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l- Fiyatlara KDV dahil deAiIdir.
2- Tekliller belinilen tarih-ve saatten sonra ıeslim alınmayacaktır.
3- Fiyaılaı Göıürü Bedel üzerinden re.iı.cektİ.."' 

-'t'ullgJ4v
4_ Tekıik Şartnameler ekte sunulmuştur.

Adres:Fatih Mahallesi l000j So ni Toki MERKEZlEDiRNETelefon: 2842l455l0 Faks: 2 842l2324l
Web: hnp://edime.khb.saglik.gov.trledirne-deviet-hastanesi/

k No:l Ye

S.No Malın/İşin Cinsi Miktarl I}iriın i

Satün Alınacak Malın
Açüklama

KDV Hariç Tcklif
Fi!,at Tuta r

I

FEMORAL KoMPONENT b]Ğ
KEsEN (AP2230 Adet

2
MoBiL TiBiAa KOMPONENT
AP2660) Adet

3
MoBiL BAĞ KORUYAN iNSERT
(AP2520)

4 HiGH CRossLiNK DEEP DisH
TiBiAL iNsER,r (A P253 0) Adeı

) PATELLAR KOMPONENT
(^P2420) Ade1

6
GENTAMiSiNLi BONE CEMENT
(AP3 l80)

1 sTERiL TURNiKE KiTi AP3260 Adeı

KDV Hari Genel To lam

E-Posta: edimedhsatinaima@g mail.com

iıgili rişi : YelizAkay Dahili:l837

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin allmı 4734saYılı Kamu İhale Kanununun 22lfmaddeİine göre Doğrudan Temin Usuİü iıe yapılacakİ,.. Söz Konusualım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi İL tıre.ind"n 03.10.20t7 saat: l l:00,a kadar ivedi olarakgöndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim,

Adet

Ade1
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1_ AP2230
2. AP26ü
3, AP2520
4_ AP2530

5 AP2420
6_ AP318o
7- AP3260

ToTAL Diz PRoTEZi

1adet
1adet
1adet
1adet
1adet
1adet
1adet

Teknik şartnam€:

1-) Femoral comp.nent bağ- kesen sut (odu: AP2230
a- ürün yedi boYda olmalıdlr.
b- Ürün PE insert'ünün ornur8aslnda yüksek uygunluk 8ö5termelidir.
c- Ürün sagttalve coronal düulemlerde arttlrılmlş stabiliıa5yon sağlamaİdır.
d- Ü.ün frontalve sa8ittal eşleşme sağlamalldIr.
e- Ürün rotasyonel platform sağlamalldlr.
f- Ürün 6 derecelik anteriol kesik ile anterior korteksi korumahdll.

8- Ürün ekstensiyondan 100 derecelik fleksiyona kadar rotasyonu tek merkez ile sağlanlr

h_ Aynı enstrüman seti ile aementsiz kullanima uy8un olmalidir,Bağ ke§en(Ps) femoral komponentin rotasyonunu önlemek ve

stabilizasyonunu sağlamak için femul kondiline saplanan iki adet ç|k|ntl (peg) olmal|d|r. Nochu kapaİ olmal|dlr.

ı Femoral komponent kesi guidi beşlive dörtlü alternatifi olmahdlr.

zrİblal .ompenent sut xodu: AP2260
a- Ürün yedi boyda olmalıdır.
b- Ürün çimentolu veya çimento5uu uy8ulanabilmeıidir,

c- Ürünün tibial tepsi5inin anatomik posterior şekliolmalldlr.
d- ürün tibial keel seçe neği vermelidir.
e- Ürün konik tibial keeli jki lateral kanat ile verm€lidir.

f- Ürün ekten5jyonda yüksek ölçüde tibialfemoral artikülasyon sağlamalldır.
g- [Jrune ameliyat e5naginda 8arektiğinde t|bial uzatma ve tibialwedge takılabilmelidir.

3-)Hi8h crossllnk- De€p dlsh tlbial lnse.t sılt kodu: AP252GAP2530

a- Ürün malıemesiuHMwPE olmahdlr.

b- Ürünün 8ap araİk seçeneği to- 12- 14- 16-20 mm olarak alfu boy olmalldlr.

c- Ülün anterior eklem yüzeYi eıtansiyon !ıra5lnda stabilizasyon vermelidir.

d- Ürün posterıor böl8e artiküler rotasyon Ve kayma sağlamalldır,

e- Üründe patellar tendon için anterior champfer olmalldlr.

f- Ürün medio lateral konumda kondil alas|nda boy ayan için lateral champfer olmal|d|r.

8- Ülün merkezde bir pe8 bı]lunmalldır Ve bu p€8 10 der€ce lecurvatum a izin veren artiküler stabiliıasyon sağlamalldlr.

h_ Ürün ü,erindeki 5oketler kondil ile aynı boYda Veya bi. boy büyük. birboy küçük ile eşleşme sağlayabilmelidi.,

i- Ürünlerin denemeleİinin dlş|nda uy8umala 5eti içerisinde yumuşak doku balans ölçer aleti olmahdIr.

i Ürün patella üstündeki baskryl azaltmaIld|r.
k- Ürün taper'lanm|ş, silindirik merkez pe8'i ile tibialtepsinin kilitlenmesini 5ağlamaıdlr.
l- Ürun deepdish insert olmalidir.

4-)Patel|a €ompenent sut Koduf P2420

a- Patella UHMwPE den Yapılm|ş olmalıdlr.

b_ Patella seçeneğinde il8ili f]rma hem resufacing cementsiz hem tek pegli inlay hemde üç pe8lidome seçenekli olarak ameİiyata

hazlr etmeıidir.

c_ Patella kesi gulde üıerinde stopıayıcl aparat bulunmaİ bu saYede istenilen kallnllk ölçğ5ü ile kesim yapllabilmelidir,

9-)Antlbıotikli bone cement sut Kodu:AP3180

a- Tou bileşim steril pakette,5vl bileşim steriı ampul içeri5inde olmalldlr.

b_ Aktif maddenin slvl ktsmlnda 19,5 ml methyl methacrylate , toz klsmlnda 30 gr, Methyl methacrylate olmal|d|r,

c- 40 8r. Totve 20 ml. Lik steriIe pakette kullan|ma hazlr olmahdlr.

6)ste.lle turnlke kiti sut xodu:AP3250

a_ Turnike kiti sterile pakette kullanıma hazlr 4 değişik boyda olup tüm bacağl saracak şekilde hastaya 8iydirilebilen ve sterile

sahayı koruyan yaplda olmaİdlr.
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Femoralcompenent
Tibialcompenent mobil

Deep dlsh tibial insert

High crosslink deep dİsh tibialinsert
Patella compenent
AntibiYotikli bone cement

sterileturnike kiti


