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 GENEL ŞARTLAR 

1. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi 

firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin 

değişimi sağlanacaktır. 

2. Alınacak olan biyomedikal tıbbi cihazların “TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ” 3. Maddesi ‘O’ 

bendine atfen “kullanım amacına” uygun olarak üretilmiş olmalıdır. 

3. Tıbbi cihazların garanti süresinde ve bitiminden sonra yapılacak bakım anlaşmalarında yıl 

içerisinde verimli kullanımını ve çalışma performansını teşvik etmek için ve tıbbi cihazların çalışma 

sürelerini standart hale getirmek için en az %95 uptime (cihaz aktif faaliyet süresi) şartı aranacak 

ve bu sürelere ulaşılamaması halinde ulaşılamayan her süre için garanti ve bakım zamanına iki katı 

süre eklenecektir. 

4. Biyomedikal dayanıklı taşınır ve tüketim malzemelerine ait TİTUBB / ÜTS kayıtları 

bulunmalıdır. 

 

1. BONE BAĞCIKSIZ 

1.Akordeon tipi katlanmış yaklaşık 45x50 ebatlarında olmalıdır. 

2.Hijyenik disposible ve hava geçirgen olmalıdır. 

3.Kolay deforme olmamalıdır. 

4.Numunesi görülüp denenecektir.. 

5.Rengi kurum tarafından belirlenecektir. 

6. Her pakette en az 100 adet bone bulunmalıdır. 

 

2. BARKOD ETİKETİ 

1.Her bir barkod etiketi 40x90 mm ebatlarında olmalıdır. 

2.Barkod etiketler termal olmalıdır. 

3.Her bir ruloda 500’ lü sarma etiket bulunmalıdır. 

4.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

3. CIRT KELEPÇE 

1.Cırt kelepçe en az 2,5x150 mm olacak. 

2.Her pakette 100 adet olacak. 

3. Numunesi görülüp denenecektir. 

 

4. DİŞ ÜNİTİ TABLA ÖRTÜSÜ 

1.Örtünün üst yüzü sıvıyı tutabilecek; alt kısma ise kesinlikle sıvı geçirmeyecek yapıda olmalıdır. 

2. Örtünün ebatları 23x30 mm olmalıdır. 

3.Orijinal ambalajında en az 250 adetlik rulo şeklinde olmalıdır. 

4. Kullanım amacına uygun olmalıdır. 

5. Numunesi görülecektir. 

 

5. HASTA ÖNLÜĞÜ 

1.İkiyüzlü imal edilmiş ve dental kullanıma uygun olmalı. 

2.Bir yüzü su geçirmez malzemeden, diğer yüzü selülozdan yapılmış olmalı, 

3.Önlüğün yüzey alanı her hastaya yeterli genişlikte olmalıdır. 
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4.Her rulo veya pakette en az 80 en fazla 100 hasta önlüğü içeren ve her hasta önlüğü açıldığında 

hastaya bağlanacak yerinden ve hasta boynuna uygun kesitli olmalı, 

5.Ayrılacak yerleri nokta halinde kesilmiş kullanıma hazır olmalı ayrılırken düzensiz yırtılma 

oluşmamalıdır. 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

7.Hasarlı çıkan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir. 

 

6. KAĞIT HAVLULAR 

1.Kağıt çift  katlı olmalıdır. 

2.%100 Saf selülozdan imal edilmelidir. 

3.Yüksek Kalitede su emici özelliğine sahip olmalıdır. 

4.Baskısız, parfümsüz, beyaz kağıt havlu olmalıdır. 

5.Boya, klor, ağartıcı ve benzeri maddeler içermemelidir. 

6.Hastanede kullanılan fotoselli el havlusu cihazına uyumlu olmalıdır. 

7.Bir pakette 6 rulo olmalı ve her bir paket ağırlığı en az 5000 gr (+_ 100 gr)  olmalı. 

8.23 gr/m² likkağıttan imal edilmiş olmalı. 

9.Kağıt rulo havlunun eni 21cm olmalıdır. 

10.İSO veya TSE belgesine sahip olmalıdır. 

11.Sağlam ambalaj içinde olmalıdır. 

12.Numune görülecektir. 

 

7. PLASTİK BARDAK (100 LÜ PAKET) 

1.Şeffaf görünümlü olmalıdır. 

2.Bardak 180 cc hacimli olmalıdır. 

3.Bardağı tutma esnasında kolay şekil değiştirmemeli, elde tutulurken eğilip bükülmemelidir. 

4.100’lük paketler halinde olmalıdır. 

5.100’lük paketler sağlam kolilerde olmalı ve her bir kolide 3000 adet olmalı. 

6.Üretim izin belgesi olacak. 

7.Numunesi görülecektir. 

 

8. PROTEZ SAKLAMA KAPLARI 

1.Saf plastikten İmal edilmiş olmalı, koku yapmamalı 

2.Kendinden kapaklı olmalıdır(kapak gövdeye bağlantılı olacak) 

3.Kutu ağzının en geniş yeri 8.5cm (± 3 mm) uzunlukta, 7 cm (± 3 mm) genişlikte ve kapaklı 

vaziyette boy uzunluğu 5 cm (±3 mm)olmalı. 

4.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

9. TOZ MASKELERİ 

1.Endüsriyel tip toz maskesi olmalı 

2.TS EN 149 ‘a uygun olmalı( belgelendirilecektir) 

3.Toksik tozlar ve likit aerosollere karşı koruyucu olmalı 

4.Hastane ve labaratuarlarda kullanıma uygun olmalıdır. 

5. Kalsiyum Karbonat, Seramik Tozu, Çimento Tozu, Kağıt Tozu, Sülfür, Pamuk Tozu, Un, Karbon 

Tozu, Demir Tozu, Sunta Tozu, Mdf Tozu, Fiberglass Tozu, Plastik Dumanı, Organik Yağlar, Mineral 
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Yağlar, Cam Tozu, Bakır Dumanı, Aluminyum Tozu, Bakteri, Fungi, Mikrobakteri, Tüberküloz, 

Mangan Tozu, Kromaj Tozu, Platin Tozu, Metal Toz ve Dumanları, Kaynak Dumanı, Virüsler ve 

Enzimlere Karşı Koruyucu Toz Maskesi olmalıdır 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

10. AERATÖR YAĞI 500 ML 

1.Her marka aeratör, mikromotor ve piyasemenler için uyumlu sprey formunda olmalıdır. 

2.Bakım yağı ve çözücü temizleyici özellikte malzemeler içermelidir. 

3.Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl olmalıdır. 

4.500 ml. Alüminyum kutularda, uygun kullanım uçlarıyla birlikte olmalıdır. 

5.Ambalajlarında üretim tarihi ve üretici firma adı okunaklı tahribatsız ve deforme olmamış halde 

bulunmalıdır. 

6. Numunesi görülüp denenecektir. 

 

11. ANGULDURVA KAFASI BUTONLU 

1.Kurumda kullanılmakta olan anguldurvalara uyumlu olmalıdır. 

2.Frez takma çıkarma işlemi butonlu sistem ve manüel olmalıdır. 

3. 2(iki) yıl üretici firma garantili olmalıdır. 

4.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

12. DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 0 

1.Üç yanda bulunan dikişleri kullanım sırasında açılmayacak kalitede olmalıdır. 

2.Plastik malzeme yumuşak ve bayatlamayan özellikte olmalıdır. 

3.Açık kısımdaki yapışkan bölge, hasta ağzına kılıfı çekim için yerleştirildiğinde kılıfın içerisine ağız 

sıvısı kaçmayacak özellikte iyice yapışma özelliğine sahip olmalıdır. 

4.Çekim sonrası yapışkan kısımları yanlarından kolayca kopabilmesi için her iki tarafta da çentik 

atılmış olmalıdır. 

5.Kılıfın ön yüzü içerisindeki fosfor plağı görebilecek şekilde şeffaf özellikte olmalıdır. 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

13. DENTAL FOSFOR PLAK KILIFI NO : 2 

1.Üç yanda bulunan dikişleri kullanım sırasında açılmayacak kalitede olmalıdır. 

2.Plastik malzeme yumuşak ve bayatlamayan özellikte olmalıdır. 

3.Açık kısımdaki yapışkan bölge, hasta ağzına kılıfı çekim için yerleştirildiğinde kılıfın içerisine 

ağız sıvısı kaçmayacak özellikte iyice yapışma özelliğine sahip olmalıdır. 

4.Çekim sonrası yapışkan kısımları yanlarından kolayca kopabilmesi için her iki tarafta da çentik 

atılmış olmalıdır. 

5.Kılıfın ön yüzü içerisindeki fosfor plağı görebilecek şekilde şeffaf özellikte olmalıdır. 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

14. DENTAL FOSFOR PLAK NO:0 (2.2 CM X 3.1 CM) 

1.Teklif edilecek filmler kurumumuzda mevcut bulunan DÜRR DENTAL marka fosfor plak 

tarayıcısına uyumlu olmalıdır. 
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2.Fosfor plak ince, esnek ve kablosuz olmalıdır. 

3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensor yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır. 

4.Çocuk boyutu en fazla 22x41 mm olmalıdır. 

5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır. 

6.Fosfor plakların çözünürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır. 

7.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular 

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

8. Fosfor plak gün ışığı ortamında kullanılabilmelidir. 

9. En az 1000 film çekebilme kalitesinde olmalıdır. 

10.Fosfor plak kullanılmadığı zaman özel kutusu içerisinde muhafaza edilir şekilde olmalıdır. 

 

15. DENTAL FOSFOR PLAK NO:2 (3 CM X 4 CM) 

1.Teklif edilecek filmler kurumumuzda mevcut bulunan DÜRR DENTAL marka fosfor plak 

tarayıcısına uyumlu olmalıdır. 

2.Fosfor plak ince, esnek ve kablosuz olmalıdır. 

3.Fosfor plaklar esnemesinden dolayı sensor yüzeyi kırılmayacak yapıda olmalıdır. 

