Τεχνικές προδιαγραφές για την προµήθεια ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV: 33141700-7

ΛΑΜΕΣ ΠΡΙΟΝΙΟΥ

Λάµες πριονιών σε διάφορες διαστάσεις, σχήµατα και µεγέθη.
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ΒΕΛΟΝΑ KIRSCHNER 310ΜΜ
∆ΙΑΜ.1.4ΜΜ

Βελόνες Kirschner µε άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα µήκους 310 ΜΜ
και διαµέτορυ 1,4 ΜΜ.
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ΒΕΛΟΝΑ KIRSCHNER 310ΜΜ
∆ΙΑΜ.1.8ΜΜ

Βελόνες Kirschner µε άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα µήκους 310 ΜΜ
και διαµέτορυ 1,8 ΜΜ.
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ΒΕΛΟΝΑ KIRSCHNER 310ΜΜ
∆ΙΑΜ.1.6ΜΜ

Βελόνες Kirschner µε άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα µήκους 310 ΜΜ
και διαµέτορυ 1,6 ΜΜ.
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ΒΕΛΟΝΑ KIRSCHNER 310ΜΜ
∆ΙΑΜ.1.2ΜΜ

Βελόνες Kirschner µε άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα µήκους 310 ΜΜ
και διαµέτορυ 1,2 ΜΜ.

ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH
ΙΣΧΙΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Σύστηµα ηµιολικής αρθροπλαστικής ισχίου µε τσιµέντο BIPOLAR µε µηριαία
πρόθεση σφηνοειδούς σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες σε όλο το µήκος, µε
προσθιοπίσθιο κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε
µέγεθος. Κεφαλή µεταλλική σε διαµέτρους 22 mm και 28 mm σε πέντε (5) µήκη.
Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 1 mm, µε εσωτ. διάµετρο 22 mm και 28 mm,
κλειδούµενη µε δακτύλιο πολυαιθυλενίου.
Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση µε τσιµέντο. Να είναι
κατασκευασµένο από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα, µε γυαλισµένη (highly polished)
εξωτερική επιφάνεια, µε σφηνοειδή σχεδιασµό (double tapered) σε τρία
τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον µεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε
τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασµού για δυσπλαστικά ισχία.
Μεταλλική κεφαλή κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κεφαλή να
προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 22 και 28 mm σε τέσσερα
τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο.
Κεφαλή διπλής κίνησης σε διαστάσεις εσωτερικής διαµέτρου 22 ή 28 mm και
εξωτερικής διαµέτρου από 40 mm έως 61 mm ανά 1 mm ή 2 mm.
Στηλεός τύπου για χρήση µε τσιµέντο από κράµα PM734 (Nitrogenized Stainless
Steel), κώνου 12/14, γυαλισµένος σε όλο το µήκος του, µε ενσωµατωµένο
επικεντρωτήρα από PMMA , να διατίθεται σε 2 τύπους Standard 135 ° και
Lateralized 127° από 12 µεγέθη στον κάθε τύπο.Μεταλλική κεφαλή από κράµα
PM734(Nitrogenized Stainless Steel), κώνου 12/14, διαµέτρου 28mm και 22mm, να
διατίθεται σε 4 µεγέθη (-3,5mm,0mm,+3,5mm,+7mm) στην διάµετρο 28mm και 3
µεγέθη(-2mm,0mm,+2mm) στην διάµετρο 22mm.Κεφαλή διπλής κίνησης που
αποτελείται το εξωτερικό κέλυφος κράµατος PM734 (Nitrogenized Stainless Steel),
το εσωτερικό τµήµα από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους και τον δακτύλιο
ασφάλισης µεταλλικής κεφαλής, εσωτερικής διαµέτρου 22mm για κεφαλές
39mm,40mm,41mm και εσωτερικής διαµέτρου 28mm για τις κεφαλές 42mm έως
60mm ανά 1mm.
Σύστηµα ηµιολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιµέντο BIPOLAR, µε µηριαία
πρόθεση από κράµα τιτανίου, κωνικού σχήµατος και τετράπλευρης διατοµής µε
τρεις (3) αυχενοµηριαίες γωνίες. Ο στυλεός να είναι επιχρισµένος σε όλο του το
µήκος και να διαθέτει προσθιοπίσθια πτερύγια για στροφική σταθερότητα και να
διατίθεται σε 13 τουλάχιστον µεγέθη ανά γωνία αυχένα. Κεφαλή µεταλλική σε
διαµέτρους 22 mm και 28 mm σε πέντε (5) µήκη. Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 1
mm, µε εσωτ. διάµετρο 22 mm και 28 mm, κλειδούµενη µε δακτύλιο
πολυαιθυλενίου.
Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, µε διπλή επίστρωση και επικάλυψη για
χρήση χωρίς τσιµέντο. Να είναι κατασκευασµένο από κράµα τιτανίου και να φέρει
επίστρωση από καθαρό τιτάνιο (CP Ti) και επιπρόσθετη επικάλυψη από
υδροξυαπατίτη (ΗΑ) πάχους 50 µm κεντρικά. Να έχει σφηνοειδή σχεδίαση
(tapered) και αυχένα χαµηλού προφίλ για αυξηµένο εύρος κίνησης. Να
προσφέρεται σε οκτώ τουλάχιστον µεγέθη και δύο (2) offset ανά µέγεθος.
Μεταλλική κεφαλή κατασκευασµένη από χρωµιούχο κοβάλτιο. Η κεφαλή να
προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 22 και 28 mm σε τέσσερα
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ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH
ΙΣΧΙΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
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ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH
ΙΣΧΙΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ
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ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH
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ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH
ΙΣΧΙΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
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τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο.
Κεφαλή διπλής κίνησης σε διαστάσεις εσωτερικής διαµέτρου 22 ή 28 mm και
εξωτερικής διαµέτρου από 40 mm έως 61 mm ανά 1 mm ή 2 mm.

ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH
ΙΣΧΙΟΥ ∆ΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΤΣΙΜΕΝΤΟ
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Αναθεώρηση ολικής
αρθροπλαστικής ισχύου Modular
µε στυλεό από 220-240 mm
χωρίς τσιµέντο µε πρόσθετη
επικάλυψη των προθέσεων ή
συνδυασµό υλικών
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ.
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
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Στηλεός για χρήση χωρίς τσιµέντο από κράµα Titanium Aluminium Niobium Alloy,
κώνου 12/14, µε επικάλυψη ΤPS (roughness 4-6µm), να διατίθεται σε 2 τύπους
Standard 135° και Lateralized 127° από 12 µεγέθη στον κάθε τύπο.Μεταλλική
κεφαλή από κράµα PM734(Nitrogenized Stainless Steel), κώνου 12/14, διαµέτρου
28mm και 22mm, να διατίθεται σε 4 µεγέθη (-3,5mm,0mm,+3,5mm,+7mm) στην
διάµετρο 28mm και 3 µεγέθη(-2mm,0mm,+2mm) στην διάµετρο 22mm.Κεφαλή
διπλής κίνησης που αποτελείται το εξωτερικό κέλυφος κράµατος PM734
(Nitrogenized Stainless Steel), το εσωτερικό τµήµα από πολυαιθυλένιο υψηλού
µοριακού βάρους και τον δακτύλιο ασφάλισης µεταλλικής κεφαλής, εσωτερικής
διαµέτρου 22mm για κεφαλές 39mm,40mm,41mm και εσωτερικής διαµέτρου
28mm για τις κεφαλές 42mm έως 60mm ανά 1mm.
Σύστηµα Αναθεώρησης Στυλεού Ισχίου, αποτελούµενο από µακρύ τµηµατικό
στυλεό για χρήση χωρίς τσιµέντο κατασκευασµένο από κράµα τιτανίου που να
προσφέρει πολλαπλές διεγχειρητικές επιλογές για τη βέλτιστη στην αναθεώρηση.
Το σύστηµα αποτελείται από κεντρικό τµήµα που να διατίθεται µε: α)
µακροπορώδη επιφάνεια µε ή χωρίς επικάλυψη υδροξυαπατίτη σε τουλάχιστον
επτά µεγέθη και β) µε πρόσθετη πορώδη επικάλυψη µε βοµβαρδισµό ιόντων
τιτανίου, περιφερικό στυλέο που να διατίθεται σε δύο τύπους: α) µε αδρή
επιφάνεια και µε ειδικά διαµορφωµένα αντιστροφικά πτερύγια µε ή χωρίς βαθιά
επιµήκη εντοµή, σε τουλάχιστον πέντε µήκη και διαµέτρους 10 έως 22mm ανά 1
χιλιοστό., και τµηµατικό αυχένα σε τουλάχιστον δεκαεννέα (19) τύπους µε
αλληλοσυνδυαζόµενα χαρακτηριστικά: µακρύ/κοντό, ευθύ/βλαισό-ραιβό,
antiversion/retroversion, για την καλύτερη αποκατάσταση του µηριαίου offset
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος µε τσιµέντο POSTERIOR STABILIZER, µε
µηριαία πρόθεση από CoCr µε οπίσθιο σταθεροποιητή, συµµετρική σε 7 µεγέθη και
ανατοµική σε 14 µεγέθη, συµβατή µόνο µε το αντίστοιχό της πολυαιθυλένιο,
διαθέσιµη και σε τύπο για µέγιστη κάµψη. Κνηµιαία πρόθεση µε κυλινδρικό στυλεό
και πτερύγια ή/και επιµηκυνόµενο στυλεό τετράγωνης διατοµής. Επίσης πρόθεση
εξολοκλήρου από πολυαιθυλένιο. Ένθετο χυτευµένο σε καλούπι και crosslinked
συµβατό µόνο µε το αντίστοιχο µηριαίο, διαθέσιµο και σε τύπο για µέγιστη κάµψη,
σε δύο τύπους σταθερό και κινητό σε στροφή. Επιγονατίδα µε 1 και µε 3 στυλεούς
καθώς και χωρίς στυλεό, σε 6 µεγέθη ανά τύπο.
Κνηµιαία πρόθεση για χρήση µε ακρυλικό τσιµέντο. Η πρόθεση να είναι συµµετρική,
να έχει ενσωµατωµένα αντιστρεπτικά πτερύγια, να έχει δε σχεδιασµό που επιτρέπει
την ασφάλιση του ένθετου πολυαιθυλενίου χωρίς χρήση βίδας ή άλλου
µηχανισµού. Η πρόθεση να είναι κατασκευασµένη από κράµα κοβαλτίου – χρωµίου
και η εξωτερική επιφάνειά της να έχει ειδικό σχεδιασµό για την καλύτερη
ενσωµάτωση του µανδύα του τσιµέντου. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον οκτώ
µεγέθη.
Κνηµιαίο ένθετο πολυαιθυλενίου, µε κατάλληλο σχεδιασµό για µεγάλη κάµψη. Το
ένθετο να είναι κατασκευασµένο από δεύτερης γενιάς πολυαιθυλένιο υψηλής
διακλάδωσης (highly crosslinked) εξαιρετικά χαµηλής φθοράς, µε µοναδική ακτίνα
σχεδίασης τόσο µετωπιαία όσο και οβελιαία. Να προσφέρεται σε επτά τουλάχιστον
µεγέθη για κάθε µέγεθος κνήµης.
Μηριαία πρόθεση ανατοµικού τύπου, µε ειδικό σχεδιασµό για µεγάλη κάµψη, για
χρήση µε ακρυλικό τσιµέντο απουσία του οπισθίου χιαστού συνδέσµου . Η
πρόθεση να είναι κατασκευασµένη από κράµα κοβαλτίου – χρωµίου και η
εσωτερική επιφάνειά της να έχει ειδικό σχεδιασµό για την καλύτερη ενσωµάτωση
του µανδύα του τσιµέντου. Να έχει µοναδική ακτίνα καµπυλότητας τόσο µετωπιαία
όσο και οβελιαία και εµβαθυµένη µηριαία τροχηλία. Να προσφέρεται σε
τουλάχιστον εννέα µεγέθη.
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ
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Μηριαία ανατοµική πρόθεση για χρήση µε τσιµέντο, σχεδιασµένη για απουσία
οπίσθιου χιαστού από κράµα Cobalt Chrome, να διατίθεται και στov υποαλλεργικό
τύπο Anallergic, µε ειδικές υποδοχές στο εσωτερικό της για ενσωµάτωση µε το
τσιµέντο, ειδικά σχεδιασµένη για µέγιστη κάµψη, να διατίθεται σε 6 διαφορετικά
µεγέθη στον κάθε τύπο(6 ∆εξιά-6 Αριστερά).Κνηµιαία πρόθεση µη ανατοµική για
χρήση µε τσιµέντο, από κράµα Cobalt Chrome, να διατίθεται και στον υποαλλεργικό
τύπο Anallergic, µε ειδικό peg τριγωνικής αντιστροφικής σχεδιάσεως, µε
δυνατότητα προαιρετικής χρήσης στηλεού µήκους από 10mm έως 16mm ανά 1mm
και σε διάµετρο 60mm-100mm-140mm, η κνηµιαία πρόθεση να διατίθεται σε 6
διαφορετικά µεγέθη.Πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους(Ultra-High Molecular
Weight) σχεδιασµού Ultra-Congruent και medial pivot για µέγιστη κάµψη και
απουσίας του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου, µε δυνατότητα ασφάλισης του
πολυαιθυλενίου µε την κνηµιαία πρόθεση µε χρήση βίδας, να διατίθεται σε 6
διαφορετικά µεγέθη σε συνδυασµό πάντα µε το αντίστοιχο µέγεθος της µηριαίας
πρόθεσης και σε 4 διαφορετικά πάχη (10mm-12mm-14mm-16mm).Να υπάρχει
δυνατότητα χρήσης πλοηγού µε tablet.
Μηριαία ανατοµική πρόθεση για χρήση µε τσιµέντο Posterior Stabilized,
σχεδιασµένη για απουσία του οπίσθιου χιαστού, από κράµα Cobalt Chromium
Molybdenum, επεξεργασίας, να διατίθεται και σε υποαλλεργικό τύπο, µε ειδικές
υποδοχές στο εσωτερικό της για ενσωµάτωση µε το τσιµέντο, ειδικά σχεδιασµένη
για µέγιστη κάµψη, διατίθεται σε 10 διαφορετικά µεγέθη στον κάθε τύπο(10 ∆εξιά10 Αριστερά)
Κνηµιαία πρόθεση µη ανατοµική για χρήση χωρίς τσιµέντο, από κράµα Titanium
Aluminium Vanadium Αlloy, µε επικάλυψη 300mm pure Titanium+60mm
Hydroxyapatite ,να διατίθεται και στον υποαλλεργικό τύπο, µε ειδικό peg
τριγωνικής αντιστροφικής σχεδιάσεως, µε δυνατότητα προαιρετικής χρήσης
στηλεού, διατίθεται σε 10 διαφορετικά µεγέθη.
Πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους ή Υψηλής διακλάδωσης µε εµπλουτισµό
βιταµίνης Ε, ειδικό για απουσία του οπίσθιου χιαστού, διατίθεται σε 10 διαφορετικά
µεγέθη σε συνδυασµό µε την κνηµιαία πρόθεση και σε 5 διαφορετικά πάχη (10mm12mm-15mm-18mm και 20mm).
Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης πλοηγού µε tablet.
Μηριαία ανατοµική πρόθεση για χρήση χωρίς τσιµέντο, σχεδιασµένη για απουσία
οπίσθιου χιαστού από κράµα Cobalt Chrome, να διατίθεται και στov υποαλλεργικό
τύπο Anallergic, ειδικά σχεδιασµένη για µέγιστη κάµψη, να διατίθεται σε 6
διαφορετικά µεγέθη στον κάθε τύπο(6 ∆εξιά-6 Αριστερά).
Κνηµιαία πρόθεση µη ανατοµική για χρήση µε τσιµέντο, από κράµα Cobalt Chrome,
να διατίθεται και στον υποαλλεργικό τύπο Anallergic, µε ειδικό peg τριγωνικής
αντιστροφικής σχεδιάσεως, µε δυνατότητα προαιρετικής χρήσης στηλεού µήκους
από 10mm έως 16mm ανά 1mm και σε διάµετρο 60mm-100mm-140mm, η
κνηµιαία πρόθεση να διατίθεται σε 6 διαφορετικά µεγέθη.
Πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους(Ultra-High Molecular Weight) σχεδιασµού
Ultra-Congruent για µέγιστη κάµψη και απουσίας του οπίσθιου χιαστού συνδέσµου,
µε δυνατότητα ασφάλισης του πολυαιθυλενίου µε την κνηµιαία πρόθεση µε χρήση
βίδας, να διατίθεται σε 6 διαφορετικά µεγέθη σε συνδυασµό πάντα µε το
αντίστοιχο µέγεθος της µηριαίας πρόθεσης και σε 4 διαφορετικά πάχη (10mm12mm-14mm-16mm).
Να υπάρχει δυνατότητα χρήσης πλοηγού µε tablet.
Σύστηµα Ολικής Αρθροπλαστικής γόνατος, υβρίδιο αποτελούµενο από ανατοµική
µηριαία πρόθεση ενιαίας ακτίνας τύπου Medial Pivot ή ισοδύναµου µε µικροπορώδη
επικάλυψη σε συνολικά εννέα (9) µεγέθη για χρήση χωρίς τσιµέντο, κνηµιαία
πρόθεση αναλόγων µεγεθών συµβατή για χρήση µε την προσφερόµενη µηριαία
πρόθεση σε δύο τύπους (τµηµατική και µη), κατάλληλη για χρήση µε ακρυλικό
τσιµέντο και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον έξι (6) ύψη σε τουλάχιστον
δύο τύπους α) Standard και β) High Flexion µεγάλης κάµψης.
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Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου µε τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση κωνικού
σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες, µε κολάρο και επικεντρωτήρα, τετράπλευρης
διατοµής περιφερικά, σε τουλάχιστον οκτώ (8) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε
µέγεθος. Κεφαλή σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm και 32 mm σε τουλάχιστον πέντε
(5) µήκη. Πρόθεση κοτύλης µε αποστάτες στην οπίσθια επιφάνεια, µε γείσο και
ακτινοσκιερή ένδειξη σε τουλάχιστον επτά (7) µεγέθη και εσωτερικές διαµέτρους
22 mm, 28 mm και 32 mm.
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Στηλεός από κράµα PM734(Highly Nitrogenized Stainless Steel ) για χρήση µε
τσιµέντο, γυαλισµένος σε ολόκληρη την επιφάνειά του µε επικεντρωτήρα, γωνίας
135⁰ και 127°, κώνου 12/14 και σε µήκη από 117mm έως 175mm, να διατίθεται σε
12 διαφορετικά µεγέθη ανά τύπο.
Κοτύλη από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους για ελαχιστοποίηση φθοράς
για χρήση µε τσιµέντο,, µε ακτινοσκιερό δακτύλιο ελέγχου τοποθέτησης, δύο
διαφορετικών τύπων, standard και 20⁰ γείσο, διαµέτρου κεφαλής
22mm,28mm,32mm,36mm ,σε µεγέθη από 38mm έως 70mm ανά 2mm.
Κεφαλή από κράµα Cobalt Chromium Molybdenum και PM734(Highly Nitrogenized
Stainless Steel ), κώνου 12/14,και σε διαµέτρους 22mm, 28mm, 32mm,36mm και
40mm.Να διατίθενται σε 4 διαφορετικά µήκη αυχένα ανάλογα µε την διάµετρο της
κεφαλής όπως επίσης και στον τύπο της έκκεντρης για διόρθωση της γωνίας
Anteversion, σε 3 µήκη αυχένα.
Κυπέλιο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαµηλής φθοράς, για
χρήση µε ακρυλικό τσιµέντο. Η διαδικασία κατασκευής του πολυαιθυλενίου να
περιλαµβάνει τη διαδοχική ακτινοβόλησή του µε 3 MRad και την ανόπτησή του
(annealing) για τρείς φορές. Η αναµενόµενη µειωµένη φθορά του πολυαιθυλενίου
να επιβεβαιώνεται από κλινικές µελέτες. Να φέρει αποστάτες (spacers) πάχους 2 ή
3 mm, ανάλογα µε το µέγεθός του, για την οµοιόµορφη κατανοµή του µανδύα του
τσιµέντου γύρω από αυτό. Να προσφέρεται σε διαστάσεις εσωτερικής διαµέτρου
22, 28, 32 και 36 mm και σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου από 40 έως 60 mm
ανά 2 mm.
Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο, για χρήση µε τσιµέντο. Να είναι
κατασκευασµένο από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα, µε γυαλισµένη (highly polished)
εξωτερική επιφάνεια, µε σφηνοειδή σχεδιασµό (double tapered) σε τρία
τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον µεγέθη ανά offset. Να προσφέρεται σε
τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασµού για δυσπλαστικά ισχία.
Μεταλλική κεφαλή κατασκευασµένη από ανοξείδωτο χάλυβα. Η κεφαλή να
προσφέρεται σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 22, 28, 32 και 36 mm σε τρία
τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο.
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου µε τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση
σφηνοειδούς σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες σε όλο το µήκος, µε προσθιοπίσθιο
κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε µέγεθος. Κεφαλή
σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm και 32 mm σε τουλάχιστον πέντε (5) µήκη.
Πρόθεση κοτύλης µε αύλακες στην οπίσθια επιφάνεια, µε γείσο και χωρίς και
ακτινοσκιερή ένδειξη σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη και εσωτερικές διαµέτρους
22 mm, 28 mm και 32 mm.
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση
κωνικού σχήµατος µε διπλή γωνία ενσφήνωσης περιφερικά, καθώς και τύπος µε
ακτινωτή διατοµή και περιφερική σχισµή, µε διπλή γεωµετρία κεντρικά, σε
τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset, µε και χωρίς επικάλυψη ΗΑ στο
πορώδες τους. Κεφαλή µεταλλική διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm,
σε τουλάχιστον πέντε (5) µήκη. Πρόθεση κοτύλης σε τέσσερις τύπους
διαµόρφωσης όσον αφορά τη στήριξή της µε βίδες, µε δυνατότητα χρήσης
τεσσάρων τύπων ένθετου πολυαιθυλενίου, ένθετου περιοριστικού τύπου καθώς και
κεραµικού, σε τύπους µε και χωρίς επικάλυψη ΗΑ στο µικροπορόδες τους. Ένθετο
σε εσωτερικές διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36 mm , σε πέντε
διαφορετικούς τύπους σχεδιασµού, απλού και περιοριστικού τύπου, χυτευµένο σε
καλούπι και crosslinked.
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Στηλεός από κράµα Τitanium –Aluminium-Niobium για χρήση χωρίς τσιµέντο, µε
διπλή επεξεργασία επικάλυψης 300µm pure Titanium + 50µm Hydroxyapatite σε
ολόκληρη την επιφανειά του, σε 2 αυχενοµηριαίες γωνίες 135⁰ και 127⁰, κώνου
12/14 και σε µήκη από 130,5mm έως 190,4mm,να διατίθεται σε 12 διαφορετικά
µεγέθη.
Κοτύλη Press-fit από κράµα Τitanium-Aluminium-Niobium, µε επεξεργασία διπλής
επικάλυψης 500µm pure Titanium + 40µm Hydroxyapatite και µε δυνατότητα
προαιρετικής χρήσης έως και 3 σταθεροποιητικών βιδών , spikes ή ταπών.
Να συνδυάζεται µε κάθε τύπο εσωτερικού(insert), πολυαιθυλένιο ,metal, ceramic
forte, ceramic delta. ∆ιατίθεται σε 14 διαφορετικά µεγέθη από 44mm έως 70mm
ανά 2mm.
Ένθετο κοτύλης από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους ή υψηλής
διακλάδωσης µε εµπλουτισµό Βιταµίνης Ε , µε εσωτερική διάµετρο κεφαλών
22mm,28mm,32mm,36mm,40mm κατάλληλα για χρήση µεταλλικών και κεραµικών
κεφαλών. Να διατίθενται σε 2 τύπους 0° και 20° γείσο για αποφυγή εξαρθρηµάτων
Κεφαλή από κράµα Cobalt Chromium Molybdenum και PM734(Highly Nitrogenized
Stainless Steel ), κώνου 12/14,και σε διαµέτρους 22mm, 28mm, 32mm,36mm και
40mm.Να διατίθενται σε 4 διαφορετικά µήκη αυχένα ανάλογα µε την διάµετρο της
κεφαλής όπως επίσης και στον τύπο της έκκεντρης για διόρθωση της γωνίας
Anteversion, σε 3 µήκη αυχένα.
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση από
κράµα τιτανίου, κωνικού σχήµατος και τετράπλευρης διατοµής µε τρεις (3)
αυχενοµηριαίες γωνίες. Ο στυλεός να είναι επιχρισµένος σε όλο του το µήκος και
να διαθέτει προσθιοπίσθια πτερύγια για στροφική σταθερότητα και να διατίθεται σε
13 τουλάχιστον µεγέθη ανά γωνία αυχένα. Κεφαλή µεταλλική σε διαµέτρους 22
mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον πέντε (5) µήκη. Μεταλλική
πρόθεση κοτύλης από κράµα τιτανίου µε ενσωµατωµένη αναλογική µεγέθυνση
στην περιφέρεια , µε δυνατότητα χρήσης ένθετου είτε πολυαιθυλενίου είτε
κεραµικού, συµβατά µε κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα τα µεγέθη.
Να διατίθεται σε τύπους µε και χωρίς οπές για σταθεροποίηση µε βίδες και να
υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του πυθµένα και των οπών µε µεταλλικά πώµατα.
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση
κωνικού σχήµατος µε διπλή γωνία ενσφήνωσης περιφερικά, καθώς και τύπος µε
ακτινωτή διατοµή και περιφερική σχισµή, µε διπλή γεωµετρία κεντρικά, σε
τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset, µε και χωρίς επικάλυψη ΗΑ στο
πορώδες τους. Κεφαλή κεραµική διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε
τουλάχιστον (3) µήκη. Πρόθεση κοτύλης σε τέσσερις τύπους διαµόρφωσης όσον
αφορά τη στήριξή της µε βίδες, µε δυνατότητα χρήσης τεσσάρων τύπων ένθετου
πολυαιθυλενίου, ένθετου περιοριστικού τύπου καθώς και κεραµικού, σε τύπους µε
και χωρίς επικάλυψη ΗΑ στο µικροπορόδες τους. Ένθετο σε εσωτερικές διαµέτρους
22 mm, 28 mm, 32 mm και 36 mm , σε πέντε διαφορετικούς τύπους σχεδιασµού,
απλού και περιοριστικού τύπου, χυτευµένο σε καλούπι και crosslinked.
Στηλεός από κράµα Τitanium –Aluminium-Niobium για χρήση χωρίς τσιµέντο, µε
διπλή επεξεργασία επικάλυψης 300µm pure Titanium + 50µm Hydroxyapatite σε
ολόκληρη την επιφανειά του και TPS (Titanium Plasma Spray)σε 2 αυχενοµηριαίες
γωνίες 135⁰ και 127⁰, κώνου 12/14 και σε µήκη από 130,5mm έως 190,4mm,να
διατίθεται σε 12 διαφορετικά µεγέθη.
Κοτύλη Press-fit από κράµα Τitanium-Aluminium-Niobium , µε επεξεργασία διπλής
επικάλυψης 500µm pure Titanium + 40µm Hydroxyapatite και µε δυνατότητα
προαιρετικής χρήσης έως και 3 σταθεροποιητικών βιδών , spikes ή ταπών.
Ένθετο κοτύλης από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους ή υψηλής
διακλάδωσης µε εµπλουτισµό Βιταµίνης Ε , µε εσωτερική διάµετρο κεφαλών
22mm,28mm,32mm,36mm,40mm κατάλληλα για χρήση µεταλλικών και κεραµικών
κεφαλών. Να διατίθενται σε 2 τύπους 0° και 20° γείσο για αποφυγή εξαρθρηµάτων
Να συνδυάζεται µε κάθε τύπο εσωτερικού(insert), πολυαιθυλένιο ,metal, ceramic
forte, ceramic delta. ∆ιατίθεται σε 14 διαφορετικά µεγέθη από 44mm έως 70mm
ανά 2mm.
Κεραµική κεφαλή BIOLOX σε 3 διαφορετικές διαµέτρους 28mm,32mm και 36mm
και από 3 ή 4 διαφορετικά µήκη αυχένα ανάλογα µε την διάµετρο της κεφαλής.
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Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση από
κράµα τιτανίου, κωνικού σχήµατος και τετράπλευρης διατοµής µε τρεις (3)
αυχενοµηριαίες γωνίες. Ο στυλεός να είναι επιχρισµένος σε όλο του το µήκος και
να διαθέτει προσθιοπίσθια πτερύγια για στροφική σταθερότητα και να διατίθεται σε
13 τουλάχιστον µεγέθη ανά γωνία αυχένα. Κεφαλή κεραµική σε διαµέτρους 22 mm,
28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον τρία (3) µήκη. Μεταλλική πρόθεση
κοτύλης από κράµα τιτανίου µε ενσωµατωµένη αναλογική µεγέθυνση στην
περιφέρεια , µε δυνατότητα χρήσης ένθετου είτε πολυαιθυλενίου είτε κεραµικού,
συµβατά µε κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα τα µεγέθη.
Να διατίθεται σε τύπους µε και χωρίς οπές για σταθεροποίηση µε βίδες και να
υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του πυθµένα και των οπών µε µεταλλικά πώµατα.
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου υβρίδιο, µε µηριαία πρόθεση κωνικού
σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες, µε κολάρο και επικεντρωτήρα, τετράπλευρης
διατοµής περιφερικά, σε τουλάχιστον οκτώ (8) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε
µέγεθος. Κεφαλή µεταλλική σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε
τουλάχιστον πέντε (5) µήκη. Πρόθεση κοτύλης σε τέσσερις τύπους διαµόρφωσης
όσον αφορά τη στήριξή της µε βίδες, µε δυνατότητα χρήσης τεσσάρων τύπων
ένθετου πολυαιθυλενίου, ένθετου περιοριστικού τύπου καθώς και κεραµικού, σε
τύπους µε και χωρίς επικάλυψη ΗΑ στο µικροπορόδες τους. Ένθετο σε εσωτερικές
διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36 mm , σε πέντε διαφορετικούς τύπους
σχεδιασµού, απλού και περιοριστικού τύπου, χυτευµένο σε καλούπι και crosslinked.
Στηλεός από κράµα PM734(Highly Nitrogenized Stainless Steel ) για χρήση µε
τσιµέντο, γυαλισµένος σε ολόκληρη την επιφάνειά του µε επικεντρωτήρα, γωνίας
135⁰ και 127°, κώνου 12/14 και σε µήκη από 117mm έως 175mm, να διατίθεται σε
12 διαφορετικά µεγέθη ανά τύπο.
Κοτύλη Press-fit από κράµα Τitanium-Aluminium-Niobium, µε επεξεργασία διπλής
επικάλυψης 500µm pure Titanium + 40µm Hydroxyapatite και µε δυνατότητα
προαιρετικής χρήσης έως και 3 σταθεροποιητικών βιδών, spikes ή ταπών.
Ένθετο κοτύλης από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους ή υψηλής
διακλάδωσης µε εµπλουτισµό Βιταµίνης Ε , µε εσωτερική διάµετρο κεφαλών
22mm,28mm,32mm,36mm,40mm κατάλληλα για χρήση µεταλλικών και κεραµικών
κεφαλών. Να διατίθενται σε 2 τύπους 0° και 20° γείσο για αποφυγή εξαρθρηµάτων
Να συνδυάζεται µε κάθε τύπο εσωτερικού(insert), πολυαιθυλένιο ,metal, ceramic
forte, ceramic delta. ∆ιατίθεται σε 14 διαφορετικά µεγέθη από 44mm έως 70mm
ανά 2mm.
Μεταλλική κεφαλή από κράµα PM734(Nitrogenized Stainless Steel) ή CrCo, κώνου
12/14, διαµέτρου 22mm, 28mm,32mm,36mm, να διατίθεται σε 3 µήκη αυχένα (2mm,0mm,+2mm,+7mm) στην διάµετρο των 22mm σε 4 µήκη αυχένα (3,5mm,0mm,+3,5mm,+7mm) στην διάµετρο των 28mm, 4 µήκη αυχένα(4mm,0mm,+4mm,+8mm) στη διάµετρο των 32mm και 4 µήκη αυχένα (4mm,0mm,+4mm,+8mm) στη διάµετρο των 36mm.
Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου µε τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση
σφηνοειδούς σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες σε όλο το µήκος, µε προσθιοπίσθιο
κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε µέγεθος. Κεφαλή
µεταλλική σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τουλάχιστον πέντε
(5). Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράµα τιτανίου µε ενσωµατωµένη αναλογική
µεγέθυνση στην περιφέρεια , µε δυνατότητα χρήσης ένθετου είτε πολυαιθυλενίου
είτε κεραµικού, συµβατά µε κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα τα µεγέθη.
Να διατίθεται σε τύπους µε και χωρίς οπές για σταθεροποίηση µε βίδες και να
υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του πυθµένα και των οπών µε µεταλλικά πώµατα.
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ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
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Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου υβρίδιο, µε µηριαία πρόθεση κωνικού
σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες, µε κολάρο και επικεντρωτήρα, τετράπλευρης
διατοµής περιφερικά, σε τουλάχιστον οκτώ (8) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε
µέγεθος. Κεφαλή κεραµική σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε
τρία (3) µήκη. Πρόθεση κοτύλης σε τέσσερις τύπους διαµόρφωσης όσον αφορά τη
στήριξή της µε βίδες, µε δυνατότητα χρήσης τεσσάρων τύπων ένθετου
πολυαιθυλενίου, ένθετου περιοριστικού τύπου καθώς και κεραµικού, σε τύπους µε
και χωρίς επικάλυψη ΗΑ στο µικροπορόδες τους. Ένθετο σε εσωτερικές διαµέτρους
22 mm, 28 mm, 32 mm και 36 mm , σε πέντε διαφορετικούς τύπους σχεδιασµού,
απλού και περιοριστικού τύπου, χυτευµένο σε καλούπι και crosslinked.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Στηλεός από κράµα PM734(Highly Nitrogenized Stainless Steel ) για χρήση µε
τσιµέντο, γυαλισµένος σε ολόκληρη την επιφάνειά του µε επικεντρωτήρα, γωνίας
135⁰ και 127°, κώνου 12/14 και σε µήκη από 117mm έως 175mm, να διατίθεται σε
12 διαφορετικά µεγέθη ανά τύπο.
Κοτύλη Press-fit από κράµα Τitanium-Aluminium-Niobium, µε επεξεργασία διπλής
επικάλυψης 500µm pure Titanium + 40µm Hydroxyapatite και µε δυνατότητα
προαιρετικής χρήσης έως και 3 σταθεροποιητικών βιδών , spikes ή ταπών.
Ένθετο κοτύλης από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους ή υψηλής
διακλάδωσης µε εµπλουτισµό Βιταµίνης Ε , µε εσωτερική διάµετρο κεφαλών
22mm,28mm,32mm,36mm,40mm κατάλληλα για χρήση µεταλλικών και κεραµικών
κεφαλών. Να διατίθενται σε 2 τύπους 0° και 20° γείσο για αποφυγή εξαρθρηµάτων
Να συνδυάζεται µε κάθε τύπο εσωτερικού(insert), πολυαιθυλένιο ,metal, ceramic
forte, ceramic delta. ∆ιατίθεται σε 14 διαφορετικά µεγέθη από 44mm έως 70mm
ανά 2mm.
Κεραµική κεφαλή BIOLOX σε 3 διαφορετικές διαµέτρους 28mm,32mm και 36mm
και από 3 ή 4 διαφορετικά µήκη αυχένα ανάλογα µε την διάµετρο της κεφαλής.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Κοτύλη press-fit για χρήση χωρίς ακρυλικό τσιµέντο. Να είναι κατασκευασµένη από
κράµα τιτανίου, να φέρει επίστρωση από καθαρό τιτάνιο (CP Ti) και επιπρόσθετη
επικάλυψη από υδροξυαπατίτη (HA). Να έχει σχεδιασµό διευρυµένης περιφέρειας
µε οπές για χρήση βιδών. Να προσφέρεται σε τουλάχιστον δέκα επτά µεγέθη.
Ένθετο πολυαιθυλενίου υψηλής διακλάδωσης, εξαιρετικά χαµηλής φθοράς µη
περιοριστικού τύπου µε γείσο 10ο. Το ένθετο να προσφέρεται σε διαστάσεις
εσωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 36 mm. Μηριαίο στέλεχος, ευθύ, χωρίς κολάρο,
για χρήση µε τσιµέντο. Να είναι κατασκευασµένο από κράµα ανοξείδωτου χάλυβα,
µε γυαλισµένη (highly polished) εξωτερική επιφάνεια, µε σφηνοειδή σχεδιασµό
(double tapered) σε τρία τουλάχιστον offset και πέντε τουλάχιστον µεγέθη ανά
offset. Να προσφέρεται σε τρία επιπρόσθετα offset ειδικού σχεδιασµού για
δυσπλαστικά ισχία.
Κεραµική κεφαλή κατασκευασµένη από τέταρτης γενιάς κράµα κεραµικού,
εξαιρετικά υψηλής αντοχής, ιδιαίτερα χαµηλής τριβής. Η κεφαλή να προσφέρεται
σε διαστάσεις εξωτερικής διαµέτρου 28, 32 και 36 mm και να προσφέρεται σε τρία
τουλάχιστον µεγέθη ανά διάµετρο.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΥΒΡΙ∆ΙΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Σύστηµα ολικής αρθροπλαστικής ισχίου µε τσιµέντο µε µηριαία πρόθεση
σφηνοειδούς σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες σε όλο το µήκος, µε προσθιοπίσθιο
κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε µέγεθος. Κεφαλή
κεραµική σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε τρία (3) µήκη.
Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράµα τιτανίου µε ενσωµατωµένη αναλογική
µεγέθυνση στην περιφέρεια , µε δυνατότητα χρήσης ένθετου είτε πολυαιθυλενίου
είτε κεραµικού, συµβατά µε κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα τα µεγέθη.
Να διατίθεται σε τύπους µε και χωρίς οπές για σταθεροποίηση µε βίδες και να
υπάρχει δυνατότητα ασφάλισης του πυθµένα και των οπών µε µεταλλικά πώµατα.

