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2019-2020 Yı lları na ait 24 Aylı k Protez Hizmet Alı nı İşi
Teknik Şartnamesi

- MADDE I. İŞİN TANIM1: 07.12.2005 tarihli ve 26016 say ı l ı R.G. de yayı mlanan 'Diş
Protez Laboratuarları Yönetmeliği' doğrultusunda, Erzincan İ li Ağı z ve Diş Sağl ığı Eğitim ve
Araşt ı rma Hastanesi ile Refahiye ilçe Devlet Hastanesi, Tercan ilçe Devlet Hastanesi, Kemalı Devlet
Hastanesi, İ liç Devlet Hastanesi, Kemaliye Devlet Hastanesi, Üzümlü Devlet Hastanesi, Çay ı rl ı Devlet
Hastanesinde yapı lamayan ve Erzincan İ li Ağı z ve Diş Sağl ığı Eğitim ve Araşt ı rma Hastanesi ile
Refahiye ilçe Devlet Hastanesi, Tercan ilçe Devlet Hastanesi, Kemalı Devlet Hastanesi, İ liç Devlet
Hastanesi, Kemaliye Devlet Hastanesi, Üzümlü Devlet Hastanesi, Çayı rl ı Devlet Hastanesinde protez
laboratuvar kapasitesinin üzerindeki protez i şlemlerinin hizmet alı m ı yoluyla yaptı n Mins] i şi.
MADDE 2. AMAÇ VE .KAPSAM:
Bu hizmet alı m ı ile teknolojiye uygun teknik donan ı m ve tecrübeli personel ile yüksek
kalitede hizmet sunumu, mevcut imkanlardan yararlanma süresinin artt ı rı lması ve verilen hizmetin
toplam kalitesinin yükseltilmesi amaçlamnaktad ı r. Bu amaçla kurumumuzda tüm sabit ve hareketli
protez hizmetlerinin daha iş levsel hale gelebilmesi için gerekli olalı teknisyenlik hizmetinin
kurumumuzca belirlenen saatler içerisinde. hizmet verme prensibine uygun olarak nitelikli personel eli
ile kaliteli hizmet sııııııııııı hecleflenınektedir. Bu ş artname tek çene iskelet ve kafes döktimii, metal
destekli seramik kuron-köprü, total veya parsiyel protez, yer tutucu, gece pla ğı, protez tamiri vb iş lerin
döküm ve bilim iş leri ile Cadİcam d iiayn ve,kazniı alı implant üstü metal destekli seramik kuralı köprü
ve İ mplant üstü hareketli protez (Overclenture) i ş lerini kapsar.
MADDE 3. GENEL ESASLAR:
Yüklenici Firman ı n seçiııı iıı de Sağl ı k 13:1kan1ığt Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ğü
tarafı ndan çı karı lan diş protez laboratuarları yönetmeliğindeki asgari şartları mutlaka
aranacakt ı r ve Sağl ı k Bakanlığı m ı zca ruhsat verilmiş laboratuarlardan hizmet alı nacaktı r:
Yüklenici firma diş protez laboratuar yönetmeliğindeki tüm belirtilen demirbaşları
bulundurmak zorundad ı r.
Yüklenici firma, hastanemiz ile firma arası ndaki her türlü irtibat ı ve iş transferini
13aştabipliğimizin isteği doğrultusunda aksannadan sağlayacakt ı r.
Yüklenici firma tarafı ndan yapı lan tüm iş ler ilgili hekimin onayı ile statik, mekanik ve
biyolojik açı dan bilimsel kriterlere sahip a ğı za takilabilir durumda olmal ı d ı r.
Hastanede oluşttı lıulan Protez Değerlendirme Kurulu kararı ile yüklenici firman ı n yapmacl ığ i
iş lerden yenilenmesi uygun görü leıı iş ler, yüklenici firma tarafı ndan yenilenmesi yapı lan işin
yapilıııa tarihine bak ı lmaksı zı n karşı lanacakt ı r. Bu miktar iş sayısı n ı n yüzde riiıı ii
geçmeyecek şekilde belirlenecektir.
e)

Yüklenici firma tüm iş lemleri kendi laboratu varları ncla yapacakt ı r. Hastanem ize getirildikten
sonra, teslim aşaması na kadar alçı döküntü, protez için kapan ış hazı rlanması , yükseklik
alı nması , yükseklik sonrası porselen cilası , hareketli protezlere ait prova sonrası basit
düzenlemeler ve geçici di ş yapııııı hastanemizin iletiş im laboratuvarı nda hekimlerimizin
talimanyla, yüklenici laboratuvar teknisyenleri tarafı ndan, yüklenici firma malzemeleriyle
uerçekleştirilecektir. Yüklenici firma Di ş Protez Laboratuarı nda, bu şartnamede teknik
vası fları belir,ilbn kriterlerde, iş i belirtilen sürede yetiştirebilecek sayı da Diş Protez
Teknisyeni çal ştı r, cakt ı r.

Yüklenici firma haftal ı k, yı ll ı k izinler ve raporlar nedeni ile görevde olmayacak elemanlar ı n
yerine ikamet edecek yedek personeli bulundurmakla yükümlüdür ve bu personeli de idare
onaylarnal ı d ı r.
Yüklenici firma, hastanemizde hafta içi saat 08:00-17:00 aras ı nda kendisine tahsis edilen
çal ışma alanları nda kiş isel korunma ekipmanlarm ı(eldiven, maske vs), önlük ve kı yafetleriıı i
veyapı lacak iş in türüne göre kullan ı lacak beyaz ve sert alçı , bas plak, foto plak, modelaj
ınuıntı , tak ı m diş, hareketli protez ve porselen için frezler, lastikler, separeler, torch, kilitli ve
kilitsiz poşetler, spatüller, tesfiye polisaj malzemeleri vs sarf malzemelerini kendisi temin
edecektir. Ücretsiz karşı lanan bu malzemeler Protez Değerlendirme Kurulu tarafı ndan kontrol
edilecek olup, iş leyişte sorunlara sebep olan ve kaliteyi düş üren malzemelerin değiştirilmesi
istenebilecektir. Yüklenici firma tarafı ndan yapı lacak olan protezlerde ölçü kaşığı ve ölçü
maddesi merkezimiz tarafı ndan temin edilecektir.
11) Hastanemizce özel laboratuvarlara tahsis edilen çal ışma alanları n ı n tertip, düzen ve
temizliğinden yüklenici firma sorumlu olacakt ı r. Yüklenici .firmaya hastanemizde tahsis edilen
çal ış ma alanları ndaki büro veya laboratuvar malzemeleri, mobilyalar ı , tamirat ı , boyası ,
altyapı sı , her türlü giderleri yüklenici firma tarafı ndan karşı lanacaktı r.
işlerin teslim edilmesi, teslim al ı nması , taşı nması Vs gibi uygulamalarda belirleyici taraf
kurumumuz olup, yüklenici firma bu kurallara uyacaktı r. Sözleşme süresi içerisinde yapı lacak
herhangi bir değişikliğin ilgili firmaya bildiri lmesi halinde, yüklenici kendisine verilen süre
içerisinde bu değiş ikliklerle ilgili her türlü malzeme, ekipman ve alt yapı yı bedelsiz olarak
sağlayacakt ı r.
Yüklenici firma her biri .sözleşme süresince kullan ı lmak üzere her klinikte en az 1 adet olmak
üzere yeterli sayı da laboratuvar mikrommorunu ve protez laboratuvar ı nda kendi elemanları nca
kullan ı lmak üzere 2 adet porselen fı rm ı n ı kendisi getirecektir. Bu cihazIarm bak ı m ve onarı m
ve kalibrasyonları yüklenici firma tarafı ndan yapı lacaktı r.
Yüklenici firma. kurumumuz içiıı kulland ığı porselen tozuna ait bire bir renk skalas ı m, tüm
kliniklerimizde en az birer adet bulundurmak üzere temin edecektir. Yüklenici firma
elemanları yanları nda yeterli sayı da kumpas bulundurınal ı d ı rlar.
I) Laboratuvarlar; hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaks ı zı n gerekli her türlü emniyet tecibirlerini
zamanı nda almak, kazalardan korunma usül ve çarelerini elemanlarma öğretmekle
yükümlüdürler. Bu nedenle özel laboratuvar elemanları nı n gerek dikkatsizlik gerekse
teclbirsizlik sonucu meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalardan hastanemiz sorumlu
olmayacakt ı r. Merkezimizcle ve/veya yüklenici firmaya ait laboratuvarlarda çal ıştı rı lan
personelin geçirebileceği iş kazaları nda talep edilebilecek her türlü tazminat ve tedavi
giderleri yüklenici firmaya aittir.
Merkezimizde çal ışacak personelin tüm sosyal hakları ve odevleri yükleniciye aittir.
Al ı nan ölçülerin firmaya tesliminde kullan ı lacak kapakl ı sert plastik kaplar veya kilitli
poşetler yüklenici firma tarafı ndan temin edilecektir. Miktarlar ve ebatlar kurum tarafı ndan
belirlenecektir. Kurum tarafı ndan hiçbir sureti° sarf malzeme vermeyecektir. Laboratuar sarf
ve demirbaş ihtiyacı m kendisi karşdayacakt ı r.
Laboratuvar, kurum tarafı ndan verilen her türlü kron-köprü tamir ( facet tamir vb. ) i ş ve
işçiliğini de s'ik
eşıne süresince yapacaktı r. Herhangi bir ek ücret talebinde bulunmayacakt ı r.
Bu aşamada o

a k hataları labo • uar kendi telafi edecektir ( gerekirse RPT yapacakt ı r ).
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z) Yüklenici firma tarayı cı ile al ı nan ölçüleri dijital ortama aktarabilmeli ve elde edilen verilerin
bilgisayar yazı l ı m ı ile tasarı m ı n ı yapabilmelidir.
na) Kurumumuzda yapı laıı Cad/Cam Dizayn ve Kazı mal ı İ inplant Üstü Metal Destekli Seramik
Kron-Köprü ve İ mplant Üstü Hareketli Protez (Overdenture) protezlerin garanti süresi (4)
(dört) yı l olup bu süre içerisinde meydana gelebilecek imalat hatalarmdan kaynaklanan
sı k ı nt ı ları yüklenici firma sözleşmesi sona ermiş olsa dahi Protez Değerlendirme Kurulu kararı
üzerine hekimin talebi doğrultusunda yeniden yapmakla yükümlüdür.
bb) Yüklenici firma Cad/Cam Dizayn ve Kazunah İ mplant Üstü Metal Destekli Seramik KronKöprü altyapısı m üretebilmek için hassasiyeti yüksek 5 eksenli simultane frezleme
yapabilen(X, Y. Z. A. B), 98mm yuva geniş likli 1 blok dökiim gövdesi« sahip, kuru işleme
için vaktim bağlantı l ı ve devir daim yapabilen kapalı su soğutma sistemine sahip fener mili
bulunan CADİCAM cihazı bulunmal ı d ı r.
cc) Yüklenici firma modelleri daha kı sa sürede dijital ortama aktarabilmek için çoklıı die
takı labilen, model üzerinde tüm yüzeyi yürüyerek tarayabilen mavi lazer tarayı cı ile en fazla
1,5 dakikada tarayabilmelidir.
dd) Dökümde kullanı lan alaşı mlar için teknik şartname:

