VI. MŰSZAKI ADATLAP
a
„Csontsebészeti implantátumok és protézisek beszerzése konszignációs raktár létesítésével 3 éven keresztül szállítási szerződés keretében
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom- részére.”
tárgyú közbeszerzési eljárás
IV. része tekintetében
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1.) Kitöltési útmutató az ajánlattevők számára:
Az alábbi táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”, valamint a „műszaki paraméterrel szemben
támasztott további ajánlatkérői elvárások” oszlopa tartalmazza az ajánlattevők által megajánlott eszköz egyes műszaki paramétereivel szemben
támasztott mennyiségi, illetve minőségi műszaki elvárásokat, míg a „megajánlás” oszlopban szereplő adatokat ajánlattevők kötelesek megadni
oly módon, hogy a megadott műszaki adatok összehasonlíthatóak legyenek az egyes ajánlatkérői előírásokkal. A táblázat „megajánlás” oszlopát
ajánlattevők oly módon kötelesek kitölteni, hogy abból megállapítható legyen a megajánlott eszköz megfelelése az ajánlatkérő által előírt
valamennyi műszaki követelménynek. A benyújtott ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti érvénytelenségét eredményezheti, ha az
ajánlattevő által benyújtott műszaki adatlapból (pl. az alábbi táblázatban szereplő bármely sor kitöltetlenül hagyásával vagy törlésével) nem
állapítható meg a megajánlott eszköz ajánlatkérő által meghatározott valamennyi műszaki elvárásnak való megfelelősége. Ajánlattevők az alábbi
táblázat „A termék egyes műszaki jellemzői, illetve az azzal kapcsolatos minimális elvárás”,„műszaki paraméterrel szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások” és „Súlyszám” oszlopaiban szereplő információkon módosítást nem hajthatnak végre!
2.) Műszaki adatlap:
IV. Szögstabil lemezek:
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A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):

Termék megnevezése:
Származási ország:
Szögstabil lemezelési rendszer
esetén az ajánlattevő rendelkezik
a teljes test ellátására alkalmas
szögstabil rendszercsaláddal.

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni

Igen/Nem1

Megfelelően aláhúzandó!
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IV/1. Proximal Humerus szögstabil lemez (váll-lemez) csavarokkal:
A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék megnevezése:
Származási ország:
Anatómiailag előhajlított
lemezek, jobbos, balos
kivitelben titán vagy acél
alapanyagból, melynek a
fejrésze elvékonyodik
A száron legalább 3-12 furat
található, de extra esetekben
elérhető legalább 16 furatos
változat is
a fejben 9 furat van
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni

-

-

Igen/Nem2

-

-

Igen/Nem3

-

-

Igen/Nem4
Igen/Nem5

-

-

Igen/Nem6

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
4
Megfelelően aláhúzandó!
5
Megfelelően aláhúzandó!
6
Megfelelően aláhúzandó!
2
3

3

ismételt behajtásával és
szögstabilitását megőrizze.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”, az élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt kevésbé sértse a
lágyrészeket.
Minimal invazívan legyen
beültethető
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal történő előzetes
rögzítésre.
A csavarok 3,5 mm-es szögstabil
és 3,5mm-es corticalis csavarok.
Elvárt a csavarok 2mm-es
lépésközzel történő hosszméret
növekedése.
A csavarok behajtása nyomaték
csavarhúzóval történjen
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé
a lemez normál szögstabil

-

-

Igen/Nem7

-

-

Igen/Nem8

-

-

Igen/Nem9

-

-

Igen/Nem10

-

-

Igen/Nem11

-

-

Igen/Nem12

-

-

Igen/Nem13

-

-

Igen/Nem14

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
9
Megfelelően aláhúzandó!
10
Megfelelően aláhúzandó!
11
Megfelelően aláhúzandó!
12
Megfelelően aláhúzandó!
13
Megfelelően aláhúzandó!
14
Megfelelően aláhúzandó!
7
8

4

használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális csavarirányt
meghatározó célzófeltét
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