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ
ΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Στηλεός από κράµα Τitanium –Aluminium-Niobium για χρήση χωρίς τσιµέντο, µε
διπλή επεξεργασία επικάλυψης 300µm pure Titanium + 50µm Hydroxyapatite σε
ολόκληρη την επιφανειά του, σε 2 αυχενοµηριαίες γωνίες 135⁰ και 127⁰ και 2
τύπους STD και Short, κώνου 12/14 και σε µήκη από 130,5mm έως 190,4mm,να
διατίθεται σε 12 διαφορετικά µεγέθη.
Κοτύλη Press-fit ή βιδωτή από κράµα Τitanium-Aluminium-Niobium, µε
επεξεργασία διπλής επικάλυψης 500µm pure Titanium + 40µm Hydroxyapatite και
µε δυνατότητα προαιρετικής χρήσης έως και 3 σταθεροποιητικών βιδών, spikes ή
ταπών.
Ένθετο κοτύλης από πολυαιθυλένιο υψηλού µοριακού βάρους , µε εσωτερική
διάµετρο κεφαλών 22mm και 28mm σε 2 τύπους Std και Rintetive. Να διατίθενται
σε 2 τύπους 0° και 20° γείσο για αποφυγή εξαρθρηµάτων
Κεφαλή από κράµα Cobalt Chromium Molybdenum και PM734(Highly Nitrogenized
Stainless Steel ), κώνου 12/14,και σε διαµέτρους 22mm, 28mm.Να διατίθενται σε
4 διαφορετικά µήκη αυχένα ανάλογα µε την διάµετρο της κεφαλής όπως επίσης και
στον τύπο της έκκεντρης για διόρθωση της γωνίας Anteversion, σε 3 µήκη αυχένα.
Πρόθεση κοτύλης µε αποστάτες στην οπίσθια επιφάνεια, µε γείσο και ακτινοσκιερή
ένδειξη σε τουλάχιστον επτά (7) µεγέθη και εσωτερικές διαµέτρους 22 mm, 28 mm
και 32 mm.

33

34

35

36
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Αντικατάσταση κοτύλης µόνο µε
τσιµέντο

Πρόθεση κοτύλης µε αύλακες στην οπίσθια επιφάνεια, µε γείσο και χωρίς και
ακτινοσκιερή ένδειξη σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη και εσωτερικές διαµέτρους
22 mm, 28 mm και 32 mm.

Αντικατάσταση στυλεού µόνο µε
τσιµέντο

Στηλεός για χρήση χωρίς τσιµέντο από κράµα Titanium Aluminium Niobium Alloy,
κώνου 12/14, µε επικάλυψη ΤPS (roughness 4-6µm), να διατίθεται σε 2 τύπους
Standard 135° και Lateralized 127 ° από 12 µεγέθη στον κάθε τύπο

Αντικατάσταση στυλεού µόνο µε
τσιµέντο

Μηριαία πρόθεση κωνικού σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες, µε κολάρο και
επικεντρωτήρα, τετράπλευρης διατοµής περιφερικά, σε τουλάχιστον οκτώ (8)
µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε µέγεθος.

Αντικατάσταση στυλεού µόνο µε
τσιµέντο

Μηριαία πρόθεση σφηνοειδούς σχήµατος µε επιµήκεις αύλακες σε όλο το µήκος, µε
προσθιοπίσθιο κολάρο, σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset σε κάθε
µέγεθος.

Αντικατάσταση κεραµικής
κεφαλής µόνο

Κεφαλή κεραµική σε διαµέτρους 28 MM, 32 MM και 36 ΜΜ σε τρία (3) µήκη

Αντικατάσταση κοτύλης µόνο
χωρίς τσιµέντο

Πρόθεση κοτύλης σε τέσσερις τύπους διαµόρφωσης όσον αφορά τη στήριξή της µε
βίδες, µε δυνατότητα χρήσης τεσσάρων τύπων ένθετου πολυαιθυλενίου, ένθετου
περιοριστικού τύπου καθώς και κεραµικού, σε τύπους µε και χωρίς επικάλυψη ΗΑ
στο µικροπορόδες τους.

Αντικατάσταση κοτύλης µόνο
χωρίς τσιµέντο

Ηµισφαιρική κοτύλη Press Fit κράµατος Titanium Aluminium Vanadium Alloy,
σχεδίασης Ultrafit για πρώιµη σταθεροποίηση µε επεξεργασία διπλής επικάλυψης
500µm pure Titanium + 40µm Hydroxyapatite, να επιδέχεται Κεραµικά, Μεταλλικά
και από Πολυαιθυλένιο ένθετα, µε δυνατότητα χρήσης έως και 3 σταθεροποιητικών
βιδών τιτανίου, να διατίθεται σε 15 µεγέθη από 42mm έως και 70mm ανά 2mm.