Metal içerikleri tam metal veya veneer kron restorasyonlar için Ni %66-68-Cr% 24-26-Mo
%4-6 -Si% 1-24\lb% <I -Mn %<1- C %<I aralığı nda olmalı d ı r.
Alerjik hastalar için hekim tarafı ndan istendiğinde Co %60-65 — Cr % 22-26- W% 4-6 Mo% 4-6 - Si% <I - Fe %<I - Ce% <I değerlerine sahip alaşı m kullan ı labilmelidir. Firma
stoğunda bu alaşı m ı bulundurnı alı cl ı r.
DIN 17006 ve DIN 13912 standartları na uygun olmal ı d ı r.
İ skelet döktimlerincle alaşı m içeriği Co %60-65 - Cr% 28-33 - Mo% 4-6 - Mn% 1-3 - Ta%
<I - Si %<I - N% <1 - Fe %< I - C %<I aralığı nda olmal ı d ı r.
CE belgesi bulunmalı d ı r. Kanserojen madde kesinlikle içermemeliclir.
Dökiim inclüksiyon sistemi ile yapı lmal ı d ı r.
İ skelet modelajı prefabrik iskele' modelaj elemanları kullan ı larak yapı lmal ı dı r. İ skelet
protez yapı m ı n ı içeren diğer tüm aşamalar (dublikasyon, rövetman model, döküm,
kumlama, elektrol iz, ve tesviye-polisaj işlemleri) sı rası yla yapı lm ış olmal ı d ı r.
Tüm metal dökümlerinde çekirdek metal kullan ı lması zorunludur. Kullan ı lacak metal ISO
standard ı na veya TSE-CE, belgesine sahip olmalı d ı r. Kesinlikle art ı k metal içermeınelidir.
ee) Cad/Cam sisteminde kullan ı lacak metal bloklar standart 98 ıııııı çapı nda olmalı d ı r ve
kal ı nl ı kları 10, 12, 14, 16, 18111111 şeklinde olmalı d ı r. Erime derecesi 1300-1450C° arası nda
olmalı d ı r. Bileşimi en az %65 Co ve %29 Cr ihtiva etmelidir. Vakumlu olarak 950-980C°
arası nda 5 dakikada fı rı nda piş irilmelidir. Eğilme 1)irenci 475MPaidan düşük olmamalı d ı r.
Elastiklik Modülti 194GPa'dan düşük olmamal ı d ı r. Termal Genleş me Katsayı sı (CTE)
(25±500C°) 14,1x104X-1 (25÷600C°) 14,5x10-6 K-I değerleri arası nda olmal ı d ı r. Kullan ı lacak
porsel

de terınal genleşm

atsayı sı altyapı metali ile ayn ı değerler arası nda olmal ı d ı r.

ff) Metallerde delik, lehim olmamal ı dı r.
şer::

2ğ) Metallerin

orijinal

prospektüsleri

ve

faturaları

istendiğinde

laboratuvar Kontrol

Teş kilatina ibraz edilecektir.
hh) K ı rı k kroşe, metal deformitesi, hava boşluğu vs. olmamalı d ı r.
ii)

MADDE 4. YÜKLENICI FIRMA PERSONEL TANIMLARL
a) Yüklenici Firmaya Bağlı Diş Laboratuarmı n Mesut Müdürü:
Hizmet alı mı yapacak yüklenici firmaya ba ğl ı laboratuvarları n sorumlu müdürleridir.
Görevleri:
I. Hizmet alı m ı yapı lacak olan iş lerin şartnameye uygun olarak yerine getirilmesini
sağlamakta]] sommludur.
idarece belirtilen çal ışma şartları na ve chizenine laboratuvarlarm uymas ı n ı sağlamaktan .
sorumludur.
idarenin belirlediğ i nitelikteki elemanlar ı bulundurmak ve çal ışması n ı sağlamakla
yükümlüdür.
istenebilecek olan demirba ş ve sarf malzemelerin temini ile bak ı m, onarı m ve
korunması n ı n saıZlanması nclan sorumludur.
Mesul müdür, hizmet esnası nda kullan ı lacak malzemelerin kaliteli olmas ı nı 've hizmet
açısı ndan uygunluğunu sağlamal ı dı r.
Merkezimiz Başhekimi iğine ve Başlıeki ııı likçe görevlendirilecek yetkiliye karşı
sorumludur.
b) Diş Protez laboratuvar' Bünyesinde Olup •Merkezimizde Bulunan Personel:
Hizmet n111111111 yapan Yüklenici Firman ı n elemanları d ı r.
Görevleri:
Hekimler tarafı ndan alman ölçülerin, yapı sal bozulmaya uğramadan ivedilikle alçı odası na
trasferinin sa ğlanması , ve ıııodelleriıı in hazı rlanması ve hekimler tarafı ndan
onaylanması n ı sağlamakla sorumludur.
2. Hazı rlanan modellerin yüklenici. firmaya ulaşması nı sağlamakla sorumludur.
3 Yüklenici firma laboratuvar ı nda yapı lan iş lerin merkezimize ulaşurı larak hekimlere
teslimini sağ lamakla sorumludur.
4

Provalar sı rası nda çı kabilecek sorunları n giderilmesinde hekimin talebi doğrultusunda
hekime yard ı mcı olmakla sorumludur.
Firma kendi bünyesinde çal ıştı racağı merkezimizde .firmaya ait iş leri takip ve koordine
edecek personel sayı sı nı merkezimiz Hekim sayısı nı ve iş miktarı nı göz önüne alarak
kendisi planlayacaktı r. Bu planlama hatası ndan kaynakh iş gecikmeleri kesinlikle kurum
tarafı ndan kabul edilmeyecektir.
Bu personeller yüklenici firmaya ait Di ş Protez Laboratuvarm ı n mesul müdürlerine karşı
sorumludur.

7 Bu personel tarafı ndan ölçülerclen model elde etme i şi Sağl ı k kurumu binam ı zda
gerçe •leş tirilecektir. Yüklenici laboratuarlar ı nda yapı lan iş ler kurumlara getirildikten
sonr keshnı a şaması m kadar düzeltme, uygulama teknisyen lik i ş leri kliniklerde

hekimlerimizin talimatı yla yüklenici laboratuvar teknisyenince gerçekleştirilerek
hekimlerimize servis edilecektir.
MADDE 5. ISTENILEN BELGELER ve ŞARTLAR:

I) Sözleşme yapı lacak Yüklenici Firman ı n Sağl ı k Bakanl ığı-Diş Protez Laboratuvarları
Yönetmeliği hükümlerine göre ruhsalland ı rdm ış olması gerekmektedir (Bir nüsha noter
tasdikli olarak Merkezimize teslim edilecektir.). Ayrı ca Yüklenici Firma kendi iş yerinde
hizmetin aksamaması n ı sağlayacak sayı da Sağl ı k Bakanlığı ndan belgeli Diş Protez
Teknisyeni çal ışt ı rmak zorundad ı r.
Merkezimiz ile yüklenici firma arası nda işleri yürütecek firma bünyesinde çalışacak
elemanlar merkezimizde idarenin kendileri için belirlediği odada bulunacaktı r. Tahsis
edilen bu yerin gerekli su, elektrik ve gaz giderleri kurumumuz tarafı ndan karşı lanacak
olup gerekli olan diğer sarf malzemeler ve ekipmanlar firma tarafı ndan karşdanacakt ı r.
Düzeltme, uyydama, teknisyenlik işleri gibi belirlenen bu basit ve acil iş lemler d ışı nda
protezlere ait hiçbir işlem merkezimizde yapı lmayacak firman ı n kendi laboratuvarı nda
yapı lacakt ı r.
İ l denetim ekibi tarafı ndan son I yı l içinde yapı lan olağan veya olağanüstü denetimlerde
laboratuvar Diş Protez laboratuvarları yönetmeliği hükümlerine uygunluğuna dair ibarenin
yer ald ığı denetim defteri ilgili sayfası n ı n fotokopisinin aslı na uygun olduğunu gösterir
Müdürlükçe onaylı örneği kurumumuza sunulacakt ı r.
Ayl ı k asgari 2500 adet metal destekli seramik kron, 300 adet iskelet döküm, 400 adet total
veya parsiyel protez bitim yapabileceğini sağl ı k tesisine yai.111 olarak verecektir.
MADDE 6. YAPTIRILACAK İŞİN ADETİ VE TANIMI :
Yapı lacak işin cinsi ve adetleri bu şartnamenin sonuna eklenmiştir.
A. TEK ÇENE İSKELET VE KAFES DÖKÜMÜ
YAPTIRILACAK İŞİN TANIML
Sağl ı k kurumları m ı zı n yerinde imalata dayal ı , malzemeli, parça başı, taşıınal ı ve
servisi' Tek çene İ skelet ve kafes clökümünün Sağl ı k Müdürlüğünce ruhsatland ı rı lm ış özel diş
protez laborat uarları nclan al nı ı d ı

AMAÇ VE KAPSAM:
Kurumları m ı zda üretilmeyen imalata dayalı malzeme'', taşıııı alı, servisi Tek Çene
İ skelet ve kafes 1)ökünı tintln özel firmalardan tedarik edilmesi amaçlanmaktad ı r. İş Tek Çene
İ skelet ve kafes Döktü]) hizmetin' kapsar.
İ DARE VE YÜKLENİCİ :
IDARE: Erzincan İ li Sağlik Müdürlüğü Erzincan Ağı z ve Diş Sağl ığı Eğitim ve Araştı rma
Hastanesi
YÜKLENICI: Sağl ı k Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara
sahip ve ruhsatlanciı rı lmış olan özel diş protez laboratuvarlarmı ifade eder.
İŞİN 'YAPİ LMASİ VE TESLİ M ALINMASINA ILIŞKIN ESASLAR
Ölçülerclen model elde etme işi Sağl ı k Kurumları nı n binaları nda gerçekleştirilecektir.
Yüklenici laborrı tuvarları nda yapı lan iş ler kurumlara getirildikten sonra, teslim
aşaması na kadar düzeltme, teknisyenlik işleri kliıı iklerde hekimlerimizin talimatı yla
yüklenici laboratuvar teknisyenince gerçekleştirilerek hekimlerimize servis edilecektir.
2. Yüklenici firma tarafı ndan yapı lan tüm işler ilgili hekimin onayı ile statik. mekanik ve
biyolojik açı dan bilimsel kriterlere sahip, ağı za takı labilir durumda olmal ı d ı r. Hastaya
tesli
edilen işlerde (4) ört) yı l süreyle meydana gelebilecek imalat hataları n ı
yük
ı rma sözleş n si ona ermiş olsa da yeniden yapmakla yükümlüdür.
1

Hastanede oluşturulan Protez Değerlendirme Kurulu karar ı ile yenilenmesi uygun
görülen iş ler yüklenici firma tarafı ndan yenilenmesi yapı lan iş in yapı lma tarihine
bak ı lmaksı zı n karşı lanacakt ı r. Bu miktar toplam iş sayı sı n ı n yüzde Yönü geçmeyecek
şekilde belirlenecektir.
Tüm işlem planlamaları hekimlerimiz tarafı ndan bildirilen şekilde olacakt ı r. Tüm
iş lemler bilimsel kurallara uygun yap ı lmal ı d ı r. Hekimin özel istekleri istek fişinde
yazı l ı olduğu gibi gerçekleştirilecektir. işler planlandığı veya istek fiş inde talep edilen
şekilde ğelmemişse iş yeniden yapı lacakt ı r.
Protezlerin .yapı lmaları nda yüklenici firma, laboratuarmda kulland ı kları lı ard frez, taş
frez, zı mpara, poı nza ve özel cila pan. metal lastigi, revetman, lak, mandren, pamuk
keçe, modelasyon ıııııııııı , foto plak. tüm alçı çeşitleri diş protez laboramarlan
yönetmeliğinde belirtilen tüm malzemeler kendine ait olup bunun için ihale bedeli
d ışı nda ekstra bedel talep etmeyecektir.
Heki ııı i ıı randevu ve hasta yoğunluğuna istinaden belirledi ği süreler hariç, İ skelet ve
kafes döktü], iş inin teslimi, ölçünün al ı nd ığı günün ertesi günden başlamak üzere en
geç 5. (beşinci) iş gününde kurumları m ı zda olacak şekilde yapdacaktı r. Bu zaman
dilimlerinde kesinlikle esneme yapı lmayacakt ı r. Gününde gelmeyen i şlerin tespit
edilmesi halinde tutanak tutulacakt ı r.
7. Metal orijinal prospektüsleri ve faturalar ı istendiği zaman kuruma ibraz edilecektir.
TL) ııı döküm iş lerinde kullan ı lan metal alası mları CE ve ISO standartları nda olacakt ı r.
Metal işlerinde metal alaşı mlarm katk ı sı z birinci döktü)] halinde olmas ı zorunludur.
Yani çupa içermemelidir. İ skelet ve kafes döktim metaller' berilywnsuz olacakt ı r.

