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TUBULER EXTERNAL FiXATÖR TEKNiK ŞARTNAMESi
sistem clamp leri 3,5,8,11 mm çaplnda olmalldlr.
)lstem rodlarl 5,8,11 mm çaplarlnda olmalldlr.
sistem .albon ,odlall çapl5mm olanlar 5omm'den 3oomm ye kadar so'ref mm artmalldll.Carbon Rodla.ı çapı 8mm olanlar 15Omm'den ,40omm kadar s0l",,rİ İnr"l,a,,.caıbon Rodları çapı 11mm o|an|a. loomm'aen ,aoomm ıJr i-or"r'.n.'".,."',o,r.
::'r'""l;§;':l*;ffm 

schanıı roda bağlamak için hemde r"J,,'roi"'u.gl...u için clamp

iil:İi:rr,,,l$;,::r,4,5,5 
mm Çaplnda 7omm.22omm boy arallğlnda schanz seçenekleri ile

sistem .odla.ı tamamı kendleksenlnde 360 de.ece dönebİlmelldİr.sistem rod to İod clemp| gerektlğ|nde shanı clempi olarakta kuııanıauiımeıioir.)lstem 3,4 ve 5 schanz deliği bulunan ve T-clamp'leride bulunmalldlr.

ffiil,*il::::"-'ara kilitli kollar ile T clamp başta ı olmak u.u." r"r*', seçeneklerde de

set içerisindeki onası yivli shanz sayesjnde büyük kemik klnklarlnda çatl kurmaYa olanakve.melidir, drillerln uç kıslmlaıl cıkaıılablıirllğlr";i;;;;; ;* rrijnİlo,,n o,."ur,r.sistem enstrüman içerisinde 2.0.a.2bulundurulmalıdlİ_ ve 4.8 mm dri|l bulunmalı ve si§teme uytun sıeeve'lerı
sistem içe.isinde 3omm ye kadar dlsabulunmal|dlr. _ |.|dan distraksiyon ve kompreksiyon lmkan! veren aparat

iİlİ#,iJi],r.". 
seti tamamen birbiriyle uyumIu olup tek enstrüman seti içerisinde teslim

Tubuleİ Fixatör sut l(odu: Tv3ı13 ( Flxatörü oluşturan Tüm l(ompenantlar dahil dir.)

TV3510

TV3570

TV3510
TV3570

TV3510

TV3570

Iy3720
TV3720

Iv3720
,N3720

Iv3740
Tv3740
rv3740
fv3740
TV3740

Tv3,]20

rv37 2a

Iy3720
w3720
TVs120
TVs120
TV5120

TVs120
TVs120

TVr120
TVs120

TVs120
Tvs120

Pin to Rod gağlantl (clamp) 11
Rod to Rod Bağlantü {clamp) 11
Pin to Rod Bağlantü (clamp) 5
Rod to Rod 8ağlant| (cıamp)5
Pin to Rod Bağlantı(clamp) 8
Rod to Rod Bağlantl (c|amp) 8
Bağlantl Rodu, Xarbon Fıber 8i150
Bağlant] Rodu, Karbon Fiber 8t2oo
Bağlantı Rodu, Karbon Fıber 8a250
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 813oo
Bağlantl Rodu, l(arbon Fiber 11i2oo
8ağlant Rodu, Karbon Fiber 11*25o
Bağlantı Rodu, Karbon Fiber 11*3oo
8ağlantü Rodu, Narbon F|ber 11.35o
Bağlant| Rodu, Karbon Fiber 11*4oo
Bağlantı Rodu, Karbon Fibeİ 5+1oo
Bağlantl Rodu, Xarbon Fiber 5'15o
Bağlantl Rodu, Karbon Fiber 5i2oo
Bağlant| Rodu, Karbon Flber 5'250
Matkap Uç|u / Kendınden YolAçabılen ÇUbuk (Şanz) 5r150
Matkap uçlu / (endlnden Yol Açabilen çubuk (Şanz) 5*150
Matkap Uçld / (endlnden YolAçabllen Çubuk (Şanz) 5i18o
Matkap Uçlu / (endinden YolAçabilen Çubuk (Şanz) 5İ160
Matkap Uçlu / (endinden YolAçabilen Çubuk (Şanz) 5.18o
Matkap Uçlu / Kendinden YolAçabilen çubuk (şanz) 5İ2oo
Matkap uçlu / Kendinden Yol Açabılen Çubuk (Şanz) 3'8o
Matkap Uçlu / Kendinden Yo|Açabilen Çubuk (Şanz) 3,5.80
Matkap Uçlu / Kendlnden Yol Açabilen çubuk {Şanz) 4i1oo
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KiLiTLı3,5ınm.NARRoW PLAK VE VİDA
1. pıakıar ıso 5832-3 _vl^1=#fJi§J}ffi:'- ,;r;; GRADE 2 sertifika|ıTitanyum maızemede.n.imaı ediımiş, y,.;rŞiJi'rr"rt iç"iiİinj" ;;;;;," dayanmasıamacıyla polisaj ve elektro polisaj iiı"rı"ii'.o"r"sı anodize y,ınt#iiĞ-oı,sidasyona