Αντικατάσταση κοτύλης µόνο
χωρίς τσιµέντο

Μεταλλική πρόθεση κοτύλης από κράµα τιτανίου µε ενσωµατωµένη αναλογική
µεγέθυνση στην περιφέρεια , µε δυνατότητα χρήσης ένθετου είτε πολυαιθυλενίου
είτε κεραµικού, συµβατά µε κεφαλές 32 ΜΜ και άνω σε όλα τα µεγέθη.

Αντικατάσταση στυλεού µόνο
χωρίς τσιµέντο

Μηριαία πρόθεση κωνικού σχήµατος µε διπλή γωνία ενσφήνωσης περιφερικά,
καθώς και τύπος µε ακτινωτή διατοµή και περιφερική σχισµή, µε διπλή γεωµετρία
κεντρικά, σε τουλάχιστον δέκα (10) µεγέθη µε διπλό offset, µε και χωρίς επικάλυψη
ΗΑ στο πορώδες τους.

Αντικατάσταση στυλεού µόνο
χωρίς τσιµέντο

Στηλεός για χρήση χωρίς τσιµέντο από κράµα Titanium Aluminium Niobium Alloy,
κώνου 12/14, µε επικάλυψη ΤPS (roughness 4-6µm), να διατίθεται σε 2 τύπους
Standard 135° και Lateralized 127 ° από 12 µεγέθη στον κάθε τύπο

Αντικατάσταση στυλεού µόνο
χωρίς τσιµέντο

Μηριαία πρόθεση από κράµα τιτανίου, κωνικού σχήµατος και τετράπλευρης
διατοµής µε τρεις (3) αυχενοµηριαίες γωνίες. Ο στυλεός να είναι επιχρισµένος σε
όλο του το µήκος και να διαθέτει προσθιοπίσθια πτερύγια για στροφική
σταθερότητα και να διατίθεται σε 13 τουλάχιστον µεγέθη ανά γωνία αυχένα.

Αντικατάσταση µεταλλικής
κεφαλής

Κεφαλή µεταλλική σε διαµέτρους 22 mm, 28 mm, 32 mm και 36mm, σε
τουλάχιστον πέντε (5) µήκη.

Βίδες τιτανίου καθήλωσης
εµφυτευµάτων
αρθροπλαστικών.
Βίδες τιτανίου καθήλωσης
εµφυτευµάτων
αρθροπλαστικών.

Βίδες cancellous τιτανίου καθήλωσης εµφυτευµάτων αρθροπλαστικών, σε
τουλάχιστον 11 µεγέθη.

ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΗΣ

Προεκτάσεις στυλεού για µηρό και κνήµη σε διαµέτρους από 10 mm έως 24 mm και
µήκη από 40 mm έως 60 mm, κατάλληλες για κάλυψη κάθε είδους οστικών
ελλειµµάτων και συνδεσµικών ασταθειών.
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Βίδες τιτανίου καθήλωσης πρόθεση κοτύλης για κάλυψη µεγάλων οστικών
ελλειµµάτων

ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΗΣ

Στυλεοί κνήµης, που να συνδυάζονται µε τα προσφερόµενα συστήµατα
αρθροπλαστικής γόνατος.

ΣΤΥΛΕΟΙ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΗΣ
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Στυλεοί µηριαίου και κνήµης , για χρήση µε και χωρίς τσιµέντο για βαρείες
οστεοαρθρίτιδες
Προσθήκες µηριαίου και κνήµης για χρήση µε και χωρίς τσιµέντο για βαρείες
οστεοαρθρίτιδες

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Για αναθεώρηση (revision) µε σφήνες, οπίσθιους σταθεροποιητές, έτσι ώστε να
καλύπτονται κάθε είδους οστικά ελλείµµατα και συνδεσµικές αστάθειες.
- Αυξητικές σφήνες µηρού για το περιφερικό και οπίσθιο µέρος πάχους 5, 10 και 15
mm.
- Αυξητικές σφήνες µηρού για το 1/3, ½ του πλατώ σε πάχη 5 mm, 8 mm και
11mm.
- Προσθήκες βλαισοποίησης των µηριαίων στυλεών 2ο, 5ο και 7ο.

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ

Σύστηµα αναθεώρησης αρθροπλαστικής γόνατος µε τσιµέντο, µε µηριαία πρόθεση
από CoCr, συµµετρική, επιδεχόµενη στυλεό και προσθήκες, συµβατή µόνο µε το
αντίστοιχό της πολυαιθυλένιο. Κνηµιαία πρόθεση µε ευθύ και offset στυλεό
τετράγωνης διατοµής, συµµετρική σε 22 µεγέθη, επιδεχόµενη στυλεούς και
προσθήκες. Ένθετο χυτευµένο σε καλούπι µε βίδα ενίσχυσης του επάρµατός του σε
40 µεγέθη, συµβατό µόνο µε το αντίστοιχο µηριαίο. Επιγονατίδα µε 1 και µε 3
στυλεούς καθώς και χωρίς στυλεό, σε 6 µεγέθη ανά τύπο.
Σύστηµα Ολικής Αρθοπλαστικής Γόνατος για χρήση µε τσιµέντο για µεγάλα οστικά
ελλείµατα και για βαρείες οστεοαρθρίτιδες, µε ανατοµική µηριαία πρόθεση και
ενσωµατωµένη γωνία βλαισότητας 6 µοιρών σε δύο τύπους, α) Ενιαίο και β)
Τµηµατικό σε τουλάχιστον τέσσερα µεγέθη, µε ή χωρίς επιγονατοδοµηριαία
άρθρωση που να δύναται να επιτρέπει είτε α) στροφική και καµπτική ικανότητα είτε
β) καµπτική ικανότητα και να επιτρέπεται η µετατροπή του συστήµατος από
στροφικό και καµπτικό, σε καµπτικό µόνο.
Το σύστηµα να διαθέτει ειδικό σύστηµα αποφυγής εξαρθρώµατος και δύναται να
δεχτεί τµηµατικούς στυλεούς σε µήκη από 50mm έως 280mm και σε εννέα
µεγέθη, µε και χωρίς τσιµέντο, κυλινδρικούς και κωνικούς, τετράπλευρης διατοµής
καθώς και τµηµατικά στελέχη (σφήνες – προσθήκες) σε δύο τύπους είτα α) από
πολυαιθυλένιο είτε β) από κράµα Τιτανίου Tilastan ή ισοδύναµου τύπου, δίνοντας
την δυνατότητα µετατροπής του συστήµατος σε ογκολογικού τύπου. Κατάλληλη
αποστείρωση των πλαστικών ένθετων πολυαιθυλενίου για την αποφυγή οξείδωσης
και αλλοίωσης των µηχανικών αντοχών του υλικού σε περιβάλλον αδρανούς
αερίου.
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ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ
ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ
ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ
ΠΡΟΘΕΣΗΣ
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ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΟΥ
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΑ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΤΥΠΟΥ

Ειδικό ένθετο πολυαιθυλενίου για πρόθεση κοτύλης, περιοριστικού τύπου µε ειδικό
δακτύλιο ασφάλισης εσωτερικά για µέγεθος κεφαλής 28mm σε όλα τα κατάλληλα
µεγέθη αντίστοιχα της κοτύλης.
Ειδικό ένθετο περιοριστικού τύπου και crosslinked, σε εσωτερικές διαµέτρους 28
mm, 32 mm και 36 mm , χυτευµένο σε καλούπι.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΙ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΤΥΛΗΣ

∆ακτύλιοι ανατοµικοί, από ανοξείδωτο χάλυβα (S.S.), που διαθέτουν πτερύγια στο
λαγόνιο και το ισχιακό, σταθεροποιούµενοι µε βίδες. ∆ιατίθενται σε τρία (3) µεγέθη,

Βελόνες εξωτερικής
οοτεοσύνθεσης. Απλές σε
διάφορες διαστάσεις και τύπους.

Βελόνες εξωτερικών οστεοσυνθέσεων αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες
διαµέτρου από 4 ΜΜ έως και 6 ΜΜ, παράλληλου σπειράµατος µε µήκος
σπειράµατος από 20 ΜΜ έως και 90 ΜΜ .
Να έχουν αυτόµατο σύστηµα σύνδεσης τύπου Α.Ο. καθώς και δείκτη οδηγό βάθους
τοποθέτησης.

Βελόνες εξωτερικής
οοτεοσύνθεσης. Απλές σε
διάφορες διαστάσεις και τύπους.

Βελόνες – σύρµατα εξωτερικών οστεοσυνθέσεων απλές και µε ελαία σφυρίλατη,
διαµέτρου 1 ΜΜ έως και 2 ΜΜ, από S.S. και από Ti.
Οι βελόνες – σύρµατα µε ελαία σφυρίλατη να διαθέτουν γράµµωση – δείκτη φοράς
τοποθέτησης.
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Πλάκες περιορισµένης επαφής,
πολυαξονικά κλειδούµενες,
συνδιαστικής οστεοσύνθεσης
δυναµικής συµπίεσης για µικρά
κατάγµατα, αρθροδέσεις και
οστεοτοµίες, από Ti

Ειδικές κλειδούµενες κυρτωµένες πλάκες τραπεζοειδούς σχήµατος από τιτάνιο για
διορθωτικές οστεοτοµίες hallux-valgus (ενδωµεταταρσικη γωνία), µε
ενσωµατωµένη σφήνα πάχους από 0- 7mm. Οι πλάκες να φέρουν τέσσερις οπές
για εφαρµογή ελευθέρων ή ειδικών κλειδωµένων σε µήκη από 0,8 - 30mm, που να
τοποθετούνται υπό συγκεκριµένη γωνία (χωρίς να έρχονται σε επαφή µεταξύ
τους).Επίσης, η πλακά να φέρει ειδικές οπές για στήριξη µε kirshner.

Πλάκες περιορισµένης επαφής,
πολυαξονικά κλειδούµενες,
συνδιαστικής οστεοσύνθεσης
δυναµικής συµπίεσης για µικρά
κατάγµατα, αρθροδέσεις και
οστεοτοµίες, από Ti

Πλάκες οστεοτοµιας για µεταταρσοφαλλαγικής αρθρωδεσης και αναθεώρηση
Ειδικές κλειδούµενες κυρτωµένες πλάκες ροµβοειδούς σχήµατος από τιτάνιο για
οστεοτοµίες για µεταταρσοφαλλαγικής αρθρωδεσης και αναθεώρηση. Να
προσφέρονται σε τρία µεγέθη. Οι πλάκες να φέρουν οπές για συγκράτηση
αλλοµοσχεύµατος και τέσσερις οπές για εφαρµογή ελευθέρων ή ειδικών
κλειδωµένων βιδών µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 2,7mm και σε µήκη από 0,8 30mm, που να τοποθετούνται υπό συγκεκριµένη γωνία (χωρίς να έρχονται σε
επαφή µεταξύ τους). Επίσης, η πλακά να φέρει ειδικές οπές για στήριξη µε kirshner
διαµέτρου 1,1mm.

Πλάκες περιορισµένης επαφής,
πολυαξονικά κλειδούµενες,
συνδιαστικής οστεοσύνθεσης
δυναµικής συµπίεσης για µικρά
κατάγµατα, αρθροδέσεις και
οστεοτοµίες, από Ti

Ειδικές κλειδούµενες κυρτωµένες πλάκες ροµβοειδούς σχήµατος από τιτάνιο για
αρθρώδεση τύπου Lapidus, Charcot foot, κλπ. Οι πλάκες να φέρουν ειδικό
σκαλοπάτι σε επτά µεγέθη, καθώς και τέσσερις οπές για εφαρµογή ελευθέρων ή
ειδικών κλειδωµένων βιδών µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 3,5mm και σε µήκη
από 14 – 45 mm, που να τοποθετούνται υπό συγκεκριµένη γωνία (χωρίς να
έρχονται σε επαφή µεταξύ τους). Οι πλάκες να φέρουν µια επιπλέον ειδική οπή
συγκράτησης καθώς και µία οπή για στήριξη µε kirshner διαµέτρου 1,1mm.

Πλάκες περιορισµένης επαφής,
πολυαξονικά κλειδούµενες,
συνδιαστικής οστεοσύνθεσης
δυναµικής συµπίεσης για µικρά
κατάγµατα, αρθροδέσεις και
οστεοτοµίες, από Ti

Ειδικές ανατοµικές κλειδούµενες κυρτωµένες πλάκες τραπεζοειδούς σχήµατος από
τιτάνιο για οστεοτοµίες hallux-valgus (ενδωµεταταρσικη γωνία). Οι πλάκες να
φέρουν ειδικό σκαλοπάτι εγκάρσιας µετατόπισης σε τουλάχιστον έξι (6) µεγέθη,
καθώς και τέσσερις οπές για εφαρµογή ελευθέρων ή ειδικών κλειδωµένων βιδών
µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 2,7mm και σε µήκη από 0,8 - 30mm, που να
τοποθετούνται υπό συγκεκριµένη γωνία (χωρίς να έρχονται σε επαφή µεταξύ
τους). Οι πλάκες να φέρουν µια επιπλέον ειδική οπή συγκράτησης.

Αγκιστροειδές πλάκες
καταγµάτων µεγάλων οστών και
περιπροσθετικών καταγµάτων

Πλάκες περιπροθετικών καταγµάτων διάφυσης και τροχαντήρα από ανοξείδωτο
χάλυβα µε οπές για βίδες και υποδοχές για χρήση πολύκλωνων συρµάτων
ασφαλιζοµένων µε κλιπ σε 4 µεγέθη.
Η πλάκες για κατάγµατα τροχαντήρα να διαθέτουν ενσωµατωµένο κλιπ ασφάλισης.

Ανατοµικές πλάκες κεφαλής
βραχιονίου, από κράµα Ti., µη
επαφής, δεχόµενες πολυαξονικά
κλειδούµενες βίδες σε όλες τις
οπές τους.

Να είναι ανατοµικές, κατασκευασµένες από τιτανίο, σε τουλάχιστον 3 µεγέθη,
δεξιές και αριστερές, οι οποίες να διαφοροποιούνται κεντρικά και περιφερικά.
Να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ραµµάτων διαµέσου της πλάκας (σε
περισσότερα από 1 σηµεία) και δυνατότητα τοποθέτησης βελονών.
Να έχουν τη δυνατότητα υποδοχής απλών και κλειδούµενων βιδών, τόσο κεντρικά
όσο και περιφερικά.
Να συνεργάζονται µε βίδες 3,5 mm φλοιού απλές και κλειδούµενες σε διάφορα
µήκη, 4,5 mm κλειδούµενες σε διάφορα µήκη και 5,0 mm σπογγώδους σε διάφορα
µήκη.

