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Αμηόηηκνη Κύξηνη, ε ζπλέρεηα ηεο ππ.αξηζκ. 8972
αλαθνίλσζήο ζαο ζρεηηθά κε ηε δηαβνύιεπζε Σερληθώλ
Πξνδηαγξαθώλ ΟΡΘΟΠΔΓΙΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ – CPV
33141700-7, ζα ζέιακε λα ζαο γλσξίζνπκε όηη ε
εηαηξεία καο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία.
Θα ζέιακε ελδεηθηηθά λα ιάβεηε ππόςε ζαο ηα
αθόινπζα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ζπζηεκάησλ θαη
εηδώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη κε άξηζηα κεηεγρεηξεηηθά
απνηειέζκαηα ζε πνιιά Γεκόζηα θαη Ιδησηηθά
Ννζνθνκεία ζηελ επηθξάηεηα θαη ππάγνληαη ζην Μεηξών
Ιαηξνηερλνινγηθώλ πξντόλησλ. Γηα όια ηα παξαπάλσ
παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο. Με ηηκή Γηα ηελ εηαηξεία
ORTHOMEDICAL A.E.E ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΟΤ
ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΗ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΓΙΑ
ΑΠΟΤΙΑ ΟΠΙΘΙΟΤ ΥΙΑΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ.
ύζηεκα Οιηθήο Αξζξνπιαζηηθήο γόλαηνο γηα ρξήζε κε
ηζηκέλην, απνηεινύκελν από αλαηνκηθή κεξηαία
πξόζεζε εληαίαο αθηίλαο ηύπνπ Medial Pivot ή
ηζνδύλακνπ ζε επηά (7) αλαηνκηθά κεγέζε, θλεκηαία
πξόζεζε αλαιόγσλ κεγεζώλ ζπκβαηή γηα ρξήζε κε ηελ
πξνζθεξόκελε κεξηαία πξόζεζε ζε δύν ηύπνπο
(ηκεκαηηθή θαη κε), θαηάιιειε γηα ρξήζε κε αθξπιηθό
ηζηκέλην θαη έλζεην πνιπαηζπιελίνπ ζε ηνπιάρηζηνλ έμη
(6) ύςε ζε ηνπιάρηζηνλ δύν ηύπνπο α) Standard θαη β)
High Flexion κεγάιεο θάκςεο. ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΥΙΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ ΜΔ
ΚΔΡΑΜΙΚΗ ΚΔΦΑΛΗ ηπιεόο κεξηαίνπ ζθελνεηδνύο
ζρήκαηνο κε επηθάιπςε plasma spray ζην θεληξηθό
ηεηαξηεκόξην . Να δηαηίζεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 10 κεγέζε

Αλαδήηεζε
Γηαβνπιεύζεσ
λ

θαη ζε δύν ηύπνπο : α) monoblock θαη β) ζε ηύπν πνπ λα
επηδέρεηαη ηκεκαηηθνύο απρέλεο ζε ηνπιάρηζηνλ 12
ηύπνπο. Κεθαιή θεξακηθή ζε δηακέηξνπο 22 mm, 28
mm, 32 mm θαη 36mm, ζε ηνπιάρηζηνλ 3 κήθε.
Μεηαιιηθή πξόζεζε θνηύιεο από θξάκα ηηηαλίνπ κε
ελζσκαησκέλε αλαινγηθή κεγέζπλζε ζηελ πεξηθέξεηα,
κε δπλαηόηεηα ρξήζεο έλζεηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη
θεξακηθνύ, ζπκβαηά κε θεθαιέο 32mm θαη άλσ ζε όια
ηα κεγέζε. Να δηαηίζεηαη ζε ηύπνπο κε θαη ρσξίο νπέο γηα
ζηαζεξνπνίεζε κε βίδεο θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα
αζθάιηζεο ηνπ ππζκέλα θαη ησλ νπώλ κε κεηαιιηθά
πώκαηα. Σν ζύζηεκα λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα
εκθύηεπζεο κε εηδηθά εξγαιεία νπίζζηαο πξνζπέιαζεο
ειαρίζηεο επεκβαηηθόηεηαο (MIS) κε θαη ρσξίο
ρεηξνπξγηθό εμάξζξεκα ηνπ ηζρίνπ θαη λα δηαζέηεη
νδεγνύο παξεθηόπηζεο καιαθώλ κνξίσλ. Σν ζύζηεκα λα
δηαζέηεη θαη πξόζεζε ηζηκέληνπ ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε 5
κεγέζε εκθπηεπόκελε κε ηελ ίδηα εξγαιεηνζεηξά.
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΙΥΙΟΤ Δ ΔΙ ΥΧΡΙ
ΣΙΜΔΝΣΟ ΜΔ ΜΔΣΑΛΛΙΚΗ ΚΔΦΑΛΗ ηπιεόο
κεξηαίνπ ζθελνεηδνύο ζρήκαηνο κε επηθάιπςε plasma
spray ζην θεληξηθό ηεηαξηεκόξην. Να δηαηίζεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ 10 κεγέζε θαη ζε δύν ηύπνπο : α)
monoblock θαη β) ζε ηύπν πνπ λα επηδέρεηαη
ηκεκαηηθνύο απρέλεο ζε ηνπιάρηζηνλ 12 ηύπνπο. Κεθαιή
κεηαιιηθή ζε δηακέηξνπο 22 mm, 28 mm, 32 mm θαη
36mm, ζε ηνπιάρηζηνλ 5 κήθε. Μεηαιιηθή πξόζεζε
θνηύιεο από θξάκα ηηηαλίνπ κε ελζσκαησκέλε
αλαινγηθή κεγέζπλζε ζηελ πεξηθέξεηα, κε δπλαηόηεηα
ρξήζεο έλζεηνπ πνιπαηζπιελίνπ θαη θεξακηθνύ, ζπκβαηά
κε θεθαιέο 32mm θαη άλσ ζε όια ηα κεγέζε. Να
δηαηίζεηαη ζε ηύπνπο κε θαη ρσξίο νπέο γηα
ζηαζεξνπνίεζε κε βίδεο θαη λα ππάξρεη δπλαηόηεηα
αζθάιηζεο ηνπ ππζκέλα θαη ησλ νπώλ κε κεηαιιηθά
πώκαηα. Σν ζύζηεκα λα παξέρεη ηε δπλαηόηεηα
εκθύηεπζεο κε εηδηθά εξγαιεία νπίζζηαο πξνζπέιαζεο
ειαρίζηεο επεκβαηηθόηεηαο (MIS) κε θαη ρσξίο
ρεηξνπξγηθό εμάξζξεκα ηνπ ηζρίνπ θαη λα δηαζέηεη
νδεγνύο παξεθηόπηζεο καιαθώλ κνξίσλ. Σν ζύζηεκα λα
δηαζέηεη θαη πξόζεζε ηζηκέληνπ ζε ηνπιάρηζηνλ πέληε 5
κεγέζε εκθπηεπόκελε κε ηελ ίδηα εξγαιεηνζεηξά.
Μαθξύο ζηπιεόο αλαηνκηθόο (άλσ ησλ 200mm) γηα
ρξήζε κε ηζηκέλην Μαθξύο ζηπιεόο κεξηαίνπ από θξάκα
ρξσκίνπ θνβαιηίνπ κνιπβδαηλίνπ (CoCrMo) κε θνιάξν,
αλαηνκηθόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην. Να δηαηίζεηαη κε δύν
(2) απρελνκεξηαίεο γσλίεο (126ν -135ν). Ο απρέλαο ηεο
πξόζεζεο λα είλαη γπαιηζκέλνο θπθινηξαπεδνεηδνύο
ζρήκαηνο κε θώλν 12/14 θαη λα δηαηίζεηαη ζε
ηνπιάρηζηνλ είθνζη ηέζζεξα (24) κεγέζε. ΠΡΟΘΔΔΙ