6

8 Diş hekimlerince planlamas ı yapı lan iskelet dökümleri, planlama dahilinde ve eksiksiz
olarak yapı lacakt ı r. Planlamada değişiklik yapı lması n ı zorunlu olduğu durumlarda ve
özel iş lem gerektiren iskelet dökümlerinde, değişiklik mutlaka hekime dan ışı ld ı ktan ve
onayı al ı ndı ktan sonra yapı lacakt ı r.
Hekim isteğine bağl ı olarak iskele( dökümlerindeki arada kalan tek dişlerde üzerine
hastan ı n diş rengine uygun geli ştirilmiş akrilik (facet) konularak bitmi ş halde
kurumumuza transfer edilecektir. Firma bu i ş lemler için herhangi bir ücret talep
etı neyetektir.
Tesli ııı günü, gelen iş ler en geç ilgili günün sabah ı saat 08:00 da kurumlarda olmal ı ve
en geç 08:30 da hekimlerimizin poliklini ğine ulaşt ı rmal ı d ı r. Gününde gelmeyen i şler
için tutanak tutulacaktı r.
I I. Hekimin talebi doğrultusunda, iskelet ve kafesler için yüklenici firma tarafı ndan fit
checker (uyum kontrol pastas ı ) temin edilerek protez metalleri ıı iıı uyumu ve hatası
kontrol edilecektir.
B. METAL DESTEKLI TEK PARÇA SERAMIK .KURON- KÖPRÜ DOKÜM VE BITIMI
I. YAPTIRILACAK İŞİN 'I'ANIMI:
Kurumları mı zı n yerinde imalata dayal ı , malzemeli, parça başı, taşı mal ı ve servisli
kuron-köprü döküm-bitim (seramik) i şinin Sağl ı k Müdürlüğüne° ruhsatland ı rı lm ış özel diş
protez laboratuarları ndan hizmet al ı m ı işidir.
AMAÇ VE KAPSAM:
Kurı mı ları m ı zda iiretilmeyen imalata dayal ı malzemeli, taşı mal ı , servisli kuron-köprü
döküm ve binin işi ıı iıı özel firmalardan tedarik edilmesi amaelanmaktad ı r. İş kuron-köprü
döküm ve bitiııı işi hizmetin' kapsar.
İ DARE VE YÜKLENICI:
iDARE: Erzincan İ li Sağl ı k Müdürlüğü Erzincan Ağı z ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştı rma
Hastanesi
YÜKLENICI: Sa ğl ı k Bakanlığı Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara
sahip ve ruhsatlandı rı lm ış olan özel diş protez laboratuvarları n ı ifade eder.
TEKNIK HUSUSLAR
A- Alçı Model için Kalite Kriterleri
I. Modellerde; özellikle dişlerde kı rı k, hava kabarcı gı , aşı nma, tüberkül bölgelerinde ve
insı
, rde madde kaybı olmayacakt ı r.
selen alçı sı kullanı lacaktı r.
uşturtı lması nda
2. Mo

B- Kuron-Köprii:
I. Metalde delik-lehim olmamal ı d ı r.
9 . Kuron marjinleri kale ile uyumlu olmal ı d ı r.
Köprü gövdesi ve ayakları antağonist diş ler ile uyumlu olmal ı d ı r.
Kuron-Köprü aproksimal diş ler ile ideal kontakt sağlanmal ı dı r.
Metal ve bitim kal ı nl ığı, kesik diş in durumuna göre doğal diş leri') anatomik yapı sma
uygun olacak şekilde tesviye edilmelidir.
Estetik ve anatomik form sağlanmal ı d ı r.
Kole, demin ve insizal olmak üzere bekir]] tarafı ndan verilen renk aynen sağlanmal ı d ı r.
Orta 1/3 demin rengi, insizal 1/3 mine şeffaf rengi istenmelidir.
Metal ve bitim safhası nda (döktim çapağ,ı -deformasyontı , aproksimal kontakt hatası gibi
ve sair sebepler ile) ajuste sorunu çı kinanı al ı d ı r. Yükseklik olmamal ı d ı r.
Kron-Köprü hijyene uygun olnı al [d ir.
Binin materyali ile metal arası nda bağlant ı tam olarak sağlanm ış olmal ı d ı r.
Il. Kullanı lacak porselen tozu;
Olağanüstü elastikiyet dayan ı m ı na sahip olmal ı d ı r.
Kolay yükleme yapı labilmeli, manipülasyonu kolay olmal ı d ı r.
Flouresan özelliği doğal dişe yak ı n olmal ı d ı r.
Yeş illenmeye karşı yüksek renk stabilitesine sahip olmal ı d ı r.
K ı rı lmaya karşı yüksek dirence sahip olmal ı dı r.

•

Marjinaldeki siyahı hani tamamen kapatabilme özelliğine sahip ol ı nal ı cl ı r.
Metal oksit labakası n ı tümüyle maskelemelidir.
Minimum büzülme özelliğine sahip olmal ı d ı r.
Opak, demin, chrorna demin ve opak dentin renklerinin hepsi A0-1)4 renk aral ığı nda
olmal ı d ı r.
Çok iyi saydaml ı k ve renk derinliği özelli ğine sahip olmal ı d ı r.
5. İŞİN YAPİ LMASİ VE l'ESLİ M ALİ NMASİ NA ELİŞKİ N ESASLAR

I. Ölçülerden model elde etme işi kurumları mı z binaları nda gerçekleştirilecektir.
Yüklenici laboratuarları nda yapı lan iş ler kurumumuza getirildikten sonra, tesliııı
aşaması na kadar düzeltme, uygulama teknisyenlik i ş leri kliniklerde hekinnerimizin
talimanyla yüklenici laboratuvar teknisyenince gerçekleştirilerek hekimlerimize servis
edilecektir.
9 Yüklenici firma tarafinclan yap ı lan tüm işler ilgili hekimin onayı ile statik, mekanik ve
biyolojik açı dan bilimsel kriterlere sahip ağza tak ı labilir durumda olmal ı d ı r. Hastaya
teslim edilen işlerde (4)(dört) yı l süreyle meydana gelebilecek imalat hataları n ı
yüklenici firma sözleşmesi sona ermiş olsa da yeniden yapmakla yükümlüdür.
3. Hastanede oluş turulan Protez Değerlendirme Kurulu kararı ile yenilenmesi uygun
görülen işler yüklenici firma tarafı ndan yenilenmesi yapı lan iş in yapı lma tarihine
bak ı lmaksı zı n karşı lanaeakt ı r. Bu miktar toplam iş sayısıııııı yüzde I 'ini geçmeyecek
şekilde belirlenecektir.
4 Tüm işlem planlarnaları hekinnerimiz tarafı ndan bildirilen şekilde olacakt ı r. Örneğin:
M.Prova, Demin !kova, vb.
5 Tüm iş lemler bilimsel kurallara uygun yapı lmal ı d ı r. Hekimin özel istekleri istek (işinde
yazı l ı olduğu gibi gerçekleştirilecektir.
6 Protezlerin yapı lmaları nda yüklenici firma; kurumumuz laboratuvarı nda kullandı kları
çeşitli ebatlarda porselen frezi, porselen parlatma lastiği, sonsuz porselen frezi, porselen
iş lemek için gerekli boy ve kal ı nl ı kta firçalar, iki tarafl ı çelik separe, revetman, lak,
mandren, modelasyon mumu, tüm alç ı çeşitleri, geçici kron akriliği, metal kal ı n ı iğin ı
ölçmek için kumpas (talep eden hekim kliniklerine), acil durumlarda kurum içerisinde
yapı lacak iş lemler için yedek porselen tozu ve glazürü di ş protez laboratuarları
yönetmeli ğinde belirtilen tüm malzemeler kendine ait olup bunun için ihale bedeli
ekstra bedel talep etmeyecektir.
d ışı n
on Köprü iş lemlerinde artikiı latör kullan ı lacakt ı r.
7 Hek
eği dot'cirultusund

Hekiııı i ıı randevu ve hasta yoğ unluğuna istinaden belirledigi süreler hariç, Veneer
Seramik Kuronlarda Kuron ve köprülerin metal provası, ölçünün al ı nd ığı günün ertesi
günden baş lamak üzere en geç 4. (dördüncü) iş gününde kurumlar ı mada olacak şekilde,
tesliııı i ise metal provamn yap ı ld ığı günün ertesi gününden baş lamak üzere en geç 4.
"(dördüncü) iş gününde kurumlarmuzda olacak şekilde yapı lacaktı r. Hekimin talebi
doğ rultusunda direk bilim yap ı lacak iş ler ise ölçüntin al ı nd ığı günün ertesi günden
baş lamak üzere en geç 5. (beş inci) iş gününde kurumlar ı m ı zda olacak şekilde
bitirilecektir. Hekim tekrar glaze animas ı m isterse teslim gününü takip eden gün teslim
edilecektir. Bu zaman dilimlerinde kesinlikle esneme yap ı imayacaktı r. Gününde
gelmeyen iş lerin tespit edilmesi halinde tutanak tutulacakt ı r.
Kullan ı lacak Seramik tozlar. kesinlikle insan sa ğl ığı na zararl ı madde içermemelidir.
Metal ve estetik materyallerin orijinal prospektüsleri ve faturalar ı istendiği zaman
kuruma ibraz edilecektir. Tüm döküm i ş lerinde kullan ı lan metal alaş imları n CE ve ISO
sı andartiarı nda olması zorunludur. Metal i ş lerinde metal alaş imiarm katkısı z birinci
döküm halinde olması zorunludur. Yani çupa içermemelidir. Kron-Köprü döküm
metalleri kadmiyum ve berilyumsuz olmal ı d ı r.
II. Diş hekimlerince planlamas ı yapı lan kron köprü ve protezler, planlama dâhilinde ve
eksiksiz olarak yap ı lacakt ı r. Planlamada değişiklik yapı lması n ı zorunlu olduğu
durumlarda değiş iklik mutlaka hekime dan ışı ld ı ktan ve onayı al ı nd ı ktan sonra
yapı lacaktı r.
Hekim tarafı ndan istenildiğinde ayak diş lere ayn ı gün geçici kron yapı lacaktı r.
Kliniklerde çal ışan her bir hekime kullan ı lan firman ı n kulland ığı porselen tozu
markasmin renk skalasindan birer adet verilmelidir.
Teslim günü, gelen iş ler en geç ilgili günün sabah ı saat 08:00 da kurumlarda olmal ı ve
en geç 08:30 da hekimierimizin poliklini ğine ulaşt ı rmal ı d ı r. Gününde gelmeyen işler
için tutanak tutulacakt ı r.
Parsiyel protezin ayak diş lerine yapı lacak kaplamalarda planlamaya uygun şekilde
tı rnak yuvası açı l ınalı dı r.
Model üzerine mum modelai ı yapı lan metal destekli seramik kuronlarda model
üzerindeki siman payı için die-spacer kull ım ı lacaktir. Mum atma ile veya oje kullan ı m ı
tespit edilmesi durtı munda mtanak tutularak i ş ler yenilenecektir.
iş lerin oturmaı nası durumunda zaman ve maddi kayb ı önlemek için, direk yenileme
yapı lmadan önce hekimin talep etmesi durumunda yüklenici firma tarafı ndan fit checker
temin edilerek kuron köprü protezlerin siman pay ı ve uyumu kontrol edilecektir.
Köprü protezierde derin gövde boş luklarmı n estetigiıı iıı sağlanabilmesi için pembe
estetik diş eti rengindeki porselen tozlar ı ile saglanabilir olmal ı d ı r.

