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Ihıle Kodu : 00l ı5

SAYI :

KOl\tU: Teklif Mektubu

Telefon : 4145l 13007
Fax ,.4145121236

E-Po«a: sanliurfadhs l l @saglik.gov.tr

"TİİwA
S.1{o Miktarı Birimi Bİ]İm Fiyat Topıam

FıYat
1 TORAKOLOMBER POSTERİOR

vİoı rirıı,ıvuı,4
PoLhKs.iYAL(çoK.
ElGENLI)PEDIATRIVYEnŞnN
(KIuTtfME APARATI

9 ADET

2 TORAKOLOMBER, POSTERIOR
RoD, TiTANYUM,RiGiD (0-35
cM) (102.230)

ADET

3 KoRTİKAL KEMiK(LAMİNA)
GREFT BLOK

1 ADET

4 sqzu eıenaz BAĞ TRANSFER
BAGLAYICI

2 ADET

l

C,enel
Toplam(KDV

Hariç):

Tekııf veİen Firmanln
Adı Firma Yed<ilisi
Adresi
Te]efon kaşe re imza
Fax
E-Mail

Not: Tekliflerde Karılıma ve Daksi| Kesinlikle Oımayıcıktır.

PİYASA ARAŞTIRMA TEKLİT MEKTLJBU

tfustanemizin ihtiyaçlanndaı aşağda cinsi ve miktan yaalı oluı malzefieler 4734 sayıh Kamu İhale
Kınununun 22lf(Doğudan Temin) yontemi ile satın alınacaktır. KDV Eıriç birim fiyatın hastanemiz satrnalma

birimine gönderilmesini rica ederim.

ırlal / Hızmet Adı

z



>%9J lll Xdılyıım FoftrSllh CnıııGh vı Şıı|t r.ırl} Oı.rtl

1) Urün %9S Tn Cdcium Phosphağ < 1% Sltikat Kado tçeıtn, Sllirytım lçcrm Kirli-
Be'pz/Beyez Renkte Crunch Şedt Kemik Gre{t Malzeınesi olmahür.

2) Yapısında plnızca Tri Caldum Phosphate butundun& hidrok§iapatit iç€İmeyen bir yapıya
sahip dmahör.

3) S50 pm çapnda t6zene|dere sahip, %1-80
Hınyasal olank doğal keınik dokusuna yüksek
olmalıdır.

toplam g6zenek hacminde, morfolo|lk ve
benzerlik gösteren bir fiiksel yaprya sahip

+) üriın; farldı defukt ebatJanna ve 
'eome*isine 

tam uyum sağa3rabilmesi amacıla farktı
ebadarda küp, takoz ve uzun ğkoz şeHinde t.<aı{arımahdır.

s) Üriın 1cc-25c"lcc,5cc-5cc-8cc-l(kc-l1cc-l5cc-l6cc-2(kc-21cc.25cc 
ve 3{kc formlann.i,n

tasarlanmış olmalıdır.

'10mmxl0mmxlomm*10mmxSmmxSmm

'20mmxSrnmxSmm
'2Smmx25mmxl2mıı*s(hnmxıOmmxlomm

'50mm x 20mm xlomm boyutlannda kullanılabilir olmüdır.

7) Ürun biyobozunur özetlikte oimatıdır. iyileşmeye paralel şekilde uygun siirede rezorbeoıafak yerini tamamen ymi oluşan <ağiıo, iu,niı, ior*uri" i*nnı,a,r.
8, Ünın kuüanımdan önce herhangi bir ön-işlem gerekdrmeyen, çift steril poşet
içerisinde piyasaya aız edilmelidir ve kutlanıcıya sunulmalıdır.

9-) Kullanım siircsi en az 2(ih) sene otmairdır.

1O-)Ürün oda sıcakhğında saktanılabilmedilir.

11,)Ürün osteobiyoloiik materyalıerıe ve kemik iliğ ite temas edebiIir.TCP. yine greft
malzemelerinde sıldıtda kutlanılan hidroksiapa§te g6re daha hızlı çöziinür ve rezorbe

5ini. H.lİalülan uıman

olmalıdır

.Jıra

tto, 163021

5) Ürün biöiriy|e tamamen bağ)anth mal«ro ve mikro gözenelderdm oluşan porğ.,interkonnekte bir;apıya sa|İip olup

!İo 'T6



8.rtanşedilııter ü.ı9ntn toınavidaıAn yiılılııdın ılılı1 çnğ dnamaİıöı.
9-In gihı rod hvınolar ıodu obliL olani yıLılıyıhi|ııglİ
l0-Rodu viddÇeaget'e yaİraşnrraİ biı düııne} o|-a]ı. Bu düzenğiı yeriıe yeılştiıildiltan smra ıodabashıan Lollar çetitecei yij6a,o tafııınıı hemen yamndın atr .J"rı.ita t6ğ;rİ;;;, ğça fıı|a dataşmamaJı.
l r-TraosPedililler üitayı o}aılıen L tıoruyucu kullanma]ıöem uzun hemde ı..ea Lıfalı vida icin)
l2.TiangpediLiiler vidılan ya}laşhno(Copıeooor) ve .,-}laşbno(Distractorl t"t 

"u" 
ıuıİ"-aya izin veıenolomatıil blit si§*miıe aahip olııalıüı.

