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MULT|FONKSİYONEL POSTERİOR SPİNAL SİSTEMLER TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. sıstem torakalomber bölgede, ToRAKoLoMBER PosTERioRENsTRüMANTAsvoN, ToRAKoLoMBER peixurnıı pöğrEnıon
ENSTRÜMANTASYoN, ToRAKoLoMBER posrEE'jon oi tıeırı ı r s ı siEü ı_e n
olarak kullan ılabilmelidir.

2. Sisteırı; trıonoaksiyal, poliaksiyal, ıerJüksiyon, ceınetrt enjekte edilebilir vicla ve
perkütan-minimal invaziv vidalarından oluşmalıdır.

3. \fiffiann govde yaprcı, pedikül dokuya zarar vermeyecek şkilde spongiöz ve
kortikal kemik yapısına uygun olmalıdır-

4. Sisternde poliaksiyal sement enjekte edilebilen vidalar olmalıdır,

4.a. Sernent enjekte ediletil€n vida|ar 2,5mrn gefıi$(iinde kaniile sahip o|malıdır.

4.b sement enjekte edilebilen vıdatarın kullanımı için sement enjeksiyon
kanülünden g_9çecek 2,1mm genişliğinde özel sement enjeksiyon apait, fir-a
tarafından sağlanmalıdlr.

! 9 Sement enjekte edilebilen vidalarda, optimum sement çıkışını sağlamak
iğn, 1,90mm genişliğinde ve 6,40mm boyunda pencere olmalıdır.

4.d.sement enjekte edilebilen vidalarda, sement enjekte etme aparattnln sement
çıkışını engellememesi için, vidanın sement enjeksiyon penceresi stoplu olmalıdır.

4.e. sistemde cementi vidalara enlekte edebilmek için ö:el olarak tasarlanmlş;
ğft kat paketlerde steril edilmiş ve kutu|anrnış cement Enieksivon kitl olmahdır.(set içerisinde hastanede steil edilecek inıer uvgun değildir, cement kiti
ha§aneye ayrıca §eril gıetirilmedir.)

1 adet Cement Enieksivon Kitininin lc-eiöi: 3 adet 100 mm boyunda
paslanmaz çelikten üretilmiş, uç kısmı yivti ve tamamen vidanın kafa
yapısına uygun olarak tasadanmış Metal Kanİjller olmalıdır. Cement
şryntıları ve geri tepme cement basıncını engetleyecek sekjtde vidaya
kilitlenebilen Metal Kanüller ve bu kant)lleıle uyumu çalışan 3 aclet
kemik itici olmalıdır. Bu kit steit otank sunulmatıdır.
Kemik iticiler 1 seferde 1 vidaya min.1.icc cement göndeimine uygun
olmalıdır.

4,f. sistemde tüm vidalar _monoaxial, poliaxial, monoaxial redüksiyon, poliaxial
redüksiyon olarak Kanüllü tipte hazır olmalıdır
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. MonoAxial ve MonoAxiat Redüksiyon (lJzun Kafa) KanüttIj vidaların
çapları 5.5mn,,/6.1mfiın.1mm çapında; 3OR5/4O/45/5O/55/60mm
boyunda olmalıdır.

sisteırıde füzyonu aıttiıınak için titaııyuın poroz kaplı vidalat bulunırıalıdir. sisteın
tüm poroz kaph vidalar monoaxial, poliaxial, monoaxial redüksiyon, poliaxial
redüksiyon o|arak hazır olmalıdır.

5.a. Titanyum poroz kaplı vidalarda gözenek boyutları 75-1OOpm(mikrom)

5.b. MonoAxial ve MonoAxial Redüksiyon (Uzun Kata) vidaların çapları5.5mm/6.5mmf/.5mm çapında; 40/45/50mm boyunda olmalıdİr.

5 9 Titanyum poroz kaplı vidalar mikro gözeneklerin içine doğru kemiksi
trabekülün içten büyüınesi vasıiasıyla kemik kuwet lleiiınindı iyileşırıe
sağlamalıdır. Bu sebepten kemik ııe implant arasındaki bagın uzun' vadeli
stabilitesinde de iyileşme sağlamalıdır.

5.e. Titanyum poroz
sunulabilmelidir.

kaplı vidaların Bio uyumluluk testlen istendiğinde

A sistem içerisinde opefasyon süresini kısaltan, kolay ve güvenilir kullanıma uygun
tasar|anmış perkütan Fosteıior lomber stabiiizasyon için-minimal invasive vid?ve
pre.bend rodlar bulunmalıdır.

