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: Fiyat Teklifi

İLGiLi FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin 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 13.|0.20|7 saat: l2:00'a kadar
ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

ILGINAR
Müdür Yrdİ ş

l -Fiyatlara KDV dahil değildir.
2-Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır,
3-Fiyatlar Birim Fiyat üzerinden verilecektir.
4-Teknik Şartnameler ekte sunulmuştur.

satın Ahnacak Malln
I

v Hariç Teklif
S.No Mal!n,{şin Cinsi Açıklama Miktarı Birimi fiıy^ı Tutar

l FEMORAL KOMPONENT BAĞ
KEsEN AP2230

l Adet

2
TİBiAL KoMPONENT SABiT
AP2800 l Adet

3 İBiAL iNSERT FiX AP2560 l Adet

4
PATELLAR KOMPONENT
AP242o l Adet

5
ANTrBiYoTiKLi BoNE
cEMENTAP3180 1

KDV Hariç Genel Toplam

Adres:Fatih Mahal Iesi l0003 Sok No:t Yeni Toki MERKEZ/EDIRNE
Tetefon:2842145510 F aks:2842|2324l llgi|i Kişi :Ayşe Eldem Dahili
E-Posta: e dimedhsatinalma@gmail.com web: http://edime.khb.saglik.gov.trledime-deVlet-hastanesi/
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Adet



7- AP223o

2, AP280o

3_ AP256o
4- AP242o

5, AP318o

Teknik şartname:

Femoral compenent Bağ Kesen

Tibial compenent sabit

Tibial insert fix

Patella compenent

Antibiotikli bone cement

1adet
1adet
1adet
1adet
1 adet

1-) remonlcomp€n€nt !ıt Kodu: AP230
a, Femo.aI l(om ponent (coc.29Mo lso 583 2-4) 5tandardlnda kobalt krom materyalinden üretilmişolmah/ dlş Yüzeyipallaı, pas|anmaz öze|likt€

b, femo.al komponent anatomik olmall, femoral komPonent iç Yü.eYi kumla nm§ Ve 5ementlikullanlma uygıJn kanalla. olmahdtr.
c_ femolal dista l İesim intramedij la r olmaİ. K€si b loğu 8erekli du rı] mda tekra r keri olanağl sağlayabalme!id ir.
d- sistem uygulama setlerinde anterioİ ke§im, posterior kesim, anteriolve posterio. champfer ke9ileriiçin 5lotlu kesibloğu olmahdlr.
e_ Uygulama seti, femoral komponente 3 - ı1 d€recel€ri ara9nda valgus vemeyisağlayan aparatlan içelmelidlr,
f_ Femoralkompon€nt arka çapraz bağlıoruYan ve ke5jlmesin€ olanakveren ilıversiyona sahip olmahdll.
8_ ArıG çapra. bağln kesilme5iveya korunma'l du.umunda, aşleml€raynI uytulamave deneme setleriile yapllabilmelidİ.
h, Anatomit femoral kom ponent sağ ve so!olmak üze.e minimum 7'şel değirikboYutta olmahdlr,
i Femoral lrcm ponent 140 derece ffek§iYona olanak verecek ya plda olmalıdlr. (BağkoluYan 140, Ps 135 derece)

i, uyg!|ama seti femora l kom ponente 3 derece dlş rotasYon velebiımeye olanat §ağlaya bilmelidir.
k- Femoral *om ponent İota§yon Ve kaymalan önl€y€c€kçlklnü ve benzeli elemanla l bulundurmalldl..
l_ Uy8Ulama ,€ti çimentoruz femoral kom po nent uygulanma§na da olanak vemelidil.
m- Eİstansiyon, fleksiyon tap ölçümü medaallatelal olarak ayn aYİyapllmahdtr,
n Femoral komponent Yükeı felGiyon sağlaması için kısa poste,iol kondille.€ sahipolmahdır.
o_ Femoral komponentan delin troklea boşluğu, medio latelaldünemde 7 del€ce açlyaparak, ideal patella poziryonu için quadra(eps hareketıni

a.ttlrabilir olmalldtr.
p UYgulama 5eti yu mı]şak doııJ travmarnln ve operasyon 5lraslnda kan İayblnln azaltılmasl, çabıJk doku iyileşmesinin sağlanma§, için minjmalinvasiv

(M l05} enstrüman la.a ,ahip olmalldlr.
q 1üm femur boyla.l sistemdeki tüm tibıa boyla.yla uYumlu olmalldlr.