4.Erişkin boyutu en fazla 31x41 mm olmalıdır. 

5.Fosfor plakların aktif alanı %100 olmalıdır. 

6.Fosfor plakların çözünürlükleri en az 17 lp/mm olmalıdır. 

7.Satın alma komisyonuna ürünün numunesi veya broşürü olmadan yapılan başvurular 

DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR. 

8. Fosfor plak gün ışığı ortamında kullanılabilmelidir. 

9. En az 1000 film çekebilme kalitesinde olmalıdır. 

10.Fosfor plak kullanılmadığı zaman özel kutusu içerisinde muhafaza edilir şekilde olmalıdır. 

11.Fosfor plak + 2 no özelliğinde olmalıdır. 

 

16. DENTAL FREZ KUTUSU (CAM PETRİ KUTUSU) 

1.Camdan ve kapaklı olmalıdır. 

2.Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 

3.Boyutları kurum tarafından belirlenecektir. 

4.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

17. DENTAL FREZ KUTUSU (METAL PETRİ KUTUSU) 

1.Kapaklı yüksekliği 1,5 cm den fazla olmamalıdır. 

2.Dental kullanım için uygun olmalı ve delikli olmalıdır. 

3.Petri kutusunun kendi orijinal kapağı olmalıdır. 

4.Otoklavda steril edildiğinde paslanmamalıdır. 

5.Petri Kutusu paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve korozyona karşı dirençli olmalıdır. 

6.Petri Kutusu otoklavda sterilize edilebilmelidir. 

7-Petri Kutusunun kapağı da petri kutusu ile aynı özellikleri taşımalı ve petri kutusu ile uyumlu bir 

şekilde kapanmalıdır. 

8.Petri kutusunun polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır. 

9.Numunesi görülüp otoklavda denenecektir. 
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18. DİŞ ÜNİTİ IŞINLI DOLGU CİHAZI LED TİPİ 

1.Led ışıklı olmalı, kablosuz ve şarjlı olmalıdır. 

2. LED lambası en az 100.000 saat garantili olmalıdır. Şık ve basit dizaynı olmalıdır. 

3.Lityum iyon pili olmalı ile çalışabilmelidir. 

4.Zaman ayar düğmesi ve başlama/durdurma düğmesi olmalı. 

5.Fiber optik ucu 134 ºC de otoklavda steril edilebilmelidir. 

5.DC 110V-220v 50/60 Hz. Çalışmalıdır. 

6.El parçası üzerinde 5 er saniye aralığında zaman ayarı yapılabilmelidir (5-10-15-20 gibi)  

7.Tam zamanlı yüksek, ışın gücü zamanla artan ve kesikli güç veren seçenekleri olmalı ve kolayca 

ayarlanabilir olmalıdır. 

8. En az 2 yıl üretici firma garantili olmalıdır. 

9.Işık Gücü en az 1200 Mw olmalıdır. 

10.Tam dolu şarjla en az 500 kez 10 saniye ışınlama yapabilmelidir. 

11. Cihaz dış yüzeyi pürüzsüz, iyi cilalanmış, koku yapmayan malzemeden üretilmiş olmalıdır. 

12. Dezenfektanlardan etkilenmemelidir. 

13. Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

19. EL ALETİ VE CİHAZ YÜZEY DEZENFEKTANI ALDEHİTSİZ SIVI 1 LT 

1.Ürün hızlı etkili, sprey tıbbi cihaz ve ekipman yüzeyleri için dezenfektanı olmalıdır. 

2.Ürün, alkol, aldehit ve fenol İçermemelidir. 

3.Hoş ve taze kokulu olmalıdır. Kullanım esnasında gözleri yakmamalıdır. Malzemeler üzerinde renk 

solması veya boyaması yapmamalıdır. 

4.Diş hekimliği cihaz ve aletleri; frez uçları, aeretör başlıkları, LCD monitörler vb. gibi sıklıkla el ve 

cilt temasının olduğu alanlar da kullanılabilmelidir. 

4.Ürün kullanıma hazır olmalıdır.Bakterisid, fungusid, virusid etkili olmalı, 1 dakika içinde %100 

etkin olduğunu bakteriyolojik testler neticesinde ispatlamış olmalıdır. Bu hususlar firma tarafından 

belgelendirilmelidir. 

5.Ürün ambalajı püskürtme İşlemini kolayca yapabilecek bir püskürtme ventiline sahip olup, her 

ürüne 1 adet olmak üzere verilmelidir. 

6.Ürün kapalı alanlarda bile kullanıldığında toksik etkisi bulunmamalıdır. 

7.Ürün 1 litrelik orijinal ambalajında olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek 

nitelikte saydam kaplarda olmamalıdır. 

8.Raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibariyle üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay 

geçmiş olmalıdır. 

9.Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu,lot 

numarası, üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır. 

10.İdarenin gerekli gördüğü hallerde ürünün nitelik ve içeriğini tespit etmek üzere Refik Saydam 

Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığından ürün analizi İstenecek, analiz bedeli firmaya ait olacaktır. Analiz 

nedeni ile eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır. 

11.Orijinal ve Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. 

12.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

20. ENDODONTİK MOTOR ANGULDURVA KAFASI BUTONLU 

1.Kurumumuzda kullanılan NSK marka endodontik mikromotorlara uygun olmalıdır. 
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2.Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

21. ŞALOMA / MEŞALE / TORCH / ÇAKMAK EL TİPİ 

1.Kolayca doldurabilme özelliğine sahip olmalıdır. 

2.Üzerinde açma kapatma düğmesi bulunmalıdır. 

3.Üzerinde gaz miktarının azaltılıp arttırıldığı ayar düğmesi bulunmalıdır. 

4.Üzerinde çıkan alevin sabit bir şekilde çıkmasını sağlayan sabitleyici bir düğme bulunmalıdır. 

5.Alev çıkış bölümü plastik olmamalıdır. 

6.Üzerinde gerekli uyarıları barındıran etiketi olmalıdır. 

7.Bütan gazı ile çalışmalıdır. 

8.Orjinal kutusunda olmalıdır. 

9.Alevi muntazam çıkmalıdır. 

10.3 (üç) adet yedek gaz tüpü ile beraber verilmelidir. 

1.Gaz tüpünden microtorcha rahatlıkla gaz dolumu yapılabilmelidir. 

12.Dental kullanım İçin uygun olmalıdır. 

13.Alevin şekli ayarlanabilmelidir. 

14.Her bir torch un yanında en az 270 ml’ lik 1 (bir) adet gaz verilmelidir. 

15.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

22. AĞIZ SPATÜLÜ 

1.Dental kullanıma uygun ve her iki tarafı ağız spatülü olarak kullanılabilmeli, kalınlık kesiti ince 

olmalı, 

2. Paslanmaz ve korozyona karşı dirençli çelikten üretilmiş olmalıdır. 

3. Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, üzerinde marka ve kodu yazılmış olmalı, 

4. Tekli orijinal ambalajında olmalıdır. 

5. Aletin polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır, mat olmamalıdır. 

6. CE ve ISO belgeli olmalıdır. 

7. Numunesi görülecektir uygun bulunması halinde alımına karar verilecektir. 

8.Hijyenin sağlanabilmesi için üzerinde girinti çıkıntı olmamalı, 

9. Aletin sap kısmı kontrolü kolaylaştırması açısından köşegen yapılı olmalı 

 

23. AMALGAM FULVARI 

1.(Ni-Cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun ve her iki tarafı amalgam fulvarı olarak kullanılabilmeli, 

3.Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, üzerinde marka ve kodu yazılmış olmalı, 

4.Aletin polisajı düzgün yapılmış olmalı, hijyenin sağlanabilmesi için üzerinde girinti çıkıntı 

olmamalı, 

5. Aletin sap kısmı kontrolü kolaylaştırması açısından köşegen yapılı olmalı 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

24. AYNA BAŞI 

1.(Nİ-cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, standart ayna saplarına uygun olmalı 

2.Dental kullanıma uygun, muhtelif çaplarda en az 10' luk orijinal ambalajında olmalıdır. 
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3.Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, üzerinde marka ve kodu yazılmış 

olmalıdır.(Numuneler otoklavda denenecektir.) 

4.Ayna çerçevesi aynayı tam olarak sarmalı, ayna çerçeve içinde sallanmamalı ve dönmemelidir. 

5.Boyutları kurumuzca belirlenecektir. 

6.Numunesi görülüp, denenecektir. 

 

25. AYNA SAPI 

1.(Ni-cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun ve basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalıdır. .(Numuneler 

otoklavda denenecektir.) 

3.Üzerinde marka ve kodu yazılmış olmalı, 

4.Üzerinde temizliği zorlaştıracak girintili çıkıntılı alanlar olmamalı, tutmayı kolaylaştırmak için 

köşegen yapıda olmalı, 

5.Numunesi görülüp denenecektir. 

6.Aletler paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından en az 2 yıl garantili 

olmalıdır. 

 

26. BRİNİSUVAR (BURNİSHER) 

1.(Ni-cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, mat olmamalı 

2.Dental kullanıma uygun ve her iki tarafı burnisher olarak kullanılabilmeli, 

3.Burnisher uçları yumurta şeklinde İnce ucu sivri olmalı, tombul ve künt olmamalı, 

4.Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, üzerinde marka ve kodu yazılmış olmalı, 

5.Aletin polisajı düzgün yapılmış olmalı, hijyenin sağlanabilmesi için üzerinde girinti çıkıntı 

olmamalı, 

6. Aletin sap kısmı kontrolü kolaylaştırması açısından köşegen yapılı olmalı 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

27. DAVYE 

2.Davye tipleri kurumumuzca belirlenecektir. 

3.İş çekim davyeleri paslanmaz çelikten standartlarda tanımlanan tipte  olacaktır. 

4.Her davyenin üzerinde markası ve katalog numarası, silinmeyecek şekilde belirtilmiş olacaktır. 

5.Davyelerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olacaktır. Mat olmamalıdır. 