6.a. Perkütan vidalar 5.5 - 6.5 - 7.5 ınm çapında olup boyları 5 mm aralıklarla 35
mm'den - 55 mm'e kadar olmalıdır

6.b. Perkütan cerrahiye uygun rodlar, pre-bend özelliğe sahip olup 6.0 mm
çapında- boylarl 40 mm den başlayarak ,t0 mm aralıklarla ıdo mm'ye kadar
devarn etmelidir.

6.c. Vidaların
bulunmalıdır.

implantasyonu için set içerinde 6 adet tüp mekanizması

6-d. vida kafasındaki oyuk|u kanallara tüp mekanazmast otu,iularak sabitlenmeli
vida başının gevşememesi için tüplerin 

'başına 
takılabilen handle ııe s,ıışı,rmJ

işlemi yapılabilmelidir.

7. Vidaların gövde yapısı, pedikül dokuya zarar
kortikal kemik yapısına uygun olarak 'Dual Lead

vermeyecek şekilde spongiöz ve
,Dual Core" seklinde tasarlanmış

olmalıdır

ıızınaoı

5.d. itanyum poroz kaplı vidaların kaplama raporları sunulmahdır_



8. sistemi oluşturan vidaların omurgada hızh iıerlemesi ve pullout'u (viclanın
kemikten geri atmasını) azattması açısından dualcore - duallead yönıemi ile
üretilmiş olması gereklidir. vidalar, kemiğin kortikal ve spongiöz yapıiına göre 2
farklı çap ve 2 'ia/xlı d§ formlarında olmalıdır; bu öıellik,- İaşı§ıırmalı
biyomekanik iestierle ispatlarıabilmeiidir.

9. Sistem düşük profilli vidalardan oluşmalıdır, kap kısmı (vida başı profili) 14.Smm
o|malıdır.

10.Mda çapları: 4.5 - 5 - 5,5 - 6 - 6.5 - 7 - 7.5 - 8- 8.5mm olmalı, vida boyları
2Omm'den başlayıp g0mm'ye kadar 5' er mm aralıklaria; 9Omm'den ıOOmm'e
kadar -l0' ar mm aralıklarla artmalld|r.

'l 1. Mdalar t20 derece toplamda 40 derece açılandınlabilir olmalıdır.

12. slstem içerisinde titanyum, krcrn kobalt, pre-bend ve dinarnik rodla!. olrnalld|r.

13.sistemdeki standart rodlarln çaplarl 6.omm ve 5.5mm, flarodıar 5.6mm olmalldır.
Normal Rod boyları, 4Omm'den başlayıp 7oomm'ye kadar olma|ıdır. Flat olmayan
rodlar hegzagonal uçlu olmalıdır.

14.Set içerisinde cervico-thoracic bağlantı yapmak ğn 120mm'i 3mm çapında,120mm'i 5,Smm çapında olmak üzere 24O mm'lik hibrit rod olmalıdır.

15. Sistemdeki dinamik rodlar 6mm' lik ve S,Smm'lik vida sistemiyle uyumlu olmalıdır,

16. Dinamik rod|ar 40 mm den baş|amak tnere 10'ar mm aralıklarla artarak 15o rnm
boyuna kadar olmalı, 40-80 mm dinamik rod, 9omm-1sOmm dinamik- hibrit rod
olarak altematifleri bu|unmalıdır,

17. sist€mde 3 çeşit ara bağlantı o|malıdır.

't8. Tek ara bağlanfu 5,5mm ve 6mm lik rcdlarla uyumlu olmalıdır.

19. Transvers konnektörler uzayıp kısalabilmeli ve en az 4 boy olmalıdır; istendiğinde
düz hook'|u konnektörıer de sisteme eklenebilmelidir.

20. sistem torklu olmalı ve tork al6ti 8i8temd6 bulunmalıdır.

21.Sisteme istenildiğinde 5.5x S.Smm'|ik tekli, 6.0x 6.0mm' |ik tekli, 5.5x 6.omm'ftgftli axial domino rcıd konnektörleri ve anterior yaklaşım için staple
ek!enebilmelidir.

22.sistemde servikoThorasic bağlantı için bir tarafı 3mm'lik
5,5mm'lik roda uygun dominolar bulunmalıdır.
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23.sistemde lateralcıe kaıan vidalar için 15,20,25, 30 Ve 40mm boylarında latera|
konnektörler olmalıdır. Lateral konnektör|erin açık ve kapah tip olarak altematilıeri
bulunmalıdır.

