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XENOGREFT, SPONGiOZ,KURUTULMUŞ l CC

XENOGREFT SPONGİOZ KURUTULMUŞ 2 CC

ı- DENTAL IMrLANT sisrıvıi 6ir ıl rr«Nix şanrNaıvınsi

1. İmplantlann yüzey kimyası ve implant üstü dayanakları Grade4 velveya Grade5

titanyumdan olması gerekmektedir.

2. İmplant yiizey morfolojik yapısı muhtelif şekilde pürüzlendirilmiş yüzeylere sahip

olmalıdır (Ömek:Lazcr,SlA(Sandblasted and acid etch surface), SLA active,

SBM(Soluable Blasting Material),RBM(Resorbable Blasting Materia),RBT(Resorbable

Blast Texturing), STEA (Sandblasting Titanium Acid Etched) vb.) İmplantın yiizeyinde bir

kısmında veya tamamında lazerle işlenmiş bölge bulunmalıdır

3. İmplantların sadece makine işleme yüzey özelliğinde olması red koşuludur.

4. Dental İmplantın ağızda kullanımına yönelik cenahi işlemi kolaylaştıracak en az 4

muhtelif çap arahğına sahip olmahdır..
5. implant gövdesi ve dayanak bağlantısı' intemal, konik yapıda olmalı, Tüm dental

implant çaplannda Bone level (kemik seviyesi) ve eı az bir çapta tissue level

modelleri olmahdır.
6. Sistem iki farklı yükseklikte kapama vidası ihtiva etmelidir

7. Cerrahi set içerisinde rond frez veya keskin-sivri işaretleme frezi ve pilot frez

bulunmalıdır.
8. Cerrahi setler içinde, implantın hem el ile hem de fizyodispenser anguldruvası ile

yerleştirilmesini sağlayacak ara parçalar bulunmalıdır.
9. Cerrahi set içerisinde tork kontrollü rachet olmalıdır.
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10. Implant yııvası hazırlanmasında tüm implant çapları için kademeli olarak frezle
genişletme protokolü uygulanabilmelidir.Frezin çapl ve formu ile implantın çapl ve
formu arasında uyum olmalıdır.

11. İmplant, kullanım yerlerine göre en az2 adet farkh açıya sahip
(0" hariç) üst yapı (abutment) parçalarına sahip olmahdır. Tüm implant çaplarında en az
2 adet açılı abutment seçeneği (0" hariç) bulunmalıdır.

12. Teklif edilen fiyata, sunulan hizmet, yardımcı eleman desteği ile implantın uygulanması
için gerekli olan her türlü malzeme ve cerrahi ekipman clhaz|ar yüklenici tarafından
ücretsiz sağlanacaktır.

13. Teslim edilen implantlar veya parçalanrun ihtiyaç doğrultusunda birebir değişimi
gerekirse veya implantın yapıml ile ilgili herhangi bir parça ihtiyacı gerekirse, aynı
gün ve /veya en geç takip eden 2 iş günü içinde bu değişim veya ihtiyaç sağlanacaktır.

14. Istenildiği takdirde dökülebilir abutmentler firma tarafindan
bedelsiz karşılanacaktır. Geçici yükleme için bünyesinde estetik plastik abutment

bulundurmalıdır.
15. Cerrahi set içerisinde bulunan tüm parçalann implant üriinlerinin platformlarına uygun

renk ve/veya sıra ve yaz/lar|a belirtilmiş anlaşılabilir nitelikte olmalıdır. Cerrahi set

içerisinde olması gereken tüm parçalar tek bir set içerisinde sunulmalıdır.

2- DENTAL IMPLANT sİsrrıvıİ GİP 4) TEKNiK ŞARTNAMESi

1. İmplant yüzey morfolojik yapısı muhtelif şekilde püriizlendirilmiş yüzeylere sahip

olmalıdır (Ömek:Lazcr,SlA(Sandblasted and acid etch surface),, SLA active,

SBM(Soluable Blasting Material),RBM(Resorbable Blasting Material),,RBT(Resorbable

Blast Texturing), STEA(Sandblasting Titanium Acid Etched) vb.) İmplantın yüzeyinde bir
kısmında veya tamamında |azerle işlenmiş bölge bulunmalıdır

2. İmplantların yüzey kimyası ve implant üstü dayanaklan Grade4 velveya Grade5

titanyumdan olması gerekmektedir.

