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TuBUtER EXTERNAL FiXATÖR TEKNiK şARTNAMEsi
. sistem clamp leri 3,5,8,11 mm çaplnda o|malldlr.. sistem rodlarl 5,8,11 mm çaplarlnda o|mahdlr.. Sistem carbon rodları çapı smm olanlar 60mm'den

artmahdıı.
300mm ye kadar so'şer mm

. carbon Rodları çapı 8mm olanlar lsomm'den,4O0mm kadar 50'şer mm artmahdlr.. Carbon Rodları çapı 1lmm olanlar 10Omm'den,4OOmm kadar SO'şer mm artmaltdır., sistem içerisinde hem schanıı roda bağlamak için hemde rodu roda bağlamak için clamp
seçenekleri olmalıdır.

, sistemle biılikte 2,3,4,5,6 mm çapında 7omm-22omm boy aralığında schanz seçenekleri
ile kullan ıla bilmelidir.

o sistem rodları tamamı kendi ekseninde 360 derece dönebilmelidir., sistem rod to rod clempi 8erektiğinde shanz clempi olarakta kullanılabilmelidir.. Sistem 3,4 ve 5 schanz deliği bulunan ve T-clamp'leride bulunmalıdır.ı sistem içerisindeki ara kilitli kollar ile T clamp başta L olmak üzere farklı seçeneklerde de
ku lla nı lmalıd ır.

, set içerisindeki ortası yivli shanı sayesinde büyük kemik kırıklarında çatı kurmaya olanak
vermelidir, drillerin uç kısımları çıkarılabiIirliğİ sayesinde rod olarak kullanılabilir olmalıdır., sistem enstrüman içerisinde 2.0,3.2 ve 4.8 mm drill bulunmall Ve sisteme uygun sleeve'leri
bulundu ru lma lıdı r.

, sistem içerisinde 3omm ye kadar dışarıdan distraksiyon ve kompreksiyon imkanı veren
aParat bulunmahdlr.

ı Sistem enstrüman seti tamamen birbiriyle uyumlu olup tek enstİüman seti içerisinde teslim
edilmelidir.

, Tubuler Fixatöİ sut Kodu: Tv3113 ( Fixatörü oluşturan Tüm Kompenantlaı dahil dir.)

6943048730222

6943048730239

69430487 6o0t4
6943048760021

6943048760090

6943048760106
69430487z02o9

6943048720216

6943048720223

6943048720247

6943048720308

6943048720375

6943048720339
6943048720346

694304872036g

694304a72os2o
6943048720537
5943048720544
6943o4a720557

6943048770228

Pın to Rod Bağlantı (clamp) 11

Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 11

Pin to Rod Bağlantı (Clamp) 5

Rod to Rod Bağlantı (Clamp) 5

Pin to Rod Bağlantl (Clamp) 8

Rod to Rod Bağlantı (clamp) 8

Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8* 15O

Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*20O
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*250
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 8*3oo
BağIantl Rodu, Karbon Fiber 11*200

Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 11*250

Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 11*300
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*350

Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 11*400

Bağlantl Rodu, Karbon F|ber 5* 100

Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 5*150
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 5*200
Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 5*25O
Matkap U ndinden Yol Açabilen Çubuk (Şanz) 5*15O

ry3510
TV3570

TV3510

ry3570
TV3510
TV3570

rv3720
Iv3720
TV3720

TV3720

TV3740

TV3740
TV3740
TV3740

TV3740

TV3720
,N3720
,fv3720

ry3720
TVs120
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TıTANYUM ELAsTiK NAlL
TEKNiK şARTNAMEsi

1 , Titanyum Elastik Çiviler lso 5832-1 1 ve ASTM F .1295 standardına sahip Ti6Al7Nbözel alaşım implant malzemeden ima| eOlm-iş olmaİ-Oİİ.

2, Üretici firma lSo 90O1:2O0B, lSo 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

3,ürün yüzeyleri vücut icerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve e|ektropolisaj işlemleri sonr"s, anodize yclnteırİi İİe 
'otsiOas.,ona 

tabi tutularakrenklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif rıale getirllmlş olmalıdır.

4, Elastik Çiviler, Gereksinimleri karşılayacak şekilde değ]şik çap a 2 mm, b 2,5 mm,ğ 3 mm, a 3,5 mm, Q 4 mm, a,S İ,., S'..Şİ,S ,, çap ve boy 440 mmölçülerine sahip olmalıdır.

5.Her çapa uygun end cup mevcut olmalıdır.

';:lH,Ş:İl]:1lİmasını 
engellemek amacıyıa her ürün çapıfarkıı renkte dizayn

7, Elastik Çivilerin üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, lot no, Referans Nosu,Elastik titanyum standard| ," Cr maİrr.,J;r;;;;İ,ş olmalıdır,

8.Çakma setinde
bulundurulmalıd ır.

uygulama kola/ığı amacıyla Gripper Ve steinmann pin

9.Elastik Çiviler, uygulama enstrumanlarıyla eksiksiı sağlanabilmelidir

SUT KODU :

Çlvl :TV520O

END CUP : TV5360
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