
1.1şıKLı AKıŞKAN KoMPozİT RENK:A2

l -S ğ kav ite lerin restorasyo nlarında kullarulabilme l i,

2-posterior dolguların altında kaide olarak pit ve fissilr örtücü olarak kullarulabilmeli

3-Kompozit akıcı kıvamda olmalı,

4_Hibrit yapıda olmalıdır, ortalama partikül boyutları 1,5 mikron olmalıdır.

5-Radyo opak olmalıdu, florid içermelidir, ürün şırıngaya kuwet uygulandığı zaman akmalı, kuwet kesildiği zaman sabit

kalmalıdır.

6-Tiksotrop ik o lmal ıdır, En faz|a 20 sn. de po limerize o lmalıd ır,

I i 7-Orijinal ambalajında olmalı

8-Ambalaj tlzerinde üretim ve son kullanma taıihi bulunmalı,

9_Malzemenin tesliminde ilzerindeki iiretim ve son kullanmatarihlerine göre en az (2) iki yıllık raf ömrit olmalı.

l0- Kullarum amaclna uygun olmalı.

2. KoMPoziT sETı A1+A2+A3

l- Restoratif dolgu malzemesi, tek komponentli, ışınla sertleşen, radyo opak, submikron hibrit kompozit esaslı olmalı,

2- Hem anterior hem de posterior dişlerdeki tüm kavitelerde kullanma uygun olmalıdır.

3- Kompozit sistemi set halinde ve şırınga şeklinde olmalıdır,

4_ Set içinde 4_5 gr,lık eı az 6 adet kompozit ş [ınga ,en az I adet 3-3,5 ml'lik asit jel, 4-5 ml lik tek komPonentli bond ,

minimum 25 adet uygulama iğnesi, En az 50 adet tek kullaıumlık aplikatör olmalıdır.

5- Renk sistemi Vita renk sistemine göre uyarlanmış olmalıdır. Set içinde A|, M, A3,renkleri olmalıdır.

6_ Sub mikron hibrit kompozit güçlü olmalı ve anterior kullarumlrda gerekli olan y,tlksek yüzey parlaklığı ve diizgürılüğü

sunmalıdır.

7 _ Irılay ve orılay dolgulara direkt uygulanabilmeli ve tüm kavite sıruflarına uygurı olmahdır.

8- Kompozit suda çözünmemelidir,

9- Kompozit materyalin içindeki submicron partiktillerin boyutu 10-20 nm arasında olmalı.

10_ Hibrit kompozit güçlü olmalı ve anterior kullarumlarda gerekli olan yüksek y0zey parlaklığı ve di.tzgürılüğü olmalıdır.

1 l- Ürünün sıkştrma kuvveti en az 355 Mpa olmalı,

l2 -Ürünün çapsal ge rilme kuvveti en az7 | Mpa olmalı,

13- Elastiklik modulusu en az 8000 Mpa olmalı.

l4_ Kompozitin polimerizasyon büzülme oranı hacimce enfazlao/o2,46 o|malı.

l5_ Kompozitin doldurucu partikiıl yiikü hacimce %55_65 ve ğır]lıkça%o70_80 olrnalıdır,

16_ set içerisindeki bond; tek elle kullarulabilecek ve sadece l damla akıttıktan sonra duracak Şekilde Şişe ağzırıa süip

olmalıdır.

l7_porselen ve kompozit laminat yapıştıIm4 ağz içi porselen tamirinde ve esk1 amalgam dolguya kompozit yapıştfma

iş leminde ek ürünlerle btlikte kullarulabilmelidir,

l8-Flor içermeli, aseton bazlı olmalıdır.

l9_kök hassasiyetin giderilmesinde, ağz içi kompozit ve porselen tamiri yapımlnda kullarulabilmelidir,

2O-Film kalırılığı l0 (+1-2 ) mikron olmalı,
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2l-Nano teknolojisi tlrtlnO olmalı ve HGMA içermemelidir.

22_Kompozit dolgu maddesinin bileşim! BIS_GMA tiirevleri , TEGDMA ışık aktivatörleri , stabilize edici maddeler

Baryumaliminyum borosilikat, Baryumflüroaliminioborosilikat, silikan dioksit olmalıdır.

23-Set içerisindeki Etching gel%37 fosforik asit içermelidir.

24_Ürün orijinal ambalajırun içerisinde Türkçe kullarum kılavuzu bulunmalıdır.

25-0rij inal ambalajında olmalı

26-Ambalaj iizerinde tlretim ve son kullanma tarihi bulunmalı,

27_Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullarıma tarihlerine göre en az (2) iki yıllık raf ömr0 olmalı.

28- Kullarum amacma uygun olmalı.