3. İmplantların sadece makine işleme yizey özel|iğinde olması red koşuludur.

4. İmplant gövdesi ve dayanak bağlantısı, intemal konik yapıda o]mahdır. Dental implantın

ağızda kullanımına yönelik cenahi işlemi kolaylaştıracak en düşük 3.Omm'den başlamalı en

az 5 muhtelif çap aralığına sahip olmahdır. İmplant boyu ise en az 6 mm olmalıdır.

5. Cenahi set içerisinde en az 2'şer adet paralellik pinleri ve en az 2 adet implant içi paralellik

pinleri bulunmahdır.
6. Cerrahi set içerisinde ti.im parçaların ve anahtarlann kısa, orta ve uzun altematifleri

bulunmalıdır.
7. İmplant üst yapıları (abutment) eı az 5 farklı boyda ve efl az 2 adet açıda (sıfir hariÇ)

olmalıdır.
8. Dental implant diş eti şekillendiricileri en az2 farklı boyda ve 4 farklı çapta olmalıdır.
9. İmplant ve kapama vidası birlikte veya ayn ayn olarak steril paket içerisine yerleştirilmiş,

bu steril paket de ikinci bir paket içerisine yerleştirilerek koruma altına alınmış olmalıdır.
l0. Cerrahi set içerisinde rond frez ve keskin-sivri işaretleme frezi ve pilot frez bulunmalıdır.
1l. Cerrahi setler içinde, implantın hem el ile hem de fizyodispenser anguldruvası ile

yerleştirilmesini sağlayacak ara parçalar bulunmalıdır. Bu ara parçaların uzun ve krsa

altematifl eri bulunmalıdır.
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12. Cenahi set içerisinde tork kontrolü rachet olmalıdır.
13. İmplant yuvası hazırlarımasında tüm implant çapları için kademeli olarak frezle

genişletme protokolü uygulanabilmelidir. Frezin çapt ve formu ile implanhn çapt ve
formu arasında uyrım olmalıdır.

14. Dental Implaıt üst yapı seçenekleri, hem sabit hem hareketli protezler açısından
bağlantı parçası alternatiflerine sahip olmalıdır.

16. Teklif edilen fiyata, sunulan hizmet, yardımcı eleman desteği ile implantın uygulanması
için gerekli olan her türlü malzeme ve cerrahi ekipman cjhaz|ar yüklenici tarafindan ücretsiz
sağlanacaktır.
l7. Teslim edilen implantlar veya parçalarının ihtiyaç doğrultusunda birebir değişimi

gerekirse veya implantın yapımt ile ilgili herhangi bir parça ihtiyacı gerekirse, aynı gün

ve /veya en geç takip eden 2 iş günü içinde bu değişim veya ihtiyaç sağlanacaktır.

18. Cenahi set içerisinde bulunan ti,im parçalann implant üninlerinin platformlarına uygun
renk ve/veya slra ve yazıIarla belirtilmiş anlaşılabilir nitelikte olmalıdır. Cerrahi set

içerisinde olması gereken tüm parçalar tek bir set içerisinde sunulmalıdır.

3-KOLLAJEN MEMBRAN (15X2OMM) TEKNIK ŞARTNAMESI

1. Membran uzun siireli, uygun bariyer işlevini uzun süre (12-24) hafta sürdürmelidir.
2. Doğal doku özellikleri taşımahdır.

3. Kemik ve doku rejenerasyonu ile GBPJGTR uygulamalanna uygun olmalıdır.
4. Doğal ve ince yapılı olmahdır.
5. Hem ıslak hem kuru kolay uygulanabilir olmalrdrr.

6. Rehidrasyon sonrasl yapışkan özelliği olmamahdır.
7. Üç boyutlu yaplya göre hızlı vaskülarizasyon olmalıdır.

8. Çok yönlü kuwet uygulamalarında yırtılma direnci yüksek olmahdır.

9. l5x2Omm, boyutlannda olmalıdır.
10. Horizontal ve vertikalogmetasyona uygun olmahdır.