6. Metal Destekli Seramik Kuron-Köprü Protezlerin Yapı lnıası na ve Teslim Alı nması na
iliş kin Esaslar:
1. Metal kalı nl ığı en az 0,3-0.5mm aras ı nda olmalı dı r. Hekimlerce metal kalı nl ığı kumpas
ile kontrol edilecek ve gerekli görülürse yeniden yapt ı niabilecektir.
9 . Seramik kalı nl ığı okliizal yüzeylerde 1,5-2mm, aksiyal yüzeylerde ise 1,5111111 den az
olmamal ı d ı r.
3. Hekim tarafı ndan istenildiği taktirde kapan ış modelleri çene hareketini yapabilen yar ı
ayarlanabilir arlikülatör üzerinde tamamlanacaknr.

C. HAREKETLI PROTEZ (TOTAL VE PARSİYEL TEK ÇENE) BİTİM1

1. İŞİN YAPIEMASI İ LE iLGİ Lİ GENEL ESASLAR:
firma tüm i ş lemleri kendi laboratuarlar ı nda yapacaktı r. Kurumlara
gelirli( -ı l sonra, teslim a şan sı na kadar düzeltme, teknisyenlik işleri klinik

I. Yüklenici

laboratuarları m ı zda hekimlerimizin talimat ı yla yüklenici laboratuvar teknisyenince
gerçekleştirilecektir.
Yüklenici firma tarafı ndan bitimi yapı lan tüm işler, ilgili hekimin onayı ile statik,
mekanik ve biyolojik açı dan bilimsel kriterlere sahip ağza takdabilir durumda olmalı d ı r.
Hastaya teslim edilen iş lerde (4) yı l süreyle meydana gelebilecek imalat hataları nı
yüklenici firma sözleşmesi sona ermiş olsa da yeniden yapmakla yükümlüdür.
Hastanede oluşturulan Protez Değerlendirme Kurulu kararı ile yenilenmesi uygun
görülen iş ler yüklenici firma tarafı ndan yenilenmesi yapı lan iş in yapı lma tarihine
bak ı lmaksı zı n karşı lanacaktı r. 13u miktar toplam iş sayı sı n ı n yüzde 3'ünü geçmeyecek
şekilde belirlenecektir
Teslim aşaması nda uyizunluğu kabul edilmeyen protezler, laboratuvar tarafı ndan
ücretsiz olarak yenilenecektir. Hasta ve hekim tarafı ndan onay verilinceye kadar
yüklenici firma protezi yenilemek zorundad ı r.
Tüm iş lerin planlamaları hekimlerimiz tarafı ndan bildirilen şekilde olacaktı r. Örneğin:
Diş dizim şekli, protez bilim sı n ı rları v.s.
Gelen iş lerde cilalı yüzeyler eksiksiz olarak hazı rlanma!' ve protezlerde pörözite
olmamal ı d ı r.
Fonksiyonel ölçü kaşiği için kiş isel kaşı k (Hekimin talebi doğrultusunda otopolimerizan
akrilikten veya foto plak ile hazı rlanm ış olacaktı r) ve akrilik kaide ücret talep
edilmeksizin hazı rlanmak zorundad ı r.
Tüm hareketli protezlerde hekimin dizimi kontrol etmesi açı sı ndan ve gerektiğinde
düzeltmeler yapabilmesi için modeller artikillatöre bağlı olarak teslim edilecektir.
Diş dizimleri bilimsel kurallara uygun yapı lmal ı d ı r, hekimin özel istekleri istek fiş inde
yazı l ı olduğu gibi gerçekleştirilmelidir.
1. Kliniklerde çal ışan her bir hekime yüklenici firman ı n kullandığı markaya ait renk
skalası nclan birer adet verilmelidir. Renk ve di ş formları hekim tarafı ndan seçilecektir.
Yukarı da belirtilen hareketli protez yapı m aşaması nda yüklenici firma;
laboratuvarmda kulland ığı diş. sı cak akrilik, foto plak, lıard frez, zı mpara frez, poınza ve
protez cila na'', modelasyon ıııııııııı , revetman, lak, mandren, pamuk keçe, siyah k ı l
fı rça, artikülatör ve diş protez laboratuvar yönetmeli ğinde belirtilen diğer tüm
malzemeler kendisine ait olup. bunlar için ihale bedeli d ışı nda ekstra bedel talep
enneyecektir.
Teslim günü, gelen iş ler en geç ilgili günün sabah ı saat 08:00 da kurumlarda olmal ı ve
en geç 08:30 da hekimlerimizin polikliniğine ulaşt ı rmal ı dı r. Gününde gelmeyen işler
için tutanak tutulacaktı r.
Metal desteksiz parsiyel ve total protez bitim i şlerinde birinci ölçü alı nd ı ktan sonraki
iş günü foto plak ile lı azı rlaıııııış ikinci ölçü kaşığı ve ikinci ölçü alı ndı ktan sonraki iş
günü foto plak ile hazı rlanm ış kaide plağı hekime teslim edilecektir; mumlıı kapan ış
alı ndı ktan sonraki günden baş lamak üzere en geç 4. (dördüncü) iş gününde
kurumlarmuzda olacak şekilde diş li prova, dişli prova yapı ld ı ktan sonraki iş gününden
baş lamak üzere en geç 4. (dördüncü) iş gününde kurumlarun ı zda olacak şekilde total
bikini yapı lacakt ı r. Metal destekli ve metal desteksiz parsiyel protez bitim i ş lerinde,
mumlu kapan ış alı nd ı ktan sonraki günden baş lamak üzere en geç 4. (dördüncü) iş
gününde kurumları m ı z& olacak şekilde dişli prova, dişli prova yapı ldı ktan sonraki
günden baş lamak üzere en geç 4. (dördüncü) iş gününde kurumları nfizda olacak şekilde
parsiyel protez teslimi yapı lacaktı r. Parsiyel protezlerde dişli prova yapı lması na gerek
duyulmayan işler için diş dizimi ve direk bitim, mumlu kapan ış alı nd ı ktan sonraki
günden başlamak üzere en geç 5. (beşinci) iş gününde kurumları m ı z& olacak şekilde
parsiyel protez teslimi yapı lacaktı r. Bu zaman dilimlerinde kesinlikle esneme
yapı lmayacakt ı r. Gününde gelmeyen iş lerin tespit edilmesi halinde tutanak tutulacakt ı r.
Bitirilmiş protezlerde meydana gelmiş olalı deformasyonlar veya uyum bozukluluklan
sonucu protezler ağza takı lacak durumda değil ise yüklenici firma o protez' yenilemek
zorundad ı r. Yeni protezin 2 (iki) yı l içerisinde beslenmesi gerektiğinde ise besleme
ücreti ayrı ca talep edilmeyecektir.
Kurumlarda hazı r bulunacak yüklenici firma personelleri beraberinde her türlü tesviye
polisaj malzemelerini bulunduracakt ı r.

,

2. IIAIZEKElti PROTEZLERIM YAPILMAS1NA VE

TEsLim

ALINMASINA

ILIŞKIN ESASLAR:
1

Kullanı lacak akrilik tozu ve likidi yüksek mekanik, fiziksel, biyolojik ve estetik
özelliklere sahip olmalı ve alerjik reaksiyonlara neden olmamal ı dı r.

2 Akrilik bitiş leri hachnsel büzülmesi %7 den küçük, çizgisel büzülmesi %lden
küçük, pigment içeriği hacimsel olarak %I den az ve çözünürlüğü 1,5 mikrogramıcm3
akrilik malzemeden ve muflada sı cak olarak yapı lmalı dı r. Mufialama ve akril tepiııı
işlemlerinde otomaı ik eni inc ve kaynatma cihazları kullanı lmalı dı r.
3

İ skelet protez için kroşe kalı nlı khı rı uygun genişlikte kroşe şekli dişin formuna
uygun, nikelsiz ve berilymnsuz metalden, çıı pa kullanı lmadan dökülecektir.

3. KULLAMLACAK MALZEMELER VE ÖZELLIKLERI
A ljinat ölçü maddesi kurum tarafı ndan, aşağıda belirtilen diğer malzemeler ise
yüklenici firma tarafı ndan karşı lanacaktı r. Protez yenilenmesinde de aynı hususlar,
geçerlidir. Kullanı lacak malzemelerin tümünün Sağlı k Bakanlığı ilaç ve Tı bbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası 'na kayı tlı olması zorunludur. (UBB Kaydı )
1- Dişler
Farklı Renk ve Numaralarda, akrilik takı m diş oklüzal forum ve anatomik fornw
düzenli yüzeyi pürüzsüz sı cak akrilige uyumlu 28 lik paketlerde olmal ı . Aşınmaya
dayanı klı sert olmalı dı r. Dişler damak akriliği ile tam uyumlu olmalı ve oluşan
tepkime sonucu gerçekleş tirilecek yapışt ı rma işlemi kı rdmaz kimyasal bağlar ile
uerçekleşmelidir.Dişlerin estetik yapı sı, rafine edilmiş ve katmanlama tasarmı lı
olmalı dı r. Yani doğal dişin aynı sı ışık ve renk etkisine ulaşı lınalı dı r. Derin renk
etkileri ışı k refruksiyonu ile herhangi bir optik renk değiş imi yapmadan sağlanmalı dı r.
Yüzeylerin kabartma ve yansı tmaları tabii dişiıı ışık-renk kontrasona uygun
tasarlanmış olmalı dı r. Klinik tarafı ndan istenilen form boyut ve renkte olmal ı dı r. T.0
Ilaç ve Tı bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (Tİ TUBB) barkot numarası olmalı ve Sağlı k
Bakanlığı tarafı ndan onaylı olmalı dı r. Kurumumuz tarafı ndan kabul edilebilir kalitede
olmalı dı r., demin, kole ve şeffaf renklere sahip olmalı dı r. Hastaları n beklentilerini
karşı layacak düzeyde geniş renk ve form skalası olmalı dır. Dişlerin formlan anatomik
yapı ya uygun ve yeterli sertlikte olmalı dı r. (Dişler laboratuvara aittir)
2-Akı-ilik
10 dk çalışma zamanı na sahip 20 dk kaynatma zamanlı açı k pembe damarsı z kolay
tesviye yapı labilmeli. polisaj sonrası estetiği ve parlaklığı iyi olmalı dı r. Akril rengi
kurum tarafı ndan uygun bulunmadiğı taktirde degiş tirilecektir. (Akrilik laboratuvara
aittir)
3-Peııı he Mum
Isı t ı lı nca şekillendirilen penı be ıııııııı oda ı sı sı nda stabil olmalı dı r. Isı tı lclığıncla hamur
k ı vamı na uelebilmeli, çamur kı vamı na gelip bulaşmamalı dı r. Üzerine koyulan dişlere
tutuctı lmbı iyi olmalı dı r. 35 — 40 C sı caklı kta şekillendirmeye uygun olacaktı r.
Modelasyonu kolay olmalı , mum katlar halinde ayrı lmaırıalı clı r. Boyutsal stabilitesini
koruma'', düşük bi:Izi:dine stresi olmalı dı r. (Pembe Mııııı laboratuvara aittir)
4-Foto Plak
Sertleşme öncesi aşırı yapışkan olmayı p elde ufalanmayan özelliğe sahip olmalı ,
model üzeri ıı de kolay manipüle edilmeli, metal spatül lere yap ışmarnalı, sertleştikten
lay kı rı lmamalı dı r. (Foto plak laboratuvara aittir)
sonra

6-Diğer Malzemeler (Alçı, Sert Alçı , Lak,.Kroşe Teli, Soğuk Tamir Akriliği vs.)
Yukarı da ad ı geçen tü nı malzemeler Protez Değerlendirme Kurulu tarafı ndan kabul
edilebilir olmal ı d ı r. Kurumun beğenmediği bir malzeme kullan ı l ı rsa derhal değiştirilip
kaliteli istenilen şartlardaki malzemelerle yeniden yapdacaktı r.