6.Davye eklemleri yuvalarına tam oturmuş ve boşluğu olmayan şekilde olacak ve dairesel eklem 

şeklinde olacaktır. 

7.Davyelerin uç kısımları düzgün, atravmatik, tutucu yüzeydeki oluk veya kafes formu pürüzsüz 

olacaktır. 

8.Davyelerin şekli dişlerin anatomik yapısına uyum gösterecek, dişleri zedeleyebilecek sivri 

oluşumlardan arınmış olacaktır. 

9.Teklif edilen davyelerden en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından alınmış Vickers 

uygunluk raporu  (TS EN lSO 6507-1 HV10) ve korozyona uğramadığına dair noter onaylı olarak 

belgelendirilmeli ve raporda Vickers ve korozyon testine tabi tutulan ürünün türü, markası ve katalog 

numarası belirtilmelidir. 

10.Teklif edilen davyelerden en az biri için yurtiçi üniversitelerin ilgili kurumlarından alınmış 

Rockwell uygunluk raporu  ( TS 140 EN ISO 6508-1 ) ve korozyona uğramadığına dair  (TS 5172 
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Bakır sülfat ) raporu ile noter onaylı olarak belgelendirilmeli ve raporda Rockwell ve korozyon testine 

tabi tutulan ürünün türü, markası ve katalog numarası belirtilmelidir. 

11.Numunesi görülüp denenecektir ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

12.Aletler paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından en az 2 yıl garantili 

olmalıdır. 

 

28. EKSKAVATÖR 

1.(Ni-cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun ve her İki tarafı exkavatör olarak kullanılabilmeli, 

3.Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, Üzerinde marka ve kodu yazılmış olmalı, 

4. CE veyaİSO belgeli olmalıdır. 

5.Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

6.Aletler paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. 

 

29. ELEVATÖR BEİN 

1.Elevatörler paslanmaz çelikten standartlarda tanımlanan tipte  olacaktır. 

2.Her elevatörün üzerinde markası ve katalog numarası, silinmeyecek şekilde belirtilmiş olacaktır. 

3. Elevatörlerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olacaktır. 

4. Elevatörlerin uç kısımları düzgün, yuvarlatılmış, atravmatik formda olacaktır. 

5.Elevatörlerin her tipi her türlü sterilizasyon şartında paslanmayacak yapıda olup standartlarda 

belirtilen korozyon testine uyarlık  gösterecek ve bu durum belgelenecektir. 

6. Elevatörlerin her tipi ayrı ayrı standartlarda belirtilen dayanıklılık testine uyarlık gösterecek ve bu 

durum belgelenecektir. 

7. Numarası muayene komisyon tarafından seçilecektir. 

8. Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

30. KROŞE PENSİ 

1.Kroşe pensleri paslanmaz çelikten standartlarda tanımlanan tipte  olacaktır. 

2.Her pensin üzerinde markası ve katalog numarası, silinmeyecek şekilde belirtilmiş olacaktır. 

3.Penslerin polisajı düzgün ve pürüzsüz olacaktır. 

4.Pens eklemleri yuvalarına tam oturmuş ve boşluğu olmayan şekilde olacak ve dairesel eklem 

şeklinde olacaktır. 

5.Penslerin uç kısımları düzgün, atravmatik, tutucu yüzeydeki oluk veya kafes formu pürüzsüz 

olacaktır. 

6.Pensler her türlü sterilizasyon şartında paslanmayacak yapıda olup standartlarda belirtilen 

korozyon testine uyarlık  gösterecektir. Uygunluk raporları ihale dosyasına konacaktır. 

7.Pensler ayrı ayrı standartlarda belirtilen dayanıklılık testine uyarlık gösterecektir. Uygunluk 

raporları ihale dosyasına konacaktır. 

8.Numunesi görülecektir. 

 

31. LANGENBECK EKARTÖRÜ 

1-Paslanmaz çelikten imal edilmiş ve ileri teknoloji ürünü olmalıdır. 

2-Aletler ambalaj içerisinde olmalıdır. 

3-El aletleri 135 º C ( yüz otuz beş) de otoklavda steril edilebilir özellikte olmalıdır. 
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4-El aletlerinin polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır. 

5.Ekartör langerbeck model olmalıdır. 

6. Sapın orta kısmında parmakla tutmak için delik bulunmalıdır. 

7-Alet sapları tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olacak ancak alet temizliğini zorlaştıracak 

kadar yiv veya pütür içermeyecektir. 

8.Aletler paslanmaya, korozyona ve kırılmaya karşı üretici firma tarafından en az 2 yıl garantili 

olmalıdır. 

9.Her türlü dezenfektan solüsyonuna uygun olmalıdır. 

10.Muhtelif formlarda olmalı ve formları komisyon tarafından seçilecektir. 

11.Numunesi görülüp denenecek uygun bulunması halinde alınacaktır 

 

32. PRESEL 

1.(Ni-Cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun olarak kullanılabilmeli, 

3.Kanat bağlantı yerleri, indüksiyon baskı olmalı, 

4.Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, numuneler otoklavda test edilecektir 

5.Presel uç kısımları tam olarak karşı karşıya gelmeli,kapatıldığında tutucu yüzeylerin tamamı  temas 

etmeli, 

5.Numunesi görülüp denenecek uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

33. SİMAN FULVARI 

1.(Ni-Cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun ve her iki tarafı siman fulvarı olarak kullanılabilmeli, 

3.Basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, 

4.CE ve İSO belgeli olmalıdır. 

5. Numunesi görülüp denenecek uygun bulunması halinde alınacaktır 

 

34. SOND 

1.(Ni-Cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun ve basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı,numune otoklavda 

denenecektir. 

3.Sond ucu orak tipli olmalı, 

4.Sap kısmı kolay temizlenebilmesi için tırtıklı yüzey içermemeli, 

5.Sap kısmı kullanım kolaylığı açısından köşegen yapıda olmalı, 

6.CE ve İSO belgeli olmalıdır. 

7. Numunesi görülüp denenecek uygun bulunması halinde alınacaktır 

 

35. ALVEOLİT(KURU SOKET) TEDAVİ MACUNU 

1.Kuru diş çekim yuvalarının(drysocket) tedavisinde kullanılabilmelidir. 

2.Alveolit tedavisinde kullanılabilmelidir. 

3.İçeriğinde iodoform ve eugenol bulunmalıdır. 

4.En az 10  gr.lık kutularda olmalıdır. 

5.Orjinal prospektüsü ve Türkçe kullanma talimatı olmalıdır. 

6.Numunesi görülüp denenecek uygun bulunması halinde alınacaktır 
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36. AMALGAM KAPSÜL  %70 GÜMÜŞ ORANI NO:1 

1.Aşınmaya karşı yüksek dirence sahip olmalı, 

2.İzole edilmiş kapsül içinde kullanıma hazır olmalı, 

3.Orijinal ambalajında rutubet geçirmeyecek şekilde kapatılmış olmalı, 

4.Amalgamatörde karıştırılınca amalgamda aranan özellikleri verecek, homojen bir kütle halinde 

gelmeli, 

5.Hekime yeterli çalışma zamanı vermeli, 

6.Gamma 2 fazı içermemeli, 

7. En az %70 gümüş, en az   %12 Bakır içermelidir 

8.Çinko içermemelidir. 

9. Amalgam karıştırıldıktan sonra içerisindeki zardan kolayca ayrılmalı, 

10.Amalgam cıva oranı %45-53 aralığında olmalı 

11.Amalgam partikül şekli talaş ve küresel karışım şeklinde olmalıdır. 

12. Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

13.Ürünün MSDS( Güvenlik bilgi formu) olmalıdır. 

 

37. AMALGAM KAPSÜL  %70 GÜMÜŞ ORANI NO:3 

1.Aşınmaya karşı yüksek dirence sahip olmalı, 

2.İzole edilmiş kapsül içinde kullanıma hazır olmalı, 

3.Orijinal ambalajında rutubet geçirmeyecek şekilde kapatılmış olmalı, 

4.Amalgamatörde karıştırılınca amalgamda aranan özellikleri verecek, homojen bir kütle halinde 

gelmeli, 

5.Hekime yeterli çalışma zamanı vermeli, 

6.Gamma 2 fazı içermemeli, 

7. En az %69,5 gümüş, en az   %10 Bakır içermelidir 

8. Amalgam karıştırıldıktan sonra içerisindeki zardan kolayca ayrılmalı, 

9.Amalgam cıva oranı %45-53 aralığında olmalı 

10.Amalgam partikül şekli talaş ve küresel karışım şeklinde olmalıdır. 

11.Numunesi görülüp klinikte denenecektirvenumune deneme sonucu kurumun 

beğenisidoğrultusunda alımına karar verilecektir. 

12.Ürünün MSDS( Güvenlik bilgi formu) olmalıdır. 

13.Her bir kutuda en az 50 adet kapsül bulunmalıdır. 

 

38. AMALGAM ZIMPARASI DÜZ 

1.12’lik paketler halinde ve standartlara uygun olmalıdır. 

2. Kullanım amacına uygun, bir tarafı düz diğer tarafı pürüzlü şekilde olmalıdır. 

3 Orijinal ambalajında paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. 

4. Zımparanın boyu en az 15 cm, eni 3-5 mm arasında ve uygun incelikte olmalıdır. 

5. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 

6. Korozyona uğramamalıdır. 

7. Numunesi görülecektir. 
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39. ARAYÜZ ZIMPARA KOMPOZİT İÇİN 

1.Bir tarafı ince bir tarafı kalın grenli yapıda, 

2· Kolay kopmayan, selüloit bant üzerinde tek taraflı zımparalar halinde, grenleri 

alüminyum oksit olacaktır. 

3· Zımpara üzerinde ara yüzeylere girebilmesine olanak sağlayacak zımpara 

partiküllerinin bulunmadığı kısa bir alan olacaktır. 

4· Boyu en az 17 cm , eni en az 4. mm. Ve en az 100’lük kutularda olmalıdır. 