Ταινία οστεοσύνθεσης διαφόρων
παχών, σύσφιγξης εφαρµογής
τάσης κ.λ.π.

Tαινία οστεοσύνθεσης από τιτάνιο
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Βραχιόνιο οστό, Modular

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις µε µονόπλευρα τµηµατικά (modular) µεταλλικά
σώµατα, σε τρία (3) µεγέθη, µε συµπιεστήρες – διατατήρες.
Να διαθέτουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) 360ο περιστροφής και κεφαλές
ευθείες, εγκάρσιας τοποθέτησης, ποδοκνηµικής καθώς και υβριδίου.
Να υπάρχει µηχανισµός απελευθέρωσης – δυναµοποίησης και δυνατότητα
εφαρµογής της σαν υβρίδιο.
Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες, παράλληλου
σπειράµατος και µε συνδετικό τύπου Α.Ο.

Μηριαίο οστό, Κυκλοτερή δακτυλίων

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις υβριδικού τύπου, µε µονόπλευρα τµηµατικά (modular)
µεταλλικά σώµατα, σε τρία (3) µεγέθη, µε συµπιεστήρες – διατατήρες.
Να διαθέτουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) 360ο περιστροφής καθώς και
ράβδους δηµιουργίας τριγώνων σταθερότητας.
Οι δακτύλιοι να είναι έως 360ο καθώς και άκρου ποδός µεταλλικοί από S.S., από
τιτάνιο και από αλουµίνιο, καθώς και συνθετικοί από carbon fiber, ακτινοδιαπερατοί
, µε χρήση βελονών ή συρµάτων, από S.S. και από τιτάνιο.
Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες, παράλληλου
σπειράµατος και µε συνδετικό τύπου Α.Ο.

Μηριαίο οστό, Μodular

Σύστηµα εξωτερικής οστεογένεσης για µακρά υαλοειδή οστά και λεκάνη.
Να διαθέτουν αρθρώσεις αλουµινίου για σύνδεση ράβδου/ράβδου και
βελόνας/ράβδου.
Να διαθέτει clamps για τοποθέτηση έως 5 βελονών.
Ράβδοι από ανοξείδωτο χάλυβα, αλουµίνιο και ανθρακονηµα καθώς και ηµικυκλικές
ράβδους από αλουµίνιο.
Βελόνες 4,5 και 6mm αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζοµενες.
Να µπορεί να συνδεθεί µε υβριδικά frames
Να διαθέτει ράβδους συµπίεσης, διάτασης και να δύναται να τοποθετηθεί για
αρθροδεσεις µηρού-κνήµης.
Το frame να µπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα µε την πορωση του κατάγµατος.

Μηριαίο οστό, Μodular

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις µε µονόπλευρα τµηµατικά (modular) µεταλλικά
σώµατα, σε τρία (3) µεγέθη, µε συµπιεστήρες – διατατήρες.
Να διαθέτουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) 360ο περιστροφής και κεφαλές
ευθείες, εγκάρσιας τοποθέτησης, ποδοκνηµικής καθώς και υβριδίου.
Να υπάρχει µηχανισµός απελευθέρωσης – δυναµοποίησης και δυνατότητα
εφαρµογής της σαν υβρίδιο.
Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες, παράλληλου
σπειράµατος και µε συνδετικό τύπου Α.Ο.

Μηριαίο οστό, Υβριδιακά

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις υβριδικού τύπου, µε µονόπλευρα τµηµατικά (modular)
µεταλλικά σώµατα, σε τρία (3) µεγέθη, µε συµπιεστήρες – διατατήρες.
Να διαθέτουν σφαιρικές αρθρώσεις (ball joints) 360ο περιστροφής καθώς και
ράβδους δηµιουργίας τριγώνων σταθερότητας.
Οι δακτύλιοι να είναι έως 360ο καθώς και άκρου ποδός µεταλλικοί από S.S., από
τιτάνιο και από αλουµίνιο, καθώς και συνθετικοί από carbon fiber, ακτινοδιαπερατοί
, µε χρήση βελονών ή συρµάτων, από S.S. και από τιτάνιο.
Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες, παράλληλου
σπειράµατος και µε συνδετικό τύπου Α.Ο.
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Μηριαίο οστό, Υβριδιακά

76
Οστούν κνήµης, Κυκλοτερήδακτυλίων

Να διαθέτει κυκλοτερή στεφάνη από ανθρακονηµα.Επι της κυκλοτερής στεφάνης
να ολισθαίνουν συνδετικά για σύρµατα, βελόνες και ράβδους .
Να διαθέτει ράβδους ανθρακονηµατινους αλουµινίου και ανοξείδωτου χάλυβα.
Να διαθέτει ράβδους για συµπίεση και διαταση.Να συνδέεται µε µονοσωληνια
συστήµατα για συµπίεση και δυναµοποιηση του κατάγµατος.
Να διαθέτει clamps για τοποθέτηση µέχρι και 10 βελονών οι οποίες να είναι
αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζοµενες.
Να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του frame ανάλογα µε την πορωση του
κατάγµατος.
Να διαθέτει κυκλοτερή στεφάνη από ανθρακονηµα.Επι της κυκλοτερής στεφάνης
να ολισθαίνουν συνδετικά για σύρµατα, βελόνες και ράβδους .
Να διαθέτει ράβδους ανθρακονηµατινους αλουµινίου και ανοξείδωτου χάλυβα.
Να διαθέτει ράβδους για συµπίεση και διαταση.Να συνδέεται µε µονοσωληνια
συστήµατα για συµπίεση και δυναµοποιηση του κατάγµατος.
Να διαθέτει clamps για τοποθέτηση µέχρι και 10 βελονών οι οποίες να είναι
αυτοκοπτουσες και αυτοκολαουζοµενες.
Να υπάρχει η δυνατότητα τροποποίησης του frame ανάλογα µε την πορωση του
κατάγµατος.

77
Αρθρωση πηχεοκαρπικής,
Αµφίπλευρα

Να ακτινοδιαπερατή, και να είναι κατασκευασµένη από ανθρακόνηµα και αλουµίνιο.
Να υπάρχει δυνατότητα ελεγχόµενης κίνησης της άρθρωσης µε σφαιρικό σύνδεσµο.
Να υπάρχει µηχανισµός ελεγχόµενης διάτασης – συµπίεσης.

Αρθρωση ποδοκνηµικής,
Αρθρωτά

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις µε σύστηµα τµηµατικό (modular) µε ράβδους 11 mm,
από συνθετικό υλικό (carbon fiber), και µεταλλικές από S.S., µε κεφαλές σύνδεσης
βελονών µε δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360ο όπως και γωνίωσης, καθώς και
κεφαλές σύνδεσης ράβδων µε ίδιες δυνατότητες γωνίωσης και περιστροφής.
Η σύσφιξη των βελονών και ράβδων να γίνεται από µία ανεξάρτητη βίδα – παξιµάδι
σε κάθε κεφαλή.
Να µπορούν να συνδεθούν µε δακτυλίους τύπου ILIZAROV ώστε να µπορούν να
εφαρµοστούν σαν υβρίδιο.
Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες, παράλληλου
σπειράµατος και µε συνδετικό τύπου Α.Ο.
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Βελόνες Kirshner µε άκρο trocar
από ανοξείδωτο χάλυβα

Βελόνες Kirschner µε άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα σε διαµέτρους
από 0,6 έως 3 ΜΜ .
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Βελόνες Kirshner µε διπλό άκρο
trocar από ανοξείδωτο χάλυβα

Βελόνες Kirschner µε διπλό άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα σε
διαµέτρους από 0,8 έως 2,5 ΜΜ .
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Βελόνες Steinman από
ανοξείδωτο χάλυβα

Βελόνες Steinmann µε άκρο trocar, να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και σε
διαµέτρους από 3,2 ΜΜ έως 6 ΜΜ.

Βελόνες Schabz

Βελόνες εξωτερικών οστεοσυνθέσεων τύπου Schanz ή ισοδύναµου, φλοιού και
σπογγώδους, αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούµενες

Βίδες Cortical, τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4,5
Μ Μ σε µήκη που µπορεί να
κυµαίνονται από 14 έως 110 ΜΜ
περίπου, από ανοξείδωτο
χάλυβα
Βίδες Maleolar τύπου Α.Ο, απλές
και αυλοφόρες, µε εξαγωνική
κεφαλή διαµέτρου 4,5 ΜΜ σε
µήκη που µπορεί να κυµαίνονται
από 25 έως 80 ΜΜ περίπου από
ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες Cortical, τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4,5 Μ Μ σε µήκη που
µπορεί να κυµαίνονται από 14 έως 140 ΜΜ , από ανοξείδωτο χάλυβα
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Βίδες Maleolar τύπου Α.Ο, απλές µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4,5 ΜΜ σε µήκη
που µπορεί να κυµαίνονται από 20 έως 80 ΜΜ από ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες cancellous τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 6.5
ΜΜ µε κοντό σπείραµα σε µήκη
που µπορεί να κυµαίνονται από
30 έως 120 ΜΜ περίπου από
ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες cancellous τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 6.5 ΜΜ µε µήκος
σπειράµατος 16 ΜΜ, σε µήκη που µπορεί να κυµαίνονται από 25 έως 150 ΜΜ από
ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες cancellous τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 6,5
ΜΜ µε µακρύ και ολικό σπείραµα
σε µήκη που µπορεί να
κυµαίνονται από 45 έως 150 Μ
Μ περίπου από ανοξείδωτο
χάλυβα
Κολαούζοι, φρέζες για την
τοποθέτηση των αντιστοίχων
βιδών
Βίδες φλοιού από κράµα Ti
κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων διαµέτρου από 4,0
mm και άνω σε πλήρη σειρά
µεγεθών
Βίδες σπογγιώζες από κράµα Ti
κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων διαµέτρου από 4,5
mm και άνω σε πλήρη σειρά
µεγεθών
Ροδέλλες από κράµα Ti για βίδες
µεγάλων καταγµάτων

Βίδες cancellous τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 6,5 ΜΜ µε σπείραµα
32 ΜΜ και ολικό σπείραµα σε µήκη που µπορεί να κυµαίνονται από 20 έως 150 Μ Μ
από ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες cortical τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 3,5
ΜΜ σε µήκη που µπορεί να
κυµαίνονται από 10 έως 110 ΜΜ
περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες cortical τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 3,5 ΜΜ σε µήκη που
µπορεί να κυµαίνονται από 10 έως 120 ΜΜ από ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες cancellous τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4,0
ΜΜ µε κοντά σπείραµα σε µήκη
που µπορεί να κυµαίνονται από
10 έως 50 ΜΜ περίπου από
ανοξείδωτο χάλυβα
Βίδες cancellous τύπου Α.Ο mε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4.0
ΜΜ µε πλήρες σπείραµα σε µήκη
που µπορεί να κυµαίνονται από
10 έως 60 Μ Μ περίπου από
ανοξείδωτο χάλυβα
Κολαούζοι, φρέζες για την
τοποθέτηση των αντιστοίχων
βιδών

Βίδες cancellous τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4,0 ΜΜ µε κοντό
σπείραµα σε µήκη που µπορεί να κυµαίνονται από 10 έως 60 ΜΜ από ανοξείδωτο
χάλυβα

Βίδες Cortical, διαµέτρου 3,5
mm, αυτοκόπτουσες, από κράµα
Ti, αυτοκλειδούµενες, σε
διάφορα µήκη

Βίδες φλοιού 3,5 ΜΜ,να είναι κλειδούµενες και κλασικής συµπίεσης συστήµατος
LCP, από τιτάνιο, κατάλληλες για πλάκες µικρών καταγµάτων, σε ποικιλία µεγεθών.

Βίδες Cancellous, διαµέτρου 4,0
mm, αυτοκόπτουσες, ολικού ή
µερικού σπειράµατος, από κράµα
Ti, πολυαξονικής τοποθέτησης,
σε διάφορα µήκη

Βίδες σπογγειώζες διαµέτρου 4,0 ΜΜ, να είναι αυτοκόπτουσες, πολυαξονικής
τοποθέτησης, από τιτάνιο, κατάλληλες για πλάκες µικρών καταγµάτων, σε ποικιλία
µεγεθών.

Βίδες σπογγιώζες από κράµα Ti
κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων διαφόρων
διαµέτρων, σε πλήρη σειρά
µεγεθών

Βίδες σπογγειώζες διαµέτρους 4,0 ΜΜ, να είναι κλειδούµενες και κλασικής
συµπίεσης συστήµατος LCP, από τιτάνιο, ολικού ή µερικού σπειράµατος,
κατάλληλες για πλάκες µικρών καταγµάτων, σε ποικιλία µεγεθών.
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Κολαούζοι και φρέζες για βίδες µεγάλων καταγµάτων.

Βίδες φλοιού 4,5 ΜΜ,να είναι κλειδούµενες και κλασικής συµπίεσης συστήµατος
LCP, από τιτάνιο, κατάλληλες για πλάκες µεγάλων καταγµάτων, σε ποικιλία
µεγεθών.

Βίδες σπογγειώζες σε διαµέτρους 4,5 έως 6,0 ΜΜ,να είναι κλειδούµενες και
κλασικής συµπίεσης συστήµατος LCP, από τιτάνιο, κατάλληλες για πλάκες µεγάλων
καταγµάτων, σε ποικιλία µεγεθών.

Ροδέλες τιτανίου, κατάλληλες για χρήση µε βίδες τιτανίου µεγάλων καταγµάτων.
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Βίδες cancellous τύπου Α.Ο mε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 4.0 ΜΜ ολικού
σπειράµατος, σε µήκη που µπορεί να κυµαίνονται από 10 έως 60 Μ Μ περίπου από
ανοξείδωτο χάλυβα

Κολαούζοι και φρέζες για βίδες µικρών καταγµάτων.

Ροδέλλες από κράµα Ti για βίδες
µικρών καταγµάτων

Ροδέλες τιτανίου, κατάλληλες για χρήση µε βίδες τιτανίου µικρών καταγµάτων.