ΓΙΑ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔΓΑΛΧΝ ΟΣΙΚΧΝ
ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΧΝ ΚΟΣΤΛΗ ΚΑΙ ΛΑΓΟΝΙΟΤ
Πξόζεζε θνηύιεο γηα θάιπςε κεγάισλ νζηηθώλ
ειιεηκκάησλ κε ηξία πηεξύγηα θεληξηθά θαη έλα άγθηζηξν
πεξηθεξηθά γηα ζηήξημε κε βίδεο, πνπ επηδέρεηαη έλζεην
32mm θαη 36mm ζε όια ηα θαηάιιεια κεγέζε
αληίζηνηρα ηεο θνηύιεο. όγθνπ έσο θαη 1cc Αλζξώπηλα
νζηηθά κνζρεύκαηα από απνκεηαιισκέλε κεζνθπηηάξηα
νζηηθή νπζία κε θαηάιιειν θνξέα ζε κνξθή
ζπκππθλσκέλεο πάζηαο/γέιεο ζε ζύξηγγα, κε
εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζε άζεπην
πεξηβάιινλ, κε αθηηλνβνιεκέλα θαη πηζηνπνηεηηθό
αλαγλσξηζκέλνπ θξαηηθνύ θνξέα ην νπνίν λα πηζηνπνηεί
όηη είλαη νζηενεπαγσγηθά, νζηενθαζνδεγεηηθά θαη
εληζρπηηθά ηνπ απηνκνζρεύκαηνο. όγθνπ έσο θαη 5cc
Αλζξώπηλα νζηηθά κνζρεύκαηα από απνκεηαιισκέλε
κεζνθπηηάξηα νζηηθή νπζία κε θαηάιιειν θνξέα ζε
κνξθή ζπκππθλσκέλεο πάζηαο/γέιεο ζε ζύξηγγα, κε
εγθεθξηκέλε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ζε άζεπην
πεξηβάιινλ, κε αθηηλνβνιεκέλα θαη πηζηνπνηεηηθό
αλαγλσξηζκέλνπ θξαηηθνύ θνξέα ην νπνίν λα πηζηνπνηεί
όηη είλαη νζηενεπαγσγηθά, νζηενθαζνδεγεηηθά θαη
εληζρπηηθά ηνπ απηνκνζρεύκαηνο, ζε ζπζθεπαζία 5 cc.
Κεθαιή κεξηαίνπ νιόθιεξε, από δώληα δόηε πιινγή
από ελ δσή δόηεο από εγθεθξηκέλνπο ρεηξνπξγνύο θαη
επεμεξγαζία από πηζηνπνηεκέλε ηξάπεδα ηζηώλ κε
ρεκηθή αδξαλνπνίεζε θαηά prions θαη ηώλ, ζε δηάθνξνπο
ηύπνπο πνγγώδε ηξίκκαηα <1cm, όγθνπ έσο θαη 5cc
πιινγή από ελ δσή δόηεο από εγθεθξηκέλνπο
ρεηξνπξγνύο θαη επεμεξγαζία από πηζηνπνηεκέλε
ηξάπεδα ηζηώλ κε ρεκηθή αδξαλνπνίεζε θαηά prions θαη
ηώλ, ζε δηάθνξνπο ηύπνπο πνγγώδε ηξίκκαηα <1cm,
όγθνπ έσο θαη 10cc πιινγή από ελ δσή δόηεο από
εγθεθξηκέλνπο ρεηξνπξγνύο θαη επεμεξγαζία από
πηζηνπνηεκέλε ηξάπεδα ηζηώλ κε ρεκηθή αδξαλνπνίεζε
θαηά prions θαη ηώλ, ζε δηάθνξνπο ηύπνπο πνγγώδε
ηξίκκαηα <1cm, όγθνπ έσο θαη 20cc πιινγή από ελ δσή
δόηεο από εγθεθξηκέλνπο ρεηξνπξγνύο θαη επεμεξγαζία
από πηζηνπνηεκέλε ηξάπεδα ηζηώλ κε ρεκηθή
αδξαλνπνίεζε θαηά prions θαη ηώλ, ζε δηάθνξνπο ηύπνπο
Οζηηθό κπινθ όγθνπ έσο θαη 1cc πιινγή από ελ δσή
δόηεο από εγθεθξηκέλνπο ρεηξνπξγνύο θαη επεμεξγαζία
από πηζηνπνηεκέλε ηξάπεδα ηζηώλ κε ρεκηθή
αδξαλνπνίεζε θαηά prions θαη ηώλ, ζε δηάθνξνπο ηύπνπο
Κεθαιή κεξηαίνπ κηζή, από δώληα δόηε πιινγή από ελ
δσή δόηεο από εγθεθξηκέλνπο ρεηξνπξγνύο θαη
επεμεξγαζία από πηζηνπνηεκέλε ηξάπεδα ηζηώλ κε
ρεκηθή αδξαλνπνίεζε θαηά prions θαη ηώλ, ζε δηάθνξνπο
ηύπνπο όγθνπ έσο θαη 2,5cc πλζεηηθά νζηηθά

κνζρεύκαηα ζε ελέζηκε κνξθή, ζε δηάθνξεο
ζπζθεπαζίεο όπσο 1.0ml, 2,5ml θαη 5ml Ογθνπ έσο θαη
2,5cc πλζεηηθά νζηηθά κνζρεύκαηα ζε ελέζηκε κνξθή,
ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο όπσο 1.0ml, 2,5ml θαη 5ml
Ογθνπ έσο θαη 5cc πλζεηηθά νζηηθά κνζρεύκαηα ζε
ελέζηκε κνξθή, ζε δηάθνξεο ζπζθεπαζίεο όπσο 1.0ml,
2,5ml θαη 5ml ΑΤΞΗΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΥΧΡΙ
ΑΤΣΟΛΟΓΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ εη ζπιινγήο θαη απόδνζεο
απηόινγσλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ κε δπλαηόηεηα
απόδνζεο ηνπιάρηζηνλ 4ml PRP(Platelet Rich Plasma)
πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο. Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη όια ηα
απαξαίηεηα αλαιώζηκα γηα ηε ζπιινγή ηνπ αίκαηνο θαη
ηελ έγρπζε ησλ απηόινγσλ απμεηηθώλ παξαγόλησλ ζηνλ
αζζελή. Να πεξηιακβάλεη θηαιίδηα πνπ λα κελ
επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξηζεο κε εηδηθή νξηδόληηα
επεμεξγαζία. Δπίζεο, λα παξέρεη ηνλ αζθαιή
δηαρσξηζκό ηνπ «θησρνύ» θαη ηνπ «πινύζηνπ» ζε
αηκνπεηάιηα πιάζκαηνο κε εηδηθό ζύζηεκα push out. Να
παξαρσξεζεί ν ζύλνδνο εμνπιηζκόο.
ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΑ ΑΠΟ ΜΤΔΛΟ ΑΠΟ ΜΤΔΛΟ
ΣΧΝ ΟΣΧΝ ΥΧΡΙ ΑΤΣΟΛΟΓΗ ΘΡΟΜΒΙΝΗ εη
ζπιινγήο, πξνεηνηκαζίαο θαη απόδνζεο
βιαζηνθπηηάξσλ, κέζσ ιήςεο κπεινύ ησλ νζηώλ, κε ην
αλάινγα ζεη αλαισζίκσλ. Η απόδνζε λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ 6ml BMC θαη 10ml PRP γηα πεξίπνπ 50ml
ΒΜ θαη 12ml BMC θαη 20ml PRP γηα πεξίπνπ 100ml
BM Σν ζεη λα πεξηιακβάλεη θηαιίδηα πνπ λα κελ
επηηξέπνπλ ηε δεκηνπξγία ζηαηηθνύ ειεθηξηζκνύ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο θπγνθέληξηζεο κε εηδηθή νξηδόληηα
επεμεξγαζία. Να παξέρεηαη ν ζύλνδνο
εμνπιηζκόο/κεράλεκα, πνπ λα ιεηηνπξγεί ζηηο 2500
ζηξνθέο/ιεπηό γηα 12 ιεπηά, λα δύλαηαη λα
απνζηεηξσζεί, λα είλαη απηόκαην θαη πξνγξακκαηηζκέλν
γηα ηελ απνθπγή ησλ όπνησλ ιαζώλ θαηά ηελ ρξήζε ηνπ.
Οδεγνί - βειόλεο απνζπώκελνη κε εγθνπέο, θαηά ηελ
αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ Οδεγόο βειόλαο κε
κάηη γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε, γπαιηζκέλνο
ζπεηξνεηδνύο ζρήκαηνο θαη ηύπνπ ιόγρεο, ζε δηάθνξεο
δηακέηξνπο θαη ζε ηνπιάρηζνηλ δύν κήθε. Άγθπξεο
θαζήισζεο ηζηώλ δηακέηξνπ άλσ ησλ 2,5mm,
απνξξνθήζηκεο, από πνιπγαιαθηηθό νμύ ή παξόκνην
πιηθό, κε έλα πξνθνξησκέλν ηζρπξό ξάκκα πςειήο
αληνρήο ζπξξαθήο ηζηώλ Άγθπξεο απνξξνθήζηκεο ηύπνπ
ζθήλαο από άκνξθν πνιπγαιαθηηθό ζε δηάθνξεο
δηαζηάζεηο, πνπ λα δηαζέηνπλ κνλό ή δηπιό ξάκκα από
ίλεο πνιπαηζπιελίνπ πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο. Άγθπξεο
θαζήισζεο ηζηώλ δηακέηξνπ άλσ ησλ 2,5mm,
απνξξνθήζηκεο, από πνιπγαιαθηηθό νμύ ή παξόκνην