5. Numunesi görülecektir. 

6. Her bir pakette en az 100 adet zımpara bulunmalıdır. 

 

40. ARTİKÜLASYON KAĞIDI, MAVİ 

1)Orijinal ambalajında olmalıdır. 

2)Bir kutuda 300 Blatt olmalıdır. 

3)En fazla 200 mikron kalınlığında bir yüzey mavi bir yüzey kırmızı olmalı 

4. Düz biçimde olmalıdır. 

5)Tükürükten etkilenmemeli kolay deforme olmamalıdır. Her adette 12 yaprak olmalı ve kolay 

dağılmayacak şekilde tutturulmuş olmalıdır. 

6)Numunesi görülüp, denenecektir. 

 

41. ASİT JEL HAZIRLAYICI ŞIRINGA TİP 

1.3 ml ‘lik şırıngalar içerisinde mavi renkli olmalıdır. 

2. % 35-37 ‘lik fosforik asit polimeri içermelidir. 

3. Paket içeriğinde muhtelif ebatlı en az 20 adet uygun enjektör ucu bulunmalıdır. 

4.Visköz olmalıdır. 

5.Şırıngada asit görülebilmelidir. 

6. Numunesi görülüp denenecektir. 

 

42. ATRAVMATİK İPEK NO:3/0 20 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM 

1.İpek İplikler siyah örgülü ve saf ipek olmalıdır. 

2.İpek iplikler steril olmalıdır. 

3.İpliklerin boyları 75 cm den kısa olmamalıdır. 

4.İpek ipliklerin iğneli modellerinde ipeklere bağlı İğneler, krom -nikel veya paslanmaz çelikten 

üretilmiş ve sağlam tespit edilmiş olmalıdır. Sütur atma sırasında bükülmemeli, kırılmamak ve işlem 

süresince keskinliğini korumalıdır. 

5.İpek iplik kutuları üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. Teslim tarihinden İtibaren en az 2 

yıl kullanma süresi olmalıdır. Ayrıca İmalatçı firmanın ticari adı ve/ veya kısa adı, İğne cinsi, adedi 

ve mm olarak iğne boyu, İğne büyüklüğü 1/1 oranında, Sütürün kalınlığı (E.P ve U.S.P olarak), 

uzunluğu ve rengi, Steril ibaresi, sterilizasyon metodu, Her kutunun üzerinde sahip olduğu kalite veya 

güvenlik işareti ve lot numarası, İplik kalınlıkları iç ambalajlar üzerinde de ( E.P ve U.S.P olarak) 

yazılı olmalıdır. 

6.Ürünlerin ambalajları her aşamada alet kullanımına gerek duyulmaksızın elle kolaylıkla 

açılmalıdır. Ürünle ilgili bilgiler İç ve dış ambalaj üzerinde baskı olarak bulunacaktır, yapıştırma etiket 

kabul edilmeyecektir. 
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7.Süturlar kurum tarafından ihtiyaca göre çeşitli ebatlarda ve değişik iğne kesitlerine göre 

belirlenecektir. 

8.Suturlar işlem esnasında kolay kopmamalıdır. 

9.Numunesi görülüp denenecektir uygun görülmesi halinde alınacaktır. 

10. Bir kutuda en az 12 adet sutur olmalıdır. 

 

43. BONDİNG FIRÇASI 

1.Orjinal plastik kutusu içinde olmalı, 

2.Kutusunda 100 adet bulunmalı 

3.Aplikatör kutudan pratik ve kolay bir şekilde içindeki diğer aplikatörlerin kontamine olmasını 

önleyecek şekilde çıkabilmeli, 

4.Aplikatör plastik çubuk şeklinde olmalı ve ucunda sünger kısmı bulunmalı, 

5.Aplikatörün çubuk kısmı uygulama kolaylığı bakımından değişik açılarda eğilip bükülmeli, 

6.Üzerinde markası ve imal yeri yazılı olmalı, 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

44. CAM İYONOMER DOLGU MADDESİ 

1. 1/1 toz likit oranında karışmalı, ölçeği içinde olmalı 

2. Toz ve sıvı kısım birlikte paketlenmiş olmalı 

3 Toz ve sıvı kısmı içeren şişelerin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bulunmalı 

4.En az 2 yıl raf ömrü olmalı 

5.Kullanım amacına uygun olmalı 

6. Cam iyonomer formuna uygun olmalı 

7. Florid açığa çıkarmalı 

8. Biyo uyumlu olmalı 

9. Prospektüsü olmalı 

10. En az 8,5g toz, en az 10 ml likid ihtiva etmeli 

11.Karıştırma süresi en fazla 30-45 sn, çalışma süresi en fazla 5-6 dk. ağızda donma 

süresi en fazla 2-3 dk. olmalıdır. 

12. Temizlik işlemleri için donma süresi en fazla 15 dakika olmalıdır. 

13. Son kullanım ambalaj üzerinde bulunmalı 

14. Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. 

15.Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

 

45. ÇELİK FREZ ROND CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN 

1.Otoklavda steril edilebilmelidir, her türlü sterilizasyon şartlarında paslanmamalı, kolay deforme 

olmamalı, kırılmamalı ve korozyona uğramamalıdır. 

2.Kesici kısımlar kemik ve dişi rahatlıkla kesecek şekilde özel yapılandırılmış  olmalıdır. 

3.Ebat ve çeşitlerine göre miktarları ihtiyaca göre İdarece belirlenecektir. 

4.Paslanmaz çelikten mamül olup piyasemene uyumlu olmalıdır. 

5.Tekli paketlerde olmalı, üzerinde model ve lot numaraları yazılı olmalıdır. 

6.Muhtelif ebat ve formlarda ihtiyaca göre seçilecektir. 

7.Numunesi görülüp, cerrahi servisinde denenecektir. 
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8. Alınacak olan tıbbi sarf malzemenin miadının dolmasına 3 (üç) ay kalan ürünlerin tedarikçi 

firmaya bildirilmesi ile tedarikçi firma tarafından fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmeksizin 

değişimi sağlanacaktır. 

 

46. ÇİNKO FOSFAT SİMAN 

1.Tozu çinko oksit, magnezyum oksit içermeli. 

2. Likit kısmı ise fosforik asit, çinko-alüminyum fosfat içermeli. 

3.Kalıcı dolgularda kaide maddesi olarak kullanılabilmelidir. 

4.Toz ve likit kolay karıştırılabilir ve homojen kıvamda olmalı, topaklanma yapmamalıdır. 

5.En az 80gr.toz ve en az 55 gr.likit içermelidir. 

6. Basınca dayanımı en az 90 MPa olmalı 

7. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

 

47. ÇİNKO OKSİT ÖJENOL SİMAN 

1. Toz en az 30 gr. olmalı 

2.Likit en az 20 ml. Olmalı 

3.Ağız içi çalışma süresi 2dk yı geçmemeli, 

4.Karışım oranı ağırlıkça en fazla 5:1 olmalı, 

5.Sertleşme süresi en fazla 5dk olmalı, 

6. Orijinal ve Türkçe kullanma kılavuzları olmalıdır. 

7. Ürün güvenlik bilgi formu olmalı, 

8.Karıştırıldığında homojen bir yapıda olmalı, pürtüklü yapıda olmamalı, 

9.pH sı 7-8 olmalı, 

10.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

48. DENTAL AHŞAP KAMA TÜM BOYLAR 

1.Ahşap koni şeklinde dolgu yapımında ara yüzde matriksi şekillendirmek üzere tasarlanmış 

olmalıdır. 

2. Boyları kurum tarafından belirlenecek olup, kutu kolay açılıp kapanabilir olmalı, israfa neden 

olmamalıdır. 

3.Hijyenik şekilde kullanıma uygun en az 100 lük kutularda olmalıdır. 

4. Kolay deforme olmamalıdır. 

5.Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

49. DENTAL BEYAZ ALÇI 

1. En az 30 Kg’lık nem ve hava geçirmeyen orijinal ambalajında olmalıdır. 

2. Beyaz olmalıdır, yabancı partikül içermemelidir. 

3. Toksik ve lifli materyal içermemelidir. 

4. Ph’sı 5.5 olmalıdır. 

5. Dental kullanım için uygun olmalıdır. 

6. Kokusuz doğal beyaz renkli ve nötr elektrikli olmalıdır. 

7. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 
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50. DENTAL POMZA 500 GR. 

1.Protez polisajına uygun grende olmalıdır. 

2. Sulandırılarak tekrar tekrar kullanılabilmelidir. 

3. 500 glık paketler halinde olmalıdır. 

4. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

51. DENTAL SAKŞIN (TÜKÜRÜK EMİCİ) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 

1.Plastik tek kullanımlık olmalı ve ambalajında en az 100 adet olmalıdır. 

2.İçerisinde stabiliteyi sağlayıcı tel olmalıdır. 

3.Bükülme sırasında deforme olmamalı emişi engellememelidir. 

4. Ünitlerin standart aspirasyon uçlarına adapte olmalıdır. 

5. Salyangoz tip olmayacaktır. 

6.Uç filtre kısmı kolayca çıkmamalıdır. 

7. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

52. DENTAL SERT ALÇI 1 KG. 

1. Sertlik değeri minumum 80 N / donma genleşme değeri max / 0.2 olmalı, 

2. Sabit ve hareketli protezlerin ölçüsünde model elde etmede kullanılacaktır. 

3. Su ile karıştırıldığında yoğurt kıvamında, çabuk aşınmayıp, çabuk kırılmayacak, çok geç 

donmayacak 

4.En az 1 kg ambalajlarda olmalıdır. 

5.Geliştirilmiş tipte olacak, porselen çalışmasında kullanılacak 

6.Ambalajının üstünde üretim ve son kullanma tarihi bulunacaktır. 

7.Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

8.Toza 30 ml. Su ile karıştırılmalı, en erken 3 Dk. en geç 10 Dk.'da sertleşmeli. 

 

53. DENTAL YER TUTUCU 

1. Anatomik şekilli, kullanıma hazır, yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş molar bantlar 

olmalıdır. 

2.Lehimleme esnasında oluşan ve 700  C° dereceye ulaşan sıcaklığa dayanabilmelidir. 