D. KROŞE İ LAVESİ, AKRİLİ K PROTEZ TAMİRİ , DİŞ İ LAVESİ, GECE PLAĞİ, YER
TUTUCU
TAN1M
Kurumları m ı zı n yerinde imalata dayal ı , malzeme'', parça başı. taşı mak ve servisli Kroşe
ilavesi, Akrilik protez tamiri, diş ilavesi, gece plağı, yer tutucu
işleri ıı i ıı Sağl ı k
M üdürlüğünce ruhsallandı rilm ış özel diş protez laboratuarları ndan hizmet al ı mı işidir.
AMAÇ VE KAPSAM:
Kurumları m ı zcla üretilmeye]] imalata dayal ı malzeme'', taşı mal ı , servisli Kroşe ilavesi,
Akrilik protez tamiri, diş ilavesi, gece plağı , yer tutucu iş leriıı iıı özel firmalardan teclarik
edilmesi amaçlanmaktad ı r. İş Kroşe ilavesi, Akrilik protez tamiri,. diş ilavesi, gece plağı, yer
tutuctı yu kapsar

İŞİN YAPILMASI İ LE ILGILI GENEL ESASLAR:
I Yüklenici firma tüm iş lemleri kendi laboratuarları nda yapacaktı r. Kurumlara getirildikten
sonra, tesliııı aşaması na kadar düzeltme, uygulama, teknisyenlik işleri klinik
laboratuarları m ı zda hekinderimizin talimanyla yüklenici laboratuvar teknisyenince
gerçek leşt iri lecektir.
Parsiyel ve total protez k ı rı k tamiri, diş ilavesi ve parsiyel protezlere kroşe ilavesi ölçü
al ı nd ı ktan sonraki günden başlamak üzere en geç 2.(ikinci) iş gününde kurumumuzda
olacak şekilde bitirilecektir.
Hekimin tereihine göre yumuşak veya sert materyalden yapı lan gece plağı ölçü al ı nd ı ktan
sonraki günden baş lamak üzere en geç 4.(dördüncü) iş gününde kurumumuzda olacak
şekilde bitirilecektir.
Yer tutucu ortodontik bant ile yapı lacak olup uytı mlaması kolay ve dişe simante edilebilir
olacaktı r. Yer tutucu, ölçü al ı ndı ktan sonraki günden baş lamak üzere en geç 5.(beşinci) iş
gününde kurumumuzda olacak şekilde bitirilecektir.
Hareketli yer tuttıcularcla istenildiği taktirde Adams kroşe bükülecektir.
Hareketli apareylerde istenildiğinde Z Zemberek, bile plane, ekspansiyon vidası
eklenecektir.
Parsiyel ve total protez kı rı k tamiri, diş ilavesi ve parsiyel protezlere kroşe ilavesi iş lerinde
kullan ı lacak soğuk akrilik ekstromat kullan ı larak piş irilmelidir.
Gelen iş lerde cilal ı yüzeyler eksiksiz olarak hazı rlanma'ı ve protezlerde pörözite
olmamal ı d ı r.
Teslim günü, gelen işler en geç ilgili günün sabah ı saat 08:00 da kurumlarda olmalı ve en
geç 08:30 da hekimlerimizin poliklinigine ulaştı rmal ı dı r. Gününde gelmeyen işler için
tutanak tı

caktı r.

E. CAD/CAM DIZAYN V.E KAZIMALI IMPLANT ÜSTÜ METAL 'DESTEKLI
SERAM İK K BRON-KOPRO
Cad/Cam Dizayn ve •Kazı malı İ mplant Üstü Metal Destekli Seramik Kron-Köprü
Protezlerin Yapı lması na ve Tesliııı Alı nması na 'ilişkin Esaslar:
Metal kalı nlığı en az 0,3-0,5mm arası nda olmalı dı r.
Seramik kalı nlığı okItizal yüzeylerde 1,5-2mm, aksiyal yüzeylerde ise 1,5mm den az
olmamalı dı r.
Hekimin randevu ve hasta yoğunluğuna istinaden belirlediği süreler hariç, Veneer Seramik
Kronlarda: kurumda olşintin alı ndığı günün ertesi gününden baş lamak üzere metal prova
4(dört) iş günü içinde, metal provanı n yapı ldığı günün ertesi gününden baş lamak üzere
porselen prova 3(üç) iş giiıı ö içinde, porselen Kovanı ]) yapı ldığı gün kurumda glaze işlemi
yapı lmak üzere toplamda 7(yedi) iş günü içinde protez teslim edilecektir. Her ne surette
olursa olsun bu sürelerde esneme yap ı lmayacaktı r.
Hekimin talebi doğrultusunda direk bitim yapı lacak işlerde, kurumda ölçüntin alı ndığı
güııün ertesi gününden baş lamak üzere en geç 5(beş) iş ennti içerisinde teslim edilecektir.
Bitmiş implant üstü kron-köprü protezlerin 4(dört) yı l garantili olduğunu gösteren, hasta
adı na düzenlenmiş 'Protez Garanti Belgesi' firma tarafı ndan imza ve kaşelenerek hastaya
teslim sı rasında verilecektir.
İ mplant üstü kron köprü protezlerin prova aşaması nda metalin adaptasyonunu tayin etmek
amacı yla yüklenici firma tarafı ndan patern akriligi temin edilmek zorundadı r.
İ mplant üstü kron-köprü restorasyonlarm alt yap ı ları CAD/CAM sistemi kullanı larak
metal çekirdek kazı ma ile elde edilecektir.
Hekimin isteğine bağlı olarak implant üstü kron-köprü restorasyonlar ı ncla ölçü alabilmek
için yüklenici firma foto plak veya otopolimerizan akrilikten açı k kaşık
hazı rlanabilmelidir.

F. İ MPLANT ÜSTÜ HAREKETLi PROTEZ (OVERDENTURE)

İ mplant Üstü Hareketli Protezlerin (Overdenture) Yapılması na N/e Tesliııı Alı nması na
ilişkin Esaslar:
1. Overdenture protez yapı mı nda kullanı lacak akrilik tozu ve fikirli yüksek mekanik, fiziksel,
biyolojik ve estetik özelliklere sahip olmalı ve alerjik reaksiyonlara neden olmamalı dı r.
Akrilik bitişleri hacimsel bilzülı nesi %7 den küçük. çizgisel bilzülmesi %I den küçük. pigment
içeriği hacimsel olarak %Men az ve çözünürlügü 1,5 mikrogram/cm3 akrilik malzemeden ve
mullada sı cak olarak yapı lmalı dı r. Mullalama ve akril tepiııı işlemleri nde otomatik eritme ve
kaynatma cihazları kullanı lmalı dı r.
Overdenture p -otezler ilk ölçüde') sonra bireysel kaşı k hazı rlanması 1(bir) iş günü, mum
şablon için k ı de azı rlanması I(birjJş günü, dişli prova aşaması 3(üç) iş günü ve polisajı ve

tesviyesi yapı lm ış sı cak akrilik bitim protez için 3(üç) i ş günü süreyle gerçekleş tirilecektir.
Her ne suretle olursa olsun bu iirelerde esneme yamlniayacakt ı r.
Diş dizimleri bilimsel kurallara uygun yap ı lacak, hekimin özel istekleri istek [I ş inde yazı l ı
olduğu şekilde gerçekleştirilecektir. Yüklenici firma teslim a şaması nda uygunluğu kabul
edilmeyen protezleri hasta ve hekim tarafı ndan kabulünü saglay ı ncaya kadar yenileme dahil
gerekli bütün iş lemleri ücretsiz yapmakla yükümlü olacakt ı r.
Gelen iş lerde cilalı yüzeyler eksiksiz olarak hazı rlanacak (protezlerde kenar yüzeyleri
yuvarlat ı lnı alı , frenulumlar ölçüye göre açı lmal ı d ı r.) ve protezlerde porözite olmayacakt ı r.
Hareketli protezlerde hekimin dizimi kontrol etmesi ve gerekti ğinde düzeltmeler yapabilmesi
açı sı ndan provalarda modeller art ikülatöre ba ğl ı , hijyene uygun, temiz, düzgün, bak ı ml ı teslim
"-

edilecektir.

Overdenture implant üstü protezlerin ball ataş man veya locater sistem parçaları muflada
akrilik tepim esnası nda ya da aQı zda içerisinde teslim esnası nda yerleştirilmesine hekim karar
verecek, laboratuarda protezi hekimin isteğ i doğrultusunda yapacakt ı r.

KULLANILACAK MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ
Aljinat ölçü maddesi kurum tarafı ndan, aşağıda belirtilen diğer malzemeler ise yüklenici
tarafı ndan karşı lanacakfir. Protez yenilenmesinde de ayn ı hususlar geçerlidir. Kullanı lacak
malzemelerin tümünün Sağl ı k Bakanlığı ilaç ve Tı bbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası kayıtl ı
olması zorunludur. (U1313 Kayd ı )

Dişler
Farkl ı Renk ve Numaralarda. akrilik tak ı m diş okItizal formu ve anatomik forııııı düzenli
yüzeyi piiriizstiz sı cak akrilige uyumlu 28 lik paketlerde olmal ı . Kullanı lacak dişler
Kurumumuz tarafı ndan kabul edilebilir kalitede olmal ı; cleınin, kole ve şeffaf renklere sahip
olmalı d ı r. Hastaları n beklentilerini karşı layacak düzeyde geniş renk ve form skalası olmalı .
Diş leri.] forumlar' anatomik yapı ya uygun ve yeterli sertlikte olmal ı d ı r. Kolay aşı nmaınalı d ı r.
(Dişler laboratuvara aittir)
A krilik
10 dk çalışma zaman ı na sahip 20 dk kaynatma zamanl ı açı k pembe damarsı z kolay tesviye
yapı labilmeli, polisaj sonrası estetiği ve parlaklığı iyi olmal ı dı r. (Akrilik laboratuvara aittir)

Pembe Mııııı
Isı tı l ı nca şekillendirilen pembe mum oda ı sı sı nda stabil olmalı . Isı t ı ld ığı nda hamur kı vam ı na
gelebilmeli, çamur k ı vam ı na gelip bulaş manı al ı . Üzerine koyulan diş lere tutuculuğu iyi
olmalı . 35 — 40 C sı cakl ı kta şekillendirmeye uygun olacakt ı r. Moclelasyonu kolay olmalı ,
mum katlar halinde ayrı lınamalı cl ı r. Boyutsal stabilitesini korumal ı , düşük büzülme stres'
olmalı d ı r. (Pembe Mum laboratuvara aittir)

Fotoplak
Kal ı nl ığı ince tip olup. yumuşama ve sertleşme süreleri çalış maya uygun olmalı . (13as plak
laboratuara aitı ir)

Diğer Malı

er (Alçı , Sert Alçı , Lak, Kroşe Teli, Soğuk Tanı k Akriliği vs.)