:1H"i:iio"n renklendirilmiş ,;'Ğ;;;;;"kororyon" taişı pasir naie getirilmiş

' İjg5,.*,ill ,YizeYleri 
periosteumdaki basıyı azaltmak için düşük temas yüzeyine

' :fjİ1,:"-Tr1';JijLl;],ff. metafizeı böıge|erde daha güç|ü osteosentezi sağıamak
4' Vida delik|eri 2,7 mm ile 3,5 mm çaplı kilitli ve kortikal ayrıca 4,0 kilit|i _kilitsiz_ spongioz vidalarla kullanıma ,vgun vjpİJ" oİrnr0,0,r.5, Kilitlenebilir vida delikleri zo'j"r"i,"-t"jr""ç"pı, vidalarln tamamen gömülmesinisağlayabilecek şekilde olmal, 

"trİll.""İorİ,İ daha iyi sağlayabilme-k için vida
^ 

delikJerindeki yivlerin diş aralığı i.." 
"İrrl,'O,r.'"

: ü?l;iffi.,i.,.T,'X,uli.i ll?;i:T:,["j;J|iğı 
açı s ında kama formunda oımaıı ve pıak,ı n

, 
;,n:il'f 

kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup,larl mevcut
8. 3,5 Plakların eni 11,0O mm, kalınlığı 4,00 mm yi geçmemelidir.

' jlİ''jiilr''akların 4 delikten ba;ıa"r,p';;e;'ariışlaıa .l4 deliğe kadar değişik boyları

" İf§:lijilbıhol 
deliklere sahip o|malıdır ve plaklar kablo adaptörü ile kullanılmaya

1'1,Kilitli ve Kilitsiz Vidalar lso 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5ELl titanyum malzemeden.imal edilmiş,..;r"ri'rı.rt içerisinde r.rn JĞ" aryanması
_ _ amacıyla kalın elektroliz tabakay|a l<apİİnmİş olmalıOır.12,Vidaların kilitli yapıda olanları 5';;;i,g;; i#^çapınoa 3,50 mm diş üstü çapında,kilitsiz yapıda olanları 6mm altıgen k"r" Ğ"p,nJ" s,sb mm aii ..i.t,; ç"p]"o"'.lmalıdır.13.Vidalann kilitli yapıda olanlannı"n q"ş,, pıio! t"", olarak gömülebi|mesi için 20 dereceaçıya sahip ve yivli yapıda olmalıdır.
14,Vidaların tamaml yivli self taping özelliğinde ince dişli olmalı ve vida kafaları kablokonnektörüne ta kılacak şekild'e u-yumlu Ölrİ0,0İl..
15,Kilitsiz Vidalar 12 mm den baş|ayıp so r, 

" 
ı,"orr ikişer mm artarak 50 mm den 60m.m e kadar beşer mm artarak,- kilitli vidalar ız ,. b"n başlayıp so ,, e kadarikişer mm artarak 50 mm den 75-mm e kro"i u"i", mm artarak, 3.5 mm kilitli kanül|ü

:l*ii!,]' 
mm 'den baş|ayıp 50 mm illİ"İ rİ, artarak değişik gide; boyıarda

't6.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongiozvidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52mm ye kadar boyları olmalıdır.
17. Plakların ve vidaların üzerind e takibe yardımcı olması açısından lot numarası veCEişareti lazerle markalanmı şolmalıdır
18. Plakların üzerinde marka ,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.19. Üretici firma lSo 9001:2 000 lso 13485 :2003 ve CE belgelerine sahip olma|ıdır.20.Plak ve vidaların tüm boylarının ubb leri titubb' a işlenmiş SGK ve Sağlık bakanlı ğı
21,

tarafından onaylanmı ş sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıd ır.
Çakma setinde Plak vidaların takılabi lmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, drillertorklu tornavi§6|şş* plak bükücüler ve diğer gerek|i aletler bulunmalıdırAkçakl
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