3.Otoklavda steril edilebilmelidir. 

4.Sağ ve sol olmak üzere ayrı üretilmelidir. 

5. Bandın iç kısmı mikro-etched olmalıdır. 

6. Çiğneme kuvvetleri karşısında dayanıklı olmalı, deforme olmamalıdır. 

7. Bantlar alınmadan önce istenilen ebatlarda seçilecektir. 

8. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

54. DENTİN PİNİ SİYAH 

1.Angılduruvada kullanılacak şekilde standart plastik alt kısmı ve çelik kolay kırılabilen pin 

kısmından oluşmalıdır. 

2. En az 12 adetlik kutular içerisinde olmalı ve kutu içerisin en az 1 adet yiv açıcı kılavuz olmalıdır. 

3.Posterior  (0.75 mm yaklaşık) ve anterior (0.6 mm yaklaşık) da kullanılmak üzere iki farklı 

kalınlıkta olmalıdır. 

4. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 
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55. DETARTRAJ FIRÇASI 

1.Detertraj pastasıyla veya pomza ile kullanıma uygun olmalıdır. 

2. Plastik esaslı kıllara sahip olmalı ve paslanmaz çelik mandrenli olmalıdır. 

3.Kullanım sırasında deforme olmamalı ve kılları dökülmemelidir. 

4. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 

5. Standart anguldruvada kullanıma uygun olmalıdır. 

6. Numunesi görülüp denenecektir. 

 

56. DÖNER KANAL EĞESİ ANGULDURVA İÇİN 

1.Eğeler (Ni-Ti) madeninden imal edilmiş olmalı, kurumda kullanılan     endodontikmikromotorlara 

uyumlu olmalıdır.  

 2.Çok eğimli olmayan bir kanalda üretici firmanın orijinal standartları doğrultusunda 2   eğe ile (2’li 

Sistem) veya en fazla 3 eğe ile ( 3lü sistem) işlem tamamlanmalıdır. 

3.Eğeler Crowndown yöntemine uygun olmalıdır. 

4.Eğelerin sorti paketleri de mevcut olmalı, istenilen renkte ( açı, uzunluk) sorti paket,   blister ya da 

tekli şekilde tedarik edilebilmelidir. Rehber yol hazırlamak için de opsiyonel bir eğesi olmalı ve 

kurumun gerekli gördüğü miktarda temin edilebilmelidir. 

5.Eğeler yeterli esnekliğe sahip olup aynı zamanda kırılmalara karşı yüksek dirençli   olmalıdır. Bu 

özellik klinikte test edildikten sonra alımına karar verilecektir. 

 6.Eğelerin teknik özellikleri orijinal broşüründe üretici veya distribütör firma internet sitesinde 

bulunmalıdır. 

7.Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

8.Sterilizasyondan sonraki kırılma dayanımı değerlendirilecektir. 

 9.Standart eğe boyunun uzunu ve kısası olmalıdır. 

10.Kırılmaya karşı dayanıklılığı artırmak için ısıl işlem görmüş eğe olmalı ve bunu gösteren gold 

renkte olmalıdır. 

11.Kesim performansını artırmak ve debrisi etkin bir şekilde kaldırmak için  kanal duvarına iki veya 

üç keskin kenar ile temas edebilen asimetrik çapraz kesite sahip olmalı. 

12. Eğeler 17/04  25/06  30/07 değişken taper açısında olmalıdır. 

13. Piyasada eğe markasının kendiyle uyumlu gutta perka olmalı. 

14. Eğeler perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemine sahip 

olmalı. 

15. Eğelerde aynı renkte lastik stoperleri olmalı. 

16.Eğeler sterilizasyon sonrasında korozyona uğramamalıdır. 

 

57. ELMAS FREZ AERATÖR İÇİN 

1. Gövde kısmı (Ni-cr) paslanmaz çelikten yapılmış olmalı, 

2.Dental kullanıma uygun, basınçlı sterilizasyona uygun üretilmiş olmalı, sterilizasyon nedeni ile 

aşınmamalı, 

3.Muhtelif boyutlarda ve çeşitlilikte olmalı(ront, fissür, arayüz, tersine konik, oklüzal, lobut, 

mercimek, tombul arayüz),siyah ve yeşil kuşaklılar yüksek aşındırma özellikte ve kalın grenli, sarı 

kuşaklılar düşük grenli ve polisaj amaçlı olacak şekilde bir skalaya sahip olmalı. 

4.Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 
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5.Aeratörde kullanıma uygun olacaktır. Yüksek aşındırma özelliğine sahip olmalı kolayca abrazyona 

ve korozyona uğramamalıdır. Elmas grenler ilk kullanımda düşüp kesiciliğini yitirmemelidir. 

6.Firma teklif edilen markanın orjinalkatoloğunu ve katologdaki tüm çeşitlerin numunelerini 

göndermelidir. 

7.Frezlerin renk, çeşit, ve boyutları kurumumuzca belirlenecektir. 

8.Frezler aeratöre kolaylıkla takılıp çıkarılabilmeli, sıkışma zorlanma yapmamalıdır. 

9. Frezler aşındırıcı yüzey ve sap kısmı bağlantı yerinden kopmamalıdır. 

 

58. ENDOBOX 

1.Emprenye edilmiş alüminyumdan üretilmiş olmalıdır. 

2.Dikdörtgen formda, kapaklı, endodonti aletleri için uyumlu, basınçlı sterilizasyona uygun 

olmalıdır. 

3.CE ve İSO belgeli olmalıdır. 

4.Numunesi görülecektir. 

5.Kapak kısmı kolay açılabilmeli, sıkışma yapmamalıdır. 

6.Ürün üzerinde markası, modeli silinmeyecek şekilde yazmalıdır. 

7.Üzerinde kanal boyu ölçmek için milimetrik cetveli olmalıdır. 

 

59. FINDIK TAMPON DENTAL 

1.Açık hali en az 15x15 cm ölçülerinde, kapalı hali yaklaşık 2 cm çapında ve 1 cm2 en az 18 tel ihtiva 

eden gaz bezinden imal edilmiş olmalıdır. 

2.Yumakların içinde doldurulmuş pamuk olmamalıdır. 

3.Gaz bezi temiz kokusuz, tozsuz ve beyaz olmalıdır. 

4.İplik kalitesi 40 S olmalıdır. 

5.Dış ambalaj üzerinde üretici firma adı, malzemenin adı, miktarı açık şekilde belirtilmiş olmalıdır. 

6.Lastiksiz olmalı yumuşak bir şekilde katlanmış olmalıdır, 

7.Fındık tampon muntazam yapılmış olmalı ve kenarlarından iplik sarkmamalı ve iplik çıkmamalıdır. 

8.Non steril olmalıdır. 

9. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

10. Her Pakette en az 1000 adet tampon olmalıdır. 

 

60. FLORLAMA JELİ 

1.%1.23 lük olmalı 

2.En az 480 ml. Şişelerde olmalı 

3.1dk lık formüllü olmalı 

4.Kabul edilebilir tatlarda(nane, meyve aromalı) olmalı 

5.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

61. GATES GLİDDEN KANAL GENİŞLETİCİ 

1.Kutu veya bilister içerisinde istenen boylarda en az 6 adet olmalı. 

2.Endodontik kullanıma uygun olmalı. 

3.Sterilizasyona uygun olmalı, 

4. Kurumda kullanılan anguldurvalara uygun olmalı. 
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5. Numunesi görülüp klinikte denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır 

6. Frezler için sterilizasyona ve dezenfeksiyona uygun olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır 

 

62. GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ, 40 GR 

1.Kanal içindeki antiseptiklerde, tükürük ve diğer ağız sıvılarında bozulmamalı ve kolay 

erimemelidir. 

2.Kaviteye uygulandıktan sonra kısa sürede kendiliğinden sertleşmelidir. 

3.Çiğneme kuvvetlerine karşı yeterli direnci olmalıdır. 

4.Yeterli sızdırmazlık sağlamalıdır. 

5.El aletleriyle kaviteden kolaylıkla sökülebilmelidir. 

6. En az 25 gr’lık ambalajlarda olmalıdır. 

7.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı teslim tarihinden itibaren 

en az 2(iki) yıl olmalıdır. 

8.Ambalajı üzerinde üretim yeri, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı 

olmalıdır. 

9.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

63. GEÇİCİ KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRICI ÖJENOL İÇERMEYEN 

1.lnlay, onlay, kron, köprü, ataçman ve postların geçici olarak yapıştırılmasında kullanılmak üzere 

imal edilmiş olmalıdır. 

2.Eugenol İçermemelidir. Geçici malzemeler kolayca yapıştırılmalı ve yarı elastik özelliğini 

kaybetmemelidir. 

3.Kolayca çıkartılabilmeli ve diş üzerinde kalıntı bırakmalıdır. 

4.Pat ve aktivatörden oluşan bir kit ile orjinal ambalajlı olmalı, 

5.Lamine tüpte olmalı 

6.CE ve İSO belgeli olmalıdır. 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

64. GÖZ KORUMA BARİYERİ 

1.1.sınıf optik netliğe sahip olmalı, 

2.Şakak uzunluğu ayarlanabilmeli, 

3.Şakak kısmı yumuşak olup çalışanı rahatsız etmemeli, 

4.Mercek açısı ayarlanabilmelidir, 

5.Yansıma ve buğulanma yapmamalı, 

6.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

65. GUTTA PERCHA DÖNER KANAL EĞESİNE UYUMLU 

1. Kurumda kullanılan eğe sistemine göre (sabit veya değişken açılı) alınacaktır 

2.Sabit açılı güttapercha alınması halinde taper oranı (.04,. 06,. 08)ihtiyaca binaen belirlenecektir, 

değişken açılı güttapercha alınması halinde rengi kurumda kullanılan değişken açılı  bitim eğesinin  

rengine göre ( sarı, kırmızı, mavi) ihtiyaca binaen belirlenecektir. 