-

Igen/Nem15

-

10

Igen/Nem16

-

10

Igen/Nem17

-

5

Igen/Nem18

-

10

Igen/Nem19

-

5

Igen/Nem20

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

IV/2. Distalis humerus lemezek:
A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:
Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
17
Megfelelően aláhúzandó!
18
Megfelelően aláhúzandó!
19
Megfelelően aláhúzandó!
20
Megfelelően aláhúzandó!
15
16
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Termék megnevezése:
Származási ország:
többféle kialakításban jobbos,
balos kivitelben, acél vagy titán
alapanyagból
Az anatómiailag előhajlított
lemezek az egyenes mediális
kivételével
oldalspecifikusak,
jobbos-balos kivitelben.
A száron legalább 3-11 furattal és
7 lyuk fölött a modellálhatóságot
elősegítő
hajlításkönnyítő
hornyokkal rendelkezzen
A lemezek szögstabil rögzítést
tegyenek lehetővé
A lemezek tegyék lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
a
szögstabilitás megtartásával.
A lemezek kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem21

-

-

Igen/Nem22

-

-

Igen/Nem23

-

-

Igen/Nem24

-

-

Igen/Nem25

-

-

Igen/Nem26

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
23
Megfelelően aláhúzandó!
24
Megfelelően aláhúzandó!
25
Megfelelően aláhúzandó!
26
Megfelelően aláhúzandó!
21
22
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lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértsék
a
lágyrészeket
Minimal invazívan legyenek
beültethetőek
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre
A csavarok 2,7 és 3,5 mm-es
szögstabil és 3,5mm-es corticalis
csavarok.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhozóval
történjen
A műszerkészlet legyen alkalmas
a
neutrális
csavarirány
meghatározására
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll

-

-

Igen/Nem27

-

-

Igen/Nem28

-

-

Igen/Nem29

-

-

Igen/Nem30

-

-

Igen/Nem31

-

-

Igen/Nem32

-

-

Igen/Nem33

-
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Igen/Nem34

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
29
Megfelelően aláhúzandó!
30
Megfelelően aláhúzandó!
31
Megfelelően aláhúzandó!
32
Megfelelően aláhúzandó!
33
Megfelelően aláhúzandó!
34
Megfelelően aláhúzandó!
27
28

7

a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

10

Igen/Nem35

-

5

Igen/Nem36

-

10

Igen/Nem37

5

Igen/Nem38

IV/3. Olecranon lemezek:
A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
A lemezek többféle kialakításban
jobbos, balos kivitelben acél
vagy titán alapanyagból
Az anatómiailag előhajlított
lemezek az egyenes mediális

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem39

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
37
Megfelelően aláhúzandó!
38
Megfelelően aláhúzandó!
39
Megfelelően aláhúzandó!
35
36
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kivételével
oldalspecifikusak,
jobbos-balos kivitelben.
A száron legalább 3-11 furattal és
7 lyuk fölött a modellálhatóságot
elősegítő
hajlításkönnyítő
hornyokkal rendelkezzen.
A lemezek szögstabil rögzítést
tesznek lehetővé.
A lemezek tegyék lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
a
szögstabilitás megtartásával.
A lemezek kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértsék
a
lágyrészeket.
Minimal invazívan legyenek
beültethetőek.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre
A csavarok 2,7 és 3,5 mm-es
szögstabil és 3,5mm-es corticalis
csavarok.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
9

A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhozóval
történjen.
A műszerkészlet legyen alkalmas
a
neutrális
csavarirány
meghatározására.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

10

Igen/Nem40

-

10

Igen/Nem41

-

5

Igen/Nem42

-

10

Igen/Nem43

-

5

Igen/Nem44

IV/4. Clavicula lemezek:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
42
Megfelelően aláhúzandó!
43
Megfelelően aláhúzandó!
44
Megfelelően aláhúzandó!
40
41
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A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag előhajlított jobbos,
balos kivitelben több féle fej
kiképzésben, titán vagy acél
alapanyagból, melynek a fejrésze
elvékonyodik.
A clavicula törések minden
típusát lefedi.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem45

-

-

Igen/Nem46

-

-

Igen/Nem47

-

-

Igen/Nem48

-

-

Igen/Nem49

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
47
Megfelelően aláhúzandó!
48
Megfelelően aláhúzandó!
49
Megfelelően aláhúzandó!
45
46
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miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre.
Elvárt a csavarok legalább 2 mmes
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.

