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>"/o95 Trl Kalsltruın FosfaU§lllkat Crunch ve ŞĞrit Kemlk Grefta

1) Üriln %95 Tri Calcium Phosphate, < 1% Sitikat Katlo İçeren, Silisyum İçeren Kirli_

Beyaz/BeyazRenkte Crunch Şerit Kemik Greft Malzemesi olma]ıdır.

2) Yapısında yalnızca Tri Calcium Phosphate bulunduraı1 hidroksiapatit içermeyen bir yapıya

sahip olmaİıdır.

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

kimyasal olarak doğal kemik dokusuna yiiksek benzerlik gösteren bir fiziksel yaprya süip
olmdıdır.

4) Ürün; farklı defekt ebatlarına ve geomeEisine tam uyum sağlayabilmesi amacıyla farklı

ebatlarda küp, takoz ve uzun takoz şeklinde tasarlanmalıür.

5) Ürün 1cc-25cc-4cc-5cc-6cc-8cc-lOcc-l1cc-lScc-l6cc-2Occ-21cc-2Scc ve 3Occ formlanndan

tasarlanmış olmalıdır.

6) Ürün birbiriyle taınamen bağlanElı makro ve milao g6zeneklerden oluşan poroz,
interkonnelıte bir yapıya sahip olup

*10mmxlOmmxlOmm
*10mmx5mmxSmm
*20mmxSmmxSmm
*25mmx25mmxl2mm
+50mmxlOmmxlOmm
*50mm x 20mm xlOmm

7) Üriiıı biyobozunuı özellikte olmalıdır. İyileşmeye paralel şeHlde uygun sürede rezorbe
olarak yerini tamamen yeni oluşan sağlıldı kemik dokusuna bıralonalıdır,

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

içerisinde piyasaya arz edilmelidir ve kullanıcıya sunulmalıdır.

Vi

Di

boyutlannda kullanılabilir olmalıdır.

9-) Kullanım sürsi en az 2 (iki) sene olrnalıdır.

10-)Üriin oda sıcaldığnda saHanılabilmedilir,

11-)Ürün osteobiyolojik materyallerle ve kemik iliği ite temas edebilir.TCP, yine greft

malzemelerinde sıklıHa kullanılan hidroksiapatite göre düa hızlı çözünür ve rezorbe

olmdıdır.
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7.TRANSI/En BAĞLAİiITIiR;
d Transvers md ba$annlan hem aglanihnlabilir ve eklemli hen ile tek rodlu ve clipü obna]ıüı.b) Tiin tıanwers bağantlann kilitleme mekeniıınag üstten olna]ıdrı.
c) Tıansvers bağlanh ıoillan 40-100 rn,n de olma]ıthı.