3.Asorti paket olmayacak form ve boyutlarının sayıları muayene komisyonu tarafından seçilecektir. 

4.Uç kısmı stabil olmalı, kanal içinde kırılıp israfa neden olmamalıdır 
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5.Kutuda kullanım amacına uygun en az 60 adet gutta percha olmalıdır. 

7.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

66. HAVA SU SPREYİ UCU DİSPOSABLE(TEK KULLANIMLIK) 

1.Tek kullanımlık esnek hava su şırıngası olmalıdır. 

2.Kiniklerimizde kullanılan ünitlerimize uygun olmalıdır.  

3.Numunesi görülecektir. 

 

67. HEMOSTATİK DENTAL KANAMA DURDURUCU 

1.Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic acid) olmalıdır. 

2.Kanama durdurucu amaçlı yaklaşık 1.27x 5.08 cm (1/2”x2”) ebatlarında olmalıdır. 

3. 3-4 dakikada hemostaz sağlamalıdır 

4.Kullanıma hazır tek tek  steril paketlerde 12 li kutu içeriğinde olmalıdır. 

5.Dokuya iyi adapte olmalı ve 7-14 gün içerisinde absorbe olmalıdır. 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

68. JUMBO PARLATMA LASTİĞİ 

1.Laboratuar mikromotorpiyasemeninde kullanılacak ince grenli gri yeşil renklerde olmalı 

2.Akrilik malzemede tesviye izlerini yok edecek şekilde elastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 

3. Şekli kurumun beğenisi doğrultusunda karar verilerek yapılacaktır. 

4.En az 6'lı paketlerde büyük boy olmalıdır 

5. Aşınmaya dirençli olmalıdır. 

6. Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

69. KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT) SET 

1.Radyopak hale getirilmiş kalsiyum hidroksit esaslı bir toz ve tozun dissasitasyonunu kontrol altında 

tutan bir sıvıdan oluşmuş preparat olmalıdır. 

2.Direktkuafaj patı olarak, vitalamputasyon tedavisinde, pulpektomide, gangrenli kanallarda, taşkın 

dolgularda, kanamanın durdurulmasında kullanılabilmelidir. 

3. 10 cc. Liklikit ve 10 gr. lık toz halindeki şişelerde orijinal ambalajında olmalıdır. 

4. Numunesi görülüp  denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

70. KALSİYUM HİDROKSİT İÇEREN KANAL DOLGU PATI 

1.Base ve katalist olmak üzere 2 ayrı tüp içerisinde 2 ayrı pattan oluşmalıdır. 

2.Diş kök kanallarının daimi kapatılmasında kullanılabilmelidir. 

3.Radyoopak olmalıdır. 

4.Kalsiyum hidroksit + Baryum sülfat esaslı bir kanal dolgu maddesi olmalıdır. 

5.Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2(iki) yıl 

olmalıdır. 

6.Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası olmalıdır. 

7.0rjinal kullanma kılavuzu olmalıdır. 

8.Baz ve katalizör tüpleri plastikten yapılmış olmalıdır. 

9.Numunesi görünüp denenecektir. 
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71. KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ 

1.Ürün baz ve katalizör patlarından ibaret olacak, en az 10 gr baz ve en az 10 gr katalizör şeklinde 

paketlenmiş olacaktır. 

2.Radyoopak olmalıdır. Kutu içeriğinde karıştırma kâğıdı olmalıdır. 

3.Tüm restoratif materyallerin altında, direkt ve endirekt pulpa örtülmelerinde dolgu materyalinin 

altında astar maddesi olarak kullanıma uygun ve aside karşı dayanıklı olmalıdır. Suda ve tükürükte 

çözülmemelidir. 

4.Sekonder dentin oluşumunu desteklemelidir. 

5.Üretim tarihi ve miadı ambalaj üzerinde belirtilmeli ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2(iki) 

yıl olmalıdır. 

6.Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adi veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 

7.Orijinal kullanma kılavuzu olmalıdır. 

8.Baz ve katalizör tüpleri plastikten yapılmış olmalıdır. 

9. Numunesi görülüp  denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

72. KALSİYUM HİDROKSİT KAİDE MADDESİ, IŞIKLA SERTLEŞEN 

1-Anterior ve posteriordaimi ve süt dişlerinin restorasyonunda, post yapımında ve sandviç tekniği 

kullanılan dolgularda kullanılmalıdır. 

2-Hibrid (rezin ile modifiye edilmiş),ışıkla sertleşen, radyoopak bir cam iyonomer siman olmalıdır. 

3-Kolay kullanıma hazır şırıngada olmalıdır. 

4-Ağız içine uygulama uçları olmalıdır. 

5-Enaz 2 ml lik tüplerde olmalıdır. 

6-Türkçe kullanma klavuzu olmalıdır. 

7. Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

73. KAN DURDURUCU SÜNGER 

1.Kanama durdurucu amaçlı olmalıdır. 

2. Kullanıma hazır 50 lik blisterde yaklaşık 14x7x7mm ebatlarında küp şeklinde süngerimsi yapıda 

olmalıdır. 

3. Dokuya iyi adapte olmalı ve zamanla rezorbe olmalıdır. 

4. Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

74. KANAL EĞESİ TÜM BOYLAR KARMA 

1.Asorti şeklinde değil, her bir numarada ayrı 6’lı blister veya kutulu ambalajlarda olacaktır. Hangi 

numaralardan ne kadar alınacağına komisyonca karar verilecektir. 

2.K ve H file olmak üzere iki tip olacaktır. Hangi tipten ne kadar isteneceğine komisyonca karar 

verilecektir. 

3.Fleksibilitesi yüksek olmalı aynı zamanda kırılmalara yüksek dirençli olmalı. 

4.Eğe açıları ve kesitleri (K ve H file tipine uygun olarak) maksimum eğeleme sağlayacak şekilde 

olmalıdır. 

5.En az 200 C° dereceye kadar steril edilmelidir ve bu ibare kutu veya blister üzerinde yazılı olmadır. 

6.Alet üzerinde kanal aletinin kesit formunu ve numarasını gösteren ibare olmalıdır. 

7.Otoklavda steril edilmeye uygun olacaktır. 

8.Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 
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75. KANAL KAYGANLAŞTIRICI JEL (EDTA) 

1.Jel şeklinde olmalı, 

2.3 ml.lik şırıngalar içinde olmalı, 

3.Şırınga üzerine tek kullanımlık uçlar takılabilmelidir. 

4. Uçlar kullanım kolaylığı için açılı olmalı, 

5. Sodyum hipokloridle beraber kullanıldığında kabarcıklar çıkarmamalıdır 

6.Kanal aletlerini kayganlaştırıcı etkisi olmalı, Kanal duvarlarındaki dentikelleri ve dentin atıklarını 

yumuşatmalıdır 

7. Suda eriyebilir içerikte olmalı, sodyum hipokloritle yıkandığında kanaldan tamamen 

uzaklaşmalıdır. 

8. Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

76. KAVİTRON UCU 

1.Kliniklerimizde kullanılan WOODPECKER Marka kavitron cihazına uyumlu olmalıdır. 

2. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 

3.İhtiyaca uygun muhtelif uçlar seçilecektir. 

4.Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

77. KOMPOZİT CİLA DİSKLERİ 

1.Kompozit dolguların cila işleminde kullanılabilmeli. 

2.Ön ve arka dişlerin restorasyonlarında tüm diş yüzeylerinde kullanılabilmeli. 

3.Kalından inceye doğnu kalın, orta, ince ve süper ince grenli en az 2 değişik boyutta disk ve en az 

1 mandren set içinde bulunmalı. 

4.Madrenler metal olmalıdır 

5.Kullanımı kolay (vidasız) bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde diskler 

kolayca değiştirilebilmelidlr. 

6.Kullanılması sırasında dişe ısı vermemeli ve işlemi kuru bir şekilde yapımını sağlamalıdır. 

7.Numunesi görülüp denenecek ve uygun bulunması halinde alınacaktır. 

 

78. KOMPOZİT IŞIKLA SERTLEŞEN NANOHİBRİT-ÜNİVERSAL KOMPOZİT 

1.Nano teknoloji ile üretilmiş olmalı. 

2. Ön ve arka grup dişlerde kullanmaya uygun olmalıdır. 

3. Işıkta polimerize olmalıdır. 

4.Resin esaslı olmalıdır. 

5. Radyoopak olmalıdır. 

6. Normal kıvamda olmalı, el aletlerine yapışmamalı ve kolay kullanılabilir olmalıdır. 

7. İçerisindeki nano doldurucu oranı ağırlıkça en az  %78,hacimce en az %55 olmalıdır. 

8. Kompozit, nanofil veya nanohibrit özellikte olmalıdır. 

9. Ürün orijinal ambalajında en az 3,5 gr. olmalıdır. 

10. Geniş renk seçeneği sunmalıdır. Kurumun ihtiyacına göre renkler seçilecektir 

11. Ürünün en az iki yıl raf ömrü olmalıdır. 

12.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

13.Ürünün prospektüsünde veya internet sitesinde doldurucu oranlarının belirtilmesi gerekmektedir. 
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14.Ürünün hem Türkçesi hem de orijinal dilinde prospektüsü bulunmalıdır. 

15.Ürün şırınga içerisinde sertleşip kullanımı güçleştirmemelidir. 

16.Ürün şırınga mekanizması düzgün çalışmalı, sıkışma ve kırılma yapmamalıdır. 

17.Ürünün MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu)olacaktır. 

18.Ürün rengi stabil olmalı, polimerize edildikten sonra tonu değişmemeli, hekimi ve hastayı mağdur 

etmemelidir. 

 

79. KOMPOZİT İÇİN ŞEFFAF BANT 

1.En az 100 lük, bantların dağılmasını engelleyici plastik kutu içerisinde olmalıdır. 

2.Dişlerin ara yüzüne deforme olmadan yerleştirilebilmeli, 

3.Kompozit sertleştikten sonra dişten kolaylıkla ayrılabilmelidir. 