-

-

Igen/Nem50

-

-

Igen/Nem51

-

-

Igen/Nem52

-

-

Igen/Nem53

-

-

Igen/Nem54

-

-

Igen/Nem55

-

-

Igen/Nem56

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
52
Megfelelően aláhúzandó!
53
Megfelelően aláhúzandó!
54
Megfelelően aláhúzandó!
55
Megfelelően aláhúzandó!
56
Megfelelően aláhúzandó!
50
51
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háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

10

Igen/Nem57

-

10

Igen/Nem58

-

5

Igen/Nem59

-

10

Igen/Nem60

-

5

Igen/Nem61

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Titán vagy acél alapanyagból,
melynek a vége elvékonyodik.

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem62

IV/5. Diaphysis lemezek keskeny:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
59
Megfelelően aláhúzandó!
60
Megfelelően aláhúzandó!
61
Megfelelően aláhúzandó!
62
Megfelelően aláhúzandó!
57
58
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A lemezen legalább 5-20 furat
legyen található.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre.
Elvárt a csavarok legalább 2 mmes
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése.

-

-

Igen/Nem63

-

-

Igen/Nem64

-

-

Igen/Nem65

-

-

Igen/Nem66

-

-

Igen/Nem67

-

-

Igen/Nem68

-

-

Igen/Nem69

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
65
Megfelelően aláhúzandó!
66
Megfelelően aláhúzandó!
67
Megfelelően aláhúzandó!
68
Megfelelően aláhúzandó!
69
Megfelelően aláhúzandó!
63
64
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A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel

-

-

Igen/Nem70

-

-

Igen/Nem71

-

-

Igen/Nem72

-

-

Igen/Nem73

-

10

Igen/Nem74

-

10

Igen/Nem75

-

5

Igen/Nem76

-

10

Igen/Nem77

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
72
Megfelelően aláhúzandó!
73
Megfelelően aláhúzandó!
74
Megfelelően aláhúzandó!
75
Megfelelően aláhúzandó!
76
Megfelelően aláhúzandó!
77
Megfelelően aláhúzandó!
70
71

15

önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

5

Igen/Nem78

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Titán vagy acél alapanyagból,
melynek a vége elvékonyodik
egyenes és ívelt kivitelben.
Legyen alkalmas periprotetkius
törés ellátására.
A lemezen legalább 6-22 furat
található
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem79

-

-

Igen/Nem80

-

-

Igen/Nem81

-

-

Igen/Nem82

-

-

Igen/Nem83

IV/6. Diaphysis lemezek szélesek:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
80
Megfelelően aláhúzandó!
81
Megfelelően aláhúzandó!
82
Megfelelően aláhúzandó!
83
Megfelelően aláhúzandó!
78
79
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csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre.
Elvárt a csavarok legalább 2 mmes
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a

-

-

Igen/Nem84

-

-

Igen/Nem85

-

-

Igen/Nem86

-

-

Igen/Nem87

-

-

Igen/Nem88

-

-

Igen/Nem89

-

-

Igen/Nem90

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
86
Megfelelően aláhúzandó!
87
Megfelelően aláhúzandó!
88
Megfelelően aláhúzandó!
89
Megfelelően aláhúzandó!
90
Megfelelően aláhúzandó!
84
85
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fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