8.Transpedikiiler vidanıı tornavidalan yidılaıdan dgh j geniş olnamaJrdıı.
9.In situ rod hvıno]aı rodu obli} olarak yakalayüiJ_ndi
l0.Rodu vidzy'çengel'e ya}laşhıecıL bir düzenek olmalı. Bu tliizenğin yerine yeıleştiıildikten sonra roila
bashran kollaı çkilecek vidnnın }^fasrr,rr" hemen yanındaı şiı tz^}hlrta [aşlam6]ı, 5,nm' den fazla tla
taşmetna]ı.
1 l.Transpe.l'iLiiıler viilayr okarLen L koruyucu kull"nrnalıQem uzun hemde hsa kafalı ü«ia için)
l2.Tranepeüktiler viiialan ya}laşhncı(Compıessor) ve uzatlaştıno(Distıactor) t€k elle kullan,naya izin veren
otomatri} kilit sist ınine sahip olma]ıdrr.
l3.Set vidqst için hem sgf yidışnrı ililp,esini engelleyecek yapıda bir hassas uçlu toınavida, henıle giiçlü
gıkına} içi1 f şa$jade sapı olan diia uçlu tornaüda bu]unmalrdrr.
l4.Transpediktiler viıla nut'ınr sıkmak için 12 nevtoı gticiinile toıklu el aleti bulunnalrdır.
l5Multiaksiyel tranweıs bağaıhlan sıkmak için a,5 nevton giiciinde furklu el aleE bulunmüilıı.
r6.Tllm inplantlann iizerinde orijinal seri no.su ve boyutlan yazıIı olmaJıdıı.
l7.Ttim ma]zemeler iiızerinde imalatçı fiımanın marka veya amblemi bulunnaJıür.
l8.Tiin malzemeler oda ıcaHığnila sıLlanabilneli ve uygun konteynerlerde +oşracak yg saL|an 2!i]ece}
şekilde olmalıilıı.
l9_Uzun kafalr viilalann boyunlannr ]ğımak ;9n biı taıaftaki gbtrhyı içine alaca} daı bir alet lazı_m vıı bu a]et
vida boyırınıın çentik yeriıe kadaı viifu kıfasını fg} taral8r olaıak içine alabilmeli.
2fl.TıalsPeılikiiler viılanın yolunu Lontıol etınel için toplu diia peili}iileı rehber telinin yaıu sıra açılr toplu
pedikiiler rehber teli de olmaJıdıı.
2 l .Tiim majzemeler ve Lonteyneıleı sterilizasyona dayanıth oima]ıdır.
22.Sist€min tilm parçalan biıbirine uyumlu ve tek maıka olma]ıüı.
23.Sistemin biYouyumluluk, biyomeLınit vg ilinanü testleri bu]'',,,najıör. İhale sraşnda ibıaz edilmeliclir.
24.Tmplantlaıın CE belgesi olmalıdır- Tiin iiırüıler Ulugg} ğilp,i §entı§ına kayıtJı olmalıtlır.

Vira et Hastanesl
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POSTERIOR TİORAKOIoMBEB DÜŞÜK PROFiLLİ SPiNAL STABiLİZASYON
sİsTTMİ şARTT{AMESİ

l. İınplantlaı titanyum nateryalden imal edilıniş oloalııtır.
2. Sistem şını,peilitüer sabit beşI*lı (monoaksiaD, aglan<hıılabilir }qşhkh (polia}§iaD Standard ve

moDoaıoal lisüesi§, polya:nal li§thesis yidrran, qf lqnünlüiliı genişleyebileıı üdalaı, baııveıs ve
bağlanh roillanntlan oluşınuş olmalıilıı.

3. Sist€mde (tlln sisteme uygun ve sist€m vida çap ve boylaında) aynca uçlan çenti}liGelf drilling)
olnayan vida brılunınalri|ıı.

4. TRANSPEDiKÜLERVİnaı,ıB:
a, ViÜ çaplan; hem monoıtsia'| hem de poÜatsial olaıak 3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,2-6,5.7,0-7,5-8,0mm.
Çaplannila olmalıdıı.
b- Viila boylan: nonoaksial olaıaİ 25,30-35,40,45,50-55-60-65-70-75-80 mm po|iıtsial olarak 25-30.35.
4l0-45-50,55,60,65,70-75-80 mm boylannila olma]rilıı.
c, Lisüesis viılalg1 monoıLsial ve poliaksial olaıak ,3,5.4,0.4,5.5,0-5,5-6,0.6,2.6,6.7,0.7,5-
8,Omm.çnpında, monoatsial ve poliatgial olarak 25,30-36-4()-45-50-55-60-6ö-70-?5-80,nrı bovlannda
olna!ıdıı,
g- Polia}sial vidalar 360 ilerece rotasyon,ılO ileıece ileüasyon yapabilmeüdir.
h- Vialalaı self tapping üşli otmalıdıı.
r Viila başrannm heı iki yan,niğ ıod bağant q, şrasınila ıızel aletleri ile güçltı yakatanayı sağlayacak
çentik ve nokta girintiler o'lmalr.
i- TaŞma tepsisi içinde çap aynnıım kolaylaşaına} üzeıe heı çaptaki vitla baş, ay., renk]eıde
ıenklendiıilmiş olmalıilıı.
j, T'tlm vida ve roil kilitleme sistemleri iistten olma]ıdıı.
k- Vida kilit meLanizmag tel parça olup,(Tapered LocL)eş zq'"an'l' kilitleme ile hem oynaı baş hem de
ıoilu aynr anda kilitlemdi olmalıdıı.
l, Poliaisiyal viilalaıın toınaviita başlığ he&zagonal olmalr&ı.
n-Vidalaı çift hatvdi ve iltiştü pıofilli olna]ıdıı maksiını,ın 14,90mm otmaJıilrr.
n' Tutunumu artbınaü için üdının yiv aılım]an 3,lnm olmalı,yiv dennJjği 1.6'n,n' o]ma]ıdrı_