11. Perikardıyum zanndan elde edilmelidir.

12. Ürtln hayvan kaynaklı olmalıdır. (Domuz hariç)

13. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmeli, ambalaj üzerinde ürilntin adı, başlıca teknik

özellikleri, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi,

son kullanma tarihi, lot numarasl, imalatçı firma adı ve amblemi, imalatçı firma iletiŞim

bilgileri, imalat seri numarasl, imal edildiği ülke ve içerdiği ürüne ait başlıca özellikleri

bulunduran etiketler (stiker) olmalıdır.

14. Tarutıcı tirün katalogu vb materyelleri istenildiginde sunulabilir olmalıdır. Üriinler

katalogla birebir uyumlu olmahdt.

4-KOLLAJEN MEMBRAN (20X3OMM) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Membran uzun stireli, uygun bariyer işlevini uzun süre (|2-24) hafta sürdürmelidir

2. Doğal doku özellikleri taşımalıdır.

3. Kemik ve doku rejenerasyonu ile GBR/GTR uygulamalarına uygun olmalıdır.

4. Doğal ve ince yapılı olmahdır.
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5. Hem ıslak hem kuru kolay uygulanabilir olmahdır.
6. Rehidrasyon sonrası yapışkan özelliği olmamalıdır.
7. Üç boyutlu yapıya göre hızlı vaskülarizasyon olmalıdır.
8. Çok yönlü kuwet uygulamalannda yrtılma direnci yüksek olmalıdır.
9. Ürünler 20X3Omm, bolutlarında olmalıdır.
10. Horizontal ve vertikalogmetasyona uygun olmalıdır.

11. Perikardıyum zarından elde edilmelidir.

12. Ürün halvan kaynaklı olmalıdır. (Domuz hariç)

13. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmeli, ambalaj üzerinde üri.inün adı, başhca teknik
özellikleri, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi,
son kullanma tarihi, lot numafası, imalatçı firma adı ve amblemi, imalatçı firma iletişim
bilgileri, imalat seri numarasl, imal edildiği ülke ve içerdiği ürilne ait başlıca özellikleri
bulunduran etiketler (stiker) olmalıdır.

14. Tanıtrcı iirün kataloğu vb materyelleri istenildiğinde sunulabilir olmalıdır. Ürtlnler
katalogla birebir uyumlu olmalıdır.

5-XENoGREFT sPoNcioz KURUTULMUŞ 1,0 CC (0,5 GRAM) TEKNİK ŞARTNAMESi

1. Greft materyali doğal sığr kemiğinden elde edilmiş olmalıdır.
2. Yeni kemik şekillendirmede hızlı entegre olmalıdır.

3. Uzun vadeli üç boyutlu greftstabilitesi sağlamalıdır.

4. Yabancı cisim ve enflamatuar reaksiyonu yaratmamalıdır.

5. Yüzey piirüzlü olmahdır.
6. Optimal hücre adezyonu ve abzorbsiyonu sağlamalıdır.

7. İnterkorınektif poröziteye sahip olmalıdır.

8. Güvenli ve steril olmalıdır.
9. Kolay kullanıma sahip olmalıdır.
l0. Grandilerin Partikül büyiikltikleri; 0.25 - 1.0 mm de 1.0 cc (ml) miktannda olmalıdır.

ı1. Üriinler orijinal ambalajında teslim edilmeli, ambalaj üzerinde üriinün adı, başlıca teknik

özellikleri, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi,

son kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı ve amblemi, imalatçı firma iletişim

bilgileri, imalat seri numarası, imal edildiği ülke ve içerdiği ürüne ait başlıca özellikleri

bulunduran etiketler (stiker) olmalıdır.
12. ilgili firma kullanılan materyalin partikül büyüklüğiinü hekimin isteğine göre getirmekle

},txumluour.
13. Tanıtıcı ürün kataloğu vb materyelleri istenildiğinde sunulabilir olmalıdır. Urünler

katalogla birebir uyumlu olmalıdır.

