
+

a)
T.c.

sAĞLtr(B^xANuĞı
TürudYE KAMU EA§TANELERİ BhLİĞİ
Edinc Kııı Eııtııclırl ltlğ Gııd §c@

EdlİrC §!ıını ııı§ıt lHta Eıİııed

sayl

Konu

79320446-930 -^Ş75
Fiyat Teklifi

iLGİLİ FIRMALARA

idari

Fiyatlam KDV dahil değildir.
Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim allnmayacakİr
Fiyatlar Göturü Bedel uzerind€n verilec€kti..
Teknik Şartname ekte sunulmuşfur.
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iNAR
dür Y.d

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktan ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734
sayılı Kamu ihale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulu ile yapılacaktır, Söz
Konusu alım için KDV hafiç birim fiyat tekliflerinizi TL tlzerinden l7.t0,2ol7 saat: ll:oo'a kadar
ivedi olarak gönderrneniz hususunda; Gereğini rica ederim.

NoT
l.
2.
3.
4.

sınb Atmıcık Mılın Hıriç T.krit
s.No Mrhndşin ciDsi Mlkttn Blrlml Fiy!t Tutor

FEMORAL KOMPONENTBAĞ
KEsEN (AP2230) 2

2
FEMORAL KOMPONENTBAĞ
KoRUYAN (AP2300) 2

3
MoBlL BAGKEsEN iNsERT
HIcH cRosSLING (AP2450) 1,

4
MOBIL BAĞKORUYAN iNSERT
HIGH cRosSLlNG (AP2490) 2

5
MoBlL TiBiAL KOMPONENET
(AP2650) 2

6
PATELLAR ](OMPONENT
(AP2420J 2

7 CENTAMiSiNLİ BONE CEMENT
(AP3l80) 2
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çiMENToLU Mo8lL lNsERTL| ToTAL Diz PRoT€zi

Total diz protez J ka Ç;i].d2 i,ağl koİJya l Ve ke5en !.rplda o İalld r,

S stcm çlır]e rtOl ] ü]yg!laülabi nlelidir.

Femoral kompel]ant Cocr Ve anatomlk yaplda olmall, sağ Ve 5ol olarak ayrl İ)al/dlİ

Femoral Kompenant en az 5 (Beş) boy olmalldır

Femoral Kompenantın üstünde rotasyon Ve kaYmalarl önleVecek modüler Peg']er olmalldlr,

Sistcm heıİ anll,r nr fir§ı ct]t hem de di5tal c U tı]ng özelliğe 5nhip o]üİalldlr.

Femoral kesi a ]teİior-posterioİ Ve çapraz yuzey ke5lieri tek bir blokla, mi] nretrlk kaymalara u in VermeYecek

şekllde yapllmalldlr,

Tlbial kompena,rtlar cocr Ve universal olmalldlr.

Tiblal Kompen.l)llnrrn pojetilen in5ertle tema§ eden yi]zeyi, mikro asllrnalan en.elleüiek için parlatllmüş

Tibial Kompenal\t (eel yaplslna sahip olmalldlr.

Tibial Kompenante stem extacion ek|enebiImeIi, uzunluklar 70 Ve 100 m İ olma]ldlr,

Tjbjal Komponentin üzerinde erkek klslm olmallVe c/R in5ert hem anterior po5terlor hem de medjal lateral

Yöİde harekete lzlüı Vcı ürlelid r P/5 in5ert lse medial Ve latera harekete izin Vermelid r.

Polet len lü]sert'l.]r alka çapraz )ağl ke5en Ve koruyan 5 5te de olnlalld]r

Poletilen lnsert kallnllklar,7mın den ba§layarak, 19mm kalln lğa u]aşma]l, toplaıJl 7 boY o]nlalldlr.

Poletilen Insertler Hi8hly crosslinked UHMwPE yapl5lnda olup, etilen oksit ile steril edilmiş olma ldlr.

Polietilen ]nsert t]bial üzennde yer alan dişi kl5lmTiba komponent ü2erindekl erkek kı5ma geçerek Vec/R

inse,t hem .nt. .]ü porterioı hem de medial lateral yönde larekete izi r vermelidir p/s iı5ert ise rnedıa] ve

latelal harekete ll n vermelidir

Patellar kompenant üç peg'li Ve üç boY olmal|dlr

Tüm kompenantler ayn ayn çift kat blister ambalajda steril edllmiş olma]ldlr.

Protezin tüm paİçalarl Ultlslararasl standart Belgelenne sahip oJmalldlr. ( CE, lso)
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