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Ilaslanemizin ihıiyaÇla.ından §aııda cinsi ve miktaİı yaall olan rnat aIımı 4734 sayılı Kamır lhale Kanununun Madde 22üI).ğrudan limin) yöntemi ile satın a|rnacaktır. Kov ııariç airim fiyaıınıni"r*.r;, *,.nr." ıiriminc 8önderilmesi hususunu:



zTN TiBiA çivisi TEKNiK şARTNAMEsi

'l. ZTN Tibia Çiviler lSO 5832-3, ASTM F 136 standardına sahip Ti6Al4V ELl
Grade 5 malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

2. Çiviler tek tek kapalı kutular içersinde GAMA STERİL yöntemi ile steril edilmiş
olmalıd ır.

3. Tibial proksimalinde 5 adet vida delikleri mevcut olup 4 statik, 1 adet dinamik
ve distalinde 4 adet statik delik mevcut olmalıdır.

4. Tibial distalinde değişik planlardan vida atmak için vida deliği mevcut olmalıdır.
5. ZTN Tibia Çivilerin eğimleri Tibia kemiği anatomisine uygun olmalıdır. Çiviler

kanüllü olmalıdır.
6. Kemik anatomisine uygun Sağ - Sol seçenekleri aynı çivi üzerinden aparat

yardümıyla sağlanabilmelidir.
7. Çiviler Gereksinimleri karşılayacak şekilde değişik boy (255mm-27Omm

285mm-300mm-315mm-330mm-345mm-375mm) ve çap (9mm-l0mm-1 1mm-
'12MM) ölçülerine sahip olmalıdır.

8. ZTN Tibia Çivilerin üzerinde hem statik hem de kompresyon yapmak amacıyla
dinamik delik mevcut olmalıdır.

9. Ürün yüzeyleri vücut içerisinde uzun süre dayanması amacıyla polisaj ve
elektro polisaj işlemleri sonrası anodize yöntemi ile oksidasyona tabi tutularak
renklendirilmiş ve kimyasal korozyona karşı pasif hale getirilmiş oImalıdır.

10.Kilitleme Vidaları lSO 5832-3 ve ASTM F "l36 standartlarına uygun GRADE 5

ELl titanyum malzemeden distalini kitlemek için 4,35mm capında proksimalini

kilitlemek için 4,8mm çapında (3Omm-35mm-40mm-45mm-50mm-55mm-
60mm-65mm-7Omm-75mm-80mm-85mm-9Omm) mevcut olmalıdır. Çiviler
birlikte ku|Ianıldığı kilitleme vidaları ile uyumlu olmalıdır.

1 't . Set içerisinde kompression yapmak için aparat olmalıdır.
12.Çivilerin üzerinde üretici firma adı, ürün ölçüleri, Ürün Referans Nosu, lot no ve

CE markası lazerle yazılmış olmalıdır.
13. ZTN Tibia Çiviler, uygulama enstrumanlarıyla eksiksiz sağlanabilmelidir.
14.Vidalann tamamı yivli self taping özelliğine sahip o|malıdır.
15.Üretici firma lSo 9O0,1 :2008, lSo 13485:2003 ve CE belgelerine sahip

olmalıd ır.

Çlvi :TV5240
END CUP :TV5380
Tibial Çivi Distal Kilitleme Vidası: TV
Tibial Çivi Proksimal Kilitleme Vidası
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