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xiı-irı-i 3,5 mm 1/3 TUBuLAR PLAK VE ViDA
TEKNiK şARTNAMEsi

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 poİisaj iş|emlerl sonrasl anodize yöntemi i|e 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 kilatlı 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. Kiİitlenebilir Vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesini
sağlayabilecek şekilde olmalı stabillzasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki
yivlerin diş aralığı ince olmalıdır.

5. Plak'ların her iki ucu uygulama kolaylığı açısında kama formunda olmalıdır.
6. 3,5 Plakların eni '10,50 mm, kalınlığı 3,00 mm yi geçmemelidir,
7. 3,5 mm Plakların 4 delikten başlayıp birer mm artışlarla 14 deliğe kadar değişik delik

sayıları mevcuttur.
8. Plaklar kombihol deliklerine sahip olmalıdır.plaklar kablo adaptörü ile kullanılmaya müsait

olm alıd ır.
9. Kilıtli ve Kilitsiz Vidalar iSO 5832-3 ve ASTM F ,136 standartlarına uygun GRADE 5 ELi

titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla
kalın elektroliz tabakayla kaplanm ış olmalıdIr.

10.Vidaların kilitli yapıda olanları 5 mm altıgen 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 özelliğine sahip ve ince dişli olmalıdır.
13. 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 giden değişik boylarda olmalıdır. 3.5 mm kilitli
kanüllü vidalar 12 mm'den başlayıp 50 mm ikişer mm artarak değışik giden boylarda
olmalıdır.

't4.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm
ye kadar boyları olmalıdır.

15.Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
lazerle markalanm ış olmalıdır.

16. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve ubb kodları lazerle yazılmış olmalıdır.
17.Üretici firma lSO 900'1 :2000, lSO 13485,2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
18. Çakma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolay|aştırıcı uygun klavuzIar, driller, torklu

tornavidalar, tapler, plak bükücü|er ve diğer gerekli aletler bulunmalıdır.

suT KoDLARI

PLAK.TV1610
2 7 KlLiTLi V|DA:TVI 150
3,5 KiLiTLi ViDA:TV1 170
3,5 KiLiTLİ KANÜLLÜ ViDA:TV2990
3,5 KoRT|KAL ViDA:TVI 030
4,0 SPoNGioz ViDA:TV1 ,130

4,0 KiL|TLi sPoNGioz ViDA:w1210
ViDA T|KAÇ : TV1230
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3,5 mm REcoNsTRUcTıoN PLAK VE.ViDA
TEKNlK şARTNAMEsl

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 sonrasl anodize yöntemi ıle 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 olmalldlr,

3. Plaklar kullanılacak bölgeye göre epilmesi gerektiğinde kolayhk sağlaması için plak recon
tarzl olmalldlr.

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

5. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidaların tamamen gömülmesjni
sağlayabi|ecek şekilde o|malı stabilızasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki
yivlerin diş aralığı ince oimalıdır.

6. Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları mevcut olmalıdır.
7. 3,5 Plakların eni 10,50 mm, kalınlığı 3,00 mm yi geçmemelidir.
8. Plakların 4 delikten başlayıp birer mm artışlarla 1B deliğe kadar değişik delik sayıları

meVcuttur.
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 kaplanm ış olmalıdır,

10.Vidaların ki|itli yapıda olanlarının başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece açıya
sahip ve yivli yapıda olmalıdır.

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

't2.Kilitsiz Vidalar 12 mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak 50 mm den 120 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.

13.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar 12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm
ye kadar boyları olma|ıdır.

14. Plaklarln ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
lazerle markalanm ış olmalıdır.

15. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.
16. Üretici firma lSo 9001 :20OO, lSo 13485:200jve CE beıgeIerine sahip olmalıdır.
17.plak ve vidaların tüm boylarının ubb leri titubb'a işlenmiş sGk ve sağlık bakanlığı

tarafından onaylanm ış sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıdır.
't8.Çakma setinde Plak ve vidaların takılabilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller, torklu

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

PLAK,TV5990
2,7 MM KiLiTLi V|DA:TV1 150
3,5 MM KİLiTLi V|DA:ry1 170
3,5 MM KlL|TLi KANÜLLÜ ViDA:w299o
3,5 MM KoRT|KAL ViDA:ry1o3o
4,0 MM SPoNGioZ ViDA:TV1 .130

4,0 MM KiL|TLi sPoNGioz vioR:Tvızıo
V|DA T|KAÇ : W1230



xiı-irı-i DısTAL MEDıAL TıBıA pLAK
reı<rti x şanrıınrvı esi

1. P|aklar lso 5832_3 ve ASTM F67 standartlanna uygun GRADE 2 sertifikall Tıtanyum malzemeden
imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanmasl amacıyla polisa.i Ve elektro polisaj

işlemleri sonrası İnodize yönİemi ile oksidasyona tabi tutularak renklendirilmiş ve kimyasal
korozyona karşl pasif hale getirilmiş olmalldlr.