Βίδες cortical 2.7 τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή
διαµέτρου 2,7 ΜΜ σε µήκη που
µπορεί να κυµαίνονται από 6 έως
40 ΜΜ περίπου από ανοξείδωτο
χάλυβα
Βίδες cortical 2.0 τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική ή σταυροειδή κεφαλή
διαµέτρου 2 ΜΜ αε µήκη που
µπορεί να κυµαίνονται από 6 έως
40 ΜΜ περίπου από ανοξείδωτο
χάλυβα
Κολαούζοι και φρέζες για την
τοποθέτηση, των αντιστοίχων
βιδών

Βίδες cortical 2.7 τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 2,7 ΜΜ σε µήκη που
µπορεί να κυµαίνονται από 6 έως 50 ΜΜ περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα

Βίδες φλοιού από κράµα Ti
κλειδούµενες µίνι καταγµάτων
διαµέτρου 2,7 mm σε πλήρη
σειρά µεγεθών

Βίδες φλοιού 2,7 ΜΜ,να είναι κλειδούµενες και κλασικής συµπίεσης συστήµατος
LCP, από τιτάνιο, κατάλληλες για πλάκες µικροσκοπικών καταγµάτων, σε ποικιλία
µεγεθών.

Βίδες φλοιού από κράµα Ti
κλειδούµενες µίνι καταγµάτων
διαµέτρου 2.0 mm σε πλήρη
σειρά µεγεθών

Βίδες φλοιού 2,0 ΜΜ,να είναι κλειδούµενες και κλασικής συµπίεσης συστήµατος
LCP, από τιτάνιο, κατάλληλες για πλάκες µικροσκοπικών καταγµάτων, σε ποικιλία
µεγεθών.

Βίδες µε αυλό, τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 7,0
ΜΜ σε µήκη που µπορεί να
κυµαίνονται από 30 έως 130 ΜΜ
περίπου, µε κοντό σπείραµα από
ανοξείδωτο χάλυβα
Βίδες µε αυλό, τύπου Α.Ο µε
εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 7,0
ΜΜ σε µήκη που µπορεί να
κυµαίνονται από 30 έως 130 ΜΜ
περίπου µε µακρύ σπείραµα από
ανοξείδωτο χάλυβα
Αντίστοιχες ροδέλλες

Αυλοφόρες βίδες από S.S. 7,0 mm συµβατές µε τις πλάκες από τα σετ µεγάλων
καταγµάτων, µε κοντό σπείραµα σε µήκη από 30 έως 145 mm.

Φρέζες

Φρέζες

Οδηγοί

Οδηγοί

Βίδες ήλων τιτανίου

Βίδες ενδοµυελικών ήλων, να είναι από τιτάνιο, σε διαµέτρους, σε ποικιλία µεγεθών.

Βίδες ήλων κλειδούµενες
τιτανίου

Κλειδούµενες βίδες ενδοµυελικών ήλων, να είναι από τιτάνιο, σε ποικιλία µεγεθών.

Βραχιόνιο οστούν, Ορθόδροµοι
από κράµα Ti µε πολυεπίπεδη
εφαρµογή των κεντρικών βιδών

ΕΝ∆ΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ
Να έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης έως τεσσάρων βιδών κεντρικά και δύο
βιδών περιφερικά σε διαφορετικά επίπεδα .
Να έχουν την ικανότητα να σταθεροποιούν µε βίδα κατάγµατα κεφαλής βραχιονίου
ή κατάγµατα µείζονος ή ελάσσονος βραχιονίου ογκώµατος .
Να τοποθετούνται από την περιοχή του ώµου ή και ανάστροφα από την περιοχή
του αγκώνα
Να έχουν κεντρική διάµετρο 11 mm και να υπάρχει µεγάλη ποικιλία µεγεθών από
150 έως και 280 mm.
Να δέχονται βίδες 3,5 mm φλοιού , 5,0 mm και 5,3 mm σπογγώδους.
Να διαθέτουν πώµα που να ακινητοποιεί την κεντρικότερη βίδα.
Υλικό κατασκευής : Τιτάνιο.
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Βίδες cortical 2.0 τύπου Α.Ο µε εξαγωνική κεφαλή διαµέτρου 2 ΜΜ αε µήκη που
µπορεί να κυµαίνονται από 6 έως 38 ΜΜ περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα

Κολαούζοι και φρέζες για βίδες µικροσκοπικών καταγµάτων.

Αυλοφόρες βίδες από S.S. 7,0 mm συµβατές µε τις πλάκες από τα σετ µεγάλων
καταγµάτων, µε µακρύ σπείραµα σε µήκη από 30 έως 145 mm.

Ροδέλες βιδών κατάλληλες για βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα.
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Βραχιόνιο οστούν, Ορθόδροµοι
από κράµα Ti µε πολυεπίπεδη
εφαρµογή των κεντρικών βιδών

Να είναι κατασκευασµένος από τιτάνιο.
Κεντρικά να υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης βιδών παράλληλα αλλά και
διαγώνια για καλύτερη στήριξη της κεφαλης του βραχιονίου και περιφερικά
να διαθέτει οβάλ οπή για δυναµοποιηση του κατάγµατος.
Να διαθέτει σκόπευτρο για το κεντρικό αλλά και το περιφερικό κλείδωµα του
ήλου.

Ενδοµυελικοί ήλοι µε
δυνατότητα περιφερικής
σκόπευσης µε εξωτερικό οδηγό

Ενδοµυελικοί ολισθαίνοντες ήλοι ισχίου αυλοφόροι κλειστής κυλινδρικής διατοµής,
µήκους 210 mm, από τιτάνιο, µε στροφικό κλείδωµα που διασφαλίζεται από
βαρελάκι ολίσθησης, διαµέτρου 10 έως 12 mm, µε συµπιεστική βίδα, µε 6ο
κυρτότητα στο µετωπιαίο επίπεδο και δυνατότητα προαιρετικού δεύτερου
αντιστροφικού κοχλία. Η σειρά να διαθέτει και µακρείς ενδοµυελικούς ήλους έως
και 42 cm µε προσθιοπίσθια κυρτότητα παρόµοια µε αυτή του µηριαίου οστού και
ενσωµατωµένο anteversion.
Ενδοµυελικός ήλος από ανοδιωµένο τιτάνιο για διατροχαντήρια κατάγµατα να
διατίθεται σε 3 γωνίες 125°,130° και 135° , σε 3 διαµέτρους 10mm,11,12mm και
σε µήκη 180mm,200mm,220mm,240mm.
Ο διαυχενικός κοχλίας από ανοδιωµένο τιτάνιο να διαθέτει ειδικές αυλακώσεις για
την ανάταξη και ασφάλιση του κατάγµατος και να διατίθεται σε µεγέθη από 75mm
– 140mm
Στο περιφερικό τµήµα του ήλου να υπάρχει δυνατότητα επιλογής για χρήση 3
διαφορετικών βιδών( Static, Dynamic, Sliding).
Η στόχευση των βιδών να επιτυγχάνεται µε την χρήση ακτινοδιαπερατού
εξωτερικού σκόπευτρου χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού µηχανήµατος.
Επίσης στην γκάµα των ήλων να υπάρχει και ο µακρύς ανατοµικός Left-Right
ήλος(Long Nail) από ανοδιωµένο τιτάνιο σε 3 γωνίες 125°,130°,135°, σε 3
διαµέτρους 10mm,11mm,12mm και σε µήκη από 280mm έως 460mm ανά 15mm.
Να διατίθενται βίδες ασφάλισης ήλου από ανοδιωµένο τιτάνιο σε µήκη από 25mm
έως 100mm όπως και πώµα ήλου.
Κοντός Ήλος 180mm µε κεντρική διάµετρο 15,5mm και περιφερική διάµετρο 11mm
για διατροχαντήρα και υποτροχαντήρια κατάγµατα για δεξί και αριστερό µηριαίο
από κράµα τιτανίου.Με γωνίες 120, 125 και 130 µοιρών.Με προσθιοπίσθια κλίση 4
µοιρών για εύκολη εισαγωγή του ήλου από το tip του µείζονα τροχαντήρα.Με
δυνατότητα περιφερικού κλειδώµατος µε βίδες 5mm για στατική και δυναµική
ήλωση µε σκόπευτρο.Ο κοχλιωτός ήλος έχει πάχος 10,5mm και είναι ενιαίου
βήµατος για να αποφεύγονται προβλήµατα κατά την εξαγωγή.∆ιαθέτει τέσσερα
διαφορετικά σηµεία κλειδώµατος για την αποφυγή στροφικής κίνησης. Υπάρχει η
δυνατότητα συµπίεσης καθώς και ολίσθησης του κοχλιωτού κατά την τοποθέτησή
του. Η set screw διαθέτει αντιστροφικό δακτύλιο σιλικόνης.Ο µακρύς ήλός είναι
ανατοµικός (δεξιός-αριστερός)από κράµα τιτανίου µε κεντρική διάµετρο 15,5mm
και περιφερική διάµετρο 11mm.∆ιατίθεται σε µήκη από 280mm εώς
440mm.∆ιαθέτει ακριβές σκόπευτρο για την τοποθέτηση των περιφερικών βιδών
για µείωση του χειρουργικού χρόνου αλλα και την έκθεση στην ακτινοβολία.
Ορθόδροµος ήλος για κατάγµατα µηριαίου ανατοµικά προκυρτωµένος από
ανοδιωµένο τιτάνιο, σε πάχη 9mm-15mm ανά 1mm και σε µήκη από 300mm –
480mm ανά 20mm. ∆υνατότητα στόχευσης περιφερικών βιδών µε χρήση
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία γιατρών και
ασθενούς και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού χρόνου. Να διατίθενται βίδες
ασφάλισης από ανοδιωµένο τιτάνιο σε πάχος 4,8mm και σε µήκη 25mm- 100mm
ανά 5mm. Να διαθέτει 2 οπές ( 1 static & 1 dynamic) στο κεντρικό τµήµα του και 2
οπές ( 1 static & 1 dynamic) στο περιφερικό τµήµα του.
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Μηριαίο οστούν, Κεντρικού
µηριαίου περιτροχαντηρίων
καταγµάτων κοντός (έως
220mm) από κράµα Ti ειδικής
αγκύρωσης.
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Μηριαίο οστούν, Κεντρικού
µηριαίου περιτροχαντηρίων
καταγµάτων κοντός (έως
220mm) από κράµα Ti ειδικής
αγκύρωσης.
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Ενδοµυελικοί ήλοι µε
δυνατότητα περιφερικής
σκόπευσης µε εξωτερικό οδηγό
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Ενδοµυελικοί ήλοι µε
δυνατότητα περιφερικής
σκόπευσης µε εξωτερικό οδηγό
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Eνδοµυελικός ήλος µηρού να είναι κατασκευασµένος από τιτάνιο και να διαθέτει
πλήρη σειρά µεγεθών σε µήκος και διάµετρο.
Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο ορθοδροµα όσο και ανάστροφα.
Να διαθέτει οβάλ οπές τόσο κεντρικά όσο και περιφερικά.
Στο περιφερικό τµήµα του ήλου να διαθέτει τόσο προσθοπίσθιες όσο και
πλαγιοπλαγιες οπές.
∆υνατότητα τοποθέτησης βιδών κονδύλων για διακονδυλια κατάγµατα.
Να διαθέτει ενδοαυλικο µηχανισµό συµπίεσης του κατάγµατος

Ορθόδροµος Ήλος Κνήµης, από
κράµα Ti, µε δυνατότητα
πολυεπίπεδης εφαρµογής βιδών,
µε περιφερική οπή, 5 mm από
το άκρο του ήλου

119
Ορθόδροµος Ήλος Κνήµης, από
κράµα Ti, µε δυνατότητα
πολυεπίπεδης εφαρµογής βιδών,
µε περιφερική οπή, 5 mm από
το άκρο του ήλου
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Ήλος για κατάγµατα κνήµης από ανοδιωµένο τιτάνιο, ανατοµικά προκυρτωµένος
15° proximal και 3° distal, να διατίθεται σε πάχη από 8mm-14mm ανά 1mm και σε
µήκη 255mm-420mm ανά 15mm.Να διαθέτει 3 oπές πολυεπίπεδης ασφάλισης στο
κεντρικό τµήµα του και 4 οπές στο περιφερικό τµήµα, συµπεριλαµβανοµένης και
της ειδικής οπής E µε µόλις 5mm απόστασης από την άκρη του ήλου σχεδιασµένη
για πολύ “χαµηλά” κατάγµατα (pilon). Nα διατίθενται βίδες ασφάλισης βίδες
ασφάλισης από ανοδιωµένο τιτάνιο σε πάχη 3,8mm και 4,8mm και σε µήκη από
20mm-100mm ανά 5mm.∆υνατότητα στόχευσης περιφερικών βιδών µε χρήση
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων πεδίων για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία γιατρών και
ασθενούς και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού χρόνου.
Ενδοµυελικός ήλος κνήµης να είναι κατασκευασµένος από τιτάνιο και να διαθέτει
πλήρη σειρά µεγεθών σε µήκος και διάµετρο.
Στο κεντρικό τµήµα του ήλου να υπάρχουν πλαγιοπλαγιες οπές για την
τοποθέτηση βιδών, οβάλ και στρογγυλές καθώς και οπές µε διαγώνια κατεύθυνση.
Στο περιφερικό τµήµα του ήλου να υπάρχουν πλαγιοπλαγιες και προσθοπίσθιες
οπές.
Να διαθέτει ενδοαυλικο µηχανισµό συµπίεσης του κατάγµατος και να διαθέτει
κεντρική και περιφερική κύρτωση για ευκολότερη εισαγωγή στον αυλό της κνήµης.
Ακρυλικό Τσιµέντο, που να αποτελείται από σκόνη και υγρό συστατικό ή
ισοδύναµο για την έκδοση κανονικού και χαµηλού ιξώδους αντίστοιχα.
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Τσιµέντο απλό, για χρήση σε
συσκευή ανάδευσης σε κενό
αέρος
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Τσιµέντο µε αντιβιοτικό, για
χρήση σε συσκευή ανάδευσης
σε κενό αέρος

Ακρυλικό Τσιµέντο µε αντιβιοτικό που να αποτελείται από σκόνη 20g ή 40g και
υγρό συστατικό ή ισοδύναµο ,για την έκδοση κανονικού και χαµηλού ιξώδους
αντίστοιχα.
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Σύστηµα ανάδευσης και έγχυσης
τσιµέντου σε κενό αέρος

Σύστηµα ανάδευσης σε κενό αέρος και έγχυσης τσιµέντου µε φίλτρο ενεργού
άνθρακα.
Πώµα αυλού µηριαίου από πολυαιθυλένιο, που να εφαρµόζεται µε ειδικό εργαλείο
τοποθέτησης.
Πώµα αυλού από UHMWPE σε δύο διαµέτρους

125

Πώµα αυλού µηριαίου από
πολυαιθυλένιο
Πώµα αυλού µηριαίου από
πολυαιθυλένιο

Σύρµα πολύκλωνο από Chrome Cobalt µε κλιπ σταθεροποίησης σε διαµέτρους 1,6
και 2,0 mm.
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Πολύκλωνα σύρµατα
(διαµέτρου18χιλ) µε το
µεταλλικό τους κλίπ

Να διατίθεται τουλάχιστον σε 2 τύπους και 2 µήκη µε συνολικά 8 µεγέθη. Να
αποτελούνται από µεταλλικό κορµό περιβληµένο µε τσιµέντο περιέχον γενταµικίνη
και να συνοδεύονται από µεταλλικά δοκιµαστικά.
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SPACER ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ
ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ
ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ
Οδηγός µε µάτι

Οδηγοί µε µάτι

Οδηγός µε µάτι

Οδηγοί που να συνεργάζονται µε σύστηµα ειδικών βιδών και πλακών πολλαπλών
καταγµάτων, κατάλληλων για οστεοτοµίες, αρθρωδέσεις, και κατάγµατα πτέρνης,
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και τιτάνιο µε διπλό άκρο trocar, σε
διαµέτρους από 0.9 έως 2.0mm και µήκη σπειράµατος από 26 έως 160mm.