6_XEN6GREFT spoNcioz KURUTULMUş 2,0 CC (l GRAM) TEKNIK şARTNAMESI

1. Greft materyali doğal sığır kemiğinden elde edilmiş olmalıdır

2. Yeni kemik şekillendirmede hızlı entegre olmalıdır.

3. Uzun vadeli üç boyutlu greftstabilitesi sağlamalıdır.

4. Yabancı cisim ve enflamatuar reaksiyonu yaratmamahdır-
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5. Yüzey pürüzlü olmalıdır.
6. Optimal hücre adezyonu ve abzorbsiyonu sağlamalıdır
7. İnterkonnektifporöziteye sahip olmalıdır.
8. Güvenli ve steril olmalıdır.
9. Kolay kullanıma sahip olmalıdır.

l0. Granüllerin Partikül büyüklükleri; 0.25 - 1.0 mm de 2.0 cc (ml) miktarında olmalıdır.

ll. Ürünler orijinal ambalajında teslim edilmeli, ambalaj üzerinde ürünün adı, başlıca teknik
özellikleri, üretim yapılan yerin adı, steril ibaresi, sterilizasyon şekli, sterilizasyon tarihi, son

kullanma tarihi, lot numarası, imalatçı firma adı ve amblemi, imalatçı firma iletişim bilgileri,
imalat seri numarasl, imal edildiği ülke ve içerdiği ürüne ait başlıca özellikleri bulunduran

etiketler (stiker) olmalıdır.

12. Ilgili firma kullanılan materyalin partikül büyüklüğiinü hekimin isteğine göre getirmekle

yükilmlüdiir.

13. Tanıtıcı ürün katalogu vb materyelleri istenildiğinde srınulabilir olmalıdır. Üriinler
katalogla birebir uyumlu olmahdır.

GENELHUKIJMLER
1. Dental İmplantm ve parçalannın her ne sebeple olursa olsun başansız olması durumunda

ana firma tarafindan implantın l0 yıl ücretsiz yenileme teminatı noter onaylı olarak

sunulmalıdır.
2. Dental İmplantlann gerek cerrahi uygulama srrasrnda gerekse üst yap1 hazırlanması

srrasında gereken malzemeler ile ilgili l0 yıllık yedek parça ve servis destek garantisi ana

firma tarafindan noterli onaylı olarak sunulmalıdır.
3. İstenildigi takdirde geçici plastik abutmentler firma tarafindan bedelsiz karşılanacakhr.

4. Söz konusu dental implantlann uygulanmasından soffa protezin ( Sabit ya da hareketli)

yenilenmesi gerektiği durumlarda (işlem sırası veya sonraslnda) hibrit veya barlı üst

yapıları hariç, ihtiyaç duyulacak implantla ilgili malzemeler firma tarafindan bedelsiz

karşılanacaktr.
5. Teklif edilen implantlar ve cerrahi set firmanın sunacağı orijinal kataloglarında teyit

edilecektir. Katologla bire bir örtüşmeme durumunda ilgili firma değerlendirme dışı

tutulacaktır.

6. Dental implant kapama vidası, iyileşme başlığı, ölçü postu, laboratuvar analoğu ve talebe

göre açıh ya da standart abutment ve protetik ara parça tek paket olarak ek bir ücret talep

edilmeden verilmelidir. Hekim istediği takdirde operasyondan hemen sonra belirtilen

parçaların hekime teslimi yapılmahdır. Firma ölçü işleminden sonra ihale protez

laboratuvar ile ölçü parçaları için irtibat kurmalı ve gerekli parçaları laboratuvar ulaştırmak

için personel bulundurmahdır. Gecikme,, yanlış parça gönderilmesi vb sorunlar firmanın

sorumluluğundadır.
7. Teslim edilen ürünler firma garantisi altında ve sürekli değişim opsiyonunda olmalıdır.

8. Sabit ve hareketli protezler açısından ball attachment, magnet, locator (muadili) ve bar

tutucu gibi ihtiyaç duyulan protez üst yapı seçeneklerindenen az 2 seçenek sistem içerisinde

sunulmalı ve ihaledeki implant sayıslnln %lO'u kadar locator ve 0/o10'u kadar ball
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attachment ve %o10 u kadar custom abutment ihaleyi kazanan firma tarafindan ücretsiz
olarak sağlanmahdır. Teklif edilen fiyata, sunulan hizmet, yardımcı eleman desteği ile
implantın uygulanması için gerekli olan her türlü malzeme ve cerrahi ekipman cihazlar
yüklenici tarafindan ücretsiz sağlanacaktır.

9. Dental İmplant üst yapı seçenekleri,, hem sabit hem hareketli protezler açısından bağlantı
parçası alternatiflerine sahip olmalıdır.