2-) Tibaa|.omp€nent sutKodu:AP2800
a_ Tibaalkomponent (coc129Mo l5o 5832-4 ) 9tandardlfida kobalt klom mat€ryalinden ür€tilmişolmahdlr,
b- İbial kom pon€ nt dlş yü.eyi kumlanm§ve sementli k!llanlma !ygun kanalla. olmalldll,
c- ribialkomponent tereklidurumda 5tem boyunu artrmay sağlaYacaı şekilde modüle.yapıda oımahdlr,
d- İbial komponent sabit Ve ha.eketlain5€rt UygulamaYa olan.k,ağlayan ikaaya v€,sjYona 5ahip olmalldl.,
e- Ha.eketlive sabit ins€rt uygula masl sağlaya€ak Uygulama Ve denem€ implantlan aYnl5et ile sağlanabilmelidil,

'- 
Ha.eketli tlbia l l(omponent 10de,ece 5ağa sola rotasyon sağıamahd.l,

t- Tibial İomponent, medial- lateraldüzlemde 5 ant€ro, posteriol düremd. 4 olmak üzeretoplam 9 boyutta oımalldıl,
h_ Uygulama §etige.ekligölül€cek de.e.ede posteliorslopv€ istenilen kahnİkta tibial k€si yapmaya olana k sağlamal.dIr.
l_ Tibiaı kesi apa ran ,ağ v€ soldiı medialYaklaımlı mınimalinvazav €e..ahiy€ izin ve.melidi..
i Uytulama 5€titibiaIkesiiçin eıst.amedİla.ve intramedülar uy8ulama ola nağı sağlamah. Kesibloğu gere kıi d!rumda tekra. ke§iolanağl

5ağıaYabilmelidal.
İ- İibialplatostem k.sml kenarla.lnda rotasyonU önleyicı kanatlan olmalldlr.
l Uygulama setiçim€ntosuz tibialkomponent uygulanmaslna da ola nak ve.melidir.

3-} Tlbiallnsert sut kodu: AP2550
a- İbial insen lJHMwPC l5o 5834-2 standardlnda Ve aşlnma milda.lnln aualtllmarliçin ka|§ayum sit.aı içerm€yen hammaddeden ül€tilmiş olmahdır.

b İbial ins€rt 10,16 mm kahnllğında 4 ayn kahnllkta olmalldtr.

c- Tibialinsen, arka çap.aı bağkoruyan (sabit}, bağ kesen (§abit}, bağkoluyan lhaleketli), notch boraltmadan bağ kesebilen Gabit-Yakek plofilli)
olmak ürere 4 avn versivona sahIp olmahdll.

d- Bağıoruyan sabit verriyonda, yğksekflek§iyonda ıondillerln anteriol kaymasınl enRelleyen Deep Dish tip in5€rt 5eçeneği bul!n mahdtr-

€ Bağk€r€n ve.§aYonda, femur notch keslriyaPmadan uy6ulanabilen yükseİ ProfilliUh.a co.g.U€nt tip insert seçeneği bUtunmaİdr.
f- ribialinsert femoralkompon€nt uyumutüm boylal için teçerli olmalld lr,

g, in5ert içind€ 3 delece poste.ior5lope bUlunmahdlr.

4-) P.tella ComPenent s{t xodu:AP2420

a Patellar komponent UHMWPE |5o 5834-2 standaldlnda ületilmiş olmahdr.
b- Patellar komponent 5 değişik boyutta olmahdlr.

c Uygulama setiistenilen kaknllkta patellar kesiyapmaYa ola nak ,ağlamalldr-
5-)A.tibiotikli bone .ement sut Kodu:AP3180

a- Ioı bileşim 5teril pakette,sM baleşam sterilampul içeisinde olmahdtr.

b Ahifmaddenın slvı klsmlnda 19,5 m l methYl methacrylate , toz ksmlnda 30gr. Methylmethacrylate olmaıdlr.
c, 40 gr, Tozve 20 ml. uk 9te.ile pakette kullanlma haılolmalldl..
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