelliğinde ince dişli olmalı ve vida kafaları kablo
. _ konnektörüne takılaİak şekilde uyı_ı:mlu 

"l."rİİJr. 
"

l2,KililsizVidalar 12 mm den naşıavıp a0 ;;;';;;", ikişer mm artarak 50 mm den 120 mm ekadarbeşermm artarak, kiıitıı-viaaıar 1i., J.n ürşı"vıp 50 mm e kadarikişermm artarak50 mm den 75 mm e kadar. beşer ,, ,rt"rrk, i.s ., kilitli kanüllü vidalar 12 mm ,den
başlayıp 50 mm ikiser mm artara'k giden değişik;Jylarda olmalıdır.13,4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongiozv:ıdalar 'ıl,in, o"n başlayıp 2 er mm lik artış|arla 52 mmye kadar boyları o|malıdır.

" ;';Jlil#J"#fiJ"if:i;nde takibe yardımcı oıması açısından ıot numarası ve cE işareti
15, plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.16,Uretici firma lSo 9001:2000, ıso ıs+as,iooJ,iröir n"ıg"ı"rine sahip olmalıdır.17.Plak ve vidaların tüm boflarının unu l"ri t,irun' a iğıenmij 

-stıi 
," s.oıık bakanlığı

.. tarafından onaylanmış sut lİstesi ile eşleştirilmij olra0,0İr. 
-' '' vv!r Yv vql

l ğ' ÇaKma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, dri|ler, torklutornavidaIar, tapler, plak bükücüler ve diğer gereklİaletler bulunmalıdır.
suT KoDLAR|PLAK:TVS990

2,7 MM KiLiTLi ViDA:ry1150
3,5 MM xiıirıİ vioR:ıvı ızo
3,5 MM KiLiTLi KANÜLLÜ ViDA:TV2990
3,5 MM KoRTiKAL VIDA:TV1o3o
4,0 MM sporıcioz ViDn:Tvı ıso
4,0 MM KiLiTLi SPONGioz VIDA:TV121o
VIDA T|KAÇ : TV123O
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