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KARBON TUBULER FiKSATÖR (NtiNi+YETişKiN)
TEKN|K şARTNAMESi

l-Sistemde rodlar carbon çubuk olmalı çapı Smm olmalı ve rod boyları 50mm den
başlayıp 200 mm 'e kadar 9 boy seçeneği olmalıdır,

2-Sistem de 360 (derece) dönebilen hem double hemde trible rod tu rod klampler
bulunmalı , klempler karbondan imal edilmiş olmalıdır.

3-Sistemde hem ikili hem üçlü şanz atılabilen pin tutucu T - klemp olmalıdır.

4-Sistemde hem tek hemde açılı atılabilen 3-4-5mm klemp içi şanz tutucu olmalıdır.

5- Sistem her iki tarafı lmm artarak giden 60mm kadar uzayabilen uzatma ve kısaltma
yıpabilen small ve medium olarak sette mevcut olmalldlr.

6-Set te yivli tespit çivisi self drilling ve self tapping olmalıdır.Yiv boyu 1,Scm ve boy
70mm den başlıyarak 150cm'e kadar gidebilen 5 boy seçeneği olmalıdır.Tespit çiviIeri
hem çelik hem titanyum ,titanyum üzeri ilydroxyapatite kaph çiviler bulunmalıdır.

7-Sette tespit amaçh n1.0 -1,5-2,0- kemik tespit teli bulunmalıdır.

8- Sette pin çaplarına göre drill bulunmalıdır.

9- Sistem 360 (derece) mafsal sayesinde rotasyona izin verebilmelidir.

lO-Sette modüler T anahtar olmalı,heın shanz a hem bağlantı aparatlar|na uygun

aparıt buIunmalı ve takılabilmelidir.

l l-Ürünler konteyner içerisinde sterilizasyona girebilecek şekilde dizayn edilmiş
oImılıdır.
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12-Ürünler üzerinde LOT -CE yazılı olmalıdır.
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