-

Igen/Nem91

-

10

Igen/Nem92

-

10

Igen/Nem93

-

5

Igen/Nem94

-

10

Igen/Nem95

-

5

Igen/Nem96

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

IV/7. Proximalis tibia lemezek:
A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
93
Megfelelően aláhúzandó!
94
Megfelelően aláhúzandó!
95
Megfelelően aláhúzandó!
96
Megfelelően aláhúzandó!
91
92
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Termék típusa:
Termék gyártója:
Medialis
Anatómiailag
előhajlított
lemezek, jobbos, balos kivitelben
titán vagy acél alapanyagból,
melynek a fejrésze elvékonyodik.
A száron legalább 2-12 furat
található.
A fejben legalább 5 furat van, de
a
tibia
condylushoz
legproximalisabban lévő részben
legalább 3 horizontalis furat
legyen .
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni

-

-

Igen/Nem97

-

-

Igen/Nem98

-

-

Igen/Nem99

-

-

Igen/Nem100

-

-

Igen/Nem101

-

-

Igen/Nem102

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
99
Megfelelően aláhúzandó!
100
Megfelelően aláhúzandó!
101
Megfelelően aláhúzandó!
102
Megfelelően aláhúzandó!
97
98
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lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre
Elvárt a csavarok 2mm-es
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése, distalis
részbe akár 90mm-ig.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.

-

-

Igen/Nem103

-

-

Igen/Nem104

-

-

Igen/Nem105

-

-

Igen/Nem106

-

-

Igen/Nem107

-

-

Igen/Nem108

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
105
Megfelelően aláhúzandó!
106
Megfelelően aláhúzandó!
107
Megfelelően aláhúzandó!
108
Megfelelően aláhúzandó!
103
104
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A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
Legyen
elérhető
6,5mm-er
átmérőjű spongiosa csavar is.
Lateralis
Anatómiailag előhajlított jobbos,
balos kivitelben lemezek több
féle fej kiképzésben, titán vagy
acél alapanyagból, melynek a
fejrésze elvékonyodik
A száron legalább 3-8 furat
található.
A fejben legalább 5 furat van, de
a
tibia
condylushoz
legproximalisabban lévő részben
legalább 3 horizontalis furat
legyen
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő

-

-

Igen/Nem109

-

-

Igen/Nem110

-

-

Igen/Nem111

-

-

Igen/Nem112

-

-

Igen/Nem113

-

-

Igen/Nem114

-

-

Igen/Nem115

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
111
Megfelelően aláhúzandó!
112
Megfelelően aláhúzandó!
113
Megfelelően aláhúzandó!
114
Megfelelően aláhúzandó!
115
Megfelelően aláhúzandó!
109
110
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ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre
Elvárt a csavarok 2mm-es
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése, distalis
részbe akár 90mm-ig.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a

-

-

Igen/Nem116

-

-

Igen/Nem117

-

-

Igen/Nem118

-

-

Igen/Nem119

-

-

Igen/Nem120

-

-

Igen/Nem121

-

-

Igen/Nem122

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
118
Megfelelően aláhúzandó!
119
Megfelelően aláhúzandó!
120
Megfelelően aláhúzandó!
121
Megfelelően aláhúzandó!
122
Megfelelően aláhúzandó!
116
117
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fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
Legyen
elérhető
6,5mm-er
átmérőjű spongiosa csavar is.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

-

Igen/Nem123

-

-

Igen/Nem124

-

10

Igen/Nem125

-

10

Igen/Nem126

-

5

Igen/Nem127

-

10

Igen/Nem128

-

5

Igen/Nem129

IV/8. Distalis tibia szögstabil lemez (antero-lateralis, medialis) csavarokkal:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
125
Megfelelően aláhúzandó!
126
Megfelelően aláhúzandó!
127
Megfelelően aláhúzandó!
128
Megfelelően aláhúzandó!
129
Megfelelően aláhúzandó!
123
124
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A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag előhajlított jobbos,
balos kivitelben több féle fej
kiképzésben, titán vagy acél
alapanyagból, melynek a fejrésze
elvékonyodik
A száron legalább 10 furat
található
A fejben legalább 3 furat van
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem130

-

-

Igen/Nem131

-

-

Igen/Nem132
Igen/Nem133

-

-

Igen/Nem134

-

-

Igen/Nem135

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
132
Megfelelően aláhúzandó!
133
Megfelelően aláhúzandó!
134
Megfelelően aláhúzandó!
135
Megfelelően aláhúzandó!
130
131
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lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre.
Elvárt a csavarok legalább 2 mmes
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.

