
T.C.
şANLtURFA vALlLİĞİ

İL SAĞLİK MÜDÜRLÜĞÜ
Ş.nılılrf. Akçıkıl. D.vt.t Hıstın.§i B.şhGkimliği

Sıyl
Koİıu

: 783796|7
: Teklife Devet

T.ı.fotr : 04ı4 3I8 94 65
Fık : (Mlıı Jl8 94 23

soo T.klifTırih v. ssııl : 04.t 1.2022_ l2:00

NoTtAR

21.10.2022

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTtlPU

Ha§tanemizin ütiyaÇlanndan aşağıda cinsi ve miktarı yazıl! olan ma] alıml4734 say ü Kamu İ}ıale K,ınununun Madde: 22
(Doğudarı Teİnin) yöntemi ile satın a]nacaktıİ. KDV Haİiç birim fiyatının hastanemiz saımalma birimine gönderilnesi hususunui

Bilgileriniz, rica ederim

op.Dr, Mcbmeı GÜMER
B§hekim

l . Tckniı( şan,arn si olaı ma|zğn lcrdc tekniİ şarınamcye u}mayatr ıeklin r değ.ncndirme dış bıİaklla.aktr
2 Her tülü nakliye, kaİgo, ıaşına v. montaj 8id.rleri yüılenici firmaya ail ola.ahır
] B ahmda kısniıeİIifverilebilir

MAUHIzMf,Tn APl}l lşıNiN ClNsl IllN,t.\Rl öı_t, t
BiRi[li

B

nlAR(A
/]!loDEL/ BlRl:u

filA,Iü I()Pı.^\ı l,i\,,\,fI

I .\Dt]T
I
l

CENı]LToPl-A (XDYHARıç)

EIEE

'irma.ın
Firma yeükilisi

ve |mza
Faİs
E-mail

satlnalma 8llimı Aylınlıll8ll9ilÇinj satlnalma
Adres Adnan Menderes Mah, Tulgul Özal 8ulvan No ]7, 63500
AkçakalğŞanll!rfa
E mail :9alinalmaakcd@gmail,com

Tli 0 414 3189300_ Dahllı 9465
Faıs : 0414 318 94 23- o414 318 9465

,\ t)İl,
Tf,PE VIDAsl   t)ı1,I

-

ll

fıü lı-l



zTN TiBiA çivisi TEKNiK ŞARTNAMEsi

1. ZTN Tibia Çiviler lSO 5832-3, ASTM F 136 standardına sahip Ti6Al4V ELl
Grade 5 malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2. Çiviler tek tek kapalı kutular içersinde GAMA STER|L yöntemi ile steril edilmiş
olmalıdır.

3. Tibial proksimalinde 5 adet vida delikleri mevcut olup 4 statik, 1 adet dinamik
ve distalinde 4 adet statik delik mevcut olmal|dır.

4. Tibial distalinde değişik planlardan vida atmak için vida deliği mevcut olmalıdır.
5. ZTN Tibia Çivi|erin eğimleri Tibia kemiği anatomisine uygun olmalıdır. Çiviler

kanüllü olmalıdır.
6. Kemik anatomisine uygun Sağ - Sol seçenekleri aynı çivi üzerinden aparat

yardımıyla sağlanabilmelidir.
7. Çiviler Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy (255mm-270mm

285mm-3O0mm-315mm-330mm-345mm-375mm) ve çap (9mm-l0mm-1 1 mm-
12MM) ölçülerine sahip olmalıdır.

8. ZTN Tibia Çivilerin üzerinde hem statik hem de kompresyon yapmak amacıyla
dinamik delik mevcut olmalıdır.

9. Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve
elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak
renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.

10.Kilitleme Vidalan lSO 5832-3 ve ASTM F'l36 standartlarına uygun GRADE 5
ELl titanyum malzemeden distalini kitlemek için 4,35mm capında proksimalini
kilitlemek için 4,Bmm çapında (30mm-35mm-40mm-45mm-50mm-55mm-
6Omm-65mm-70mm-75mm-8Omm-85mm-90mm) mevcut olmalıdır. Çiviler
birlikte kullanıldığı kilitleme vidaları ile uyumlu olmalıdır.

1't . Set içerisinde kompression yapmak için aparat olmalıdır.
't2.Çivilerin üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, ürün Referans Nosu, lot no ve

CE markası lazerle yazılmış olmalıdır.
't3.ZTN Tibia Çiviler, uygulama enstrumanlarıyla eksiksiz sağlanabilmelidir.
14.Vidaların tamamı yivli self taping özelliğine sahip olmalıdır.
15. Üretici firma lSO 9O01 :20O8, lSO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip

olmalıd ır.

Çivi :TV5240
END CUP :TV5380
Tibial Çivi Distal Kiliileme Vidası: TV5500
Tibial Çivi Proksimal Kilitleme Vidası: TV5500
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