πιηθό, κε δύν πξνθνξησκέλα ηζρπξά ξάκκαηα πςειήο
αληνρήο ζπξξαθήο ηζηώλ Άγθπξεο θαζήισζεο ηζηώλ
δηακέηξνπ άλσ ησλ 2,5mm, απνξξνθήζηκεο, από
πνιπγαιαθηηθό νμύ ή παξόκνην πιηθό, κε δύν
πξνθνξησκέλα ηζρπξά ξάκκαηα πςειήο αληνρήο
ζπξξαθήο ηζηώλ Δηδηθέο βίδεο γηα ηνπνζέηεζε ζπγθξάηεζε κνζρεπκάησλ ζπλδέζκσλ
(ζπλδεζκνπιαζηηθήο) γόλαηνο, Γηάθνξα ζπζηήκαηα
θαζήισζεο πξνζζίνπ ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ Βίδεο
ηνπνζέηεζεο - ζπγθξάηεζεο κνζρεύκαηνο ρηαζηνύ
ζπλδέζκνπ, λα είλαη απνξξνθήζηκεο, από πνιπγαιαθηηθό
νμύ (PLA) κε πξόζκημε νζηενθαζνδεγεηηθώλ νπζηώλ
(TCP),ή θαη θαη δηάηξεηεο γηα ηαρύηεξε ελζσκάησζε ζε
δηακέηξνπο από 6 εώο 12 mm θαη ηνπιάρηζηνλ πέληε
κήθε. Βίδεο (κε απνξξνθνύκελεο, βηναπνξξνθνύκελεο),
παξεκβνιήο γηα απνθαηάζηαζε ρηαζηώλ ζπλδέζκνπ
γνλάηνο Δηδηθέο βίδεο από ηηηάλην κε ή ρσξίο θεθαιή,
αηξαπκαηηθνύ ζπεηξάκαηνο, δηαζηάζεσλ από 7 έσο
11mm θαη ζε δηάθνξα κήθε από 20mm, κε ρξσκαηηθό
θώδηθα γηα θαζήισζε νζηηθνύ ηεκαρίνπ (ΒΣΒ) ή
εκηηελνληώδνπο κνζρεύκαηνο (ST). ύζηεκα
Καζήισζεο ΠΥ κε ηελ ρξήζε θνπκπηνύ ηηηαλίνπ κε
ζπλερήο ινύπα από αηξαπκαηηθό πιηθό ύζηεκα
θαζήισζεο ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, ζε κνξθή button από
ηηηάλην κήθνπο ηνπιάρηζηνλ από 100mm κε νπέο θαη κε
δπλαηόηεηα δηόξζσζεο ηεο ηάζεο ηνπ κνζρεύκαηνο κέζσ
πεξηζηξνθήο ζηνλ άμνλά ηνπ. ύζηεκα Καζήισζεο ΠΥ
κε ηελ ρξήζε θνπκπηνύ ηηηαλίνπ κε ζπλερήο ινύπα από
αηξαπκαηηθό πιηθό ύζηεκα θαζήισζεο κνζρεύκαηνο
ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, λα είλαη κε ρξήζε εκθπηεύκαηνο
ηύπνπ «θνκβίνπ» ρακεινύ πξνθίι, κε ζπλερή ή
κεηαβαιιόκελε ινύπα από ζπλζεηηθέο ίλεο πςειήο
αληνρήο θαηάιιεια πξνηεηακέλεο ώζηε λα εκπνδίδεηαη
κεηεγρεηξεηηθή ραιάξσζε θαη ηνπιάρηζηνλ δύν (2) πξνθνξησκέλα ξάκκαηα γηα ηελ αλάηαμε ηνπ ζπζηήκαηνο,
πνπ λα δηαηίζεηαη ζε δηάθνξα κεγέζε πξνο επηινγή ή θαη
κεηαβαιιόκελε ινύπα κε απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο
κεγεζώλ. Άγθπξεο θαζήισζεο ηζηώλ δηακέηξνπ άλσ ησλ
2,5mm, κεηαιιηθέο από θξάκα ηηηαλίνπ, κε δύν
πξνθνξησκέλα ξάκκαηα Άγθπξα ξακκάησλ 2.0 mm από
ηηηάλην, ζε δηάθνξα κεγέζε, πξν-νπιηζκέλε,
απηνθόπηνπζα, κε εηδηθήο ζρεδίαζεο κάηη θαη ζπείξακα
κε εγθνπέο, πνπ λα δηαζέηεη πςειήο αλζεθηηθόηεηαο
megafibre ξάκκα, επίπεδεο ζρεδίαζεο γηα ηζρπξόηεξν
αηξαπκαηηθό θόκπν. Απινθόξεο θξέδεο ηξππαληζκνύ γηα
αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, πιάγηαο θνπήο
Βαζκνλνκεκέλεο απινθόξεο θξέδεο γηα αλαθαηαζθεπή
ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ Άγθπξεο θαζήισζεο ηζηώλ,
ζπλζεηηθέο, κε απνξξνθήζηκεο, αθηηλνδηαπεξαηνύ

πιηθνύ (ΡΔΔΚ ή παξόκνην πιηθό) κε ηξία πξνθνξησκέλα
ξάκκαηα Άγθπξα θαζήισζεο ηζηώλ 5.5 mm, ζπλζεηηθή,
κε απνξξνθήζηκε, αθηηλνδηαπεξαηνύ πιηθνύ (ΡΔΔΚ) κε
ηξία πξνθνξησκέλα ξάκκαηα Άγθπξεο ζπγθξάηεζεο
καιαθώλ κνξίσλ ρσξίο θόκπνπο “knotless”,
ππνθινηώδνπο ζπγθξάηεζεο κε πηεξύγηα ή παξόκνην
Άγθπξεο θαζήισζεο ηζηώλ δηακέηξνπ άλσ ησλ 2,5mm,
κεηαιιηθέο από θξάκα ηηηαλίνπ, απηνθόπηνπζεο, κε δύν
πξν-θνξησκέλα ξάκκαηα πςειήο αληνρήο θαη
δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο γηα ηνλ εύθνιν εληνπηζκό ηνπο
ελδαξζξηθά , θαζώο θαη απνξξνθήζηκεο
θαηαζθεπαζκέλεο από εληζρπκέλν πνιπγαιαθηηθό νμύ κε
πξνζαλαηνιηζκέλεο ίλεο έληνλνπ ρξώκαηνο κε κε
απνξξνθήζηκν ξάκκα Νν2 κε δηάκεηξν κέρξη 3,5
mm.Δπίζεο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα γηα άγθπξεο από
peek εσο 3,5 mm κε θόκπνπο ή ρσξίο Αγθξάθεο
ζπκπηεζηηθέο, όισλ ησλ ηύπσλ θαη ζρεκάησλ, από
ρξώκην-θνβάιηην ύζηεκα δεπηεξεύνπζαο θαζήισζεο
κνζρεύκαηνο λα είλαη απνηεινύκελν από ελδννζηηθή
δέζηξα ή ζπλνδό αγθξάθα ζε δηάθνξα κεγέζε,
θαηάιιειν γηα δεπηεξεύνπζα θαζήισζε καιαθώλ
κνζρεπκάησλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ
ζπλδέζκνπ θαη γηα αληηκεηώπηζε άιισλ
ζύλδεζκηθώλ/ηελόληησλ θαθώζεσλ. Η έλδνζηηθή δέζηξα
λα δηαηίζεηαη ζε απνζηεηξσκέλε ζπζθεπαζία. Δύθακπηνη
νδεγνί γηα ηνπνζέηεζε βίδαο, θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή
ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ Άθακπηνο νδεγόο ηύπνπ Nitinol, ζε
δηάθνξεο δηακέηξνπο, γηα βίδεο αλαθαηαζθεπήο πξνζζίνπ
θαη νπηζζίνπ ρηαζηνύ. ύξηγγα ηζηκέληνπ(αλαιώζηκν γηα
cement gun) ύξηγγα ηζηκέληνπ βηδσηή (αλαιώζηκν γηα
cement gun), κε αθξνθύζην 8.5mm. Ηιεθηξόδηα
εμάρλσζεο – ζπξξίθλσζεο ηζηώλ, δηαθόξσλ γσληώλ θαη
δηακέηξσλ ρσξίο αλαξξόθεζε Ηιεθηξόδηα
αξζξνζθνπηθήο εθαξκνγήο λα είλαη δηπνιηθά , κε
ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ .Να ππάξρνπλ αλαιώζηκα
γηα εμάρλσζε – ζπξξίθλσζε ηζηώλ θαζώο θαη ηύπνπ
hook γηα απειεπζέξσζε ζπλδέζκσλ θαη ηύπνπ curette
γηα απνθαηάζηαζε ρόλδξηλσλ βιαβώλ. Να κελ
θαηαζηξέθνπλ ηηο νπηηθέο θαη λα αλαπηύζζνπλ
ζεξκνθξαζία κέρξη 70 βαζκνύο θειζίνπ. Αλαιώζηκα
ζπζθεπώλ ζηαζεξεο ελδαξζξηθήο πίεζεο κε ζσιήλεο
εηζξνήο & εθξνήο Αλαιώζηκα ζηαζεξήο ελδαζξηθήο
πίεζεο λα είλαη κε ζσιήλεο εηζξνήο & εθξνήο
θαηαζθεπαζκέλα από εύθακπην ρισξηνύρν πνιπβηλύιην,
γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε. πζθεπή κε δπλαηόηεηα
πιύζεο (Lavage) , θαζώο θαη απμνκείσζεο ηεο ξνήο θαη
ηεο πίεζεο ζηηγκηαία γηα αηκόζηαζε κε έιεγρν όισλ ησλ
ιεηηνπξγηώλ από πνδνδηαθόπηε Αλαιώζηκα ζπζθεπώλ
ζηαζεξεο ελδαξζξηθήο πίεζεο κε ζσιήλεο εηζξνήο,