2. Plaklinn alt yüzeyleri periosteumdaki baslyl azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz olmalıdlr.

3. Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak amaclyla kilitli

tipte olmalldlr.
+. Vıoa delikleri 4,5mm çapll kortikal ve 5,0mm çaph kilitli Vidalarla kullanıma uygun yaplda olmalıdır.

5. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı Vidalarln tamamen gömülmesini sağlayabilecek

şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için Vida deliklerindeki yivlerin diş aralığı ince

olmalıdır.
6. Plaklarda kırık hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları mevcut olmalıdır.
7. Geniş Plakların eni 17,50 mm, kalınlığt 5,50 mm yi geçmemelidir,
8. Plaklinn her iki ucunda gerektiği durumlar için klrschnef telleri ile sabitlemeye yardımcl olacak

delikler bulunmalı ve plaklar kablo adaptörü ile kullanılmaya müsait olmalldlr,
9. plakların distal tibia bölgesinde 3 adet vida delik'i butunmalı ve bu delikler 6,5 mm kilitli Ve kilitsiz

spongioz vidalar ile farklI vida açılandırılmasına olanak sağlamalıdır.-
ıo. İıaı<ıİr sağ ve sol anatomik yİpıda ve 8 delikten başlayıp ikişef delik arttşlarla 16 deliğe kadar

değişik boylan mevcut olmalIdır.
11. Kilitli'Ve Kilitsiz Vldalar lSo 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarlna uygun GRADE 5 ELl titanyum

malzemeden imal edilmiŞ, üzeri Vücut içerisinde uzun süre dayanmasl amaclyla kalln elektroliz
tabakayla kaplanmış olmalıdır.

12. Vidaların kiliili yapıila olanlarl 7mm altıgen kafa çapında 5,0mm diş üstü çaplnda, kilitsaz yaplda

olanlarl 8mm altlgen kafa çaplnda 4,5mm diş üstü çapında olmalldlr.
13. Vidaların kilitli yapıda olanıarlnın başı, plağa tam olarak gömülebilmesi için 20 derece aÇıya sahip

ve yiv|i yapıda olmalıdır,
14,Vidaların tamamı yivli self taping özelliğinde ınce dişli olmalıdır.
15.KiIitsiz Vidalar 12mm den başlayıp ikişer mm artarak 60mm e kadar olan boylarda, kilitli

vidalar 12mm den başlayıp 50mm e kadar ikişer mm artarak 50mm den 90mm,e kadar
beşer mm artarak ,5.o mm kilitli kanüllü vidalar14 mm ,den başlaylp 50 mm ikaşer mm

artirak 50mm den 75mm,e kadar beşer artarak giden değişik boylarda olmalıdır.
16. Kilitli ve kilitsiz spongioz Vidalar 30 mm den başlayıp 5 er mm lik artlşlarla 120 mm ye kadar boylart

olmalldlr.
17. Plaklarln ve vidaların üzerinde takibe yardtmcl olması açısından lot numarası Ve CE iŞaretl lazerle

markalanmış olmalıdır.
18. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve delik boyu lazerle yazılmış olmalıdır.
19. Üretici firma |So 900,1:2000, lSo 13485:2003 ve CE belge|erine sahip olmalldür.

20.Plak ve vidaların tüm boylarının ubb leri titubb'a işlenmiş SGK ve Sağlık bakanhğı
tarafından onaylanmış sut listesi ile eşleştirilmiş olmalıdır.

21. Çakma setinde Plak ve vidaların takllabilmesini ko|aylaştlrlcl uygun kllavuzlar, driller, torklu
tomavidalar, tapler, pıak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalldlr.

suT KoDLAR|
PLAK:TV1790
5 o KiLlTLi V|DA:TV1 190
5.o KiL|TLi KANüLLü ViDA:TV3010
4,5 KoRTiKAL ViDA:TV1 050
6,5 sPoNGioz ViDA:TV1 ,130

6 5 KiLiTLl sPoNGioz ViDA,TV12,10
V|DAT|KAÇ. W1250



KiLiTLi 3,5 mm PLAK VE ViDA
TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Plaklar lso 5832_3 Ve ASTM F67 standartlarlna uygun GRADE 2 sertifikall Titanyum
malzemeden imal edilmiş, Yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj
ve elektro polisaj iş|emleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak
renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş olmalıdır.