Yukarı da ad ı geçen tüm malzemeler Hekim ve Hizmet Kontrol Teşkilatı tarafı ndan
kabul edilebilir olmal ı d ı r. Kurumun beğenmedi ğ i bir malzeme kulland ı rsa derhal deği ştirilip
kaliteli istenilen şartlardaki malzemelerle yeniden yap ı lacakt ı r.

MADDE 7. İŞİN TESLIM EDILMESI, İŞİN YAPILMASI VE TESLIM ALINMASINA
ILIŞKIN ESASLAR:
İşin Teslim Edilmesine ilişkin Esaslar:
Hekimler tarafı ndan al ı nan ölçüler ilgili firma elemanlanna teslim edilecektir.
Yüklenici firma di ş teknisyenleri ölçü kabul ve ret kriterleri formuna uygun olarak
iş lem yapacaklar ve bu ölçülerden alç ı modeller elde edeceklerdir. Alçı modellerin
fazlal ı k kı sı mlarm ı n alçı motorundaki kesiminin ehil ki ş iler tarafı ndan yapı lması , alçı
modellerin gerektiğinden fazla kesilmemesi gerekmektedir.
Yüklenici firma yapı lan iş ler, iş in sayısı , hasta ismi ve protokol numarası , hekim ve
laboratuvar elemum tarafı ndan tutanak alt ı na al ı nacak, tutanaks ı z işler için laboratuvara
herhangi bir ödeme yap ı Imayacakt ı r. Ödeme yapı lması esnası nda protez sayı ları n ı n
belirlenmesinde kurum I-IBYŞ kayı tları esas al ı nacaktı r.
iş ler gerekli dezenfeksiyon ve hijyen şartları sağlandı ktan sonra çift gözlü özel
laboratuvar poşetlerine konulacak ve bu poşetler ezilme ve basmca dayan ı kl ı plastik
kaplar, sand ı k veya çanta içerisine yerleştirilerek transfer gerçekleştirilecebr.
Protezlerin naklinde kullan ı lan plastik kaplar, sand ı k veya çantalar temiz olmal ı,
herhangi bir kontaminasyona yol açma ı nal ı d ı r. Taşı ma sı rası nda olabilecek her türlü
hata ve kayı plar firman ı n sorumluluğunda olacakt ı r.
Yüklenici firma getirdi ği iş lerin kliniklere teslimini firma elemanlar ı nca
gerçekleştirecektir. İş dağıt ı m ı sı rası nda ölçü, model ve protezin yönetimine ili şkin
prosedüre uygun olarak hareket edilecek, aç ı kta hiçbir ııııııııııı e taşı nmayacaktı r.
5 Laboratuvarm hatası na bağl ı teknik ve bilimsel seviyeye (deformasyon, balans
problemleri, uyum bozukluklar ı , döküm-tesviye-planlamaya uygun olmayan sabit ve
hareketli protezler, protezlerin esteti ği ve kullan ı lan materyallerin kalitesi vb.)
uymad ığı tespit edilen iş ler ücretsiz olarak yeni lenecektir. Hasta ve hekinı tarafı ndan
onay verilinceye kadar yüklenici firma protezi yenilemek zorundad ı r.

İşin Yapı lması na ilişkin Esaslar:
I. Laboratuvar, yap ı lacak iş leri sağlam, eksiksiz, zaman ı nda ve istenilen kalitede teslim
edecektir.
2. iş lerin yapı mı nda Diş Hekimimizin önerdiğ i planlama esas al ı nacaktı r.
3

Metal orijinal prospektüsleri ve faturaları istendiği zaman kuruma ibraz edilecektir.
Kullan ı lan tüm malzemeler CE ve ISO standartlar ı nda olacakt ı r.

4. Tüm iş lemler bilimsel kurallara uygun yap ı lmal ı d ı r. Hekimin özel istekleri istek (i ş inde
ya -

Iduğ(' gibi gerçekle

ilecektir.

Bilim olarak gelen i ş lerde polisaj kusursuz olacak kesinlikle porözite olmayacakt ı r.
Kurumlarda hazı r bulunacak yüklenici firma personelleri beraberinde her türlü tesviye
ve polisaj malzemelerini bulunduracakt ı r.
Kullan ı lacak Seramik tozlar' kesinlikle insan sa ğl ığı na zararl ı madde içermemelidir.
8

İ lıale kapsam ı iş ve iş lemlerin yüklenici firmada yap ı lması esnası nda dikkat edilmesi
gereken temel ilke: istenilen kalitede olmas ı ve kullan ı lan her türlü malzeme ve
materyalin kesinlikle insan sa ğl ığı na ısrarlı olmamas ı d ı r. Yüklenici laboratuvar
istenilen kalitede ve insan sağl ığı na uygun olarak yap ı lm ış bir şekilde kurumca
belirlenen sürede teslim etmek zorunda olup bu konuda gerekli tedbirleri almakla
yükümlüdür.

9. Diş hekimlerince planlamas ı yapı lan kron köprü ve protezler, planlama dâhilinde ve
eksiksiz olarak yap ı lacakt ı r. Planlama& değişiklik yap ı lması nı zorunlu olduğu
durumlarda değiş iklik mutlaka hekime dan ışı ld ı ktan ve onay ı al ı ndı ktan sonra
yapı lacaktı r.
10 Kı rı k ya da hasarl ı modeller üzerinden yap ı lan iş ler kabul edilmeyecektir.
I 1 Diş hekimlerince planlamas ı yapı lan implant üstü metal destekli seramik kron-köprüler
planlama dahilinde ve eksiksiz olarak yap ı lacakur (Örn: gövde alt ı tasarıııııııda ön
bölgede estetik, arka bölgede hijyenik kaidelere uyulmas ı , köprü protez' ile komşu diş
kontagm ı n uygun bir şekilde hazı rlanması ve kole bölgesi kazı malarm ı n limitlere uygun
şekilde yapı lması gibi). Planlamada değiş iklik yapı lması nı n zorunlu olduğu durumlarda •
ve özel iş lem gerektiren dökümlerde, değiş iklik mutlaka hekime dan ışı ldı ktan ve onayı
al ı nd ı ktan sonra gerçekleştirilecektir. Laboratuvar yapt ığı iş lere ait detayl ı ağız şemaları
içeren laboratuvar formunu kurumlarumzda bulundurmakla yükümlüdür.
12 İ mplant üstü metal destekli seramik kron-köprüler artikülasyon kuralları na, doğal diş
anatomik özelliklerine ve simetrigine uygun olarak yap ı lmal ı d ı r. Yapı lan iş ler uygun
artikülasyon ve okItizyon özelliklerine sahip olmal ı , materyal ve döküm kalitesi
akademik ölçüler& istenilen seviyede hazı rlanmal ı d ı r.(Örn: metallerde delik ve
lehimleme olmamal ı , kron maı jinleri düzgün olmal ı , degasiıı g ve opaker formlar ı
normlara uygun yap ı lmal ı , okliizal yüzey form lar ı normlara uygun yap ı lmal ı dı r.)
13 implant üstü metal destekli seramik kron-köprü ve implant destekli overdentur
protezlerin yap ı m ı nda; uygulama için gerekli implant üst yap ı parçaları (analog,
abutment, transfer coping veplastik transfer parçalar ı vb.), ölçü ile birlikte hekim
tarafı ndan yüklenici firmaya teslim edilecek ve bu aşamadan itibaren ekipman ile ilgili
bütün sorumluluk (kayı p olma, deforme olma, yanl ış uygulama vb.) yüklenici fı rmada
olacakt ı r.
14 İ mplant üstü metal destekli seramik kron-köprü protezlerin yap ı m ı nda; çal ışma
modelini ıı elde edilmesi aşamas ı nda analoglarm etraf ı ıı a silikon esash gingiva mask ı
uygulanmal ı d ı r, abutmentlarm paralelligi mutlaka parelelometre ile kontrol edilmeli ve
gerekli durumlarda •freze cihazı yard ı m ı ile konusunda eğitimli teknisyenlerce
sağlanmal ı d ı r.
15. Hekimler t :afı ndan al ı nan ölçüler ilgili firma elemanlar ı & teslim edilecektir.
Içti kabul ve ret kriterleri formuna uygun olarak
Yüklenici f rm< diş teknisyen

iş lem yapacaklar ve bu ölçülerden alç ı modeller elde edeceklerdir. Alçı modellerin
fazlalı k kı sı mlarm ı n alçı motorundaki kesiminin ehil ki şiler tarafı ndan yapı lması , alçı
modellerin gereğinden fazla kesilmemesi, di ş lerin ve tüberküllerin bütünlü ğünün
bozulmaması gerekmektedir.
16 Tiiııı hareketli protezlerde hekimin dizimi kontrol etmesi aç ısı ndan ve gerektiğinde
düzeltmeler yapabilmesi için modeller artikülatöre bağl ı olarak teslim edilecektir.
17 Diş lıekiııı iıı i ıı gerekli gördüğ ü vakalarda ve overdenture protez yap ı mı aşamaları nda,
ücret talep etmeksizin, fonksiyonel ölçü kan ı için kişisel kaşı k (otopolimerizan akrilik
ya cla foto plak) ve akrilik kaide hazı rlamak zorunludur.
18. Firma tarafı ndan yapı lan iş lemler 4 (dört) yı l süre ile garanti kapsam ı nda olup bu süre
içerisinde oluşacak; metal k ı rı lması , porselen faset atması vb. problemlerde yüklenici
firma sözleş mesi bitmiş olsa dahi gerekli tamir yada yeniden yap ı m iş lemini yapmak
zorundadı r. Bu yapı m iş lemi sı rası nda kullanı lacak tüm malzemeler, giderler yüklenici
Firma tarafı nclan karşı lanacakt ı r. RPT iş lemlerin teslim süreleri teknik ş artnamenin ilgili
maddelerindeki ile ayn ı olacakt ı r. Sözleş me süresi bittikten sonra RPT yapı lan işlerin
kargo veya ula şı m giderleri firmaya ait olacakt ı r.
19 Yüklenici firma tarafı ndan, hekunce al ı nan ölçü modelde uygunsuzluk tespit edilirse,
ölçünün laboratuvara ula şt ığı gün, ölçünün laboratuvara ula şması nı ]] tatil günlerine
denk gelmesi durumunda sonraki ilk i ş günü zaman kaybetmeden hekim veya idareler
ile hı tibata geçilir ve olşı ntin yenilenmesinden sonra i şe devam edilir.
20. Yüklenici Firman ı n seçiminde S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ğü tarafı ndan
çı karı lan Diş Protez Laboratuvarlan Yönetmeli ğindeki asgari şartlar mutlaka
aranacakt ı r. Sağl ı k Bakanl ığı nca ruhsat verilmiş olan Diş Protez Laboratuvar
Yönetmeliğinde belirtilen tüm demirbaşları bulundurmak zorundad ı r.
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Alçı model içi ıı kriterler:
Modellerde özellikle (i şlerde kı rı k, hava kabarc ığı, aşı nma, tüberkül bölgelerinde ve
insizallerde madde kayb ı olmayacakt ı r.
Alçı model kaide kal ı nl ığı yeterli olacaktı r.
Sabit Protez ve diş sı nı rları kesilmiş olmayacaktı r.
Sabit protez için bilimsel kriterlere asgari riayet edilecektir.