εθξνήο & αλαξξόθεζεο Αιώζηκα ζηαζεξήο ελδαζξηθήο
πίεζεο λα είλαη κε ζσιήλεο εηζξνήο & εθξνήο &
αλαξξόθεζεο θαηαζθεπαζκέλα από εύθακπην
ρισξηνύρν πνιπβηλύιην, γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε.
πζθεπή κε δπλαηόηεηα πιύζεο (Lavage) , θαζώο θαη
απμνκείσζεο ηεο ξνήο θαη ηεο πίεζεο ζηηγκηαία γηα
αηκόζηαζε κε έιεγρν όισλ ησλ ιεηηνπξγηώλ από
πνδνδηαθόπηε Απνζηεηξσκέλε αλάξηεζε αληηβξαρίνπ
γηα δηεγρεηξεηηθή έιμε ώκνπ Απνζηεηξσκέλε αλάξηεζε
αληηβξαρίνπ γηα δηεγρεηξεηηθή έιμε ώκνπ Κνπηηθά –
Γιύθαλα Shaver καιαθώλ κνξίσλ, θπξηά θαη
θπξηνύκελα Αξζξνζθνπηθά γιύθαλα SHAVER λα είλαη
επζέα , θπξηά θαζώο θαη απινθόξα ζε ηνπιάρηζηνλ
δεθαέμη(16)γεσκεηξίεο θνπήο, δέθα (10) δηακέηξνπο
ηνπιάρηζηνλ θαη κήθνπο 8cm, 13cm,19cm θαη 10cm
πεξίπνπ. Να δηαζέηνπλ εηδηθέο επηζηξώζεηο ζηελ
επηθάλεηα ηνπο γηα κείσζε ησλ αληαλαθιάζεσλ
δηεγρεηξεηηθά, δόληηα κε γσλίεο θαη γεσκεηξία
θαηάιιειε ώζηε λα κε "καζάλε" ηνπο ηζηνύο, θαη λα
είλαη θαηάιιειεο θαηαζθεπήο νκόθεληξσλ απιώλ ώζηε
λα εκπνδίδεηαη ε έκθξαμή ηνπο θαη λα εμαιείθεηαη ε
πηζαλόηεηα θνπήο ηνπ ίδηνπ ηνπ κεηάιινπ ησλ θνπηηθώλ.
Kάλνπια αξζξνζθόπεζεο, κε ζπείξακα Κάλνπιεο
αξζξνζθόπεζεο, κε ζπείξακα νη νπνίεο λα δηαζέηνπλ ηελ
ηδηόηεηα λα κεηαηξαπνύλ ζε ιείεο , πνιιαπιώλ ρξήζεσλ.
Να ζπκπεξηιακβάλνληαη θάλνπιεο αξζξνζθόπεζεο,
ιείεο ΔΣ ΑΤΣΟΜΔΣΑΓΓΙΗ εη απηνκεηάγγηζεο
αίκαηνο γηα κεηεγρεηξεηηθή ρξήζε κε ηαπηόρξνλε
ζπιινγή ζε 2 αζθνύο ησλ 600 ml, κε δπν ηξνθάξ, πνπ
επηδέρεηαη εηδηθό θίιηξν πόξσλ 40κm ζπλδεδεκέλν κε
ζσιήλα γηα επαλακεηάγγηζε ηνπ αίκαηνο. ΤΣΗΜΑ
ΠΛΤΗ-ΑΝΑΡΡΟΦΗΗ πζθεπή πιύζεο έθπιπζεο κεξηαίνπ - θλεκηαίνπ απινύ θαη νζηηθώλ κπηθώλ επηθαλεηώλ, κηάο ρξήζεο, κε δηπιή ειεγρόκελε
ηαρύηεηα θαη θσηηζκό πνπ δηεπθνιύλεη ηελ δηαδηθαζία
πιύζεο - έθπιπζεο. ηε ζπζθεπαζία λα εκπεξηέρεηαη
βξαρύ θαη καθξύ ξύγρνο κε ηα θαηάιιεια
πξνζηαηεπηηθά. Να δηαζέηεη γξακκή αλαξξόθεζεο θαη
απνξξνήο. Να ιεηηνπξγεί κε ζπζηνηρία κπαηαξηώλ.
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Κύξηνη, Παξαθαινύκε όπσο ιάβεηε ππ΄ όςε ζαο ηηο
θάησζη πξνδηαγξαθέο, νη νπνίεο αθνξνύλ πιηθά ηα νπνία
δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ πξναλαθεξόκελε
δηαβνύιεπζε. 17.1.17 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ GIGLI 40mm

ύξκα - πξηόλη GIGLI 33.1.2.4. Πξόζεζε
αληηθαηάζηαζεο θεθαιήο θεξθίδαο Modular από ζηεξεό
άλζξαθα ζε πνηθηιία κεγεζώλ ρσξίο ηζηκέλην Πξόζεζε
απνθαηάζηαζεο θεθαιήο θεξθίδαο, ζπλαξκνινγνύκελνπ
ηύπνπ, από ίλεο αλζξαθνλήκαηνο θαη ηηηάλην, κε
ηκεκαηηθό απρέλα ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα κήθε θαη
δηαθπζηαθό ηκήκα ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο δηακέηξνπο
33.2.18 ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚH ΙΥΙΟΤ
ΓΙΠΛΗ ΚΙΝΗΗ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ύζηεκα
εκηνιηθήο αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ κε ηζηκέλην
BIPOLAR, κε κεξηαία πξόζεζε θσληθνύ ζρήκαηνο κε
επηκήθεηο αύιαθεο θαη θιάληδα ζπκπίεζεο ηνπ
ηζηκέληνπ, κε θνιάξν θαη επηθεληξσηήξα, ηεηξάπιεπξεο
δηαηνκήο πεξηθεξηθά, ζε ηνπιάρηζηνλ νθηώ (8) κεγέζε κε
δηπιό offset ζε θάζε κέγεζνο. Κεθαιή κεηαιιηθή ζε
δηακέηξνπο 22 mm θαη 28 mm ζε πέληε (5) κήθε.
Κεθαιή δηπιήο θίλεζεο αλά 1 mm, κε εζση. δηάκεηξν 22
mm θαη 28 mm, θιεηδνύκελε κε δαθηύιην
πνιπαηζπιελίνπ 33.2.19 ΗΜΙΟΛΙΚH
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚH ΙΥΙΟΤ ΓΙΠΛΗ ΚΙΝΗΗ
ΥΧΡΙ ΣΙΜΔΝΣΟ ύζηεκα εκηνιηθήο
αξζξνπιαζηηθήο ηζρίνπ ρσξίο ηζηκέλην BIPOLAR, κε
κεξηαία πξόζεζε θσληθνύ ζρήκαηνο θαη δηπιή γσλία
ελζθήλσζεο πεξηθεξηθά, θαζώο θαη ηύπνο κε αθηηλσηή
δηαηνκή θαη πεξηθεξηθή ζρηζκή, κε δηπιή γεσκεηξία
θεληξηθά, ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κεγέζε κε δηπιό
offset ζε θάζε κέγεζνο, κε θαη ρσξίο επηθάιπςε ΗΑ ζην
πνξώδεο ηνπο. Κεθαιή κεηαιιηθή ζε δηακέηξνπο 22 mm
θαη 28 mm ζε πέληε (5) κήθε. Κεθαιή δηπιήο θίλεζεο
αλά 1 mm, κε εζση. δηάκεηξν 22 mm θαη 28 mm,
θιεηδνύκελε κε δαθηύιην πνιπαηζπιελίνπ. 33.3.11
ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΜΔ
ΣΙΜΔΝΣΟ ΤΣΗΜΑ ΗΜΙΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΜΔ
ΣΙΜΔΝΣΟ, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : ηπιεόο
θαηαγκάησλ αλαηνκηθόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην από
θξάκα ηηηαλίνπ, κε απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν , κε
θπιηλδξηθή δηαηνκή, κε 3 πηεξύγηα ζε αλαηνκηθή ζέζε
θεληξηθά, πεξηθεξηθά επηκήθε αύιαθεο, ζε δύν κήθε θαη
ηξείο δηακέηξνπο. Να δηαζέηεη ππνδνρή ηνπνζέηεζεο
κνζρεπκάησλ θαη νπέο ξακκάησλ. Κεθαιή βξαρηνλίνπ
από ρξώκην-θνβάιηην (CoCr), αλαηνκηθή, έθθεληξε, ζε 6
κεγέζε κε ηνπιαρηζηνλ ηξεηο επηινγέο ύςνπο. 33.3.12
ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΥΧΡΙ
ΣΙΜΔΝΣΟ ΤΣΗΜΑ ΗΜΙΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΥΧΡΙ
ΣΙΜΔΝΣΟ, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : ηπιεόο
γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην από θξάκα ηηηαλίνπ, κε
απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν , επζύο θαη θπιηλδξηθόο,

