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PFNA PRoKsiMAL FEMUR çivi (sPiRAL BlçAKLl KAYAN LAĞ ViDAsl) TEKNİK
şARTNAMEsi

1)

2)

3)

4)

Çivi, endcap ve vida'lar titanyum alaşım, Ti6Al4V2 malzemeden yapılmış olmalıdır.

Çivi, endcap ve vida'lar MRl uyumlu olmalıdır

5)

Çiviler kanüllü olmalı ve max. O 3,5mm guide teli geçmesine izin vermelidir.

Proximal Femur çivi, proximal çapl 16 mm, distal Çapl 1o-11-12-13-14 mm; boyu 1 7G
200-240mm ölçülerde olmal ıd ı r.

Proximal femur çivisi 1 adet kayan lag vidası Ve 1 adet distal kilitleme vidası
kullanılır. Kayan lag vidaları spira| blçakll Ve spiral bıçaksız seçenekleri olmalıdlr.

Kayan lag vidalan O 11mm, Boy 50mm ile 120 mm arası 5 şer artan ölçüler olmalıdır.
Kayan lag vidasına uyumlu endcup olmalıdür.

6)

7) Distal kilitleme vidaları 4.8mm çapında olmalı, vida boylan 30mm ile 60 mm arası 5
şer artan ö|çüler olmalıdır. Vidaların alyen kısmında bulunan M3 yiv sayesinde
tornavidaya kilitlenebilir özellige sahip olmalıdır.

8) Çivinin distali dinamik kİlitlemeye uygun yaplda olmalıdır.

9) Sistemde 0,5 ve 10 mm'lik Proksimal endcap vidalar| olmalıdır. Endcap'ın oturacağı
klslm da yiüi olmalldlr.

10)Çiviler 125 derece açıyla kayan lag vidalarının gönderilebilmesine izin vermeli.

11)Femur boynuna giden kayan lag vidalarının kompresyon öze|ligi taşımalıdır. Ve aynı
anda bunların kombinasyonuna izin vermelidir.

12)Femur boynuna giden kayan lag vidasının çiviye kilit|eyen sabitleme vidası olmalıdır.

13) Lağ screw içinden femoral başa kilitlenen 3 adel spiral bıçak olmalıdır.

'l4) Sistem minimal invasive cerrahiye uygun olmalıdır.

15)Cenahi uygu|ama Sıraslnda skopi kullanımına gerek kalmadan, kayan lag boyun
vidalarının üzerindeki spiral bıçak sistemleri açllmalı ve sistem otamatik olarak
kilitlenebilmelidir.

17) 16-Ürün TİTUBB kaydı ve SGK onaylı konum a olmalıdır

sUT KODLAR|

: TV5340
: TV5380

: TV5400
:TV5400
:TV5470
: TV5380
: TV55O0
: TV5460

16) Çakma seti ürünler|n kullanımını kolaylaştırmak için ergonomic yapıda olmalı ve
eksiksiz teslim edilmelidir.

Çivi
Çivi End Cup
Lağ Kilitleme
Lag Vidası Spiral Bıçak
Kayan Lağ
Lağ End Cup
Distal kilit vidası
Lag Vidası
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