5. AÇILANDIRİLABİr,İn cu.ıİşrşvpnir,nN vİnA;
d Genişleyebilen üda düşiü profi[i ve çift hatveli otmalıdrı.
b) Genişleyebilen viila çaplan 5,0mm-5,5mm-6,0mn.6,5ınm.6,2,nın.7,0mın-J,Smm-$,0mn ; }9y|a1

3Orn-'den baş]ayaıak 60m-m ye kadaı 5'er nm artarak buluıma]rdır.
c) GeniŞleyebilen viita; Pedikül içinite aglmalı ve 3 Lademede aglma sağlanaJıilır. l. ILıtlemede

0,6,nm ,2. Kgdcmede l,fi) mın 3. Kademede 1,6,nın genişlemg gağlamalrdrı.
iD GeniŞleYebilen vida gü,valesi 2 faı}lr ğ ya!ı§rna sahip o]malıüı. Xorpus içintie kalan kısnr cift,

hatvdi trapeziotlal yapıda olınaJı ve spongioz kemikte mıLsiınrım tutunma saaamalıihı. Peılittıl
içinde ve Lorteks yapıila kalan La§mr kortikal ğ yap§ııa 3ahir, o[ma]ı vj pnLsiınugı tuluş
kapasitesine sıhip olmalrör.

e) GeniŞleyebilen vida peilikiil<leıı koıpusa ççiş noktasnda a9lnaJı ve açrüğnü kortekse zarar
vemeden kortika] duvaıa tutuımajı&ı.
GeniŞleyebilen üilalar tek biı d aletiyle göntterilip geıe tek bir el aletiyle istenildiğn zamaı
g}aıbrebirmelidt.
Genişleyebilen üda sisteni için öz4l olaıat yapılmış yetiili biı üniveısiteden ahnrnışi ASTM
Fl7|T ye görc statiL çehe/b".İma testi , AsTI\d Fl?17 ye göre yorulma testi, ASTM jirzgg' e
göıe fleksiyon'ekstansiyon testi (peılikiil viitalaı,bnğlanh ıosın'), A§TIvt F1798; e giire bunıJma
testi (peılikııl üila-ıod içid , ASTM F1798' e giııe bGşlut Lapatına Lapasit t€sti (pe;ikül ıidrtar.
bağlant hslDi , ASTIVI F543' e göıe *,kına momenti ve mi}ro-burulma testteri (peottı .,.ıaıar),
ASTM F543'e göre eksenel aynlna dayanımı (pulI-oud (peökül vidalal tesüerinin sonuçlan
ihale dosyısına gkle!ımgdiı.

0

c)

6 ritauyırıınonıAn :

d Rod çapı 5,5 ının ve 6,0 ınm o]_na]ıdır_
b) Rod uzunruklan 40mm den başlayıp 500 mm ye Ladaı 5 er nm artara}

op.D(:

c) Rodlann iki ucu rotasyonu kolaylaşhım a} amaoyla
Ernrc Uzman


