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Edirnc §ultan 1.ı\'lurat Devlct llastançşi

Sayı

Konu

: 79320446-930l6399 2ll12l2017

ILGII-] F]RMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734
sayılı Kamu İhale Kanunıınun 22lf maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu
alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 2|.12.20|'7 saat: l4:00'a kadar ivedi olarak
göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Yasemin BİLGNAR
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

1- Fiyatlara KDV düil değildir.
2- Teklifler belirtilen tarih ve saatten sonra teslim alınmayacaktır
3_ Fiyatlar Götİirü Bedel iizerinden verilecektir.
4- Teknik Şaıtnameler ekte sunulmuştur.
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Satün Ahnacak Malün KDV Hariç Teklif
s.No MaIın/İşin Cinsi Açıklama Miklarü Birimi Fiyat Tutar

l
DiSTAL HUMERUS MEDiAL
PLAK (TVl950) 1 Adet

2
DISTAL HUMERUS LATERAL
PLAK (TVl950) 1 Adet

oLEKRANoN PLAK (TV l570) l Adet

4
KiLiTLi KANüLLü VİDA
(Tv2990) l Adet

2.7 MM KiLiTLi KORT1KAL VIDA
(TVl l50)

] Adet

6
3.5 MM KiLiTLi KORTiKAL VIDA
(TV l l70)

l Adet

7
3.5 MM KORTIKAL VIDA
(TVl030) l Adet

8
4.0 MM KANSELLoZ ViDA
(TV l l30)

l Adet

9
3.0 MM KANSELLoz viDA
(TV l l l0)

] Adet

KDV Hariç Genel Toplam

Aües:Fatih Mahallesi 10003 Sok No:l Yeni Toki
MERKEZ/EDİRNE
Telefon: 2842l455l0 Faks 284212324l

ilgili Kişi : Yeliz Akay Dahili:l83?
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2.4/3.Smm Ki|itli Distal Hu

T.C.

EDİRNE VALİLİĞİ

iı, sıĞr,rr MüDüRLüĞü

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi
eral Plak Teknik Özellik]eri:

1. inceliği 2.5mm(ao,5) mm, delik boşluğu t4.omm (+l) olmalıdır
2. Distal Humeral Plak|arın, lateral ve medial olmak izere 2 ayn çeşidi olmalıdır.
3. Distal humeral latera| plaklar sağ/sol olarak ayrılmalı ve 3-8 delik arası muhtelifboylarda olmalıdıı
4. Distal humeral medial plak|ar sağsol olarak ayrılmalı ve 3-9 delik arası muhtelifboylarda o|ma|ldır.

5. Distal humeral lateral plakların distal ucunda 6 adet 2.4/2.7 vida|arauyumlu yuvarlak kilitli delik ve medial plaklarm
distal ucunda 3 adet2.4/2.7 vidalara uyumlu yuvarlak kilitli delik olmalıdıı

6. Şaft vida delikleri, aynı delik içinde bir tarafı dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz, diğer tarafı tepesi yivli
vida takılabilmesi için yivli olacak şekilde kombine de]ik olmahdır.

7. Tepesi yivli vidaları plağa takabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu tomavida olmalıdır.
8. Kilitsiz vidalar plak üzerinde 30'( +5') açılanabilmelidir
9. ASTM F-136/tSO 5832-3 standardına uygun Titan}.um Gr 5(Ti6A|4V) materyalinden üretilmiş olmalıdrr.
10. İrnplantlar, metalin yorgunluk diıencini artıran ve implant yUzeyinde protein birikimini azaltan TiO, piirtlzsuz ytizey

kaplamasına sahip olacaktır.

2,4/3.Smm Kilitli Olekranon Plak Teknik Özellikleri

1. İnceliği 2.5rnm(+0,5) mm, genişliği bükme kısmında 8.0mm (+1), vida kısmında l1.Omm(+l) olmalıdır.
2. olekanon plaklar sağsol olarak ayrılmalı 3-9 delik arası muhtelif boylarda olmalıdır.
3. Ptaklar şekil verilebilmesini kolaylaştırmak için Rekonsf0ksiyon plaklarında olduğu gibi kenarlan çentikli

olmalıdır.
4. Minimal invasiv cerrahiye uygun olarak distal plak ucu inceltilmiş plofilli, sütur bağlamak için delikli olma]ı ve vida

delikleıi üzerinde kiiçük insizyonlarla vidalar plağa takılabiimelidir
5. Şafttaki vida delikleri, dinamik kompresyon yapılabilmesi için düz ve açısal stıbilite amaçlı tepesi yivli vida

takülabilmesi için rlvarlak delikli yivli olacak şekilde ayrı ayrı delik tiplerinde olmalıdır
5. Tepesi yivli vidaları plağa ıakabilmek için çakma setinde uygun kılavuzlar ve torklu tornavida olmalıdır.

7. Kilitsiz vidalar plak üzerinde 30'( +5') açılanabilmelidir.

8. ASTM F-l36/150 5832_3 standardına uygun Titan},ı]m Gr 5(Ti6Al4V) materyalinden üıetilmiş olmalıdıı
9. implantlar, metalin yorgunluk direncini artıran Ve implant yiızeyinde protein birikimini azaltan Tio, püriizsüz yuzey

kaplamasrna sahip olacaktır.
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