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TüRKiyE KAMu HA§TANELEnİ ninıiĞi
Edirne Kımu Hıstıneleri Birliğ Genel §ekreterliği

Edirne Sultın l.Murıl Devlet Hastınesi

Sayı

Konu

:79320446-93O 5q5' ...l10/20|7

Il-GILI F]RMALARA

göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Y GiNAR
idaıi ve üdü Yrd.r

l - Fiyatlara KDV dahil değildir.
2- Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonıa teslim alrnmayacaktır.
3- Fiyatlar Götürü Bedel üzerinden verilecektir,
4- Tekrıik Şartnameler ekte sunulmuştur.

Adresf"ü, Müallen l0OOl Sok No:l Yeni Toki MERKEZEDİRNE
Telefon: 2842 l455 l 0 Faks: 284212324|
E_Posta: edirnedhsatinalma@gmail.com Web: hÇ://edime.khb.saglik.gov.tr/edirne-devlet-hastanesV

İlgili Kişi : Yeliz Akay Dahili: l837

KDV Hariç TeklifSattn Alınacak Malın ,
Açıklama Miktarü Birimi Fivat TutarS.No Malın/İşin Cinsi

l Adetl
FEMORAL KOMPONENT BAĞ
KESEN (AP2230)

l Adet,| MoBiL TiBiAL KoMPoNENT
(AP2660)

AdetMOBiL BAĞ KORUYAN iNSERT
(AP2520)

Adet,1
HIGH CROSSLlNK DEEP DlSH,riBiAL iNSERT (AP2530)

l
PAl't]LLAR KOMPONENT
(AP2120)

l Adet6
CENTAMiSiNLİ BONE CEMENT
(AP3 l80)

I Adet1 sTERiL TURNiKE KiTi AP3260

KDV Hariç Genel Toplam

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı ma|zemelein alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu
alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 06.10.2017 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak

l

l

Adet5



1

3,

4-

6-

AP2230

AP2660

AP2520

AP2530

AP2420

AP3180
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Femoralcompenent
İbiaIcompenent mobil
Deep dlsh tibial insert

Hıgh crosslink deep dish tibialinsert
Patella compenent
Antibiyotikli bone cement

sterile turnike kiti

1 adet

1adet
1adet
1adet
1adet
1adet

1adet

ToTAL DlZ PRoTEzl
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İİRNE SULT 1MuRAT0
Top. or Neiat
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1-) Femoral aompenent bağ - kesen sut lodu: AP2230
a, Ürün yedi boyda olmalldlr.
b- Ürün PE in§ert'ünün omur8aslnda yüksek uy8unluk 8östermelidir.
c- Ürün sa8ittalve co.onal düzlemlerde a.ttIrIlm|ş 5tabiliıasyon sağlamalIdIr.

d- Ürünfrontalvesa8ittaleşleşme5ağ|amaİdır.
e- Ürün rotasyonel platform ,ağlamaldlr.
f- Ürün 6 derecelik ante.ior kesik ile anterior korteksi korumalld|r.

8- Ürün ekstensiyondan 1oo derecelik fleksiyona ıadar rotasYonu tek merkez ile sağlan|r
h_ AYnl enstrüman seti ile cementsiz kullanima uy8un olmalidir.Bağ kesen{ Ps) femora I komponentin rotasyonunu önlemek ve

stabilizasYonunu sağlamak için femur kondı|ıne saplanan ikiadet çlklntl (pe8)olmal|dlr, NoGhu kapall olmal|dlr.

i Femoral komponent kesi8uidi beşlive dörtlü alternatifiolmahd|r.

2-1Tİbİaı compen€nt sut Kodu: AP2260
a- Ürün Yedi boyda olmahdlr,
b- Ürün çimentolU veya çimentosuz uy8ulanabilmelidir.
c. Ürünün tibıal tepsisinin anatomik posterior şekliolmalIdIr.
d- ıJrüntlbialkeel5eçeneğivermelıdir.
e- Ürün konik tibial keeli iki late.al kanat ile velmelidir.
f- Ürün ekstensiyonda yüksek ölçüde tibialfemoral artikülasyon sağlamaİdIr.

8- Urune ameliyat esnasinda gerektiğinde tıbıaluzatma ve tibialwedgetakllabilmelidir.
3.) Hlgh oosslink- Deep dl.h tlblal lnrert sut kodu: AP2S2GAP2530

a- Ürün malzemesi uHMWPE olmalldlr.

b- Ürünün gap arahk seçeneği10- 12 - 14 - 16- 20 mm oIarak alİ boy olmalldlr.

c- Ürün anterior eklem yü2eyi extansiyon sllaslnda 5tabiliıasyon vermelidİ.

d- Ü.ün posterlor bölge artiküler lotasyon ve kayma sağlamaııdlr.

e- Ü.ünde patellar tendon için anterior champfer olmalldır.

f, Ürün medio latelal konumda kondil aras|nda boY ayan içın lateral champfel olmalıdlr.

8_ Ürün merkezde bir pe8 bulunmalldır ve bu pe8 10 derece recurvatum a izin veren artiküler stabili2asyon sağlamal|d|r.

h- Ürün üzerindeki 5oketler kondil ile aynı boyda veya bir boy büyiik, birboy küçük ile eşleşme sağlayabilmelidir.

i, Ürünlerin denemelerinin dış|nda uy8umaıa 5eti içelisinde yumuşak doku balans ölçel aleti olmaltdlr.

j- ÜrünpatellaüstündekjbaskrylazaltmalldIr.
k- Ürün taper'lanm|ş, silindirik merkeı pe8'i ile tıbial tepsinin kilit|enmesini ,ağlamahdlr,
|- Ürun deepdish insert olmalidİ.

4-)Patella aompenent sut l(odu:AP2420

a, Patella tJHMwPE den yapllm|ş olmalldlr.

b_ Pat€lla seceneğinde ilgili firma hem resurfacin8 cementsiu hem tek Pegli inlay hemde üç pe8ladome seçenekli olarak ameliYata

haıır etmelidir.

c_ Patella kesi8uıde üzerinde stoplaYlc| aparat bulunmah bu sayede istenilen kaftnhk ölçüsü ite kesim yapllabilmelidir.

s-)Antibiotikli bone cement sut Kodu|AP3180

a- Toz bileşim ste.ıl pakette,svl biIeşim §teril ampul içeri5inde olmalldlr.

b_ Aktif maddenin slv| klsmında 19,5 ml methyl metha(rylate , toz k|smlnda 30 gr. Methyl methacrylate olmalldlr.

c- 40 8r, Toz ve 20 ml. Lik sterile pakette kullanlma hazlr olmahdlr.

6-)steriıe turnİke kıt| sut Kodu:AP3250

a- Turnike kiti ste.ile pakette kullan|ma hazll4 deği§ık boyda olup tüm bacaĞ| saracak şekilde ha§taya 8iydi.ilebilen ve sterile

sahayı koruyan yapIda olmalldlr,
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