ζε κήθε από 95 mm έσο θαη 125mm ζε 6 δηακέηξνπο θαη
πεξηθεξηθά κε επηκήθε αύιαθεο. Η δηαηνκή ηνπ θεληξηθά
λα είλαη ηξαπεδνεηδήο. Πιάθα κεηαβνιώλ βξαρηνλίνπ κε
δπλαηόηεηα πεξηαγσγήο ±7,5ν θαη κε δύν εθθεληξόηεηεο
1,5 mm θαη 4,5 mm. Κεθαιή βξαρηνλίνπ από ρξώκηνθνβάιηην (CoCr), αλαηνκηθή, έθθεληξε ζε 6 κεγέζε κε
ηνπιαρηζηνλ ηξεηο επηινγέο ύςνπο. 33.4.117 ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΜΔ
ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΟΠΙΘΙΟΤ ΥΙΑΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ.
ύζηεκα νιηθήο αξζξνπιαζηηθήο γόλαηνο κε ηζηκέλην,
κε κεξηαία πξόζεζε από CoCr, ζπκκεηξηθή ζε 7 κεγέζε
θαη αζύκκεηξε ζε 14 κεγέζε, ζπκβαηή κόλν κε ην
αληίζηνηρν πνιπαηζπιέληό ηεο. Κλεκηαία πξόζεζε κε
θπιηλδξηθό ζηπιεό θαη πηεξύγηα ή/θαη επηκεθπλόκελν
ζηπιεό ηεηξάγσλεο δηαηνκήο. Δπίζεο πξόζεζε
εμνινθιήξνπ από πνιπαηζπιέλην. Έλζεην ρπηεπκέλν ζε
θαινύπη θαη crosslinked ζπκβαηό κόλν κε ην αληίζηνηρν
κεξηαίν, κε 3 επηινγέο νπίζζηαο θιίζεο . Δπηγνλαηίδα κε
1 θαη κε 3 ζηπιενύο θαζώο θαη ρσξίο ζηπιεό, ζε 6
κεγέζε αλά ηύπν. 33.4.149 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ
ΧΜΟΤ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά :
ηπιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην από θξάκα ηηηαλίνπ, κε
απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν , επζύο θαη θπιηλδξηθόο,
ζε κήθε από 95 mm έσο θαη 125mm ζε 6 δηακέηξνπο θαη
πεξηθεξηθά κε επηκήθε αύιαθεο. Η δηαηνκή ηνπ θεληξηθά
λα είλαη ηξαπεδνεηδήο.. Πιάθα κεηαβνιώλ βξαρηνλίνπ κε
δπλαηόηεηα πεξηαγσγήο ±7,5ν θαη κε δύν εθθεληξόηεηεο
1,5 mm θαη 4,5 mm. Κεθαιή βξαρηνλίνπ από ρξώκηνθνβάιηην (CoCr), αλαηνκηθή, έθθεληξε ζε 6 κεγέζε κε
ηνπιαρηζηνλ ηξεηο επηινγέο ύςνπο. Πξόζεζε σκνγιήλεο
αλαηνκηθή γηα ρξήζε κε ηζηκέλην, κε δύν αθηίλεο
θακππιόηεηαο alpha θαη beta, από πνιπαηζπιέλην
πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (UHMWPE) ρπηεπκέλν ζε
θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο 5mm θαη ζε 6 κεγέζε, κε
θαξίλα ή ζηπιενύο. 33.4.151 ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ ΤΣΗΜΑ
ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ
ΧΜΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ, κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά:
ηπιεόο γηα ρξήζε ρσξίο ηζηκέλην από θξάκα ηηηαλίνπ,
κε απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν , επζύο θαη
θπιηλδξηθόο, ζε κήθε από 95 mm έσο θαη 125mm ζε 6
δηακέηξνπο θαη πεξηθεξηθά κε επηκήθε αύιαθεο. Η
δηαηνκή ηνπ θεληξηθά λα είλαη ηξαπεδνεηδήο. Πιάθα
κεηαβνιώλ βξαρηνλίνπ κε δπλαηόηεηα πεξηαγσγήο ±7,5ν
θαη κε δύν εθθεληξόηεηεο 1,5 mm θαη 4,5 mm. Κεθαιή
βξαρηνλίνπ από ρξώκην-θνβάιηην (CoCr), αλαηνκηθή,
έθθεληξε ζε 6 κεγέζε κε ηνπιαρηζηνλ ηξεηο επηινγέο

ύςνπο. Πξόζεζε σκνγιήλεο αλαηνκηθή γηα ρξήζε κε
ηζηκέλην, κε δύν αθηίλεο θακππιόηεηαο alpha θαη beta,
από πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο
(UHMWPE) ρπηεπκέλν ζε θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο
5mm θαη ζε 6 κεγέζε, κε θαξίλα ή ζηπιενύο. 33.4.152
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΑΝΑΣΡΟΦΟΤ ΧΜΟΤ
ΥΧΡΙ ΣΙΜΔΝΣΟ ΤΣΗΜΑ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΑΝΑΣΡΟΦΗ
ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΓΙΑ ΥΡΗΗ ΥΧΡΙ ΣΙΜΔΝΣΟ, κε
ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά : ηπιεόο γηα ρξήζε ρσξίο
ηζηκέλην από θξάκα ηηηαλίνπ, κε απρελνβξαρηόληα γσλία
132,5ν , επζύο θαη θπιηλδξηθόο, ζε κήθε από 95 mm έσο
θαη 125mm ζε 6 δηακέηξνπο θαη πεξηθεξηθά κε επηκήθε
αύιαθεο. Η δηαηνκή ηνπ θεληξηθά λα είλαη ηξαπεδνεηδήο.
Πιάθα βξαρηνλίνπ ζε 4 κεγέζε +0, +5, +10 mm θαη
+15mm, πνπ λα δέρεηαη έλζεηα πνιπαηζπιελίνπ. Έλζεηα
βξαρηνλίνπ από πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο
(UHMWPE) ρπηεπκέλα ζε θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο
5mm, ζε 3 κεγέζε 38 mm, 42mm θαη 46mm θαη δύν ύςε
0 mm θαη 2,5 κκ. Πιάθα γιύλεο από θξάκα ηηηαλίνπ, κε
δηάηξεην θισβό βηνινγηθήο ζηήξημεο θαη 6 νπέο γηα
ζηαζεξνπνίεζε κε εηδηθεο ζπκπηεζηηθέο θαη
θιεηδνύκελεο βίδεο δηακέηξνπ 4,5 mm. Γιπλόζθαηξα ζε
3 κεγέζε 38, 42 θαη 46mm, πάρνπο από 23,1 mm έσο θαη
27,1 mm. 33.4.153 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ
ΑΝΑΣΡΟΦΟΤ ΧΜΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ ΤΣΗΜΑ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ
ΑΝΑΣΡΟΦΗ ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ, κε ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά: ηπιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην από
θξάκα ηηηαλίνπ, κε απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν ,
επζύο θαη θπιηλδξηθόο, ζε κήθε από 95 mm έσο θαη
125mm ζε 6 δηακέηξνπο θαη πεξηθεξηθά κε επηκήθε
αύιαθεο. Η δηαηνκή ηνπ θεληξηθά λα είλαη ηξαπεδνεηδήο.
Πιάθα βξαρηνλίνπ ζε 4 κεγέζε +0, +5, +10 mm θαη
+15mm, πνπ λα δέρεηαη έλζεηα πνιπαηζπιελίνπ. Έλζεηα
βξαρηνλίνπ από πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο
(UHMWPE) ρπηεπκέλα ζε θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο
5mm, ζε 3 κεγέζε 38 mm, 42mm θαη 46mm θαη δύν ύςε
0 mm θαη 2,5 κκ. Πιάθα γιύλεο από θξάκα ηηηαλίνπ, κε
δηάηξεην θισβό βηνινγηθήο ζηήξημεο θαη 6 νπέο γηα
ζηαζεξνπνίεζε κε εηδηθεο ζπκπηεζηηθέο θαη
θιεηδνύκελεο βίδεο δηακέηξνπ 4,5 mm. Γιπλόζθαηξα ζε
3 κεγέζε 38, 42 θαη 46mm, πάρνπο από 23,1 mm έσο θαη
27,1 mm. 33.4.154 ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ
ΤΣΗΜΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΑΝΑΣΟΜΙΚΗ
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΓΙΑ ΥΡΗΗ
ΜΔ ΣΙΜΔΝΣΟ, κε ηα παξαθάησ
ραξαθηεξηζηηθά:Μαθξύο ζηπιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην

από θξάκα ηηηαλίνπ κε απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν,
επζύο θαη θπιηλδξηθόο, ζε 3 κήθε από 175 mm έσο θαη
215 mm. Η δηαηνκή ηνπ θεληξηθά λα είλαη ηξαπεδνεηδήο.
Πιάθα κεηαβνιώλ βξαρηνλίνπ κε δπλαηόηεηα
πεξηαγσγήο ±7,5ν θαη κε δύν εθθεληξόηεηεο 1,5 mm θαη
4,5 mm. Κεθαιή βξαρηνλίνπ από ρξώκην-θνβάιηην
(CoCr), αλαηνκηθή, έθθεληξε ζε 6 κεγέζε κε
ηνπιαρηζηνλ ηξεηο επηινγέο ύςνπο. Πξόζεζε σκνγιήλεο
αλαηνκηθή γηα ρξήζε κε ηζηκέλην, κε δύν αθηίλεο
θακππιόηεηαο alpha θαη beta, από πνιπαηζπιέλην
πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (UHMWPE) ρπηεπκέλν ζε
θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο 5mm θαη ζε 6 κεγέζε, κε
θαξίλα ή ζηπιενύο. 33.4.156 ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ Μαθξύο
ηπιεόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην από θξάκα ηηηαλίνπ κε
απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν, επζύο θαη θπιηλδξηθόο,
ζε 3 κήθε από 175 mm έσο θαη 215 mm. Η δηαηνκή ηνπ
θεληξηθά λα είλαη ηξαπεδνεηδήο. Πιάθα βξαρηνλίνπ ζε 4
κεγέζε +0, +5, +10 mm θαη +15mm, πνπ λα δέρεηαη
έλζεηα πνιπαηζπιελίνπ. Έλζεηα βξαρηνλίνπ από
πνιπαηζπιέλην πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (UHMWPE)
ρπηεπκέλα ζε θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο 5mm, ζε 3
κεγέζε 38 mm, 42mm θαη 46mm θαη δύν ύςε 0 mm θαη
2,5 κκ. Πιάθα γιύλεο από θξάκα ηηηαλίνπ, κε δηάηξεην
θισβό βηνινγηθήο ζηήξημεο θαη 6 νπέο γηα
ζηαζεξνπνίεζε κε εηδηθεο ζπκπηεζηηθέο θαη
θιεηδνύκελεο βίδεο δηακέηξνπ 4,5 mm. Γιπλόζθαηξα ζε
3 κεγέζε 38, 42 θαη 46mm, πάρνπο από 23,1 mm έσο θαη
27,1 mm. 33.4.156 ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΧΜΟΤ ΤΒΡΙΓΙΟ Μαθξύο
ηπιεόο θαηαγκάησλ αλαηνκηθόο γηα ρξήζε κε ηζηκέλην
από θξάκα ηηηαλίνπ, κε απρελνβξαρηόληα γσλία 132,5ν ,
κε θπιηλδξηθή δηαηνκή, κε 3 πηεξύγηα ζε αλαηνκηθή ζέζε
θεληξηθά, πεξηθεξηθά επηκήθε αύιαθεο, κήθνο 200 mm
θαη δηάκεηξν 7,0 mm. Να δηαζέηεη ππνδνρή ηνπνζέηεζεο
κνζρεπκάησλ θαη νπέο ξακκάησλ. Πιάθα βξαρηνλίνπ
κεηαηξνπήο ζε αλάζηξνθε πνπ λα δέρεηαη έλζεηα
πνιπαηζπιελίνπ. Έλζεηα βξαρηνλίνπ από πνιπαηζπιέλην
πςεινύ κνξηαθνύ βάξνπο (UHMWPE) ρπηεπκέλα ζε
θαινύπη, ειαρίζηνπ πάρνπο 5mm, ζε 3 κεγέζε 38 mm,
42mm θαη 46mm θαη δύν ύςε 0 mm θαη 2,5 κκ. Πιάθα
γιύλεο από θξάκα ηηηαλίνπ, κε δηάηξεην θισβό
βηνινγηθήο ζηήξημεο θαη 6 νπέο γηα ζηαζεξνπνίεζε κε
εηδηθεο ζπκπηεζηηθέο θαη θιεηδνύκελεο βίδεο δηακέηξνπ
4,5 mm. Γιπλόζθαηξα ζε 3 κεγέζε 38, 42 θαη 46mm,
πάρνπο από 23,1 mm έσο θαη 27,1 mm. 33.5.54
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΜΟΝΟ ΚΔΦΑΛΗ BIPOLAR
Κεθαιή δηπιήο θίλεζεο αλά 1 mm, κε εζση. δηάκεηξν 22
mm θαη 28 mm, θιεηδνύκελε κε δαθηύιην