-

-

Igen/Nem136

-

-

Igen/Nem137

-

-

Igen/Nem138

-

-

Igen/Nem139

-

-

Igen/Nem140

-

-

Igen/Nem141

-

-

Igen/Nem142

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
138
Megfelelően aláhúzandó!
139
Megfelelően aláhúzandó!
140
Megfelelően aláhúzandó!
141
Megfelelően aláhúzandó!
142
Megfelelően aláhúzandó!
136
137
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háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

10

Igen/Nem143

-

10

Igen/Nem144

-

5

Igen/Nem145

-

10

Igen/Nem146

-

5

Igen/Nem147

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag
előhajlított
lemezek, jobbos, balos kivitelben

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem148

IV/9. Distalis femur lemezek::

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
145
Megfelelően aláhúzandó!
146
Megfelelően aláhúzandó!
147
Megfelelően aláhúzandó!
148
Megfelelően aláhúzandó!
143
144

26

titán vagy acél alapanyagból,
melynek a fejrésze elvékonyodik.
A száron legalább 6-16 furat
található.
A fejben legalább 5 furat van.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
Legyen számos lehetőség Kdrótokkal
történő
előzetes
rögzítésre

-

-

Igen/Nem149

-

-

Igen/Nem150
Igen/Nem151

-

-

Igen/Nem152

-

-

Igen/Nem153

-

Igen/Nem154

-

Igen/Nem155

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
151
Megfelelően aláhúzandó!
152
Megfelelően aláhúzandó!
153
Megfelelően aláhúzandó!
154
Megfelelően aláhúzandó!
155
Megfelelően aláhúzandó!
149
150
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Elvárt a csavarok 2mm-es
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése, distalis
részbe akár 90mm-ig.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
Legyen
elérhető
6,5mm-er
átmérőjű spongiosa csavar is.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,

-

-

Igen/Nem156

-

-

Igen/Nem157

-

-

Igen/Nem158

-

-

Igen/Nem159

-

-

Igen/Nem160

-

-

Igen/Nem161

-

10

Igen/Nem162

-

10

Igen/Nem163

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
158
Megfelelően aláhúzandó!
159
Megfelelően aláhúzandó!
160
Megfelelően aláhúzandó!
161
Megfelelően aláhúzandó!
162
Megfelelően aláhúzandó!
163
Megfelelően aláhúzandó!
156
157
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kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

5

Igen/Nem164

-

10

Igen/Nem165

-

5

Igen/Nem166

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag előhajlított jobbos,
balos lemezek, titán vagy acél
alapanyagból.
A lemez 2 féle alakja miatt
legyen alkalmas az egyszerűbb
esetek és a processus styloideus
radii rögzítésére is.

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem167

-

-

Igen/Nem168

IV/10. Distal radius lemezek:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
166
Megfelelően aláhúzandó!
167
Megfelelően aláhúzandó!
168
Megfelelően aláhúzandó!
164
165
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A lemez fejen két sorban három
mérettartományra terjedjen ki, a
száron 3-10 furat legyen.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Legyen könnyítés a szár-fej
találkozásnál
a
lemez
stabilitásának és a szövetek
kímélésének érdekében.
A lemezen számos lehetőség
legyen K-drótokkal történő
előzetes rögzítésre.

