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>o/o95 Tıi Katsiyum FosfaUSilikat Crunch ve Şerit Kemik Grefti

1) Ürün o/o9S Ti Calcium Phosphate, < 196 silikat Katlo İçeren, Silisyıım İçeren Kirli-
Beyaz/Beyaz Renkte Crunch Şerit Kemik Greft Malzemesi olmalıdır.

2) Yapısında yalnızca Tri Calcium Phosphate bulunduran, hidroksiapatit içermeyen bir yapıya

sahip olmalıdır.

3) 550 pm çapında gözeneklere sahip, %1-80 toplam gözenek hacminde, morfoloiik ve

kimyasal olarak doğal kemik dokusuna yüksek benzerlik gösteren bir fizikset yapıya sahip

olmahdır,

4) Ürün; farklı defekt ebatlarına ve geometrisine tam u5rum sağtayabilmesi amacıyla farklı

ebatlarda küp, takoz ve uzun takoz şeklinde tasarlanmalıdır.

*10mmxl0mmxl0mm
*10mmxSmmxSmm
*20mmxSmmxSmm
*25mmx25mmxl2mm
*50mmxlOmmxlOmm
*50mm x 20mm xl0mm boyutlannda kullanılabilir olmalıdır.

7) Ürün biyobozunur özellikte olmalıdır. İyileşmeye paralel şekilde uygun sürede rezorbe
olarak yerini tamamen yeni oluşan sağıklı kemik dokusuna bıralcnalıdır.

8-) Ürün Kullanımdan önce herhangi bir ön-işlem gerektirmeyen, çift steril poşet

içerisinde piyasaya arz edilmelidir ve kullanıcıya sunulmalıdır.

9-) Kullanım süresi en az 2 (iki) sene olmalıdır.

10-)Ürtln oda sıcaHığında saHanılabilmedilir.

11-)Ürün osteobiyolojik materyallerle ve kemik iliğ ile temas edebitir.TCP, yine greft

malzemelerinde sıklıkla ku|lanılan hidroksiapatite göre daha hıztı çözünür ve rezorbe

olmalıdır.

Uzman

5) Ürtin |cc-2,Scc-4cc-5cc-6cc-8cc-l0cc-l1cc-l5cc-l6cc-20cc-2|cc-2Scc ve 30cc formlanndan

tasarlanmış olmalıdır.

6) Ürün birbiriyle tamamen bağlanhlı makro ve mikro gözeneklerden oluşan poroz,
interkonnelıte bir yapıya sahip olup



PoslERIoR TIORAKOI0MBİR DÜşüK PROFiLLİ sPiNAL sTABiLizAsYoN
sİslEMİ ŞARTNALff^sİ

l. İmplantlaı titanyum materyai<ten imal ediln§ olna]ıclıı.
2. Sist€m traıspetliküeı sabit başb}Jı 6nonoatsial), aglaı<hııtabilir başIı}tı (polia}siaD Standald ve

monoa:oa] üst}esis, polyooal lisüesis vidalan, iglandırı.labitil genişleyebilen vida]aı, tıanvers ve
bağlantı ıodlanndan oluşmuş olmalıdır.

3. Sistende (ttlm sisteme uygun ve eist€m vida çap ve boylanndd a5aıca uçlan çentlrliGelf tlıilling)
olmayan vida bulunmalıdıı.