Οδηγός µε µάτι

Οδηγοί που να συνεργάζονται µε σύστηµα ειδικών βιδών και πλακών πολλαπλών
καταγµάτων, κατάλληλων για οστεοτοµίες, αρθρωδέσεις, και κατάγµατα πτέρνης,
κατασκευασµένοι από ανοξείδωτο χάλυβα και τιτάνιο µε διπλό άκρο trocar, σε
διαµέτρους από 0.9 έως 2.0mm και µήκη σπειράµατος από 26 έως 160mm.

Οδηγός µε ελαία για
ενδοµυελικούς ήλους
απαιτούντες γλυφανισµό

Οδηγός µε ελαία για ενδοµυελικούς ήλους απαιτούντες γλυφανισµό

Πλάκες αυτοσυµπιέζουσες (Self
compressing Plates) φαρδιές
τύπου Α.Ο.,απά ανοξείδωτο
χάλυβα

Πλάκες ευθείες αυτοσυµπιέζουσες DCP φαρδιές 4,5 mm, τύπου Α.Ο. από
ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 5 έως 24.
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Πλάκες αυτοσυµπιέέρυσες (Self
compressing Plates), στενές:
τύπου Α.Ο από ανοξείδωτο
χάλυβα

Πλάκες ευθείες αυτοσυµπιέζουσες DCP στενές 4,5 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο
χάλυβα, µε οπές από 2 έως 18 .

Πλάκες 1/2 του κύκλου, τύπου
Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες ηµικυκλικές 1/2 κύκλου, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 2
έως 12

Πλάκες Τ τύπου Α.Ο από
ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου Τ, υποστήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές στον άξονα από 3
έως 12

Πλάκες L δεξιές-αριστερές,
τύπου Α.Ο., από 3 έως 8 οπών
περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα
.
Πλάκες κονδύλων Tt. butress
δεξιές-αριστερές, πάχους
περίπου 5 ΜΜ, τύπου Α.Ο., απο
7 έως 13 οπών περίπου από
ανοξείδωτο χάλυβα
Πλάκες κονδύλων κνήµης
butress ανατοµικές δεξιέςαριστερές τύπου Α.Ο πάχους 5
ΜΜ των 7-13 οπών από
ανοξείδωτο χάλυβα
Πλάκες ανακατασκευής
(reconstruction) ευθείες &
κυρτές τύπου Α.Ο πάχους 2,8
ΜΜ περίπου, απο 3 εως 18 οπών
περίπου, απο ανοξείδωτο
χάλυβα
Πλάκες πολλαπλών καταγµάτων
από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου L υποστήριξης από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξιές και αριστερές µε
οπές στον άξονα από 5 έως 15 οπών

Πλάκες πολλαπλών καταγµάτων
από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες υποστήριξης Buttress µηριαίων κονδύλων αυτοσυµπιέζουσες DCP από
ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές στον άξονα από 5 έως 15

Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων ευθείες φαρδιές
από κράµα Ti που να δέχονται
βίδες όλων των τύπων και
µεγεθών

Κλειδούµενες πλάκες ευθείες για κατάγµατα διάφυσης από ανοδιωµένο τιτάνιο µε
δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°, να διατίθενται σε 9
µήκη από 6 οπές έως 16 οπές. Να δέχονται βίδες κλειδούµενου τύπου 5,1mm σε
µήκη από 12mm-18mm blunt type και 24mm έως 80mm όπως και τις απλές βίδες
τύπου cortical, spongiosa και malleolar. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε
περιπροθετικά κατάγµατα σε συνδυασµό µε ειδικές ταιν τιτανίου (cerclage) µε
χρήση ειδικών σταθεροποιητικών συνδετικών.
Ειδικές κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα διάφυσης µηρού, 4 έως 20 οπών στη
διάφυση, µε ειδική σχεδίαση µειωµένης επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν
ειδικό διαµορφωµένο σπείραµα που να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες
κλειδούµενες βίδες, διαµέτρου 4,5 – 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών
κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής στις ίδιες οπές
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Πλάκες υποστήριξης Buttress τύπου Τ, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές
στον άξονα από 3 έως 12

Πλάκες υποστήριξης Buttress έξω κνηµιαίου πλατώ αυτοσυµπιέζουσες DCP από
ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές στον άξονα από 5 έως 15

Πλάκες ευθείες ανακατασκευής Reconstruction 4,5 mm, τύπου Α.Ο. από
ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 3 έως 16

Πλάκες κάτω τµήµατος µηρού από ανοξείδωτο χάλυβα, ανατοµικές δεξιές και
αριστερές µε οπές στον άξονα από 5 έως 15
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Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων ευθείες φαρδιές
από κράµα Ti που να δέχονται
βίδες όλων των τύπων και
µεγεθών
143
Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων για υπερκονδύλια
κατάγµατα ανατοµικές δεξιέςαριστερές από κράµα Ti που να
δέχονται βίδες όλων των τύπων
και µεγεθών
144
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Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων για υπερκονδύλια
κατάγµατα ανατοµικές δεξιέςαριστερές από κράµα Ti που να
δέχονται βίδες όλων των τύπων
και µεγεθών

Κλειδούµενες πλάκες ανατοµικές (Left – Right) για υπερκονδύλια κατάγµατα από
ανοδιωµένο τιτάνιο, µε δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°
και δυνατότητα τοποθέτησης της πλάκας διαδερµικά µε χρήση εξωτερικού
ακτινοδιαπερατού σκόπευτρου, να διατίθεται σε 6 µεγέθη (6 δεξιά – 6 αριστερά) 6
οπών-8 οπών-10 οπών – 14οπών και 16οπών. Να δέχονται βίδες κλειδούµενου
τύπου 5,1mm σε µήκη από 12mm-18mm blund type και 24mm έως 80mm όπως και
τις απλές βίδες τύπου cortical, spongiosa και malleolar.
Ειδικές ανατοµικές (δεξιές – αριστερές) κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα
µηριαίων κονδύλων, 6 έως 16 οπών στη διάφυση, µε ειδική σχεδίαση µειωµένης
επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαµορφωµένο σπείραµα που να
συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες κλειδούµενες βίδες, διαµέτρου 4,5 – 6,0 mm.
Να υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα
εφαρµογής στις ίδιες οπές.

Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων κονδύλων κνήµης
τύπου L και Τ από κράµα Ti που
να δέχονται βίδες όλων των
τύπων και µεγεθών
146
Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων κονδύλων κνήµης
τύπου L και Τ από κράµα Ti που
να δέχονται βίδες όλων των
τύπων και µεγεθών
147
Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων ευθείες στενές από
κράµα Ti που να δέχονται βίδες
όλων των τύπων και µεγεθών
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Πλάκες κλειδούµενες µεγάλων
καταγµάτων ευθείες στενές από
κράµα Ti που να δέχονται βίδες
όλων των τύπων και µεγεθών

Κλειδούµενες πλάκες µικρής επεµβατικότητας ανατοµικές (Left – Right) για
κατάγµατα κνηµιαίων κονδύλων από ανοδιωµένο τιτάνιο, µε δυνατότητα
τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15° και δυνατότητα τοποθέτησης της
πλάκας διαδερµικά µε χρήση εξωτερικού ακτινοδιαπερατού σκόπευτρου, να
διατίθεται σε 6 µεγέθη (6 δεξιά – 6 αριστερά) από 2 οπών -12 οπών. Να δέχονται
βίδες κλειδούµενου τύπου 5,1mm σε µήκη από 24mm-80mm όπως και τις απλές
βίδες τύπου cortical, spongiosa και malleolar.
Ειδικές ανατοµικές (δεξιές – αριστερές) κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα κνήµης
έσω – έξω πλατώ, 3 έως 16 οπών στη διάφυση, µε ειδική σχεδίαση µειωµένης
επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαµορφωµένο σπείραµα που
να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες κλειδούµενες βίδες, συγκλίνουσες και
αποκλίνουσες, διαµέτρου 4,5 – 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών
κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής στις ίδιες οπές.,
Κλειδούµενες πλάκες ευθείες στενές για κατάγµατα διάφυσης από ανοδιωµένο
τιτάνιο µε δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°, να
διατίθενται σε 9 µήκη από 6 οπές έως 16 οπές. Να δέχονται βίδες κλειδούµενου
τύπου 5,1mm σε µήκη από 12mm-18mm blunt type και 24mm έως 80mm όπως και
τις απλές βίδες τύπου cortical, spongiosa και malleolar. Να µπορεί να
χρησιµοποιηθεί και σε περιπροθετικά κατάγµατα σε συνδυασµό µε ειδικές ταιν
τιτανίου (cerclage) µε χρήση ειδικών σταθεροποιητικών συνδετικών.
Ειδικές κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα διάφυσης κνήµης, 6 έως 16 οπών στη
διάφυση, µε ειδική σχεδίαση µειωµένης επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν
ειδικό διαµορφωµένο σπείραµα που να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες
κλειδούµενες βίδες, διαµέτρου 4,5 – 6,0 mm. Να υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών
κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής στις ίδιες οπές.

149
Πλάκες ευθείες
αυτοσυµπιέζουσες (self
Compressing Rates) , τύπου Α.Ο
από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες ευθείες αυτοσυµπιέζουσες DCP 3,5 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο
χάλυβα, µε οπές από 2 έως 18

Πλάκες 1/3 του κύκλου, τύπου
Α.Ο από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες ευθείες 1/3 κύκλου, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 2 έως
12

Πλάκες Τ, τύπου Α.Ο από
ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου Τ ορθής γωνίας 3,5 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε
οπές στον άξονα από 3 έως 6

Πλάκες ανακατασκευής ευθείες
τύπου Α.Ο πάχους 2.8 ΜΜ
περίπου που µπορεί να
κυµαίνονται από 5 έως 20 οπές,
που να δέχονται βίδες cortical
εξαγωνικές διαµέτρου 3,5 Μ Μ
από ανοξείδωτο χάλυβα
Πλάκες ανακατασκευής κυρτές
τύπου Α.Ο πάχους 3.6 ΜΜ
περίπου, που µπορεί να
κυµαίνονται από 5 έως 18 οπές
που να δέχονται βίδες cortical
εξαγωνικές διαµέτρου 3,5 Μ Μ
από ανοξείδωτο χάλυβα
Πλάκες 1/4 του κύκλου, τύπου
Α.Ο από 3 έως 8 περίπου που
µπορεί να κυµαίνονται οπές από
ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες ευθείες ανακατασκευής Reconstruction 3,5 mm, τύπου Α.Ο. από
ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 3 έως 22
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Πλάκες κυρτές ανακατασκευής Reconstruction 3,5 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο
χάλυβα, µε οπές από 6 έως 18

Πλάκες ευθείες 1/4 κύκλου ,τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 3 έως
10

Πλάκες Τ µε κλίση, τύπου Α.Ο
από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου Τα λοξής γωνίας 3,5 mm, τύπου Α.Ο. από ανµοξείδωτο χάλυβα, µε
οπές στον άξονα από 3 έως 6

Πλάκες Τριφυλλοειδείς
(Cloverleaf), τύπου Α.Ο από
ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τριφυλλοειδείς (cloverleaf), τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές
στον άξονα από 3 έως 6

Πλάκες πτέρνης

Πλάκες πτέρνης από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές 8 έως 10
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Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων ευθείες από κράµα
Ti που να δέχονται βίδες όλων
των τύπων και µεγεθών
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Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων ευθείες από κράµα
Ti που να δέχονται βίδες όλων
των τύπων και µεγεθών
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Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων ευθείες από κράµα
Ti που να δέχονται βίδες όλων
των τύπων και µεγεθών

Κλειδούµενες πλάκες ευθείες για κατάγµατα διάφυσης από ανοδιωµένο τιτάνιο µε
δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°, να διατίθενται σε 9
µήκη από 6 οπές έως 16 οπές. Να δέχονται βίδες κλειδούµενου τύπου 5,1mm σε
µήκη από 12mm-18mm blunt type και 24mm έως 80mm όπως και τις απλές βίδες
τύπου cortical, spongiosa και malleolar. Να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σε
περιπροθετικά κατάγµατα σε συνδυασµό µε ειδικές ταιν τιτανίου (cerclage) µε
χρήση ειδικών σταθεροποιητικών συνδετικών.
Ειδικές κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα αντιβραχίου, 4 έως 14 οπών, µε ειδική
σχεδίαση µειωµένης επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό
διαµορφώσιµο σπείραµα που να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες κλειδούµενες
βίδες, πολυκατευθυντικής εφαρµογής, διαµέτρου 3,5 – 4,0mm. Να υπάρχει
διαθέσιµη και σειρά βιδών κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής στις ίδιες
οπές.
Ειδικές πλάκες για κατάγµατα κεντρικού τµήµατος - κεφαλής κερκίδας. Να είναι
κατασκευασµένες από τιτάνιο και να δέχονται βίδες διαµέτρου 2,7 mm, χαµηλού
προφίλ κεφαλής µε σταυρό.
Να είναι κλειδούµενες και προκυρτωµένες ώστε να εφαρµόζουν ακριβώς στην
ανατοµία του οστού.
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Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων για κατάγµατα Pilon
από κράµα Ti που να δέχονται
βίδες όλων των τύπων και
µεγεθών
162
Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων για κατάγµατα Pilon
από κράµα Ti που να δέχονται
βίδες όλων των τύπων και
µεγεθών
163
Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων 1/3 του κύκλου από
κράµα Ti που να δέχονται βίδες
όλων των τύπων και µεγεθών
164
Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων κάτω πέρατος
βραχιονίου από κράµα Ti που να
δέχονται βίδες όλων των τύπων
και µεγεθών
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Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων κάτω πέρατος
βραχιονίου από κράµα Ti που να
δέχονται βίδες όλων των τύπων
και µεγεθών
Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων ωλεκράνου από
κράµα Ti που να δέχονται βίδες
όλων των τύπων και µεγεθών