-

-

Igen/Nem169

-

-

Igen/Nem170

-

-

Igen/Nem171

-

-

Igen/Nem172

-

-

Igen/Nem173

-

-

Igen/Nem174

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
171
Megfelelően aláhúzandó!
172
Megfelelően aláhúzandó!
173
Megfelelően aláhúzandó!
174
Megfelelően aláhúzandó!
169
170
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A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet legyen alkalmas
a
neutrális
csavarirány
meghatározására és a 30 fokon
belüli tetszőleges szögű csavar
bevezetésre is, ehhez célzót
tartalmazzon.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel

-

-

Igen/Nem175

-

-

Igen/Nem176

-

-

Igen/Nem177

-

-

Igen/Nem178

-

10

Igen/Nem179

-

10

Igen/Nem180

-

5

Igen/Nem181

-

10

Igen/Nem182

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
177
Megfelelően aláhúzandó!
178
Megfelelően aláhúzandó!
179
Megfelelően aláhúzandó!
180
Megfelelően aláhúzandó!
181
Megfelelően aláhúzandó!
182
Megfelelően aláhúzandó!
175
176
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önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

5

Igen/Nem183

IV/11. Mini lemezek és csavarok titánból, az ujjak, a kéz és láb töréseinek rögzítésére:
A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag előhajlított jobbos,
balos lemezek, titán vagy acél
alapanyagból.
A lemez 2 féle alakja miatt
legyen alkalmas az egyszerűbb
esetek és a processus styloideus
radii rögzítésére is.
A lemez fejen két sorban három
mérettartományra terjedjen ki, a
száron 3-10 furat legyen.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem184

-

-

Igen/Nem185

-

-

Igen/Nem186

-

-

Igen/Nem187

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
185
Megfelelően aláhúzandó!
186
Megfelelően aláhúzandó!
187
Megfelelően aláhúzandó!
183
184
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A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Legyen könnyítés a szár-fej
találkozásnál
a
lemez
stabilitásának és a szövetek
kímélésének érdekében.
A lemezen számos lehetőség
legyen K-drótokkal történő
előzetes rögzítésre.
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.

-

-

Igen/Nem188

-

-

Igen/Nem189

-

-

Igen/Nem190

-

-

Igen/Nem191

-

-

Igen/Nem192

-

-

Igen/Nem193

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
190
Megfelelően aláhúzandó!
191
Megfelelően aláhúzandó!
192
Megfelelően aláhúzandó!
193
Megfelelően aláhúzandó!
188
189
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A műszerkészlet legyen alkalmas
a
neutrális
csavarirány
meghatározására és a 30 fokon
belüli tetszőleges szögű csavar
bevezetésre is, ehhez célzót
tartalmazzon.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

-

Igen/Nem194

-

-

Igen/Nem195

-

10

Igen/Nem196

-

10

Igen/Nem197

-

5

Igen/Nem198

-

10

Igen/Nem199

-

5

Igen/Nem200

IV/12. Medence és symphysis lemezek:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
196
Megfelelően aláhúzandó!
197
Megfelelően aláhúzandó!
198
Megfelelően aláhúzandó!
199
Megfelelően aláhúzandó!
200
Megfelelően aláhúzandó!
194
195
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A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag
előhajlított
kivitelben több féle alakban titán
vagy acél alapanyagból, melynek
a vége elvékonyodik.
A lemezen legalább 7-16 furat
található.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem201

-

-

Igen/Nem202

-

-

Igen/Nem203

-

-

Igen/Nem204

-

-

Igen/Nem205

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
203
Megfelelően aláhúzandó!
204
Megfelelően aláhúzandó!
205
Megfelelően aláhúzandó!
201
202
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Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
A lemezen számos lehetőség
legyen K-drótokkal történő
előzetes rögzítésre.
Elvárt a csavarok 2mm-es
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése,
A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll

-

-

Igen/Nem206

-

-

Igen/Nem207

-

-

Igen/Nem208

-

-

Igen/Nem209

-

-

Igen/Nem210

-

-

Igen/Nem211

-

-

Igen/Nem212

-

10

Igen/Nem213

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
208
Megfelelően aláhúzandó!
209
Megfelelően aláhúzandó!
210
Megfelelően aláhúzandó!
211
Megfelelően aláhúzandó!
212
Megfelelően aláhúzandó!
213
Megfelelően aláhúzandó!
206
207
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a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

10

Igen/Nem214

-

5

Igen/Nem215

-

10

Igen/Nem216

-

5

Igen/Nem217

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás(ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Anatómiailag előhajlított jobbos,
balos kivitelben több féle fej
kiképzésben, titán vagy acél
alapanyagból, melynek a fejrésze
elvékonyodik