2. Plakların alt yüzeyleri periosteumdaki basıyı azaltmak için düşük temas yüzeyine haiz
olmalıdır.

3. Plaklar hem diafizel hem de metafizel bölgelerde daha güçlü osteosentezi sağlamak
amacıyla kilitli tipte olmalldır.

4. Vida delikleri 2] mm ile 3,5 mm çaplı kilitli ve kortıkal ayrlca 4,o kilıtli -kilitsiz spongioz
vidalarla kullanlma uygun yapıda olmalıdIr.

5. Kilitlenebilir vida delikleri 20 derece kafa çaplı vidalarln tamamen gömülmesini
sağlayabilecek şekilde olmalı stabilizasyonu daha iyi sağlayabilmek için vida deliklerindeki
yivlerin diş aralığı ince olmalıdır.

6. Plakların her iki ucunda da kişner delikleri olmalıdır.
7. Plak'ların her iki ucu uygulama kolaylığı açısında kama formunda olmalıdır.
8. Plaklarda kır|k hattına denk gelen vida delikleri için vida end cup'ları mevcut olma|ıdır.
9. 3,5 Plakların eni ,12,00 mm, kalınlığı 4,00 mm yi geçmemelidir.
10.3,5 mm Plakların 4 delikten başlayıp birer mm artışlarla 14 deliğe kadar değişik delik

sayllarl mevcuttur.
11.Plaklar kombihol deliklere sahip olmalldlr Ve plaklar kablo adaptörü ile kullanılmaya müsait

olmalıd ır.

12.Kilıtli ve Kilitsiz Vidalar lSO 5832-3 ve ASTM F 136 standartlarına uygun GRADE 5 ELl
titanyum malzemeden imal edilmiş, üzeri Vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla
kalın elektroliz tabakayla kaplanm ış olmalıdır.

13.Vidaların kilitli yapıda olanları 5 mm altıgen kafa çapında 3,50 mm diş üstü çapında, kilitsiz
yapıda olanları 6mm altıgen kafa çapında 3,50 mm diş üstü çapında olmalıdır.

14.Vidaları kilitli kanüllü yapıda olanları 5mm altıgen kafa çapında 3.5mm diş üstü çapında, 12
mm den başlayıp 50 mm e kadar ikişer mm artarak giden değişik boylarda olmalıdır,

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

16.Vıdaların 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 giden değişik boylarda olmalıdır.

18.4,0 mm Kilitli ve kilitsiz spongioz vidalar,12 mm den başlayıp 2 er mm lik artışlarla 52 mm
ye kadar boyları olmalıdır.

19. Plakların ve vidaların üzerinde takibe yardımcı olması açısından lot numarası ve CE işareti
lazerle markalanm |ş olmalldlr.

20. Plakların üzerinde marka,ürün adı ve ubb kodları lazerle yazılmış olmalıdır.
21. Üretici firma lSO 9001 :2000, lSO 1 3485:2003 ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
zz.Çakma setinde Plak ve vidaların takllabilmesini kolaylaştırıcı uygun klavuzlar, driller, torklu

tornavidalar, tapler, plak bükücüler ve diğer gerekli aletler bulunmalıdır.
SUT KoDLAR|

PLAK:TV1490
2,7 KiLiTLi ViDA:TV1 1 50
3,5 KlLiTLi ViDA:TV1 170
3,5 KiLiTLi KANÜLLÜ V|DA:TV2990
3,5 KoRTIKAL ViDA:TV1 030
4,0 SPoNGioz V|DA:TV1 1 30
4,0 KiLiTLi SPoNGioz ViDA:TV1210
ViDAT|KAÇ. TV1230



g 4,5mm CANNULATED SCREW
TEKNiK şARTNAMEsi

Ürünler lSO 5832-3 standardına uygun saf titanyumdan üretilmiş olmalıdır.

Yüzeyleri Vücut içerisinde uzun süre dayanması amaclyla polisaj Ve elektro
polisaj işlemleri sonrası anodaze yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak
renklendirilmaş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiŞ olmalıdır.

4.5 mm çaplndaki cannulated Cance|lous Screw'ler 24 mm den başlaylp 2 mm
araılklar|a artarak 58 mm'e kadar,18 adet boy seçeneği olmalıdlr.

4.5 Kanüllü Vidalar self taping olmalldlr

Set içerisinde Vida ç|karlcl enstrumanl mevcut olmalıdlr.

Ürünlerin üzerinde Firma logosu, lot no, ünin refeıans no su Ve cE lazer markalama
ile yazılmış olmalıdır.

Üretici firmanın sistem lSO ve CE Belgesi mevcut olmalıdır.

Çakma - Çıkarma seti eksiksiz olarak hazlr bulundurulmaltdlr

VIDA SUT KODU : TV29]0
PUL SUT KODU : TV5740
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