πνιπαηζπιελίνπ 33.5.63 Κιεηδνύκελεο βίδεο ηηηαλίνπ
θαζήισζεο εκθπηεπκάησλ αξζξνπιαζηηθώλ
Kιεηδνύκελεο ζπκπηεζηηθέο βίδεο ηηηαλίνπ, κε
θσδηθνπνίεζε ρξώκαηνο, δηακέηξνπ 4,5 ΜΜ, ζε
ηνπιάρηζηνλ 8 κήθε, γηα θαζήισζεο εκθπηεπκάησλ
αξζξνπιαζηηθώλ ώκνπ. 35.2.12 Δκθύηεπκα
απνθαηάζηαζεο νζηενρόλδξηλσλ ειιεηκκάησλ,
βηναπνξξνθήζηκν, πβξηδηθνύ ηύπνπ από θνιιαγόλν θαη
ζπλζεηηθά ππνθαηάζηαηα γηα αξζξνζθνπηθή εθαξκνγή.
ύζηεκα απνξξνθήζηκνπ ηξηζδηάζηαηνπ ηθξηώκαηνο από
πνιπγιπθνιηθό θαη παινπξνληθό νμύ, αξζξνζθνπηθήο
εθαξκνγήο ζε ρόλδξηλεο βιάβεο έθηαζεο έσο 2,5 cm2.
35.2.19 πλζεηηθό βηναπνξξνθήζηκν ηθξίσκα γηα
αλαθαηαζθεπή κελίζθνπ ζε αξζξνζθνπηθή ρξήζε.
πλζεηηθό απνξξνθήζηκν πνξώδεο ηθξίσκα κελίζθνπ κε
ζύζηαζε από πνιπνπξαηζάλε ηαηξηθήο εθαξκνγήο νξαηό
ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία, αξζξνζθνπηθήο εθαξκνγήο,
αλαηνκηθά ζρεδηαζκέλν γηα έζσ ή έμσ κελίζθν. 35.3.14
Πνιπαμνληθά θιεηδνύκελεο βίδεο, ζπκπηεζηηθέο όισλ
ησλ ηύπσλ ζε δηακέηξνπο από 2.0mm έσο 3.9mm από Ti
Βίδεο απηνθόπηνπζεο, θσληθέο, από θξάκα ηηηάληνπ, κε
απνζπώκελν νδεγό ηνπνζέηεζεο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ δύν
δηακέηξνπο 2,0 θαη 2,7mm. 35.3.19 Βίδεο, απινθόξεο,
απηνθόπηνπζεο, ζπκπηεζηηθέο όισλ ησλ ηύπσλ ζε
δηακέηξνπο από 2.0mm έσο 3.9mm, από Ti Απινθόξεο
βίδεο απηνζπκπίεδνπζεο, απηνθόπηνπζεο, δηπινύ
βήκαηνο ζπεηξώκαηνο, ηηηαλίνπ, δηακέηξνπ 3,2mm θαη
κήθε ηνπιάρηζηνλ από 10 – 32mm. 35.3.19 Βίδεο,
απινθόξεο, απηνθόπηνπζεο, ζπκπηεζηηθέο όισλ ησλ
ηύπσλ ζε δηακέηξνπο από 2.0mm έσο 3.9mm, από Ti
Βίδεο απηνθόπηνπζεο, θσληθέο, από θξάκα ηηηάληνπ, κε
απνζπώκελν νδεγό ηνπνζέηεζεο θαη ζε ηνπιάρηζηνλ δύν
δηακέηξνπο 2,0 θαη 2,7mm 35.6.1 Oιηζζαίλσλ ήινο
ηζρίνπ (δηαθόξνπ κήθνπο ) κε πιάθα 3 νπώλ ( δηαθόξσλ
γσληώλ) θαη βίδα ζπκπίεζεο ηνπ ήινπ γηα
δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ηζρίνπ (όιν ην set ) από
αλνμείδσην ράιπβα. Οιηζζαίλνληεο ζπκπηεζηηθνί ήινη
ηζρίνπ από S.S., κε καθξύ θαη θνληό barrel, ζε γσλίεο
125ν 130ν 135ν 140ν 145ν 150ν, κε νπέο από 2 έσο 3,
κε δπλαηόηεηα πξνζζήθεο πιάθαο ηξνραληήξα. 35.6.2
εκείσζε: εάλ ρξεζηκνπνηεζεί πιάθα πεξηζζνηέξσλ
νπώλ ηόηε ζα ρξεώλεηαη επηπιένλ αλά νπή εκεηώζε :
εάλ ρξεζηκνπνηεζεί πιάθα πεξηζζνηέξσλ νπώλ ηόηε ζα
ρξεώλεηαη επηπιένλ αλά νπή (νπέο από 4 έσο 22) 35.6.5
Oδεγόο γηα ηνλ νιηζζαίλνληα ήιν (δηθαηνινγείηαη κόλν
έλαο νδεγόο θάζε θνξά) Oδεγόο γηα ηνλ νιηζζαίλνληα
ήιν δηακέηξνπ 2,5 mm, κήθνπο 230 mm. 35.6.6
Οιηζζαίλσλ ήινο ηζρίνπ κόλνλ, όια ηα κήθε Οιηζζαίλσλ
ήινο ηζρίνπ από αλνμείδσην ράιπβα, ζε πνηθηιία

κεγεζώλ. 35.6.7 Βίδα ζπκπίεζεο ηνπ ήινπ κόλνλ Βίδα
ζπκπίεζεο νιηζζαίλνληνο ήινπ, από αλνμείδσην ράιπβα.
35.6.12 Πιήξεο ζύζηεκα νιηζζαίλνληνο ήινπ γηα
ππεξθνλδύιηα θαηάγκαηα, κε πιάθα * 6 νπώλ (90-95
κνηξώλ), ήιν θαη ζπκπηεζηηθή βίδα (νιόθιεξν ην ζεη)
πιελ βηδώλ θινηνύ από αλνμείδσην ράιπβα
Οιηζζαίλνληεο ζπκπηεζηηθνί ήινη θνλδύισλ θαη
νζηενηνκίαο από αλνμείδσην ράιπβα, κε θνληό barrel, ζε
γσλίεο 95ν κε νπέο από 4 έσο 22. 35.6.14 Δάλ
ρξεζηκνπνηεζεί πιάθα πεξηζζνηέξσλ νπώλ, επηπιένλ
ρξέσζε γηα θάζε νπή πέξαλ ησλ έμη Οιηζζαίλνληεο
ζπκπηεζηηθνί ήινη θνλδύισλ θαη νζηενηνκίαο από S.S.,
κε καθξύ θαη θνληό barrel, ζε γσλίεο 95ν κε νπέο από 7
έσο 22. 35.6.15 Οδεγόο γηα ηνλ νιηζζαίλνληα ήιν (αλά
νδεγό) Oδεγόο γηα ηνλ νιηζζαίλνληα ήιν δηακέηξνπ 2,5
mm, κήθνπο 230 mm. 35.6.16 Οιηζζαίλσλ ήινο γηα
ππεξθνλδύιηα θαηάγκαηα κόλνλ, όια ηα κήθε
Οιηζζαίλσλ ήινο ηζρίνπ από αλνμείδσην ράιπβα, ζε
πνηθηιία κεγεζώλ. 35.6.17 Βίδα ζπκπίεζεο ηνπ ήινπ
κόλνλ Βίδα ζπκπίεζεο νιηζζαίλνληνο ήινπ, από
αλνμείδσην ράιπβα. 35.7.5 Αγθξάθεο ζπκπηεζηηθέο,
όισλ ησλ ηύπσλ θαη ζρεκάησλ, από ρξώκην-θνβάιηην
Αγθξάθεο νζηενηνκίαο από Chrome Cobalt Molybden
ηύπνπ"Π" κε αθίδεο, θαη κε ζθαινπάηη ζηελέο θαη
πιαηηέο κε offset από 5 mm έσο 15 mm. Σα ζηειέρε λα
δηαζέηνπλ νδνληώζεηο. 35.8.4 Βξαρηόλην νζηό,
Κπθινηεξή Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε ζύζηεκα
ηκεκαηηθό (modular) κε ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό
πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε
θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο
πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη
θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ βεινλώλ θαη
ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα – παμηκάδη
ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε
δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.5
Βξαρηόλην νζηό, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε
δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ
πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί,
κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ
ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ
πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.