4. TRANsPEDiKÜLERvbeı,aB:
a- Viila çaplan; hen monoaksial hem de polia}sial olaıa} 3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5-7,0-7,5-8,0rnm.
Çaplannda olmalıdr.
b' Vida boylan: monoa}sial olaıak 25,30,35-üto-r15-50-55-60-65"70-75-80 nm Poliaksial olarak 25-30-35-
40-45-50,55-60-65-70-75-80 mm boylannda olınalıdıı.
c, Listhesis vidalan; nonoaksia] ve poüats,ial olara-k ,3,5-4,0-4,5-5,0-5 ,5-6,0-6,2-6,5-7,o-7,5-
8,Omm.çapında, monoaksial ve poliaLsial olarak 25-30-35.40-45-50-55-60-65-70-75-80mm boylannila
olmaJıür.
g- Polia}sial vida]ar 360 derece rotasyon,ıO derece deviasyon yapabilmelitliı.
h, Vidalar self tappiıg ;l,işli olma]ıdrr.
r- Viila baŞlannrn her iki yanııcla rod bağaıtr", sııasrnda özel aletleri ile güçlü ya}alamalı sağlayacak
çentik ve nokta girintileı o}malı.
i' TaŞ'ın2 tepsisi iÇinde çap ay ıunr kolaylaşhınak iizere her çaptaki vida başr ayn renklerde
renklenilirilmiş olmaJıclır.
j- Tiim vida ve rod Lilit]ene sistem]eri üstt€n olmalıdır.
k- Vida kilit mekanizma$ tek paıça olup,(Tapered Lock)eş zamanlr kilidene ile hen oynaı başı hem de
rodu a}.nı anda kilitleme]i olnatrdrr.
l- Polia}siyal vidalanı tornavida başlığı hekzagonal olmalrdır.
m,Viilalaı çift haWeli ve düşiü pmfilli o]ma]rihr maksimun l4,90mm olma]ıdır.
n, Tutununu arthrma} için vidanıı yiv ad,m|aıı 3,1mm olmü,yiv deriıiği 1-6mn' olma]-ıilıı-

5. AçII.ANDIRJLABİLh GENişEYEBir,rı vİoı;
d Qgni§lgyg[ilga vida düşii& profilli ve çift hatveli olmatıdıı.
b) GgniŞlgygbilgn vida çaplan ğ,Qmm-ğ,§ının,$,0mn-6,5mm-6,2mm-/,Qınm-/,§ınm-$,gınm ;boylan

3Ornm'den başlayarak 60mm'ye kadar 5'er mm artaıak bu]unma]ıitıı-
c) Gen§eyebiten viita; Pedikiil içinde aglnalr ve 3 kademede aqlma sağlamalıdıı. l. Kailemede

0,6mm , 2. Kademede 1,00 mm 3. Kademede 1,5mm genişleme saaerıa]rdrı.
d) GeniŞleyebilen viü gövdesi 2 farklr d§ yaprsına 5"liF jl-a].drı. Korpus içintle kalan hsmr cift

hatveli tıapeziotlal yapıü olmalı ve spongioz kemikte maksimum tutunma sağlemalrd]ı. Pedi}ül
iÇinde ve korteks yaprda [a|xa Lıs61 kortikat itiş yapısrna gah,ip otmalı ve ma'ksimun tutuş
kapasitesine sahip olma]ıdrı.

e) Genişleyebilen viila petlikiilden koıpusa geçiş noktasında aç]ma]ı ve açilrğnda kortekse zaraı
vermeden kortika] duvara tutuıma]ıdır-

fl Qçnişlgyg}ilgn vidalaı tek biı el aletiyle gönderüp gene tek bir el aletiyle istenildiği zaın21
qkarhlabilmelidir.

$ Gen§leyebilen vitta sistemi için özel olara} yap'l,nış yettıi]i bir iıniversitealen ot,n,nışi ASTM
FL777' ye giiİe stati} çekne/basma testi , ASTM Fl7l7' ye göre yorulma testi, ASTM F1798, e
göre fleksiyon-ekstansiyon t sti (pediktııl vidalar-bağlantı kısn , ASTM Fl798'e göıe burulma
testi (pet[ikiii viü-ıod için) , ASTM Fr?98'e göıe boşluk kapatma kapa§ite testi (peiti}tıl vidalaı-
bağlanh hsmı) , AST'IVI F543' e göıe slkma momenti ve milırg-}uıulma t€stleri (p;atikü vidalar),
AST\,I F543'e göre eksenel ayırlma dayanıın,, (pul|-out) (peiiikiil vidalar) testlerinin sonuçlan
ihale dosyasına eklenmetlir.