4.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

80. KÖK KANAL DEZENFEKTANI(FORMOKREZOL İÇEREN) 

1.Kök kanalı dezenfeksiyonunda kullanılmalıdır. 

2.Tahriş edici etkisi olmamalıdır. 

3.Orijinal ambalajında ve en az 10 ml olmalıdır. 

4.Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden sonra en az 2{iki) 

yıl olmalıdır. 

5.Ambalaj üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır. 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

81. KÖK KANAL YIKAMA SOLÜSYONU 

1.Ürünler %2 Klorheksidin Glukonat içeren irrigasyon solüsyonu şeklinde olmalıdır. 

2.Kök kanallarının irrigasyonu için kullanılabilmelidir. 

3.En az 2 yıl raf ömrü olmalıdır. 

4.Ürünler 250 ml’lik plastik beyaz ışık geçirmez şişelerde olmalı ve şişe ağzı alüminyum folyo ile 

kaplı olmalıdır. 

5. 25 °C nin altındaki oda sıcaklığında saklanabilmelidir. 

6.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

82. LENTİLO 25-40 NO 

1.Numaralar kurumun ihtiyacına göre belirlenecektir. 

2.Paslanmaz çelik olmalı. 

3.Sapla bağlantı kısmı spiral olmamalı. 

4.Esnek olmalı ve kırılmalara karşı dirençli olmalıdır. 

5.En uçtaki spiral, patı kanal dışına çıkarmayacak şekilde içe doğru bükülmüş olmalıdır. 

6.Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 

7.Dağılmayı ve kontaminasyonu önleyecek kutu içerisinde olmalıdır. 

8.Numunesi görülüp denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda 

alımına karar verilecektir. 

 

83. MATRİKS BANDI ANATOMİK 

1.Muhtelif boy ve genişlikte paslanmaz çelik olmalıdır. 
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2.Boy ve çeşitleri kurum tarafından belirlenecektir. 

3.Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. 

4.Kolay adapte olmalı deformasyona ve yırtılmalara dirençli olmalıdır. 

5.Dişlerin arasına girecek kadar ince ve pürüzsüz olmalıdır. 

6.Dişe adaptasyon için esnek olmalı kuvvetler karşısında şeklini kaybetmemelidir. 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

84. MATRİKS BANDI DÜZ 

1.5, 6 ve 7 mm genişlikte paslanmaz çelik olmalıdır. 

2.Bant kalınlığı 0,03-0,04mm arasında olacaktır. 

3.Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. 

4.Dişlerin arasına girecek kadar ince ve pürüzsüz olmalıdır. 

5.Kolay adapte olmalı deformasyona ve yırtılmalara dirençli olmalıdır. 

6 Rulo şeklinde 1 m‘lik paketler halinde olmalıdır. 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

85. MATRİKS BANDI YENGEÇ 

1.Muhtelif boy ve genişlikte paslanmaz çelik olmalıdır. 

2. Bant kalınlığı 0,03-0,04mm arasında olacaktır. 

3.Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır. 

4. Dişlerin arasına girecek kadar ince ve pürüzsüz olmalıdır. 

5. Kolay adapte olmalı deformasyona ve yırtılmalara dirençli olmalıdır.  

6.En az 12 li paketlerde olmalı, 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

86. MATRİKS TAŞIYICI PORT 

1.Paslanmaz çelik olmalı, 

2.135 °C otoklavda ve kuru sıcak hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. 

3.Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. 

4.Korozyona uğramamalı, uygulaması kolay olmalıdır. 

5.Vida kısmı kolay çevrilmeli, matris bandını sıkıca kavramalıdır. 

6.Vida ile vidanın oturduğu yuva arasında boşluk geniş olmamalı, vida boşluk içinde sağa sola 

hareket etmemelidir. 

7.Ürünün polisajı düzgün olmalı, üzerinde cilalanmamış, kararmış bölgeler olmamalı, mat 

olmamalıdır. 

8.Numunesi görülüp denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda 

alımına karar verilecektir. 

 

87. MATRİKS TAŞIYICI YENGEÇ 

1.Paslanmaz çelik olmalı, 

2.135 °C otoklavda ve kuru sıcak hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir. Numune otoklavda test 

edilecektir. 

3.Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. 

4.Korozyona uğramamalı, uygulaması kolay olmalıdır. 
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5.Vida kısmı kolay çevrilmeli, matris bandını sıkıca kavramalıdır. 

7.Ürünün polisajı düzgün olmalı, üzerinde cilalanmamış, kararmış bölgeler olmamalı, mat 

olmamalıdır. 

8.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

88. NORMAL DONAN ALJİNAT  ÖLÇÜ MADDESİ 450 (±50) GR POŞET 

1. İSO 1563 niteliklerine uygun olmalıdır. 

2. Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. 

3. Tozsuz olmalıdır. 

4. Paketlerde en az 450 gr olmalıdır. 

5. 23°C/73 °F  iyonu giderilmiş su ile karıştırma başladıktan sonra; Karıştırma süresi 30 

sn, ağızda boşluğunda kalma süresi 45 sn, toplam çalışma süresi 1 dk 5 sn olmak üzere  toplam donma 

süresi 1 dk 50 sn olmalıdır. Bu özellikler ürünün orijinal ambalajında da belirtilmelidir. 

6. En az 7 gr toz 15 ml su ile karıştırılarak hazırlanmalıdır. Orijinal ambalaj üzerinde bu 

özellikler belirtilmelidir. 

7. Tiksotropik olmalıdır. 

8. Emektik refleks engelleyebilecek tropikal meyve aromalı olmalıdır. 

9. 5 yıl raf ömrü olmalıdır. Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası,  sonradan 

değişme imkanı vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır. 

10. Elastik geri dönüş kapasitesi (ISO1563) %98 olmalıdır. 

11. Kalıcı deformasyon (ISO1563) %13 olmalıdır. 

12. Basınca Dayanıklılık (ISO1563) 1,2 Mpa olmalıdır. 

13. 5 gün sonraki su kaybı %0,5’i geçmemelidir. 

14. Normal oda sıcaklığı ve nem koşullarında hava ve su geçirmeyen bir poşet içinde 

saklandığında 5 gün boyunca boyutunu koruyabilmelidir. 

 

89. OKSİJENLİ SU %3 LÜK 

1-1 ltlik  orijinal  şişede olmalı 

2-Son kullanma tarihi  en az 2 yıl olmalı 

3-TUBB ‘da kayıtlı  olmalı  ve Sağlık Bakanlığı  onaylı  olmalı. 

4-Ürünün miadı  en az 2 yıl olmalı. 

 

90. PANORAMİK FİLM ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI 

1.Tek kullanımlık olmalıdır. 

2.Beyaz şeffaf ve 3 tarafı kapalı naylon olmalıdır. 

3.Orta sertlikte olmalıdır. 

4.Kolay açılabilir olmalıdır. 

5.Kurumumuzda kullanılan panoramik röntgen cihazlarındaki ısırma çubuğu için olmalıdır. Isırma 

çubuğuna kolay ayrılabilir olmalıdır. 

6. Numunesi görülecektir. 

 

91. PAPER POİNT DÖNER KANAL EĞESİ İÇİN 

1. Kurumda kullanılan eğe sistemine göre (sabit veya değişken açılı) alınacaktır 
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2.Sabit açılı paperpoint alınması halinde taperoranı(.04, .06, .08)ihtiyaca binaen belirlenecektir, 

değişken açılı paperpoint alınması halinde rengi kurumda kullanılan değişken açılı  bitim eğesinin  

rengine göre ( sarı, kırmızı, mavi) ihtiyaca binaen belirlenecektir. 

3.Asorti paket olmayacak form ve boyutlarının sayıları muayene komisyonu tarafından seçilecektir. 

4.Uç kısmı stabil olmalı, kanal içinde kırılıp israfa neden olmamalıdır 

5.Üzerinde uzunluğunu belirten çizgiler olmalı, 

6.Sap kısmında büyüklük belirtici renk olmalı, 

7.Kutuda kullanım amacına uygun en az 60 adet paperpoint olmalıdır. 

8.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

92. PERİODONTAL PAT 

1.İleri periodontal cerrahi işlemlerin tedavisinde, periodontal cerrahi sonrasında operasyon 

bölgesinin korunmasında, hassasiyet giderici ajanların uygulanan bölgelerin fiksasyonu tedavilerinde 

uygulanabilir olmalıdır. 

2.En fazla 3 dakika içerisinde kullanıma hazır olmalı ve en fazla 30 dakikalık sertleşme süresine 

sahip olmalıdır. 

3.Uygulandığı bölgede 8-10 gün boyunca kalabilmeli ve uygulama sonrasında kolayca 

temizlenebilmelidir. 

4.Kullanılan antibiyotiklerin aktivasyonuna engel olmamalıdır. 

5.Baz ve katalizör olarak iki tüp olmalıdır. 

6.Baz ve katalizör en az 90 gr’lık tüplerde olmalıdır. 

7.İçeriğinde ojenol içermemelidir. 

8.Raf ömrü 2(iki) yıl olmalıdır. 

9.Kullanılan eldivenlere yapışmamalıdır. 

10.Elastik kıvamda ve kolayca şekil verilebilir olmalıdır. 

11.Numunesi görülüp denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda 

alımına karar verilecektir. 

 

93. POLİGLİKOLİK ASİT( % 90 ) LAKTİK ASİT( % 10 ) (POLİGLAKTİN 910) 

(PGLAR) RAPİD NO: 3/0 25 (±5) MM 3/8 KESKİN 75 CM 

1.Emilebilir, multiflamen ve kaplamalı olmalıdır. 

2.Kaplama hammadde ile aynı olmalıdır, bu sayede enfeksiyon riskine karşı hammadde ile aynı süre 

içinde paralel emilim profili çizmelidir. 

3.Toplam emilim süresi en fazla 70 gün olmalıdır. 

