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KiLiTLı3,5 mm.NARRoW PLAK VE VıDA
1. Plaklar lSo 5832-3 

^v:-{rff'f.pi§]İ#:l" ,r;; GRADE 2 sertifikalTitanyum malzemede.n.ima| ediımiş, y,l.ŞiJi'r,i"ut ıçeiliiroe ;;;';*" dayanmas|amacıyla polisaj ve elektro polisaj ]iı"rl"ii ionr.sı anodize y.ınt".i iü 
"oısidasyona

:lİ]J:l;]"'."n 
renklendirilmiş ;; 'ki;;;;";"ko,.o.yon" 

karşı pasif hale getirilmiş

' rj?j:,,*fjlrYüzeY|eri 
periosteumdaki basıyı azaltmak için düşük temas yüzeyine

' :f:İT:T;,r1 ;Jrj|offi:] je. metafizeı böıge|erde daha güçıü osteosentezi sağıamak
4' Vida delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı ki|it|i ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli _kilitsiz_ spongioz vidalarla kullanıma ,vgrn v";İJ" oİmalıoır.5. Kilit|enebilir vida delikleri 10.,;;;;"'k; İ5pıı viaaıann tamamen gömü|mesinisağlayabilecek şekilde olmal, .t"Ollir"=ıtn'r" daha iyi sağlayabi|me-k için vida
^ 

delik|erindeki yiv|erin diş aralığı i.." 
"İr"İll,r.'"

: ü?liru".i.Tr'T,u.",l.Xli;|;T: İ";;Jiiğı 
açısında kama formunda oımaıı ve plak,ın

, 
;,fl:ilf 

kırık hattına denk gelen vida delik|eri için vida end cup'ları mevcut
8. 3,5 Plakların eni 11,00 mm, kalınlığı 4,00 mm yi geçmemelidir.

' İıİ.jlilrl'akların 
4 delikten n.ii.v,p oir"r"ariışlaıa 14 deliğe kadar değişik boyları

" ff§:TjHbihol 
delik|ere sahip o|malıdır ve plaklar kablo adaptörü ile kullanllmaya

'tl,Kilit|i ve Kilitsiz Vidalar lso 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5ELI titanyum malzemeden. imal edilmğ,- ü.",.i'rı.rt içerisinde uzun süre dayanması
. _ amacıyla kalın elektroliz tabakayla kapİanmış olmalıdır.12,Vidaların kilitli yapıda olanları s'rriiü"" i#'^çapınoa 3,50 mm diş üstü çapında,kilitsiz yapıda olanları 6mm alt|gen ı,"r" İ"p,.J" s,50 mm diş üstü çapında o|ma|ıdır.13,Vidaların ki|itli yapıda oıanıannı'n-oaİİ pıll!'tŞ oırrak gömü|ebi|mesi için 20 derece
. _ apya sahip ve yivli yapıda olmalıdır.

ı+,)|_______________1iaıa111 

19mlT' yivli self taping özelliğinde ınce diş|i olma|ı ve vida kafaları kablo
. . konnektörüne takılacak şekilde u-yumlu Öl.aİ,O,l..
15, Ki|itsiz Vidalar 12 mm den oaşıavıp 50 ;;; -k;;rr 

ikişer mm artarak 50 mm den 60mm e kadar beşer mm artarik, kilitli vidalar 1i mm den başlayıp 50 mm e kadarikişer mm artarak 50 mm den zs ,, 
" 

*"J.io"]", r, artarak, 3.5 mm kilitli kanü|lü

:il*ı,J' mm 'den başlayıp SO ,. İl,iİ"İlİm artarak değişik giden boyıarda
,t6.4,0 mm Kilitli ve ki|itsi z spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm |ik artışlarla 52mm ye kadar boyları olma|ıd ır
17. plakların ve vidaların üzerinde takibe yardlmcı olması açısından lot numarası ve CEişareti lazerle markala nmış olmalıdır.
't8. Plakların üzerinde ma rka,ürün adı ve de lik boyu lazerle yazılmış olmalıdır19. Uretici fi rma lSO 9001:2000 lso 13485 2003 ve CE belgelerine sahi p olmalıdır20. Plak ve vida|arın tüm boylarının ubb le ri titubb'a işlenmiş SGK ve Sağlık bakanlığıtarafınd an onaylanmış sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıdır21. Çakma setinde plak ve vidaların takı labilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller,torklu to rnaV alar, tapler, plak bükü cüler ve diğer gerekİi aletle
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