35.8.6 Βξαρηόλην νζηό, Τβξηδηαθά Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε κνλόπιεπξα
ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3)
κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο. Να δηαζέηνπλ
ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν πεξηζηξνθήο
θαζώο θαη ξάβδνπο δεκηνπξγίαο ηξηγώλσλ
ζηαζεξόηεηαο. Οη δαθηύιηνη λα είλαη έσο 360ν θαζώο θαη
άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber,
αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από
S.S. θαη από ηηηάλην. Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο
θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη
κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.6 Βξαρηόλην νζηό,
Τβξηδηαθά Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ,
κε ηκεκαηηθέο (modular) ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό
πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε
θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο
πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη
θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν
θαζώο θαη άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην
θαη από αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon
fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ,
από S.S. θαη από ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.17
Μεξηαίν νζηό, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο
(modular) ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon
fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο
βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν
όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο
ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο.
Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν θαζώο θαη άθξνπ πνδόο
κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί
, κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην.Γέρνληαη βειόλεο απηνθόπηνπζεο θαη
απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε
ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.17 Μεξηαίν νζηό, Κπθινηεξή
- δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε ζύζηεκα
ηκεκαηηθό (modular) κε ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό
πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε
θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο
πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη
θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ βεινλώλ θαη
ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα – παμηκάδη
ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε

δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.19
Μεξηαίν νζηό, Δπηκήθπλζεο Μνλόπιεπξν ζύζηεκα
επηκήθπλζεο θαη νζηενκεηαθνξάο νζηώλ απνηεινύκελν
από ζηδεξόδξνκν θαη θεθαιέο ζπγθξάηεζεο βεινλώλ
ειεγρόκελεο κεηαηόπηζεο. . Να δηαηίζεηαη ζε 3 κεγέζε.
35.8.20 Μεξηαίν νζηό, Σύπνπ Illizarof Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε
δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ
πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί,
κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ
ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ
πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.
35.8.21 Μεξηαίν νζηό, Τβξηδηαθά Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο
(modular) ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon
fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο
βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν
όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο
ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο.
Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν θαζώο θαη άθξνπ πνδόο
κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί
, κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο απηνθόπηνπζεο θαη
απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε
ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.24 Οζηνύλ θλήκεο,
Κπθινηεξή- δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο
πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular)
κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο
– δηαηαηήξεο. Να δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball
joints) 360ν πεξηζηξνθήο θαζώο θαη ξάβδνπο
δεκηνπξγίαο ηξηγώλσλ ζηαζεξόηεηαο. Η ζύζθημε ησλ
βεινλώλ θαη ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα
– παμηκάδη ζε θάζε θεθαιή. Οη δαθηύιηνη λα είλαη έσο
360ν θαζώο θαη άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από
ηηηάλην θαη από αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από
carbon fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή
ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.24
Οζηνύλ θλήκεο, Κπθινηεξή- δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο
(modular) ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon

fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο
βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν
όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο
ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο.
Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν θαζώο θαη άθξνπ πνδόο
κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί
, κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο απηνθόπηνπζεο θαη
απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε
ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.24 Οζηνύλ θλήκεο,
Κπθινηεξή- δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε
ζύζηεκα ηκεκαηηθό (modular) κε ξάβδνπο 11 mm, από
ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S.,
κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο
πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη
θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ βεινλώλ θαη
ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα – παμηκάδη
ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε
δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.25
Οζηνύλ θλήκεο. Δπηκήθπλζεο Μνλόπιεπξν ζύζηεκα
επηκήθπλζεο θαη νζηενκεηαθνξάο νζηώλ απνηεινύκελν
από ζηδεξόδξνκν θαη θεθαιέο ζπγθξάηεζεο βεινλώλ
ειεγρόκελεο κεηαηόπηζεο. . Να δηαηίζεηαη ζε 3 κεγέζε.
35.8.27 Οζηνύλ θλήκεο, Modular Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο κε κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular)
κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο
– δηαηαηήξεο. Να δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball
joints) 360ν πεξηζηξνθήο θαη θεθαιέο επζείεο, εγθάξζηαο
ηνπνζέηεζεο, πνδνθλεκηθήο θαζώο θαη πβξηδίνπ. Να
ππάξρεη κεραληζκόο απειεπζέξσζεο – δπλακνπνίεζεο
θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο
λα είλαη απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο,
παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο.
35.8.28 Οζηνύλ θλήκεο, Σύπνπ Illizarof Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε
δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ
πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί,
κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ
ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ
πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.
35.8.30 Οζηά ιεθάλεο, Ακθίπιεπξα Δμσηεξηθέο

νζηενζπλζέζεηο κε ζύζηεκα ηκεκαηηθό (modular) κε
ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη
κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε
δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη
γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο
δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ
βεινλώλ θαη ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα
– παμηκάδη ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ
κε δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.32 Οζηά
ιεθάλεο, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε κνλόπιεπξα
ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3)
κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο. Να δηαζέηνπλ
ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν πεξηζηξνθήο
θαζώο θαη ξάβδνπο δεκηνπξγίαο ηξηγώλσλ
ζηαζεξόηεηαο. Οη δαθηύιηνη λα είλαη έσο 360ν θαζώο θαη
άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber,
αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από
S.S. θαη από ηηηάλην. Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο
θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη
κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.32 Οζηά ιεθάλεο,
Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο
πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο (modular) ξάβδνπο 11
mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο
από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα
πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο
θαη θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν
θαζώο θαη άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην
θαη από αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon
fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ,
από S.S. θαη από ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.32 Οζηά
ιεθάλεο, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε
δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ
πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί,
κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ
ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ
πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.
35.8.38 Μηθξά νζηά, Δπηκήθπλζεο ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ

ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ΓΑΚΣΤΛΧΝ Να δηαζέηεη
πεξηζηξεθόκελεο θεθαιέο δηπιώλ παξάιιεισλ βεινλώλ
κε δπλαηόηεηα ζηαζεξνπνίεζεο ζε θάζε επίπεδν. Να
δηαζέηεη ζπλδεηηθέο ξάβδνπο από ηηηάλην θαη από carbon
fiber , κε ζπείξακα θαη ρσξίο. Να ππάξρεη εμάξηεκα
ζπκπίεζεο – δηάηαζεο. Να ππάξρεη έθδνζε distractor. Να
δηαζέηεη βειόλεο ζε δηακέηξνπο 0,9 έσο 1,5 mm. 35.8.43
Αξζξσζε αγθώλνο, Κπθινηεξή Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο κε ζύζηεκα ηκεκαηηθό (modular) κε
ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη
κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε
δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη
γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο
δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ
βεινλώλ θαη ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα
– παμηκάδη ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ
κε δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.44
Αξζξσζε αγθώλνο, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε κνλόπιεπξα
ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3)
κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο.Να δηαζέηνπλ
ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν πεξηζηξνθήο
θαζώο θαη ξάβδνπο δεκηνπξγίαο ηξηγώλσλ
ζηαζεξόηεηαο.Οη δαθηύιηνη λα είλαη έσο 360ν θαζώο θαη
άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber,
αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από
S.S. θαη από ηηηάλην.Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο
θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη
κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.44 Αξζξσζε αγθώλνο,
Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο
πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο (modular) ξάβδνπο 11
mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο
από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα
πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο
θαη θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν
θαζώο θαη άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην
θαη από αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon
fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ,
από S.S. θαη από ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.54
Αξζξσζε περενθαξπηθήο, Δπηκήθπλζεο ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ
ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ΠΗΥΔΟΚΑΡΠΙΚΗ Να είλαη
ειαθξηά, αθηηλνδηαπεξαηή, ζε πιήξεο ζεη κε ηα εξγαιεία