167

Κλειδούµενες πλάκες ανατοµικές για κατάγµατα κάτω περατος κνήµης - pilon από
ανοδιωµένο τιτάνιο, µε δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°
και δυνατότητα τοποθέτησης της πλάκας διαδερµικά µε χρήση εξωτερικού
ακτινοδιαπερατού σκόπευτρου, να διατίθεται σε 7 µεγέθη από 6 οπών -18 οπών.
Να δέχονται βίδες κλειδούµενου τύπου 3,5mm σε µήκη από 10mm-50mm όπως και
τις απλές βίδες τύπου cortical και spongiosa.
Ειδικές ανατοµικές (δεξιές – αριστερές) κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα κάτω
πέρατος κνήµης – υπερφύριων (PILLON), 3 έως 15 οπών στη διάφυση, µε ειδική
σχεδίαση µειωµένης επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό
διαµορφώσιµο σπείραµα που να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες κλειδούµενες
βίδες, πολυκατευθυντικής εφαρµογής, διαµέτρου 3,5 – 4,0 mm. Να υπάρχει
διαθέσιµη και σειρά βιδών κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής στις ίδιες
οπές.
Ειδικές κλειδούµενες πλάκες, για κατάγµατα έξω σφυρού (1/3), 3 έως 14 οπών στη
διάφυση, µε ειδική σχεδίαση µειωµένης επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν
ειδικό διαµορφώσιµο σπείραµα που να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες
κλειδούµενες βίδες, πολυκατευθυντικής εφαρµογής, διαµέτρου 3,5 – 4,0 mm. Να
υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής
στις ίδιες οπές.
Κλειδούµενες ανατοµικές προκυρτωµένες πλάκες µικρής επεµβατικότητας για
κατάγµατα αγκώνος και ωλεκράνου από ανοδιωµένο τιτάνιο µε δυνατότητα
τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°, να διατίθενται σε 3 τύπους (DLEDL-SM) σε 6 µήκη από 3 οπές έως 13 οπές στους τύπους DL και EDL και 5 µήκη
από 3οπές έως 11οπές στον τύπο SM. O τύπος της πλάκας του ωλεκράνου να
αποτελείται από 5 µήκη µε 3 όπες έως 11 οπές. Να δέχονται βίδες κλειδούµενου
τύπου 3,5mm σε µήκη από 10mm έως 50mm ανά 2mm όπως και τις 2,7mm σε
µήκη από 8mm- 60mm και απλές βίδες τύπου cortical 3,5mm.. Να διαθέτει ειδικές
υποδοχές στο τµήµα της κεφαλής της πλάκας για χρήση σταθεροποιητικών K-Wires
ή ραµµάτων.
Ειδικές πλάκες έσω και έξω βραχιονίου κονδύλου, ανατοµικές, προκυρτωµένες
απόλυτης ανατοµικής εφαρµογής. Να είναι κατασκευασµένες από τιτάνιο και να
δέχονται βίδες διαµέτρου 3,5 mm και 4,0 mm απλές και κλειδούµενες χαµηλού
προφίλ κεφαλής.
Κλειδούµενες ανατοµικές προκυρτωµένες πλάκες µικρής επεµβατικότητας για
κατάγµατα αγκώνος και ωλεκράνου από ανοδιωµένο τιτάνιο µε δυνατότητα
τοποθέτησης των βιδών µε εύρος γωνίας ± 15°, να διατίθενται σε 3 τύπους (DLEDL-SM) σε 6 µήκη από 3 οπές έως 13 οπές στους τύπους DL και EDL και 5 µήκη
από 3οπές έως 11οπές στον τύπο SM. O τύπος της πλάκας του ωλεκράνου να
αποτελείται από 5 µήκη µε 3 όπες έως 11 οπές. Να δέχονται βίδες κλειδούµενου
τύπου 3,5mm σε µήκη από 10mm έως 50mm ανά 2mm όπως και τις 2,7mm σε
µήκη από 8mm- 60mm και απλές βίδες τύπου cortical 3,5mm.. Να διαθέτει ειδικές
υποδοχές στο τµήµα της κεφαλής της πλάκας για χρήση σταθεροποιητικών K-Wires
ή ραµµάτων.

Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων ωλεκράνου από
κράµα Ti που να δέχονται βίδες
όλων των τύπων και µεγεθών

Ειδικές πλάκες για το ωλέκρανο της κερκίδας, ανατοµικές, προκυρτωµένες. Να είναι
κατασκευασµένες από τιτάνιο και να δέχονται βίδες διαµέτρου 3,5 mm και 4,0 mm
απλές και κλειδούµενες χαµηλού προφίλ κεφαλής.

Πλάκες κλειδούµενες µικρών
καταγµάτων κάτω πέρατος
κερκίδος από κράµα Ti που να
δέχονται βίδες όλων των τύπων
και µεγεθών

Ειδικές ανατοµικές (δεξιές – αριστερές) κλειδούµενες πλάκες από τιτάνιο, για
κατάγµατα κάτω πέρατος κερκίδας, 3 έως 15 οπών στη διάφυση, µε ειδική
σχεδίαση µειωµένης επαφής µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό
διαµορφώσιµο σπείραµα που να συνεργάζεται µε ειδικές αντίστοιχες κλειδούµενες
βίδες τιτανίου, πολυκατευθυντικής εφαρµογής, διαµέτρου 2,7 και 3,5 mm. Να
υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα εφαρµογής
στις ίδιες οπές.
Πλάκες ευθείες αυτοσυµπιέζουσες DCP 2,7 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο
χάλυβα, µε οπές από 2 έως 12
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Πλάκες ευθείες
αυτοσυµπιέζουσες (self
Compresing Rates) πάχους 2.7
ΜΜ, τύπου Α.Ο από ανοξείδωτο
χάλυβα
Πλάκες T και L (αριστερές &
δεξιές) πάχους 2.7 ΜΜ, τύπου
Α.Ο από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου L ορθής και λοξής γωνίας 2,7 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο
χάλυβα, δεξιές και αριστερές έως 3 οπών.
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Πλάκες T και L (αριστερές &
δεξιές) πάχους 2.7 ΜΜ, τύπου
Α.Ο από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου Τ 2,7 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, από 3 έως 8 οπών

Πλάκες T και L (αριστερές &
δεξιές) πάχους 2.7 ΜΜ, τύπου
Α.Ο από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες κονδύλων 2,7 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, δεξιές και
αριστερές έως 6 οπών.

Πλάκες ευθείες
αυτοαυµπιέζoυσες (Self
compresing) πάχους 2.0 ΜΜ,
τύπου Α.Ο από ανοξείδωτο
χάλυβα
Πλάκες Τ (πάχους 2.0 Μ Μ),
τύπου Α.Ο για mini κατάγµατα
από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες ευθείες 2,0 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, µε οπές από 3 έως 20

Πλάκες κλειδούµενες µίνι
καταγµάτων από κράµα Ti που
να δέχονται βίδες όλων των
τύπων και µεγεθών

Ειδικές κλειδούµενες πλάκες από τιτάνιο τύπου "Τ", "Υ", "L", ευθείες και διπλές, για
κατάγµατα άκρου ποδός και άκρας χείρας, µε ειδική σχεδίαση µειωµένης επαφής
µε το οστούν. Οι οπές να διαθέτουν ειδικό διαµορφωµένο σπείραµα που να
συνεργάζεται µε ειδικές αντιστοιχες κλειδούµενες βίδες τιτανίου, διαµέτρου 2,0 ή
2,7 mm. Να υπάρχει διαθέσιµη και σειρά βιδών κλασικής συµπίεσης µε δυνατότητα
εφαρµογής στις ίδιες οπές.
Εύκαµπτο σύρµα απλό οστεοσύνθεσης διαφόρων παχών, από 0,2mm έως 2,0mm
σε κουλούρες των 10m .
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Σύρµα σε κουλούρες διαµέτρου
0,8-1,0-1,2-1,5 ΜΜ και µεγάλου
µήκους από ανοξείδωτο χάλυβα

Πλάκες τύπου Τ 2,0 mm, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάλυβα, από 2 έως 9 οπών.

ΣΥΡΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
1,00mm-19g (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 10Μ)

Εύκαµπτο σύρµα απλό οστεοσύνθεσης πάχους 1,00 ΜΜ, σε κουλούρες των 10m .

ΣΥΡΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
1,80mm-15g (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 10Μ)

Εύκαµπτο σύρµα απλό οστεοσύνθεσης πάχους 1,80 ΜΜ, σε κουλούρες των 10m .

ΣΥΡΜΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
1,50mm-17g (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 10Μ)

Εύκαµπτο σύρµα απλό οστεοσύνθεσης πάχους 1,50 ΜΜ, σε κουλούρες των 10m .
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Συσκευή εκπλύσεως µηριαίου
αυλού

Σύστηµα πλύσεως τραυµάτων και οστικών επιφανειών µε σωλήνες - ακροφύσια και
ασπίδες διαφόρων µεγεθών και τύπων και µε δυνατότητα αναρρόφησης. Το
σύστηµα να λειτουργεί µε τον πεπιεσµένο αέρα του Χειρουργείου.

Συσκευή αυτοµετάγγισης
αίµατος

Συσκευή µετεγχειρητικής αυτοµετάγγισης σε πλήρες σετ: να αποτελείται από
τροκάρ, ακτινοσκιερό καθετήρα, πτυσσόµενη αντλία ήπιας αρνητικής πίεσης
90mmHg. Να έχει 3 βαλβίδες αντεπιστροφής, δύο στην πτυσσόµενη αντλία και µία
στον ασκό συλλογής αίµατος. Η συσκευή να διαθέτει φίλτρο 200µm στον ασκό
συλλογής αίµατος καθώς και ένα διπλό φίλτρο των 40 & 80 µm στη συσκευή
µετάγγισης. Να διατίθεται επιπλέον συνοδό σετ για συλλογή και επαναµετάγγιση
αίµατος και να µετατρέπεται εύκολα σε συσκευή παροχέτευσης κλειστού
συστήµατος.
Ασκός επαναµετάγγισης που να είναι συµβατός µε το βασικό σύστηµα
αυτοµετάγγισης.
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Συσκευή επαναµετάγγισης
αίµατος, µετεγχειρητικά
Πολυαξονικά κλειδούµενες βίδες,
συµπιεστικές όλων των τύπων
σε διαµέτρους από 2.0mm έως
3.9mm από Ti
Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti
Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti
Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti

Βίδες αυτοκόπτουσες, κωνικές, από κράµα τιτάνιου, µε αποσπώµενο οδηγό
τοποθέτησης και σε τουλάχιστον δύο διαµέτρους 2,0 και 2,7mm.

Αυλοφόρες βίδες αυτοσυµπίεζουσες, αυτοκόπτουσες, διπλού βήµατος σπειρώµατος,
τιτανίου, διαµέτρου 3,2mm και µήκη τουλάχιστον από 10 – 32mm.

Βίδες αυτοκόπτουσες, κωνικές, από κράµα τιτάνιου, µε αποσπώµενο οδηγό
τοποθέτησης και σε τουλάχιστον δύο διαµέτρους 2,0 και 2,7mm

Βίδες ακέφαλες, αυλοφόρες, ολικού σπειράµατος, από τιτάνιο και αυτοκόπτουσες.
Το σπείραµα να είναι µεταβλητού βήµατος και κωνικού προφίλ ώστε να
δηµιουργείται συµπίεση, σε µήκη από 10 ΜΜ έως 30 ΜΜ.

Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti

Αυλοφόρες βίδες τιτανίου 4,0 mm, αυτοτρυπανούµενες, αυτοκόπτουσες κατά την
εισαγωγή και κατά την εξαγωγή, συµπιεστικές, συµβατές µε τις πλάκες από τα σετ
µικρών καταγµάτων, µε ολικό και µισό σπείραµα σε µήκη από 14 έως 60 mm

Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 4.0mm έως 5.9mm, από Ti

Βίδες ακέφαλες, αυλοφόρες, ολικού σπειράµατος, από τιτάνιο και αυτοκόπτουσες.
Το σπείραµα να είναι µεταβλητού βήµατος και κωνικού προφίλ ώστε να
δηµιουργείται συµπίεση, σε µήκη από 25 ΜΜ έως 50 ΜΜ.

Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 6.0mm και άνω, από Ti

Αυλοφόρες βίδες τιτανίου 6,5 mm, αυτοτρυπανούµενες, αυτοκόπτουσες κατά την
εισαγωγή και κατά την εξαγωγή, συµπιεστικές, συµβατές µε τις πλάκες από τα σετ
µεγάλων καταγµάτων, µε κοντό και µακρύ σπείραµα σε µήκη από 45 έως 115 mm.

Βίδες, αυλοφόρες,
αυτοκόπτουσες, συµπιεστικές
όλων των τύπων σε διαµέτρους
από 6.0mm και άνω, από Ti

Βίδες ακέφαλες, αυλοφόρες, ολικού σπειράµατος, από τιτάνιο και αυτοκόπτουσες.
Το σπείραµα να είναι µεταβλητού βήµατος και κωνικού προφίλ ώστε να
δηµιουργείται συµπίεση, σε µήκη από 35 ΜΜ έως 80 ΜΜ.

Κλειδούµενες βίδες τιτανίου
καθήλωσης εµφυτευµάτων
αρθροπλαστικών

Kλειδούµενες συµπιεστικές βίδες τιτανίου, µε κωδικοποίηση χρώµατος, διαµέτρου
4,5 ΜΜ, σε τουλάχιστον 8 µήκη, για καθήλωσης εµφυτευµάτων αρθροπλαστικών
ώµου.