24. sistemde gerektiğinde kuiianmak için laminar ve pedikül hookiar bulunmalıdır.

25. sistemdeki flat (ytızeyi düzleştirilmiş) rod ile vidai maksimum kilitlenme ile
kilit|enmeli; bu rodların uçlarında, vidanın roddan çıkmasını engelleyici stoplar
olmalıdır.

26.vida, rod ve konnektörler için ayrı bir konteyner olmalı ve büiün impiantlar bu
konteynera yerlştirilebilmelidir.

27. lstenildiğinde vida seti ile beraber vakalarda üniversal çakma çıkarma seti ve
o§teotomi seti hazır bulundurulmalıdır

28. Tüm el aletleri ayn bir koııteynef içerisinde olmalıdır.

29. Sistem iÇerisinde rod bastırıcı, vida yükseltici ve rod çevirici aleller bulunmalıdır.

30.Sistem iı,ııp|antiarıırııı istendiğiııde Bio Mekanik testleı-i ve bio uyumluluk
çalışmaları sunulabilmelidir.

31. sistem, ulusfararası katite betgıesi (cE)'ne sahip o|rna|ıdır.

suT xoDLARl

102.130 : Vida
102.150 : Redüksiyon Mda
102.140 : Sement Enjekte Edilebilir Vida
1a2.145: Sement Enjekte Edilebilir Redüksiyon Vida
102.135 : T'itanyum Plazma Kaplama Vida
102.150 : Titanyum Plazma Kaplama Redükiyon Vida
102.230: Rod (G35 CM)
Ia2.235: Rod (36-70 CM)
102.310 : Multiaksiyel Bağlantı
102.850 : Minimal İnvasive, Vida
102.860 : Minimal İnvasive, Rod
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B- TCP SENTETİK KEMİK GREFTi TEKNİK ÖZELLİKLERi

i) Maizeme içeriği V699,9 Beiatrikaisiyum iosfat (B-TCP) oimaiı«iır.
2) Urün sağhklı insan kemik iç yapısı özellikte olup canlı kemik

dokusuna en yakın mirıeral özellikte olmalıdır.
3) Urün birbiriyle tamamen bağlantılı makro ı,e mikro gözeneklerden

oiuşan poroz, interkonnekte bir yapıya sahip oiup granüi boyutiarı
3-4 mm ve 4-7 mm olmalıdır.

a) Ürlin %l00 biyobozunur özellikte olmalıdır. İyileşmeye paratel
şekilde uygun sürede rezorbe olarak yerini tamamen yeni oluşan
sağiıkiı kemik dokusuna bırakmaiıdır.

5) Ürtln steril bariyer özellikli, çift katlı PETG blister içinde özel
sistemler ile kapatılıp mühürlenerek kullanıcıya sunulmalıdır.

6) Ürtln içeriğnde bulunan (B-TCP ) özetliğinin içeriğnde bulunan
miktarı Lot numaraiarına göre anaiizierie beigeienmiş oimaiı ve
gerektiğinde sunulmalıdır.

7) Ürtln rcsorbe olurten kcmiğin doğala yakın formuyla 1-6 ay
içerisinde yer değiştirebilmeli ve bu özelliği istenildiği zafnafi
belgelenmelidir.

8) ASTM l088 standartlanna uygun olduğu belgelenmelidir.
9) ÜrUn ISO 134E5 kalite sistemi ile üretiİmiş oİup Class III CE

Belgesine sahip olmalıdır.
l0) Kullanım süresi en azz(i|ı) sene olmalıdır.
l ü) Kullanılan greft malzemesinin büyüklüğü 300-500mikron

arasında olmalıdır.
|2) Malzeme kullanımı sonrasında hızlıca vaskülarizasyonu teşvik

etmelidir.
l3) Ürtlnler Tiirkiye Tıbbi cihaz kurumuna ve/veyaÜrtin tal<ip

sistemine kayıtlı olmalıdır.
14) Ürtinlerin idarece istenmesi durumunda diğer boyları ile

değişimleri 2 gün içerisinde yapılabilmelidir.
15) Ürün oda sıcaklığında bozulmadan saklanabilmeli ve son

kullanma tarihi yaklaşması durumunda firma ürün değişimini
yapmayı taahüt etmelidir.
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