10. İmplantların üst yapıları ( abutment) çeşitli kullanım seçeneklerine uygun olarak farkhlık
göstermeli (Birden faz|a) ve implant paketinden ayrı olarak sunulmalıdır.

11. Hem açık hem kapah kaşık implant ölçüsü almaya uygun ölçü transfer parçası sistemde

olmalıdır.
12. Cenahi set içerisinde bulunan tüm parçaların implant üriinlerinin platformlarına uygun

renk ve/veya sıra ve yazılarla belirtilmiş anlaşılabilir nitelikte olmahdır. Cenahi set içerisinde

olması gereken tüm parçalar tek bir set içerisinde sunulmalıdır.
ll. Ürtln orijinal ve steril ambalajında olmalı, her bir paketin üzerinde ürüne ait ebat bilgileri,

lot numarası, son kullanım tarihi ve sterilizasyon bilgileri yer almalı, implant ambalajları

ebat belirten kodlarla kodlanmalıdır.
14. Dental implantın en az 5 yıldır uygulanıyor olması gerekmektedir.

15. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğiintin TİTUBB Kayıt Birim Zorunluluğu kapsamında

implantlar için istemiş olduğu; Küresel Ürün numarası ( Barkod Numarası), ihaleye katılan

bayinin TİTUBB Firma Tanımlayıcısı numarasr iirünün üreticisinirı/ithalatçısınm TITUBB
Firma Tanımlayıcısı Numarasr ile implanta ait seri/lot/parti numaralarının olduğunun

bel gelendirilmesi gerekmektedir.

16. İthal implant ürünlerinin Türkiye'ye ithal eden ve pazarlamasını yapabilmesi için

bayiliğinin olması, ürünlerin lzmir'de uygulanacağından malzeme, cihaz, implant

parçalannın, teknik ve de firma yardımcı personelin kısa ve İvedilikle karşılanması için,

dağıtıcı firmaların |zmir yada Ege Bölge Bayiliğinin olduğunu belgelendirmesi gereklidir.

17. Ürünün UTS^JBB kaydı olması gerekmektedir.

18. Ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafindan düzenlenmiş üretim izni veya ithal izin belgesine

sahip olmalıdır.
19. Talep edilmesi halinde sözleşme süreci bolunca yerleşik Fizyodispenser, başlığı ve cerrahi

set ücretsiz verilmelidir.
20. İmalatçı ve yetkili temsilçinin ticari adı ve adresi, gerektiğinde; "steril" ibaresi ve

sterilizasyon metodu, "LOT" numarası parti kodu veya seri numarası, gün ay ve yıl olarak

son kullanma tarihi, gerektiğinde; "tek kullanrmlık" olduğu ibaresi, ambalajın içerigini ve

tıbbi cihazı tanımlayıcı nitelikte olan ve özellikle kullanıcıya yönelik ayrıntılı bilgiler,

gerektiğinde cihazın "in -vitro kullanımını' gösteren ifade. Özel depolama ve/veya kullanım

şartları, özel kullanım kılavuzu, 1kaz|ar ve alınacak önlemler, Radyoaktif madde iÇeren

taşlylcı kap veya tıbbi cihazlaıla ilgili Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınacak izin

teslim edilmelidir.
21. Steril üriiıırler tekli paketlerde, nonsteril üri,inler ise, temiz, partikülsüz ve ambalajı

bozulmamış olarak teslim edilmelidir.

22. yiiklenici firma, uhdesinde kalan ürtirılerin dijital resimlerini muayene kabul bİrimine

teslim etmelidir.
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23. Yiiklenici firma uhdesinde kalan ürüne ait fatura bilgilerini ürünün ihale edilen ismi ile aynı

olacak şekilde düzenlemelidir.

24. Kullanım tarihi itibariyle miadını doldurmamış olması gerekmektedir.

25. Teklif edilen ürünlere ait numuneler, ihale komisyonu tarafindan değerlendirildikten sonra

uygunluk verilecektir.
26. Hekimin gerekli görmesi durumunda freze işlemi firma tarafindan sağlanacaktır.

27. implant setinin kurum sterilizasyon ünitesinde sterilizasyon işlemi için bir gün önce firma

yetkilisi tarafindan set teslim edilecektir.
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