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1. Plaklar lSO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyum
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla poİisaj
ve elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularaİ
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 delikleri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli -kilitsiz spongioz
vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır.

4. Kilit|enebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesini
sağlayabilecek şekilde olmah stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki
yivlerin diş aralığı ince olmalıdır.

5. Plaklann eni 't0,50 mm, kalınlığı 3,50 mm yi geçmemelidir.
6. Plaklann her iki ucunda gerektiği durumlar için kırschner telleri ile sabitlemeye yardımcı

o|acak delikler bulunmalıdır.
7. Plaklar clavicleyapısına uygun sağ-sol tam anatomik yapıda ve 6 delikten başlayıp ikişer

mm artışlarla 12 deliğe kadar değişik delik sayıları mevcuttur.
8. Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalıdır.
9. Kilitli ve Kilitsiz Vidalar lSO 5832-3 ve ASTM F 'l36 standartlarına uygun GRADE 5 ELl

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

10.Vidalann kilitli yapıda olanları 5 mmaltıgen kafa çapında 3,50mm diş üstü çapında, kilitsiz
yapıda olanları 6mm altıgen kafa çapında 3,50 mm diş üstü çapında olmalıdır.

11.Vidaların kilitli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya
sahip ve yivli yapıda olmalıdır.

12.Vidaların tamamı yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı ve vida kafaları kablo
konnektörüne takılacak şekilde uyumlu olmalıdır.

't3. Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 60 mm e
kadar beşer mm artarak, ki|itli vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm
artarak 50 mm den 75 mm e kadar beşer mm artarak, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar'l2 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.Plaklann ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
lazerle markalanmış olmalıdır.

't6. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır
't7. Üretici firma lSO 9001:2000, lSO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip o|malıdır.
18.Çakma setinde Plak ve vidalann takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller, torklu

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

sUT KoDLAR|
PLAK:W1550
2,7 KlLlTLl VlDA:TV1 1 50
3,5 KlLlTLl VlDA:TV1 170
3,5 KlLlTLl KANÜLLÜ VlDA:TV299o
3,5 KoRTlKAL VlDA:TV1 o3o
4,0 SPoNGloz VlDA:TV1 130
4,0 KltlTll sPoNGloz VlDA:TV121o
V|DA T|KAç : TV.1230
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sUT KoDLAR|
PLAK:W1550
2,4 KlLlTLl VlDA:TV1.!50
2.4 KoRTlKAL VlDA:TVI o1 o
2,7 MM KlLlTLl V|DA:TV1 150
3,5 MM KlLlTLl VlDA:TV1170

KAÇ:W1230
4,0 MM SPoNGloz V|DA:TV1 1 30
4,0 MM KlLlTLl SPONGlOZ VlDA:TV1210

3,5 MM KlLlTLl KANÜLLÜ VlDA:TV299o3,5 MM KoRTlKAL VlDA:TVIo3o

1. Plaklar lSO 5832-3 ve ASTM F67 standartlarına uygun GRADE 2 sertifikalı Titanyum
malzemeden imal edilmiş, 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.

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

3. Vida delikleri 2,4mm-2,7 mm ile 3,5 mm çaplı kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilitli -kilitsiz
spongioz vidalarla kullanıma uygun yapıda olmalıdır,

4. Plaklann kafa kısımlarında 9 adet 2,4 mm kilitli ve kilitsiz vidalar kullanılmasını sağlayan
vida delikleri bulunmalıdır.

5. 2,4 mm kilitli vidaların boylan 10 mm den başlayarak 30 mm e kadar 2 şerli artarak
gitmelidir.2,4 mm kilitsiz vidaların boyları "|0 mm den başlayarak 30 mm e k-adar 2 şerli
artarak gitmelidir.

6. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaiarın tamamen gömülmesini
sağlayabilecek şekilde olmah stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki
yiv|erin diş aralığı ince olmalıdır.

7. Kilitlenebilir Vida delikleri düz delik yapısında olup, en az iki deliği kompresyon yapabilme
özelliğine sahip olmalıdır.

8. Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida endcup'ları mevcut olma|ıdır.
9. Plakların eni '1 1,50mm,kafa kısmı eni 14,50 kalınlığı 3,50mm, yi geçmemelidir.
10.Plakların her iki ucunda gerektiği durumlar için kırschner telleri İle sabitlemeye yardımcı

olacak delikler bulunmalıdır.
1 1 . Plakların sağ ve sol olmak Uzere 14 delik ve "| 7 delik boyları mevcuttur.
12.Plaklarda en az iki adet kompresyon deliği bulunmalı ve plaklar kablo adaptörü ile

kullanılmaya müsait olmalıdlr.
13.Kilitli ve Kilitsiz Vidalar lSO 5832-3 standartlarına uygun titanyum malzemeden imal edilmiş,

üzeri Vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla kalın elektroliz tabakayla kaplanmİş
olmalıd ır.

14.Vida|arın kilitli yapıda olanları 5mm altıgen kafa çapında 3,50mm diş üstü çapında, kilitsiz
yapıda olanları 6mm altıgen kafa çapında 3,50mm diş üstü çapında olmalıdır.

15.Vidaların kilitli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya
sahip ve yivli yapıda olmalıdır.

16.Vidalann tamamı yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı ve vida kafaları kablo
konnektörüne takılacak şekilde uyumlu olmalıdır.

17.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, 3.5 mm kilitli kanüllü vidalar 12 mm 'den
başlayıp 50 mm ikişer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır.

18.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
lazerle markalanmış olmalıd ır.

19. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.
20. Üretici firma lSO 9O01 :2000, lSO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
21.Plak ve vidaların tüm boylarının ubblerititubb'a işlenmiş SGK ve Sağlık bakanlığı tarafından

onaylanmış sut listesi ile eşleştiri|miş olmalıdır.
22.Çakma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller, torklu

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