22. Metal Prova Kriterleri:
Alı anterior diş ler kret tepesinde olacakt ı r.
Alt posterior diş lerin santral sulkuslar ı alt alveol kreti ıl tanı ortası nda olacaktı r.
Metaller oynamayacak şekilde olacaktı r ve diş hekiminin isteğine göre düzeltmeler
yapı lm ış olacaktı r.
Spee eğrisine dikkat edilecektir.
Denli ı l Prova Kriterleri:
Çapak, kı rı k, sivri, batı cı kenar olmayacakt ı r, kenarlar yuvarlatı lmış olacaktır.
Seramiklercie kesinlikle çatlak ve k ı rı k olmayacaktı r.
Aproksimal ler ve koleler düzgün aç ı lm ış olacaktı r.
I)iş lerin üzerinde pürilz ve alç ı parçacı kları olmamal ı d ı r.
ııııı iş olacaktı r.
Protezler çok iyi tesviye edil ııı iş ve çok iyi
Glaze (13it1111) Kriterleri

Pürüzsüz bir yüzey elde edilmiş olmalı dı r,
Kole ayunı ları hekim tarafı ndan belirtildiği şekilde bitirilmiş olmalı dı r
Renk uyumu doğal diş lerle birebir olmalı dı r.
Okluzal yüzeyde metal görülmemelidir.

MADDE 8. IŞLERIN YENILENMESINI GEREKTIREN .KOŞULLARA ILIŞKIN ESASLAR
I. Laboratuvara] hatası na bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan ve tutanak veya yenilemeRPT- forma ile ilgili hekimce tespit edilen ve Protez Değerlendirme Kurulu tarafı ndan
yenilenmesi onaylanan iş ler, ücretsiz olarak yenilenecektir. Ayrı ca iş lerin yenilenmesi
durumunda laboratuvara] kendi hatas ı ndan kaynaklanmad ığı nı belirttiği durumlarda iş ler kontrol
teşkilatı tarafı ndan yenilenmesi gerektiği tespit edilirse laboratuvarca ücret talep edilmeden
hemen yenilenecektir.
Kurumumuz hekimler' laboratuvar hatası na bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan işleri
geri çevirebileceklerdir. Bu durumda iş ler bedelsiz olarak yeniden RPT yap ı lacaktı r. Kabul
edilebilir RPT oranları aylı k % 5 olup, bu oranı n üzerinde gerçekleşen yenilemeler tutanakla
tespit edilerek hizmet kontrol teşkilatı na bildirilecektir. Bu teşkilat tutanakları değerlendirerek
değerlendirme sonucunu yazı lı olarak idareye bildirecektir. idarece tespit edilen olumsuzluklar ı n
giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak üzere laboratuvara yazı lı bilchrimde bulunacakt ı r.
Laboratuvar ivedilikle bu olumsuzlukları n giderilmesini sağlamak zorundadı r.
Hastanede oluşturulan etik kurul veya inceleme heyeti karar ı ile yenilenmesi uygun görülen işler
yüklenici firma tarafı ndan yenilenmesi yap ı lan işin yapı lma tarihine bak ı lmaksı zı n
karşı lanacaktı r. Bu işlerin sayı sı kalemdeki toplam işin yüzde 3'ünü geçmeyecek şekilde
belirlenecektir.

MADDE 9. IŞLERIN T113121 VE TEKNIK KONTROLÜNE ILIŞKIN ESASLAR
A) işlerin tıbbi kontrolüne ilişkin esaslar:

I

Sözleşme kapsamı iş ve işlemlerin laborawarlarda yapı lması esnası nda dikkat edilmesi
gereken temel ilke, istenilen kalitede olmas ı ve kullanı lan her türlü malzeme ve
materyalin kesinlikle insan sağlığına zararlı olmaması dı r. Laboratuar. iş leri istenen
kalitede ve sağlığa uygun olarak teslim etmek zorunda olup, bu konuda gerekli tedbirleri
almakla yükümlüdür.

2 Yüklenici firmada çalışan personel, hekimin ve hastaları n çapraz enfeksiyonlardan
korunması için gelen iş lerin (ölçü. model vb.) dezenfeksiyonundan sorumludur. Yüklenici
firma, laboratuarmda dezenfeksiyonunun sağlanması için gerekli olan malzemenin
temininden sorumludur. Laboratuvarlarda çal ışan personelin, hekimin ve hastarim çapraz
enfeksiyonlardan korunmalarm ı sağlamak amacı yla, gelen iş lerin dezenfeksiyonu çok
önemli olup laboratuvar, dezenfeksiyon iş lemi için gerekli araç, gereç ve materyali içeren
yeterli donanı ma, laboratuvar personelleri ise bu konuda gerekli bilgiye sahip olmal ı dır.
Gerek görüldüğü durumlarda laboratuvar personellerinin tamamı enfeksiyon,
enfeksiyondan korunma yo temleri, dezenfeksiyon gibi konularda kurumca eğitime tabi
tatulaca k la rdı r.

r:
3. Protezlerin dezenfekte edileceği solüsyon a şağı daki özellikleri ta şı mal ıd ı
Aldehid içermeyen, çabuk etkin sprey ve silme dezenfeksiyonu ve de tabi aletlerin
ünite yüzeylerinin ve ufak enstrennanlarm temizli ği için kullan ı ma uygun preperat
olmal ı dı r.
Acı' 93/42 tı bbi ürün yönetmeliğine uygun üretilmi ş olmalı d ı r.
Biyolojik olarak giderilebilir olmal ı d ı r.
Yüksek düzeyde temizlik gücü olmal ı d ı r.
Taze koktı lu, kullan ı ma hazı r çözelti halinde olmal ı dı r.
HIV (aids), HBV, TBC, Hepatit B. Virtis, Mikrop, Mantar, Bakteri ve mikro
organizmalara karşı etkili koruma sa ğlamal ı d ı r.
ııııııııııı eler, kullanı lan
4. Laboratuvar tarafı ndan yapı lan-iş lerden Kurumca rastgele seçilecek
unun belirlenmesi amac ı yla
akrilik ve diğer materyallerin kalitesi ıı iıı ve sağl ığa uygunluğ
sözleşme inı zaland ı ktan sonra belli dönemler halinde ilgili merkezlerde testlere tabi
kin her türlü gider laboratuvar
tutulabilir. Bu durumda, yap ı lacak test işlemine iliş
tarafı ndan karşı lanacakt ı r.
m ve kalibrasyonlar ı
Laboratuvarda kullan ı lan aletlerin periyodik olarak bak ı m, onarı

5

yapı lacak ve buna ili ş kin belgeler istendi ğinde kuruma ibraz edilecektir.
13) iş lerin teknik kontrolüne ilişkin esaslar:
1

Laboratuvar tarafı ndan yapı lan iş lerden Kurumca rastgele olarak seçilecek numuneler,
ı yla sözleş me
kullanı lan metal kalitesinin ve sa ğl ığa uygunluğunun belirlenmesi amac
inızaland ı ktan sonra 6' şar (6) aylı k dönemler halinde ilgili merkezlerde metalMjik
testlere tabi tutulabilir. Bu durumda, yap ı lacak test i ş lem ine iliş kin her türlü gider
laboratuvar tarafı ndan karşı lanacakt ı r.

MADDE 10. GOREVLEND İ Rİ LECEIC PERSONELDEN İ STENECEK BELGELER:
şı ndan küçük
I. Yüklenici Firma bünyesinde olup Merkezimizde görevlendirilecek personel 18 ya
konusunda deneyimli olmal ı
ve 50 yaşı ndan büyük olmayacakt ı r. Çal ışan personel yapaca ğı iş
en az 1 yı l diş protez laboratuvarmda çal ışmış olmal ı d ı r.
2 Yüklenici Firma kendi bünyesinde merkezimizde çal ıştı racağı tüm personele ait a şağıda
aldı ktan sonra
belirtilen belgeleri ayr ı ayrı hazı rlayı p idareye teslim edecek ve idarenin onay ı nı
personeli çal ıştı rmaya baş layacakt ı r.
3. istenilen belgeler:
nüfus cüzdan ı ve/veya sureti .
Sağl ı k raporu
Adli sicil kayd ı
SGK kayd ı (protez laboratuarmda çal ışm ış olduğunu gösterir belge)

ADDE 11. YÜKLENICİ NİN iş PSAM1NDAKİ 'DIĞER YÜKÜMLÜLÜKLER'

.I.\
(.
.

şlerin yapı lması
Bu ihaleye kat ı lacak olan isteklilerin kurumlarda çal ışt ı rı lmak üzere; teknik i
için Personel tammlarmda
ve kurum ile laboratuvar aras ı nda koordinasyonun sağlanmas ı
ifade edilen nitelikte ve yüklenici firman ı n iş yüküne göre yeterli say ı da personeli sürekli
bulundurmas ı gerekmektedir.
lanmak üzere
Yüklenici firmaya bağlı personellerin masraflar ı yüklenici firma tarafından karşı
p belgelerinin kuruma ibrazı
3 (üç) aylı k periyotlarda portör muayenesinin yap ı lı
gerekmektedir. Yapı lacak testler kurum tarafı ndan belirlenecektir.
Laboratuvar personelleri, kendilerine kurumca yetkilendirilen görevlilerce teslim edilen
ölçüleri') alç ı modelini, yine kurum içinde kendilerine gösterilecek bir mekanda
idi, model hazı rlama, basit
hazı rlayacakt ı r. Yapı lacak iş in türüne göre kullan ı lacak alçı çeş
ı
tesviye ve polisaj malzemeleri ile kullandı kları estetik materyale ait renk skalalarm
t havlu gibi malzemeler de
yanlarında bultı nduracaktır. Ayrı ca kullandı kları dezenfektan, kağı
laboratuvar tarafnıdan karşı lanacakfir.
Kurum veya yüklenici firmaya ait laboratuarda, çalışt ı rı lan personellerinin çal ışma esnası nda
kaza geçirmesi durumunda talep edilebilecek tedaVi gideri, tazminat ve her türlü yasal hakları
ı dem Tazminatı
yüklenici),e aittir. Yüklenici, istihdam ettiği ve 1475 sayı lı Kanunun K
ııiıı" başlığı altı ndaki
başlı klı 14 ncü maddesindeki "Btı Kanuna tabi işçilerin hizmet akitleri
istemeyecektir.
işçilerin haklarmdan dolayı yüklenici firma kurumdan k ı dem tazminatı
Kurum veya hizmet alı nan laboratuarda görev yapacak özel laboratuvar teknisyenlerinin
r. Bunun için
ünlük ve kıyafetleri dahil tüm hakları yüklenici tarafı ndan karşdanacaktı
kurumdan bir bedel istenmeyecektir.
ı r.
Yüklenici firma hastanemizde çal ıştı rdığı personellerinin öğlen yemeklerini karşılayacakt
şılığı nda temin
Öğlen yemeği hastanemizin yemeklerini tedarik eden firmadan ücreti kar
edilebilecektir.
a) Yüklenici firma bir ihtar ve ikaza gerek kalmaks ı zı n litzumlu bütün emniyet tedbirlerin'
retmekle mükelleffir.
zamanı nda almak ve kazalardan korunma usul ve çarelerini personele öğ
Bu konuda doğabilecek her türlü sorumluluk yüklenici firmaya ait olacakt ı r.
Bu itibarla taahhitdün ifası nda gerek ihmal ve itaatsizlik ve gerekse tedbirsizlik ve
ehliyetsiz işçiler kullanmakta veya herhangi bir sebeple vukuu bulacak kazalardan yüklenici
firma sorumludur.
ğramalar ı,
işçiler ve işçiler ile ilgili yöneticilerin bina dahilinde ve çevresinde kazaya u
yaralanmalar ı veya hayatları nı kaybetmeleri halinde bütün sorumluluk yüklenici firmaya ait
olacaktı r.
Yüklenici firma, yangı n riskleri ve al ı nacak önlemler hakk ı nda kurum yönetimi ile (Sivil
Savunma Uzman ı ) iş birliği halinde hareket etmekle sorumludur.
ndan onaylanmış
Yüklenici çalışanları, firma tarafı ndan sağlanacak kurum yönetimi tarafı
ş) metre
fotoğrafh yaka kimlik kartlar ı nı takmak zorundad ı r. Kart üstünde görevlinin ismi 5 (be
mesafeden rahatça okunacak büyüklükte yazdacakt ı r.
nı, kurumlara
Yüklenici, her işçi için aşağı daki bilgileri ihtiva eden işçilerin özlük dosyas ı
sunmakla yükümlüdür.
Kimlik Fotokopisi
Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi •
Sağlı k kurul raporu ve fotokopisi
Adli sicil kaydı ve fotokopisi
ikametgah belgesi ve fotokopisi
2 Adet vesijcH4k fotoğraf

