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AUİNAT öLçü MADDESİ TEKNİI( ŞARTNAMESi

1. Alçılarla uyumlu olmalıür.
2. Toz yaymamalıdrr.
3. En az 400gr'lık ambalajlarda olrnüdıı.
4, Tadı, emetik refleksi erıgellemek için meürve aromah olmalıür.
5. Ünıniın teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl raf ömİiı olmalıdır. Üriınün son kullanma tarihi

ve lot numaıası, sonradan dğşime imkdn vermeyecek şkilde orijinal tııriın ambalajı iizerinde
bıılunınalıdır.

6. Elastik geri dönüş kapasitesi en az o/o98 otrnalrdır.
7. KaIıcı deformasyon en fazla o/o|3olmalıdu.

t. Basınca Dayaııklıhk eıı az l MPa olmalıdn.
9. Orijinal ambaIajındaolma!ıdıı.
l0. Serdeşme siiıresince renk değşirmemtlidir.
l1. Kanştırma siaesi en fazla 3Osn, ğz boşluğunda kalma siiıresi en fa]a 45 sn, toplam çalrşmasiiresi en fazla |ılekike l5sn olınak iızere toplaın donma siiresi erı f,,]a 2 dakika 30 saniye

olmalıdır.
12, Ti,irkÇe kullanma kılavuzu ihale dosyasında v€ya nrrmırne ile biılikte sunulacaknr. Teslimat

sırasında muayene komisyonuna da iiriinle birlikte verilecektiı.
l 3. Ürtinle bitikte her l 2 poşet için l adet sıı/toz Olçeğ verileceliir.
14, Orijinal kııllanrm krlaıuzuıda ya da ambalaj ii,zerinde teknik şartnamede yazaıı özellık|er

belirtilmelidir.
l5. istekli, teslim ettiğ iııriinleri miadınrn dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
16. Ürünün son kullınmı tırihi, tcslim tarihinden itibıren en az 2 yı| olrnılrdır.
17. Üriınler Ttıikiye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (rinİıa; veya ürt1rı Takip Sistemi

(UTS) kay,ıt|ı olmatıür.
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BOL KAŞIĞI TEKNiK ŞARTNAMESİ

1. Paslanmaz çelikten olınalıdrı.
2. Emek olmalıdrr.
3. Plastik saplı olınalıdr. Plastik sap-çelik bağlantısı sağlam olrnalıdır, kolayca aynlmamalıür.
Metal kısınrnda kesici yüzeyler olınamalıdır
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ELMAS FRf,Z TEIOÜİK ŞARTNAMESİ

Orijinai ambalajında olacaktır.Ambalaj üzerinde markası ve nurnarası yazılı olacaklır.
Frezlerin tizeri elmas kaplr olacaktır.
Elrnaslaı belirgin düzgün ve paılak olacaktır.
Freder yeşil, san veya siyü kuşklı olacaktır. Muryene komisyon taıafindan kaç adet siyah, san
veya yeşil kuşk verileceğ belirlenecektir.
Formları ve boyutlan muayene komisyonu tarafından seçilecektiı.
Ürilnilıı ambalajı iizerinde lot nı,maı.ası yazılı olmalıdıı.
ıstekli, teslim ettiği üriin]eri miaünrı dolmasına 3 (üç) ay kala yenisi ile değişireceitir.
Üriiniın son ku]üınms tırihi, teslim tırihindcn itibaren en az 2 yıl olmılrdır.
Ürtlnüer lllrkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Baııkası'na (riruın1 veya Ürtın Takip Sistemi
(ÜTS) kaytlr olmalıdıı.
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DENTAL PoMzA TEKNİK ŞARTNA-N{ESi
l. Toz halinde ve iıce kumlu olınalıdır.
|. En az 500 gr'l* anbalajlarda olrnalıdır
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çELiI( FREZ Roı{D cERRAHi piyAsEMEN içix rı«xir şanrxıırrsi
l. Cerrahi işlemler için kemik dokusunu kesmek için kullanıma uyumlu olmalıdrr.
2. Frezler cerrahi piyaseıneııler ile çalışmaya uyumlu olmalıdır.
3. Uzunluğu en fazJ.alç:rı olmalıdır, gaplan satın alma komisyonunca belirlenecektir.
4. Yüksek arındırma özelliğine sahip elınas olmalıdır.
5. Piyasemene yerleştirildikten sonra çalışma esnasında yer değiştirmemelidir.
6. Satın alma komisyonuna ilrilniiüıt numunesi ve kataJog sunulacaktır.
7. Numune ile birlilııe malzerne güvuılik bilgi formu verilmelidir.
t. Ürtlııler Tiıııkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (riTuın) veya Ürün Takip Sistoni

(UrS) kaytlı olrnalıdır.
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TUNGSTEN cARBint rnnz ıxcULDı.rRvA içiN Goxn) rıı<r.ıix şı,nruıunsi
l. Paslanmaz tungsten carbide yapıda olınalıür.
2. Derıtal kullanıma uygun ve basınçlı sterilizasyona uygun fuetilmiş olmaiıdır.
3. Ebatlaır muayene komisyonunca belirlenecek ve rondfrez şklinde olacaktıı.
4. Havalı mikromotorangulduruvasına tahlüiliı Ozellikte olmüdr.
5. İstekli, teslim ettiğ iiriinleri miartının dolmasma 3 (üç) ay kala yenisi ile değiştirecektir.
6. Ürilniın son kullınmı tırihiı teslim tırihinden itibıren en az 2 yıl olmılıdır.
7. Ürünler Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusat Bilgi Baniası'na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sisterni

(ÜTS) kayıtlı olrna|ıdır.
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