4.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

94. POLİKARBOKSİLAT KRON, KÖPRÜ YAPIŞTIRMA SİMANI 

1.Toz kısmı Çinko oksit ve poliacrilik asit içermelidir, 

2.Flor salınımı yapabilmeli, 

3.Toz kısmı en az 50 gr. olmalı 

4. Orijinal ve Türkçe kullanma kılavuzları olmalıdır. 

5. Ürün güvenlik bilgi formu olmalı, 
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6. Karıştırıldığında homojen bir yapıda olmalı, pürtüklü yapıda olmamalı, 

7.Kutu içerisinde karıştırma kağıdı ve su şişesi bulunmalıdır. 

8.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

95. POLİSAJ LASTİK KOMPOZİT İÇİN 

1.Kompozit dolguların polisajında kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır. 

2. Kullanım esnasında abrazyona ve korozyona dirençli olmalıdır. 

3. Muhtelif renk ve grenlerde (beyaz, sarı, pembe) olmalıdır. 

4. Muhtelif formalarda (labut, konik, disk vs.) kullanıma göre seçilecektir. 

5.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

96. POLİSAJ LASTİK PERİODONTAL KULLANIM İÇİN 

1.Orta sertlikte ve elastik malzemeden yapılmış olmalıdır. 

2.Çalışma esnasında deforme olmamalı ve parçalanmamalıdır. 

3. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı mandren kısmı paslanmaz çelik olmalıdır. 

4.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

97. POLİSAJ (POLİTÜR) PATI 

1.Detertraj sonrası dişler üzerinde plaklar kaldırmalı ve düz bir yüzey elde etmek için 

2.İnce grenli, doku dostu, aromatik kokulu, macun kıvamında yumuşak olmalıdır. 

3.Zinkonyumoksit veya sodyum florideformüle edilmiş olmalıdır. 

4.2 gram tek kullanımlık, en az 200 adetlik orijinal ambalajında olmalıdır. 

5.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

98. REZİNLE GÜÇLENDİRİLMİŞ ÜNİVERSAL CAM İYONOMER RESTORASYON 

MATERYALİ KAPSÜL FORMUNDA 

1.Sınıf 3 ve 5 kavitelerde, özellikle servikal erozyonlar ve kök yüzeyi çürüklerde süt dişi 

dolgularında, kor yapımında kullanılabilmelidir. 

2.Radyoopak olmalıdır. 

3.Işıkla polimerize olmalıdır. 

4.Ürün en az 50 adet kapsül içermelidir. Amalgamatörde hazırlanacaktır, karpül olmayacaktır 

5.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

6. Numune istenilen özellikleri taşımalıdır. 

7.Çalışma süresi 3dak 30 snyi geçmemelidir. 

8. Her 40 kutu için bir adet uygulama tabancası verilecektir. 

9.Ürünün orijinal prospektüsü ve Türkçe prospektüsü birlikte verilmelidir. 

10.Ürünün MSDS (malzeme güvenlik bilgi formu)olacaktır. 

11.Ürün raf ömrü en az 24 ay miatlı olmalıdır. 
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99. SICAK AKRİLİK,  1 KG TOZ+500 ML LİKİT TAKIM 

1.Total ve parsiyel protez yapımında kullanılmalı, 

2.Toz ve likit oda sıcaklığında karıştırıldığında hamur kıvamında olmalı, 

3.Ürün bileşenlerinde kadmiyum bulundurmamalı, tozun ana bileşenleri polimetilmetakrilat olmalı, 

4.Polimerizasyon sonrası poröz olmamalı 

5.Likitin bileşenlerinde metilmetakrilat ve dimetakrilat olmalı, ürün bileşenlerinde kadmiyum 

olmamalı 

6.Damarlı olmalı 

7.Karışım süresi 1 dk. olmalı 

8.Toz 1 kg, likit 500 ml ambalajlı olmalı. 

9.Çalışma süresi 20 dk. Olmalı 

10.Toz ve likit takım halinde aynı üretici firmanın olmalı 

11.Ambalajında Türkçe kullanma kılavuzu olmalı 

12.Üretim ve son kullanma tarihleri üzerinde olmalı en az 18 ay olmalıdır 

13.Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, markası, logosu, katalog seri numarası barkot numarası 

yazılı olup, bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır. 

14.Numunesi görülüp denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda 

alımına karar verilecektir. 

 

100. SİLİKONLU 1. ÖLÇÜ MADDESİ 

1.Putty kıvamında yüksek hassasiyette genis kapsamlı kullanım için kondenzasyon tip silikon ölçü 

maddesi olmalıdır. 

2.Kolay uygulama sağlamalı en az 30 sn karıştırma ve 2 dk çalışma süresi olmalıdır. 

3.Hidrofilik olmalı, pürüzsüz, ideal final sertliğinde, yüksek elastikiyette ve detaylı sonuç vermelidir. 

4.Antialerjik olmalı, toksik madde içermemeli ve hoş bir aromaya sahip olmalıdır. 

5.Katalizörü ile birlikte olmalıdır. 

6.Ölçek kaşığı olmalıdır. 

7.Deformasyondan sonra %98 oranında eski şeklini almalı. 

8.Doğrusal boyut değişikliği %0,2 oranında olmalı. 

9.Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olmalıdır. 

10.Silikonlu ölçü maddesi C TİPİ olmalıdır. 

11.Numunesi görülüp denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda 

alımına karar verilecektir. 

 

101. TAŞ FREZ 

1.Kompozit ve kompomer dolgu maddelerinin tesviyesi için uygun olmalıdır. 

2.İnce grenli olmalıdır. 

3.Dönerken titreşim yapmamalıdır. 

4.Otoklavda sterilizasyon sırasında paslanmamalıdır. 

5.Hastanemizde bulunan tüm aeratör başlıklarına sorunsuz bir şekilde takılıp çıkartılabilmelidir. 

6.Rengi beyaz olmalıdır. 

7.Ucu dolgunun fissürlerine rahatlıkla girebilecek kadar ince olmalıdır. 

8.Gövdesi mum alevi şeklinde olmalıdır. 

9.Dolgu yüzeylerini yeteri kadar cilalayabilme özelliği olmalıdır. 
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10.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

 

102. TEK FAZLI, ÜNİVERSAL, IŞIKLA SERTLEŞEN BONDİNG AJANI,  SET 5 ML 

LİKİT 

1.Işıkla polimerize olan kompozit ve kompomerlerle kullanılan tek aşamalı, ekstra asit kullanımı 

gerektirmeyen bonding olmalıdır. 

2.Işıkla 10-30 saniye aralığında polimerize olabilmelidir. 

3.Kompozit ve kompomer tamirinde metal destekli veya tam seramiklerin ağız içi tamirinde 

kullanılabilmelidir. 

4.MDP veya SR monomer içermelidir. 

5.Ürün orijinal ambalajında en az 4 ml bonding, uygulama uçları ve karıştırma kabı içermelidir. 

6.Üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı ve miadı teslim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl 

olmalıdır. 

7.Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı 

silinmeyecek şekilde olmalıdır. 

8.Türkçe kullanma kılavuzu ve orijinal kullanım kılavuzu olmalıdır. 

9.Numunesi görülüp klinikte denenecektir ve numune deneme sonucu kurumun beğenisi 

doğrultusunda alımına karar verilecektir. 

10.Buzdolabında saklanma mecburiyeti olmamalıdır. 

 

103. TİRNEF ASORTİ (KARMA PAKET) 

1.Paslanmaz çelikten, esnek ve dayanıklı olmalıdır. 

2.Sarı, kırmızı ve mavi renklerden oluşan en az 10 adet timef içeren orijinal blister ambalajlarda 

olmalıdır. 

3.Ürün steril edilmiş orijinal ambalajında olmalıdır. 

4.Asorti ve sorti ambalajda adetleri kurumlann ihtiyaçlarına göre belirlenerek alınacaktır. 

5.Her türlü sterilizasyon koşullarında ve dezenfektan solüsyonlarına dayanıklı olmalıdır. 

6.Ambalajlar üzerinde üretim yeri, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı 

olmalıdır. 

7.Numunesi görülüp denenecektir. 

 

104. TUNGSTEN CARBİDE FREZ  KLİNİK MİKROMOTORU İÇİN 

1.Tungsten carbide yapıda olmalıdır. 

2. Anguldruvaya uygun olmalıdır. 

3. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı olmalıdır. 

4. Muhtelif ebat ve formlarda ihtiyaca göre seçilecektir. 

5. Kafa kısmından kopmamalıdır. 

6. Numunesi görülecektir. 

 

105. AKRİLİK TAKIM DİŞ 28' LİK 

1.Dişler ayrı treylere kaliteli mum üzerine dizilmiş olmalı 

2.Treyler tek bir kasa üzerine ayrılmış yerlerine yerleştirilmiş olmalıdır 
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3.Sertlik derecesi en az 35 brinell ve üzerinde olup,ilgili kurumlardan belgelendirilmiş sertlik 

deney raporu olmalıdır 

4.En az 16 renk seçeneği olmalıdır. 

5.Dentin üzerinde bulunan doğal dişi taklit eden kanallar ve doğal renk geçişleri sayesinde gerçek 

dişe en yakın görünümü sağlamalıdır. Ancak bu kanal girintileri dışı şeffaf ile yumuşatılarak diş 

üzerinde leke oluşturmayacak şekle getirilmiş olmalıdır. 

6.Dentin,kole,şeffaf olmak üzere en az 3 katman özelliğine sahip olmalıdır,bu katmanlar 

laboratuar ortamında dişi dikey boyutta keserek dişteki katmanlar gözle görüle bilmelidir 

7.Alt ve üst dişler büyüklük ve form bakımından birbirine uyumlu olmalı, dizim sırasında tam 

kapanış vermelidir. 

8.Abrazyonlara ve korozyonlara dayanıklı olmalıdır. 

9.Kullanım esnasında kullanılmayan dişler değiştirilebilmelidir 

10.Geliştirilmiş akrilikten imal edilmiş olmalıdır, 

11.Dişlerin dizili olduğu plaklar üzerinde renk ve boyut numaraları belirtilmiş olmalıdır. 

12.Değişik formlardan ve ebatlardan En az 15 takım numune teslim edilecektir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


