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Sayı

Konu : Fivat Teklifi

İLGiLİ FiRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanununun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaklır, Söz
Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 26.10.2017 saat: l4:00'a kadar
ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

iNAR
idari üdür Yrd.

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.

Adres:Fatih Mahallesi l0003 sok No:1 Yeni Toki MERKEZ/EDiRNE
Telefon: 2842ı45510 Faks:2842|2324| ilgili Kişi ;Ayşe Eldem Dahili
E-Posta; edimedhsatina|ma@gmail.com Web: httpy'/edime.khb.saglik.gov.tr/ğdirne-devlet-hastanesi/
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Satın Alınacak ]llalın Hıriç Teklif
S.No NIalın/İşin Cinsi Açlklama Miktarı Birimi t'iyat Tutar

l 2

2 TlBiAL KoMPoNI]NT AP2660 2 Adet

3
TiBiAL iNsERT DEEP DisH
AP2530 2 Adet

4 llBiAL iNsERT AP2550 ,, Adet

PATELLAR KOMPONENT
AP2420 2 Adet

6
ANTBiYonKLi BoNE
CEMENTAP3l80 2 Adet

KDV Hariç Genel Toplam

FEMORAL KOMPONENT
AP2230 Adet
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TOTAL Diz PROTEZi

L- AP2230

2- 
^P26603- AP2530

4- AP2550

5- AP242o

6_ AP3180

1adet
1adet
1 adet

1adet
]. adet

1adet

Femoral component

Tibİalcomponent
Tibial insert deep dish

Tibial İnsert

Patellar component

Antibiotikli bone cement

1 FemoİalGomponent (AP2230)

a_Femoral component cr .co.Mo. alaş!mlndan lmaledilmiş olup sağ Ve 5ol olarak ayrl dizaynda olmak üzere a|tl

adet 5ize seçeneği olmalldır,

b-Femoral componentin distalinde iki det peg olmalü, anterior klsmlnda patellar componentin hareketi için kana!

bulunmalldlr.

c_Femoral component size ölçümü intramedüller rod jle anteriordan stylus yardlml ile yaplllp aynl aparat ile 4mm

ile 9mm araslnda valgus açlsl verilebilmeIi yine aynl aparat ile dlş rotasyon için posterior klsmln medialine wedge

konularak kesim hazlrlığl içİn 3 derece dlş rotasyon Verilebilmelidir.

d-Femoral component yerleştirilmesl için hazIrlanan beş kesitek 8uıde ile yapllabilmeli ve bu guıde anteriordan

extra 5abitleme koIu ile femura sabıtlenebilmeli aynlgu|de üzerinde distal kesim için 3 mm ve 8 mm iki adet kesim

5eçeneği 5unabilmelid jr.

İbial component (AP2660)

a-Tibial component keelyaplda olup gerek duyulduğunda stem extension monte edilebilmeli.

b-Tibıal component toplamda 6 size seçeneği olup gereken durumda buçuklu 5ize seçeneğj ile 11 değişik boy

seçeneği bulunmalldlr,

c-Tibial component te sabitleyici peg olup bu sayede full rotasyon engellenmelidir.

d-Tibial component jçin yapılacak kesi gulde üzerindeözel mekanazma ile posterior 5lop için 0 ile 10 derece

araslnda istenilen ayar yaplla bllmelidir.

Tibialin5ert (AP2530)

a-Tibial in5ert mobil ve deep d15h dizaynlnda cross lİnked maIzemesinden olmalıdır.

b_Tibial insert 8,10,12,15,18 mm kallnıık seçeneği olup gerekli durumlarda 20,22 mm de bulunmall Ve toplamda 7

farkll kalünllk seçeneği olmalıdır.

Tibıal in§ert (AP2550)

a-Tibial insert mobİlyaplda olup recurvatuma gitmeyi engelleyici pe8 bulunmalldlr.

b_İibial insert 8,10,12,15,18 mm kallnllk seçeneği olup gerekll durumlarda 20,22 mm de bulunmalı ve toplamda7

farkll kallnlık seçeneği olmal|dlr.

c-Tibial in5ert hlgh cros5linked Ve constralned özelliğinde olmalldIr.

Patellar comPonent (AP2420)

a-Patellar component h|gh cros5linked malzeme den olup tek ve üç pegli olarak iki değişik yaplda ve 4 değişik

boyda olmalldlr.

Antibiotikli bone cement (AP3180)

a-Antibiotık içerikli ve sterıle pakette 5lvlsı ve tozu kullanlma hazlr olmalldır.
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