TrİANYUMRoDLAR:
d Rod çapı 5,5 ının ve 6,0 mm ol_najıdıı.
b) Rod uzunluklan 40mn den başlayrp 500 mm ye kadaı 5 er mm artara_k b

Rodlann iki ucu mtasyonu kolaylaşhrnak amaeyla hekza

op.or

c)
vi

Emre Uıınar

dır
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7.TRANSVER BAĞIANTILAR;
d Tranwers md bağlanhlan hen açlanönlabilir ve ekleın]i hem tle tek rotllu ve clipsli olma]ıdır.b) Tiin tıansvers bağIanttann kilitleme mekanizma.n üstt€n olma]rdır-
d Transveıs bağlanb rottlan 40-100 mm de olmalrilrr.

8.Tranşeüktileı vidqnın tolnavialalaıl y|dı'laldın dah2 geniş otınama]ıdıı.
9.Iı situ md hvıno]aı rodu oblik olaıak yakalayabilmeli
l0.Rodu viıla/çengel'e yaLlaştııacak bir diizeıek olma]r. Bu diizenğin yerine yerleştirildikten sonıa rod,a
basbran kollaı Çekilecek yidanın }6fxşla hemen yanııtlan sıfrı uzaki}ta başlaınalı, 5mn' den fazla da
taşmamaJı.
1l.TtanspediLi.iüer vidayr s,Lq*ga L koruyucu kullannalıftem uzun hemde kısa kafa]r vida için)
l2.TransPedikiileı vidalan yaklaşhno(Conpressor) ve uzaklaşhncıOistıactor) tek gllg }ulİo.-ay2 izin veıen
otomatıü Lilit sistemine sahip otmüdır.
l3.Set viılas, iÇin hen set vidışnın düşmesini engelleyecek yapıda biı hassas uÇu tornavida, hemde giiçıü
sı}ma_k iç,n T şeklinde sapı olan diia uçlu tornavitta bulunmalıür_
l4.TlanŞe<Ükiiler y|lfu 11f'g1 sılrmak için 12 nevton güciinde torklu el aleti bulunma]rilrr.
15.Muttia}siyel transvers bağlant -" güııak için 4,5 nelton gücünde torklu el a]eti bulunrnahür.
l6.Tiin imıılantlann üzerinde orijina] seri no.su ve boyutlan yazılr olmalıür.
l7-Tiim na]zemeler iizerinde imdat4ı funanın maıka veya ambleni bulunma]rdr.
l8.fiim malzemeler oü sıcaklığnita sqLtanabi]mü ve uygun konteyneılerde taşınaca} ve sa_klanabilecek
şekilde olmalıdıı.
l9.Uzun kafa]r vida]ann borun]anm kırna} için biı taraftaki ç"k ,rbyr içine alacak daı biı a|g| |azı,n ve bu a]et
vida bo5munun çenti_k yerine kailar vida kafasınr tek taıaflı olarai içine alabi]meli.
20.TransPedikiller vidanın yolunu kontml etmek içiD toplu diiz peilikiiıler rehber teliniı yaıu sıra açJı toplu
pedikiiler rehber teli de olmahüı.
2l.fiim ma]zemeler ve konte5,nerler sterilizasyona dayanılıt, olınalıd:ı.
22.Sistemin tiim parçalan birbirine uyum]u ve tek natka o]malrd]ı-
23.Sistemiı biyouyumluluk, biyomglan,it yg dinarnit testleri bulunma]rdır. İha]e sr.onila ibraz eılilıneliiliı.
24.Inplantlann CE belgesi ol_malıdıı. Tiim iilriinler |l|ııgal §ilgi |anlasına kayıü o]malrüı.

Vira et HastanesI
|.U

sinir Hastahılan uzman
t ip, Ter t{o: 163021


