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Ürünler, Titanyuından imal edilıniş olmalıdır.

Sette Phalange ve Metacarpal Dtiz plaklar,dtiz recon plaklar, T plaklar, yplaklar ıı,ıevcut olmalıdır.

Plaklar 2.0 ının - 2,4 mm kilitli ve kortikal vidalar ile tıygulanınalıdır.

2,0 mın kilitli ve kortikal vidalar 6 ının ile 20 ınm arasında l ının arlan,22ınm ile 30 mm arasında2 ının artan boylarda en az 20 boy ,rev"ııt '
olmalıdır.

2,4 mm kilitli ve kortika, vidaIar 6 mın ile 20 mın arasında l ınm artm,22mm ile 30 ının arasında 2 mın artan boylarda en az 20 boy ınevcut '
olmalıdır.

ürünün çakma seti taşıına konteyner'ı ile eksiksiz teslıın edilınelidir.

İınalatçı firmanın CE ve kalite belgeleri ınevcut o|ınalıdır.

Ünlnlerin tamamının tits kaydı olına|ıdır.

|o13vid.a vidayı hiçbir aparat yardıını olınadan setten düşıneden
alabiIecek şekilde dizayn ediImiş oIınalıdır.

KiLiTLi pLAKLAR :,ı-vı330
KORTIKAL VİDALAR : TVl0l0
KiLiTLi vİDALAR :.Ivı l50
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BAşslz KANÜLLÜ ViDA
TEKNiK şARTNAMEsi

1. Üretici firma lSO 9001:2008, lSO 13485:2003 ve CE belgelerine sahip
olmalıd ır.

2. Vidalar lSO 5832/3 ve ASTM F 136 standart|arına uygun Titanyum
materyalden imal edilmiş olmalıdır,

3. Ü.rı11 yüzeyleri Vücut içerisinde uzun süre dayanması amaclyla polisaj Ve
elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona iabi
tutularak renklendirilmiş ve kımyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş
olmalıd ır.

4. Vidalar 2,5 mm, 3,5 mm , 4 mm , 5 mm ve 6.5 mm çaplarda olmalıdır.
5. Çap 2,5 mm vidalar,8 ile 18 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde

olmalıd ır.

6. Çap 3,5 mm vidalar, 16 ile 40 mm aralığında 2 şer mm artacak şekilde
olmalıd ır.

7. Çap 4 mm vidalar, 16 ile 30 mm aralığında 2 şer mm artacak şekalde
olmalıd ır.

8. Çap 5 mm vidalar, 25 ile 80 mm aralığında 5 şer mm artacak şekilde
olmaiıd ır.

9. Çap 6,5 mm vıdalar, 35 ile g5 mm aralığında 5 şer mm artacak şekilde
olmalıd ır.

10.Vidalar kanüllü olmalı ve klavuz tellerle kullanılmaya uygun oimalıdIr.

11.Vidalar, tüm çakma çıkarma parçaları ile tam set olarak sunulmalıdır.
12.Vidaların UBB kayıtları mevcut olmalıdır.

ViDA SUT KoDU : (2,5mm-3,5mm_4,0mm) TV2890
(5,0mm-6,5mm) TV29l 0

jİ

b'


