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EXSTERİAL FiKsATÖru.ER İçİN TEKNİK şARTı{AME
EL BILEK F!İGATORU

1. Ürün Colles kınkları için tasarlanmlş Ve kolay takılabilir olmahdlr.
2. Fiksatörün ana gövdesi Aleminyum özellik gösterecek bir hammaddeden yapılmalı, ara bar ve distal

bağlanh aparatı ise hafif alüminyumdan mamül olmalıdır. Bunun dışında kalan tüm aksamlar ise
paslanmaz çelİk Veya titanyum o|mahdlr.

3. Fiksatör distal k]empi açılandınlabilir özellikte olmalı ve schanz çivileri 15-20-25mm aralıklarla
ayarlanabilerek gönderilebilmelidir.

4. Fiksatör distal ve proksimal bölgesi arası ayarlanabilir açıya sahip bir bağlanb yapısında olmalıdır.
Bu bağlantı distraksiyon özelliğine de sahip olmalı ve distrakiyon rotasyonel bir mil ile dereceli
olarak yapllabilmelidir.

5. Ara bağlantı barının uzunluğu ayarlanabilir olmalıdlr.
6. Fiksatör ana göVdesi üzerinde Dorsal/Palmar kaydırma yapılabilmelidir. Bu mesafe ayarı 15mm

altında olmamalıdır.
7. Fiksatörün schanz çivileri medikal kalitede çelikten, 3.2mm çapında. self taping uç yapısında

olmaltdlr.
8. Fiksatör hastaya rahatsızlık vermemesi için en fazla 1O0 gr ağırlığında olmahdır.
9. Fiksatör ve aşağldaki disposable uygulama aletlerinin tamamı steril ve kullanıma hazlr tek bir paket

içerisinde olmalıdır.
lo.schanz Çivisi, 3.2mm 4 Adet
11.2.5mm Drill lAdet
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Wrsitexternalfixator (straighttype) 5943048710651

Q3.Smmx8Omm Shanz Çivisi 6943048770525

Eksteİnal Fixatör sut Kodu: Tv3116 ( Fixatörü oluşturan Tüm Kompenantlar dahil dir.)
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