3.İŞİKİA SERTLEŞEN KOMPOMER DOLGU SErİ

1-1şıkla sertleşmell

2- Fosforik asit uygulamasına gerek olmamalı

3-Florid salınımı yapmalı

4-Tabanca ile uygulama formunda olmalı

5-Kolay şekillendirip, cilalanmalı

5- Set içerisinde farklı renkler, adezivi uygulama başlıklarıVe aplıkatörleri bulunmalldır,

7-Ulusal Bilgi Bankası kodu olmalıdır

4.AUıNAT öı-çÜ ıvııoorsl

l-Toz yaymamalı, Aromalı olmalı,

2-Piiriizsiiz bir yiizey elde edilmeli

3-30 sn de karıştuılmalı

4_23.C,deki su ile 45 sn ile l dakika karıştırma süresi; ağzda sertleşme süresi en fazla 3 dk. olmahdır,

5-Karıştırma esnasında toz /su oraru % su lehine olmalı,

6_Deformasyon sonrası eski şeklini almahdır. sıkıştırma direnci en az l Mpa olmah

7-Elastik deformasyonu %ol5 in üzerinde olmamalı,

8_Normal sertleşme süresine sahip, homojen karıştırılabilerL renkli faz indikatörlü, aromalı, elastikiYeti Yüksek olmalı,

9-Tozsız olmalı en az 450-5009ı lık poşetlerde olmalı,

l 0-Alj inat Karıştırma makinelerinde kullarulabilmeli,

1l- Kullarum amacına uygun olmalı,

5. KoMPozıT ci ı-q ı-ısriĞl rrxı-l

1_ürün; kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların polisajında kullanılabilmelidir,

2_Ürün; anterior ve posterior restorasyonlarda kulIanılabilecek dayanıklı bir malzemeden üretilmelidir,

3-orijinalşeffafplastikambalajlarında,içerisindeenaz6adetüçdeğişikformdaveherformdanikiadetolmalldır.
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4-Lastik formları ters konik, büyük ve küçük alev formunda ve sarı renk olmalıdır.

5_Formları ve angldurvalara uygunlukları kurumlar tarafından seçilecektir.

&Frezler 134 oc otoklavda steril edilebilmeli ve her türlü dezenfektan solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalı, bozulmamalıdır, -

7- Kullarum amacına uygıınolmalı.

5.AsıT ErcHiNG JEL

1.Ürün şınnga formunda olmalıdır.

2.ürün şlnnga içinde kalan mıktar görülebilecek yapıda olmalıdır.

3.Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır,

4.Ürün mavl renhe olmalıdır.

5.Ürün en az j6 36'lık fosforik asit olmalıdır,

6.ürün son kullanma tarihi olmalıdır,

] 
7.Ambalajında yeterl kadar uygulama ucu olmalıdır,

8.Son kullanma.tarihi olmalıdır ve en az 18 ay olmalıdır,

9.Ulusal bilgi bankasına kaydı olmalıdır,

, ı 
10.Ürün güvenlik bilgiformu olmalıdır,

7.KRoN xöpnÜ söKÜcÜ ucu __, i :

l-Tamamı metal olmalıdır,

2-Kurumumuzda kullanılan cihazlara uygun olmalıdır,

. ı , 3-Klinik beğeni sonucu alınacattır,

4-Dezenfeksiyon ve sterilizasyonlara uygun olmalıdır,

.^\

8.öLçÜKAşlĞıPLASTıK,oişı-i,ÜsrNo:1-2PEDoNDoNTiKTıP

1.Plastik olmalı.

2.Komisyonca beğenilir olmalı.
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9-S|C^K AKRıLiK. l KG ToZ+500 üL LiKiT TAKIM

|-Total vc parsıvel protcz yıpıınında kuIlanılabilir olırralıdır.
2-Toz ve likit oda sıcaklığında karıştırıldığında lranıı.ır kıvanrıırı alnralıdır
3 -Urü ıı bi l cşcn l eriııdc kadırriyunı bulı.ı ıı ııraınalıdır.
4-Savdanı ve damarl1 olıııalıdır.
5-Poliıncrizasvoıı sonrası porözite vapınamalıdır-
6-Anıbala.jıırda eır ız l(bir) kilogramlık toz. 500 ıııl lik likit olırralıdır.
7-An,ıbala.j üzcrındc üretim vc son kuIlanma tarihi olmalı vc miadı tesliın tarihinden itibaren cn ız
2(iki) yıl olıı-ıalıdır.
ti-An,ıbalaj tizcriııdc iirctiın ycri. tirctici firınanın adı vcya logosu. katalog numarası yazılı olırralıdır
9-Türkçe kı.ıllanma kılavuzu olmalıdır.
l 0-Uriin gtivcıılik bilgi forn,ıu olınalıdır.
l I-Aınbalı1 üzcriırde ürctinı ve son kullaırnra tarihi bulunmalı.
l2-Malzcnıenin tcslin,ıindc tizcrindcki üretinr ve son kullanma tarihlerinc göro cn ız (2) iki 1rllık raf
öınrii olmalı
l3- Kullanıırr an]acııla Lıyguıl olmalı