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem218

IV/13. Fibula lemez:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
216
Megfelelően aláhúzandó!
217
Megfelelően aláhúzandó!
218
Megfelelően aláhúzandó!
214
215
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A száron legalább 8 furat
található
A fejben legalább 5 furat van.
A lemez szögstabil rögzítést tesz
lehetővé.
A lemez tegye lehetővé, hogy
esetleges
téves
iránymeghatározás esetén az
irány korrigálható legyen a
csavar helyes irányba történő
ismételt
behajtásával,
szögstabliltás megtartásával.
A lemez kialakítása legyen
„szövetbarát”,
az
élek
lekerekítése, a fej elvékonyítása
miatt
kevésbé
sértse
a
lágyrészeket.
Minimal
invazívan
legyen
beültethető.
A lemezen számos lehetőség
legyen K-drótokkal történő
előzetes rögzítésre.
Elvárt a csavarok 2mm-es
lépésközzel
történő
hosszméretnövekedése,

-

-

Igen/Nem219

-

-

Igen/Nem220

-

-

Igen/Nem221

-

-

Igen/Nem222

-

-

Igen/Nem223

-

-

Igen/Nem224

-

-

Igen/Nem225

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
221
Megfelelően aláhúzandó!
222
Megfelelően aláhúzandó!
223
Megfelelően aláhúzandó!
224
Megfelelően aláhúzandó!
225
Megfelelően aláhúzandó!
219
220
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A
csavarok
behajtása
nyomatékcsavarhúzóval
történjen.
A csavarok vége legyen önvágó,
de tompított, hogy ne sértse a
lágyrészeket.
A műszerkészlet tegye lehetővé a
lemez
normál
szögstabil
használatát is, ilyenkor a
fejrészre felhelyezhető legyen az
optimális
csavarirányt
meghatározó célzófeltét.
A csavarok hosszméréséhez
skálázott fúró legyen elérhető.
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre
a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel

-

-

Igen/Nem226

-

-

Igen/Nem227

-

-

Igen/Nem228

-

-

Igen/Nem229

-

10

Igen/Nem230

-

10

Igen/Nem231

-

5

Igen/Nem232

-

10

Igen/Nem233

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
228
Megfelelően aláhúzandó!
229
Megfelelően aláhúzandó!
230
Megfelelően aláhúzandó!
231
Megfelelően aláhúzandó!
232
Megfelelően aláhúzandó!
233
Megfelelően aláhúzandó!
226
227
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önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

-

5

Igen/Nem234

A termék egyes műszaki
jellemzői, illetve az azzal
kapcsolatos minimális elvárás:

A műszaki paraméterrel
szemben támasztott további
ajánlatkérői elvárások:

Súlyszám:

Megajánlás (ajánlattevő által kitöltendő):

Termék típusa:
Termék gyártója:
Fenti részletezett szögstabil
rendszerekhez különféle méretű
szögstabil,
corticalis
és
spongiosa acél, vagy titán
csavarok
háromszoros csavarkorrekciós
lehetőség rendelkezésre áll
a nagy lemezeknél kombinált
furat szögstabil, polyaxiális,
kompressziós lehetőség
rendelkezésre áll
3 csavarátmérő rendelkezésre áll
a teljes rendszerre

-

-

Kérjük megadni
Kérjük megadni
Igen/Nem235

-

10

Igen/Nem236

-

10

Igen/Nem237

-

5

Igen/Nem238

IV/14-18. Szögstabil csavarok:

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!
236
Megfelelően aláhúzandó!
237
Megfelelően aláhúzandó!
238
Megfelelően aláhúzandó!
234
235

40

a nagy lemezek kompatibilisek a
szalagos titán kötöző rendszerrel
önvágó színkódolt anodizált
titán csavarok rendelkezésre
állnak

239
240

-

10

Igen/Nem239

-

5

Igen/Nem240

Megfelelően aláhúzandó!
Megfelelően aláhúzandó!

41