l3.S€t vidas iÇin heıo 9et vi'lannın diışmeğini mgelleyeceL yapıda bir haesas uçtu toınavida, beniie giıdıaha} için T şeklinde aapı olaı dfız uçlu tmaüiia bu]unmalıör.
l4.Ttaışediiiıler vida nut'ını ".t-ai için 12 nevton güciinde toıilu el aleti butunmstı&I.
l5.Multia}oiyel transveE baÜantlan sıkmak için 4,5 newon giiçünde torllu el aleti bulunnalıdır,
l6.Tilm inplantlanı llzerin& oıijinat aeri no.su ve ğrutlan yarılı olnaIıöı.
l7.Tiin maizgmeler ilzeıiıde inılatg fiınanıa maıLa veya amblemi bulu,,ınıhd,,.
l8.Ti.im ınıl,emgl", qfu şcı}lığıda saitanabilmeli ve uygun Lmtıyneıleıde tqf, nacal ve saLlaıüitecei
şeblde olmalıdır.
l9.Uzun Lafalı üılılanı boyunlanıı bına}, ijn bir tarafta]ıi ?r..byı içine alma} dsı biı alet l,rh ve bu aieevidı boyaunun çntj} yeıiıe }ıdaı vida tafasııı tei taraft olaıaL igne 

"İıblimeli.2O.TranspediLüler vidının yolunu L@trol efuel için tıptu dıız pedıitlet ıehbeı telinin yaru sıra .fh tlpıupedilüler rehber tıli de olma!ıdıı.
2 l .Tüm ma]zemeler ve Lonteyıerler steıitiza§yona dayeDüi dmelıüı-
22.Sistemjn tüm paıçalan biıüiıine uyumlu ve tel maıia olmalıöı.
23Sistenin biyouyumlııIut, biyonelaıü ve diıgmii t€.tlgri §ulnnıiıh&ı. İhale aııağıala üıaz edilmelidiı.
24 lıırplantlann CE belgği oln8htlıı. Tiim iırtıleı Lnusal Bil8i Ba*"",,,a |rayıü olmaJıdıı.

Hastane5,

?.IBAN§VER BAĞLANTıIAR;
d Transveıa ıod bağantlan hem slan.t,rırhiliı ve eLlemli Len de 

'"* 
,o61o yg atirsli oınatıüı.b) Tüm traısvers bağentlaım blitİepg ne}qni.;aa iistten olına]ıöı.d TYansver8 bağanu ıodlan ıl{} 1ü} mm de otmaüöı.



Fo§TEruonrc*o.o-ffi 
Hffi 

^*'spiıııısraniıizısvox"ffifr.ffi:şffi ,HF;:.r- ğısı€ıDda (üın dğt4me u,

"ı-rr- ,ja...u,jffiİ.alP' ve ri§t'ı! 
"i'ta Ç"p ve boyııaıdd aynca uçlan çentirıiGe]f ıİıilliıg)

4. TRAN§PEDİIÜIİRvİnır.eıı:

Ö"J",:f-ŞH"hl monoaisial hen ile pqıial.ist oıaıat 3,5-4,0-4,6.6,0.6,ğ-6,os,2{,5-7,0-7,5€,om..

İ.nlilHffiŞ.rffi*ff ;Jffi##r,55€0*5.7o75.80 nı,. poıia}ıiaı oıııaı 25.30.35.c- Lisüeri§ vidıian; ı

fu ffi*,'ffiHl§"irffi ;§,HTol*ffi *:if ;1%i:L1i,i;iif#i;il#f
Ş{Sffİffir,H.ffi:,lffr*ıı0 «teıece ıtevie'y@ yapıtiJueıida,

İff :ffiİ:rfffiİ rcd bağtanhg .nıa.sında öıd aıetleri ite gı$ıü yıLıtam6r1 .ağeyacai

.:.pffiffiT.ffi: *' eJıüıırıı LolaYlaŞtınai üzeıe heı çaDfr}i vida ba$ ayn ıenlı€Fde

İ lHrffirv;ilHşe sistemleri üstten ııtnııtıft1.

,* ,1ry ""9 _ıqr".* ,jriffi 
olup,oapered IaDq zananlı tilitlene ile heıı oyıaı bış heu de

in##ffi"ffiffiffiffiHr,m**H.-,oı-"ı,a,.
5. AÇtriAryD__IRItABİLİn GENİşLErEBİIJN \ıbA

,j şffiffiTş-
, ffiHffHffi
_ 0,6mm , !. l(aıtameıla

" ff"Y;$Hf;,*
içinde ve iortels van

, iapasitesiıesahip'oÜ
e,ı ueD|Şleyeüilen vida nediitlden Loıpusa gşiş noltagnda "gl-alı ve aEld,ı.rrtr6 iorteis€ z'ıaı, affiffi"fli*"Jaıa hıtunnaııöı

_\ İlaıbrahilneüdi]. 
'teı biİ eı aıetjYıe srndedIp geoe tet bir el aletiyle isteıildiğ zanan' ;irTŞH t%ffiffiru%ffiH,ı**_y:-teden :i:nmış; AsTı{göre fleisiyon-elstınıi'

ru
0. ı:iraxnıu RoDldnd Rod çepı 5,5 nn ve 6,0 mm olına.Iıdııb) Rod uzunlutlan 40mm deu başlayıp ö0O no ye tadar 5 er ıım aİtaİa}

o(. Emle

c) Rod|ann iti ucu rota§yonu iotaylaşarmai amaoyla

uımar

üdıı.

op-