Her personel için istenen belgeleri içeren bir özlük dosyası oluşturulacak ve yüklenici
yüklenici, kendi bünyesinde bulunduracak ve
tarafı ndan muhafaza edilecektir. Bu dosyalar ı
yetkili merciler tarafı ndan istenilmesi halinde yüklenici tarafı ndan verilecektir.
g) işçi sağlığı ve Güvenliği:
i Kanunu, i şçi sağl ığı
Yüklenici; 4857 say ı l ı İş Kanunu ve 6331 Say ı l ı İş Sağl ığı ve Güvenliğ
korumak üzere her türlü sağl ı k ve
ve iş güvenliği hükümlerine göre personelin sa ğlığı n ı
ş ve
emniyet tedbirlerini alacak ve tehlikeli koş ullarda çalışmas ı na izin vermeyecektir. Firma i
işçi sağlığı ile ilgili mevzuat' ve hitkümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
Kurumlarda görevli personellerden i ş kapsam ı nda verilen görevi yapmayanlar ile kurum
ta bulunmayanlar ve
yetkililerine, çal ışanları na, hasta ve hasta yak ı nları na uygun davran ış
na engel bir durumu tespit edilenler
sözleş mede yer alan hizmet i ş i kapsam ı nda çalış ması
yüklenici ile mutabakata var ı larak kurum bünyesinde çal ıştirı lmayacaklard ı r.
nması
Laboratuvar personellerinin çal ıştığı süre içerisinde SGK mevzuat' ile ilgili, i şçi alı
l ı nası gerekli ise risk
veya işçi hakk ı n ı n ödenmesi (aylı k ücret, SSK primleri, tazminat ı , yapı
sigortası vs.). işçi çı kart ı lması gibi tüm sorunduluklar yükleniciye ait olup, kurum bu
konularda hiçbir sorunı luluk taşı mayacakt ı r.
ışacak
Merkezimiz ile yüklenici firma arası nda iş leri yürütecek firma bünyesinde çal
elemanlar merkezimizde idarenin kendileri için belirledi ğ i odada bulunacakt ı r. Bu elemanlar
rlanması ,
merkezimiz içerisinde yap ı lması gereken alçı dökümü, protez için kapan ış hazı
ı
yükseklik alı nması , yükseklik sonrası porselen cilası , hareketli protezlere ait prova sonras
basit düzeltmeler ve sabit protez ayak diş leri için geçici di ş yapı mı nı belirlenen bu oda
ı ndan
içerisinde yapacak olup bu i ş lemler için gerekli su, elektrik, gaz kurumumuz taraf
ı ndan sağlanacaktı r.
karşı lanacak fakat gerekli sarf malzemeler ve ekipmanlar firma taraf
lem merkezimizde
Belirlenen bu basit ve acil i ş lemler d ışı nda Protezlere ait hiçbir iş
yapı lmayacak firman ı n laboratuvarı nda yapı lacaktı r.
10 Kurum idarelerince laboratuara tahsis edilecek odan ı n kullan ı m ı nda') kaynaklanan sorunlar ı
ı ca odan ı n
yine idarenin isteği doğrultusunda laboratuvar tarafı ndan çözümlenecektir. Ayr
ndan kurumun onayı
tanzimilide kullan ı lacak döşeme ve mefruşat yine ilgili laboratuvar tarafı
do'ğrultusunda temin edilecektir.
rma tertibat ı ve
II. Kurumları n laboratuvarlara tahsis etti ği alanları n her türlü temizli ği, havaland ı
ihtiyaca uygun şekilde tanzim edilmesi ilgili laboratuvar ı n 1.111CICSilICIC olup, laboratuvar,
kurumun onay ı kapsam ı nda kurumun istediği standart düzenlemeleri kurumdan bedel talep
etmeden yapmak zorundad ı r.
Laboratuvar personellerinin kurumlarda vermiş oldukları hasar ve zarar tazmini ile yüklenici
mükelleftir. Meydana gelen zarar ve hasar ı n kurumca yükleniciye bildirilmesinden itibaren
beklemeye tahammül olmayan durumda derhal, normal şartlarda ise en geç 24 saat zarfı nda
Yüklenici tarafı ndan vapt ı rı lı nası veya temin edilmesi, temin edilmez veya yenilenmez ise
kurum masraflar ı yükleniciye ait olmak üzere gerekli i ş lemi yaparak masraflar ı yüklenicinin
ayl ı k istihkakı ndan kesecektir.
Yapı lan işlerin kayı tları günlük ve ayl ı k olarak muntazam şekilde tutulacak ve ay sonunda
kontrol teş kilat ı ile mutabakat sağlanarak inı zalat ı l ı p sat ııı alma birimine teslim edecektir.
Yüklenici firma baş langı ç aşaması nda bütün iş leri Protez laboratuvar' sorumlu teknisyenine
kayı t enirecektir. Yapı lacak iş ler HBYS (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) protez takip
program ı üzerinden ve düzenlenen protez takip formu ile takip edilecektir. Hasta ad ı ve
adresi, telefonu, protezin niteliği, hekimin planlamas ı ve özel notları m içeren form kurumda
ve laboratuvarda birer nüsha kalacak şekilde üç nüsha olmal ı d ı r. Formda belirtilen plana
irde, yüklenici firma tarafı ndan ücret talebi olmaks ı zı n iş
göre işlem yapı lmad ığı
'12

lanacaktı r. Protez yap ı m
yenilenmek zorundad ı r. Bu formlar yüklenici firma tarafı ndan karşı
r. Laboratuvar işlemlerine
aşamaları Protez takip forum ile 'tekin] kontrolünde yap ı lacaktı
Protez Planlama takip formunda ilgili hekimin onay imzas ı olmadan devam edilmeyecektir.
Protez takip formlar ı protezle birlikte ilgili hekime tesliııı edilecektir.
(soğuk akrilikten), mum
15 Diş hekiminin gerekli gördüğü vakalarda, şahsi kaşı k ve kaide plağı
rlanacaktı r ve ekstra ücret
duvar yazı lı istek fiş ine istinaden laboratuvar tarafından hazı
istenmeyecekt ir.

ı kta
16 Protezlerin naklinde kullanı lacak sand ı k yada çantalar temiz olup, içindeki protezler aç
taşınmay ı ') mutlaka huyenik torba yada kutularda muhafaza edilmelidir.
eklinde bir muhafaza içine
17 Hastadan ölçü al ı ndı ktan sonra laboratuara götürülürken kutu ş
konularak laboratuara götürülmelidir.
olarak plastik torbalar içerisinde teslim
Bitmiş tüm protezler ağzı kapalı , dezenfekte edilmiş
edilmelidir.

ğü tarafı ndan
Yüklenici laboratuvar; Sağlı k Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü
yayı nlanan 2009/20 say ı lı genelgeye uymak zorundad ı r.
ve Sağlı k Bakanlığı ndan
Kullanı lacak olan malzemeler Sa ğlı k Bakanl ığı TITUBB da kayı tlı
onaylı olacaktı r.
Hekim tarafı ndan alı nan ölçüler ilgili firma personellerine teslim edilecektir. Firma
personelleri kurumlarca kendilerine tahsis edilen yerlerde bu ölçülerden alçı modeller elde
t ettirmek suretiyle barkod
ederek kurumlar ı mı z laboraluar ı nda protez takip program ı na kayı
tiva eden paketlemeyi
ı sı alacaklardı r. Hekiııı iıı bilgi notunu ve barkod numaras ı nı ilı
numaıi
tireceklerdir. Barkod numaras ı
yaptı ktan sonra dış laboratuarlara transferini gerçekleş
ı mı z tarafı ndan
olmayan veya kay ı t işlemleri gerçekleştirihneyen iş lerin bedelleri kurumlar
karşı lanmayacaktı r.

MADDE 12. HUKUKİ VE TIBBI SORUMLULUK:
ğunda olan
I. Yüklenici Firmaya bağlı Diş Protez laboratuvarlarmda Yüklenicinin sorumlulu
ı n muhatabı
hizmetlerden dolay ı meydana gelebilecek tüm t ı bbi veya hukuki durumlar
yü k I en ic i fı rmad ı r.
er resmi merciler idareyi muhatap alarak
2 Yine aynı sebeplerle üçüncü şahı slar ve/veya diğ
idare aleyhine hukuki işlem başlatt ı kları taktirde yargı lama giderleri, vekalet ücreti ve/veya
olmamak üzere idarenin bu
ihtilafı n sulh yoluyla çözülmesi de dahil ve fakat bununla s ı nı rlı
r ve yüklenici tarafı ndan
hususta uğrayacağı her türlü masraf yükleniciye ait olacakt ı
ödenecektir.
ı lı olan süreler
3. Yüklenici firmaya ba ğlı Diş Protez laboratuarlar ı protezleri protokolde yaz
dahilinde yetiş tirmedikleri takdirde tip idari şartnamesinin cezalar ve kesintiler bölümündeki
yaptı rımlar uygulanı r.
ıı yı l
4 İ dare tarafı ndan lüzum görülmesi durumunda yüklenici firmaya haber verilmeksizi
içerisinde belirli aral ı klarla faturası yüklenici firmaya kesilmek suretiyle yetkili kurumlara
tehdit edecek madde
metal analizi yapt ı rdabilecek olup, bu analiz sonucunda insan sağlığını
olarak iptal edilecektir.Yüklenici
tespit edilirse sözleşme uyarı ya gerek kalmaksam tek tarafl ı
firma bu sebepten dolay ı sözleş me feshi durumunda hiçbir hak talep edemeyecektir.
tarihine kadar hiçbir
5. Yüklenici firma sözleşme imzalama tarihinden itibaren sözleşme bitiııı
mez, yükümlülüğüı
tı ka bir firmaya devredemez. Bu şartlarda
şekilde sözleşmeyi fesh

bu sözleşmede yazı l ı olmasa da ilgili. konuda "4734 Sayı l ı Kamu ihale Kanunu" ile belirtilen
cezai hüküm ler uygulan ı r.

ÖNEMLI NOT:İ stekli firmalar hastane bazlı tekliflerini sunacaklar. İ l sağlı k Müdürlüğü hastaneler
arası nda adet değişikliği yapmaya yetkilidir. Firmalar çalıştı racağı personellerin 1 adetini tüm ilçe
hastaneleri için görevlendirecekler. Yeterli miktarda diğer personelleyi ise Erzincan ihlali Yı ldı rı m
Üniversitesi Ağız ve Di ş Sağl ığı EMT de için görevlendirecektir.
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