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KiLiTLi3,5 mm 1/3 TuBuLAR PLAK VE V|DA
TEKNiK şARTNAMEsi

1. Plaklar lSO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyum
malzemeden ima| edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj
ve elektro polisaj işlemleri sonrasl anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak
renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.

2. Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak
amacıyla kilitli tipte olmalıdır.

3. Vida delik|eri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı kilitli ve kortikal aynca 4,0 kilitli -kilitsiz spongioz
vidalada kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

4. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesini
sağlayabi|ecek şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki
yivlerin diş aralığı ince olmalıdır.

5. Plak'ların her iki ucu uygulama kolaylığı açısında kama formunda olmalıdır.
6. 3,5 Plakların eni 10,50 mm, kalınlığı 3,00 mm yi geçmemelidir.
7. 3,5 mm Plakların 4 delikten başlayıp birer mm artışlarla 14 deliğe kadar değişik de|ik

sayıları mevcuttur.
8. Plaklar kombihol deliklerine sahip olmalıd ır.plaklar kablo adaptörü ile kullanılmaya müsait

olmalıd ır.
9. Kilitli ve Kilitsiz Vida|ar lSO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlaı|na uygun GRADE 5 ELl

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla
kalın elektroliz tabakayla kaplanmış olmalıdır.

10.Vidaların kilitli yapıda olanları 5 mm altıgen kafa çapında 3,50mm diş üstü çapında, kilitsiz
yapıda olanlan 6mm alhgen kafa çapında 3,50 mm diş üstü çapında olmalıdır.

11.Vida|arın ki|itli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömü|ebilmesi için 20 derece açıya
sahip ve yivli yapıda olmalıdır.

12.Vidaların tamamı yivli self taping özelliğine sahip ve ince dişli olmalıdır.
13.Kilitsiz Vidalar '12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e

kadar beşer mm artarak, kilitli vidalar '12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak
50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır. 3.5 mm kilitli
kanüllü vidalar 12 mm'den başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değişik giden boylarda
olmalıdır.

14.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm
ye kadar boyları olmalıdır.

15.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
lazerle markalanmış olmalıdır.

16. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve ubb kodları lazer|e yazılmış olmalıdır.
'l7. Üretici firma lSO 9001 :2000, lSO 13485:2003 ve CE belge|erine sahip olmalıdır.
18.Çakma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller, torklu

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdır.

sUT KoDLAR|

PLAK:TV16,|0
2,7 KiLiTLi ViDA:TVI,t50
3,5 KiLlTLi VlDA:TV1 170
3,5 KiLiTLi KANÜLLü ViDA:TV2990
3,5 KoRT|KAL VIDA:TV1 03o
4,0 sPoNcloz VlDA:TV1 130
4,0 KlLiTLl sPoNcloz V|DA:TV,| 2,! o
V|DA TIKAç : TV1230
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