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T|TANYUM ELASTIK NA|L
TEKNiK ŞARTNAMEsi

't. Titanyum Elastik Çiviler lSO 5832-1 1 ve ASTM F '|295 standardına sahip Ti6Al7Nb
özel alaşım implant malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2. Üretici firma lSO 9001:2008, lSO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.

3.Ürün yüzey|eri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve elektro
polisaj işlemleri sonras| anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak
renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.

4. Elastik Çiviler, Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik çap ğ 2 mm, a 2,5 mm,
Q 3 mm, O 3,5 mm, Q 4 mm,4,5 mm, 5 mm ve 5,5 mm çap ve boy 440 mm
ölçülerine sahip olmalıdır.

5.Her çapa uygun end cup mevcut olmalıdır

6.Ürünlerin karışmasını engellemek amacıyla her ürün çapı farklı renkte dizayn
edilmiş olmalıdır.

7. E|astik Çivilerin üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, lot no, Referans Nosu,
E|astik titanyum standardı ve CE markası lazerle yazılmış olmalıdır.

8.Çakma setinde uygulama kolaylığı amacıyla Gripper ve steinmann pin
bu lu nd urulmalıd ır.

9.Elastik Çiviler, uygulama enstrumanlarıyla eksiksiz sağlanabilmelidir
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