θαη πιηθά ηεο λα πξνζθέξεηαη απνζηεηξσκέλε , θαη λα
είλαη θαηαζθεπαζκέλε από ηηηάλην θαη αινπκίλην. Να
ππάξρεη δπλαηόηεηα ειεγρόκελεο θίλεζεο ηεο άξζξσζεο
κε ζθαηξηθό ζύλδεζκν θαη δεύηεξε άξζξσζε. Να
ππάξρεη κεραληζκόο ειεγρόκελεο δηάηαζεο – ζπκπίεζεο
θαζώο θαη ειεγρόκελεο ξαρηαίαο – παιακηαίαο
κεηαθίλεζεο. Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο ζε
δηακέηξνπο 2,7 έσο 3,2 mm θαη λα εθαξκόδνπλ είηε κε
ηε ρξήζε θξέδαο είηε ρσξίο. 35.8.56 Αξζξσζε
περενθαξπηθήο, Σύπνπ Illizarof Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε
δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ
πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί,
κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ
ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ
πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.
35.8.58 Αξζξσζε γόλαηνο, Ακθίπιεπξα Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο κε κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular)
κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο
– δηαηαηήξεο. Να δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball
joints) 360ν πεξηζηξνθήο θαη θεθαιέο επζείεο, εγθάξζηαο
ηνπνζέηεζεο, πνδνθλεκηθήο θαζώο θαη πβξηδίνπ. Να
ππάξρεη κεραληζκόο απειεπζέξσζεο – δπλακνπνίεζεο
θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο
λα είλαη απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο,
παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο.
35.8.60 Αξζξσζε γόλαηνο, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ
Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε
κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε
ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο.Να
δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν
πεξηζηξνθήο θαζώο θαη ξάβδνπο δεκηνπξγίαο ηξηγώλσλ
ζηαζεξόηεηαο.Οη δαθηύιηνη λα είλαη έσο 360ν θαζώο θαη
άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber,
αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από
S.S. θαη από ηηηάλην.Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο
θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη
κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.60 Αξζξσζε γόλαηνο,
Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο
πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο (modular) ξάβδνπο 11
mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο
από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα
πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο
θαη θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ βεινλώλ θαη

ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα – παμηκάδη
ζε θάζε θεθαιή. Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν θαζώο θαη
άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber,
αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από
S.S. θαη από ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο απηνθόπηνπζεο
θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη
κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.60 Αξζξσζε γόλαηνο,
Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε
ζύζηεκα ηκεκαηηθό (modular) κε ξάβδνπο 11 mm, από
ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S.,
κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο
πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη
θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο
γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ βεινλώλ θαη
ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα – παμηκάδη
ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ κε
δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.64
Αξζξσζε γόλαηνο, Σύπνπ Ιllizarof Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε
δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ
πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί,
κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ
ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από ηηηάλην. Να ππάξρεη
δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ
πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από
εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό.
35.8.65 Αξζξσζε ηζρίνπ, Γηα δηαηξνραληεξία θαηάγκαηα
Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά
(modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε ηξία (3) κεγέζε, κε
ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο. Να δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο
αξζξώζεηο (ball joints) 360ν πεξηζηξνθήο θαη θεθαιέο
επζείεο, εγθάξζηαο ηνπνζέηεζεο, πνδνθλεκηθήο θαζώο
θαη πβξηδίνπ. Να ππάξρεη κεραληζκόο απειεπζέξσζεο –
δπλακνπνίεζεο θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζαλ
πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο θαη
απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε
ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.67 Αξζξσζε ηζρίνπ, Γηα
αξζξνδηάηαζε ηζρίνπ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε
κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε
ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο.Να
δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν
πεξηζηξνθήο θαη θεθαιέο επζείεο, εγθάξζηαο
ηνπνζέηεζεο, πνδνθλεκηθήο θαζώο θαη πβξηδίνπ.Να
ππάξρεη κεραληζκόο απειεπζέξσζεο – δπλακνπνίεζεο

θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζαλ πβξίδην.Οη βειόλεο
λα είλαη απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο,
παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο.
35.8.68 ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΠΙΜΗΚΤΝΗ Μνλόπιεπξν
ζύζηεκα επηκήθπλζεο θαη νζηενκεηαθνξάο νζηώλ
απνηεινύκελν από ζηδεξόδξνκν θαη θεθαιέο
ζπγθξάηεζεο βεινλώλ ειεγρόκελεο κεηαηόπηζεο. . Να
δηαηίζεηαη ζε 3 κεγέζε. 35.8.69 Αξζξσζε πνδνθλεκηθήο,
Δηεξόπιεπξα Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο κε
κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε
ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο. Να
δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν
πεξηζηξνθήο θαη θεθαιέο επζείεο, εγθάξζηαο
ηνπνζέηεζεο, πνδνθλεκηθήο θαζώο θαη πβξηδίνπ. Να
ππάξρεη κεραληζκόο απειεπζέξσζεο – δπλακνπνίεζεο
θαη δπλαηόηεηα εθαξκνγήο ηεο ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο
λα είλαη απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο,
παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο.
35.8.71 Αξζξσζε πνδνθλεκηθήο, Κπθινηεξή Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο κε ζύζηεκα ηκεκαηηθό (modular) κε
ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon fiber), θαη
κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο βεινλώλ κε
δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν όπσο θαη
γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο ξάβδσλ κε ίδηεο
δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο. Η ζύζθημε ησλ
βεινλώλ θαη ξάβδσλ λα γίλεηαη από κία αλεμάξηεηε βίδα
– παμηκάδη ζε θάζε θεθαιή. Να κπνξνύλ λα ζπλδεζνύλ
κε δαθηπιίνπο ηύπνπ ILIZAROV ώζηε λα κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ ζαλ πβξίδην. Οη βειόλεο λα είλαη
απηνθόπηνπζεο θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ
ζπεηξάκαηνο θαη κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.72
Αξζξσζε πνδνθλεκηθήο, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ
Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε
κνλόπιεπξα ηκεκαηηθά (modular) κεηαιιηθά ζώκαηα, ζε
ηξία (3) κεγέζε, κε ζπκπηεζηήξεο – δηαηαηήξεο. Να
δηαζέηνπλ ζθαηξηθέο αξζξώζεηο (ball joints) 360ν
πεξηζηξνθήο θαζώο θαη ξάβδνπο δεκηνπξγίαο ηξηγώλσλ
ζηαζεξόηεηαο. Οη δαθηύιηνη λα είλαη έσο 360ν θαζώο θαη
άθξνπ πνδόο κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber,
αθηηλνδηαπεξαηνί , κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από
S.S. θαη από ηηηάλην. Οη βειόλεο λα είλαη απηνθόπηνπζεο
θαη απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη
κε ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.72 Αξζξσζε
πνδνθλεκηθήο, Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο
νζηενζπλζέζεηο πβξηδηθνύ ηύπνπ, κε ηκεκαηηθέο
(modular) ξάβδνπο 11 mm, από ζπλζεηηθό πιηθό (carbon
fiber), θαη κεηαιιηθέο από S.S., κε θεθαιέο ζύλδεζεο
βεινλώλ κε δπλαηόηεηα πιήξνπο πεξηζηξνθήο 360ν

όπσο θαη γσλίσζεο, θαζώο θαη θεθαιέο ζύλδεζεο
ξάβδσλ κε ίδηεο δπλαηόηεηεο γσλίσζεο θαη πεξηζηξνθήο.
Οη δαθηύιηνη είλαη έσο 360ν θαζώο θαη άθξνπ πνδόο
κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην θαη από αινπκίλην,
θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber, αθηηλνδηαπεξαηνί
, κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Γέρνληαη βειόλεο απηνθόπηνπζεο θαη
απηνηξππαλνύκελεο, παξάιιεινπ ζπεηξάκαηνο θαη κε
ζπλδεηηθό ηύπνπ Α.Ο. 35.8.72 Αξζξσζε πνδνθλεκηθήο,
Κπθινηεξή - δαθηπιίσλ Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο
θπθιηθνύ ηύπνπ ILIZAROV, κε δαθηπιίνπο από 90ν έσο
θαη 360ν θαζώο θαη άθξνπ πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S.,
από ηηηάλην, από αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από
carbon fiber αθηηλνδηαπεξαηνί, κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο
εθαξκνγήο, κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη
από ηηηάλην. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο
αλάηαμεο θαη δηόξζσζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο
πνπ δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από εηζαγσγή δεδνκέλσλ
αλάινγα κε ην θάζε πεξηζηαηηθό. 35.8.77 ύζηεκα ηύπνπ
ILIZAROV γηα βξαρηόλην νζηό, κε θαζνδήγεζε ηεο
αλάηαμεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή. Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ
ILIZAROV, κε δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο
θαη άθξνπ πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber
αθηηλνδηαπεξαηνί, κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο,
κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο
θαη δηόξζσζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ
δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα
κε ην θάζε πεξηζηαηηθό. 35.8.78 ύζηεκα ηύπνπ
ILIZAROV γηα κεξηαίν νζηό, κε θαζνδήγεζε ηεο
αλάηαμεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή. Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ
ILIZAROV, κε δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο
θαη άθξνπ πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber
αθηηλνδηαπεξαηνί, κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο,
κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο
θαη δηόξζσζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ
δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα
κε ην θάζε πεξηζηαηηθό. 35.8.79 ύζηεκα ηύπνπ
ILIZAROV γηα νζηό θλήκεο, κε θαζνδήγεζε ηεο
αλάηαμεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή. Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ
ILIZAROV, κε δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο
θαη άθξνπ πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber

αθηηλνδηαπεξαηνί, κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο,
κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο
θαη δηόξζσζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ
δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα
κε ην θάζε πεξηζηαηηθό. 35.8.80 ύζηεκα ηύπνπ
ILIZAROV γηα άξζξσζε πνδνθλεκηθήο κε θαζνδήγεζε
ηεο αλάηαμεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ειεθηξνληθνύ
ππνινγηζηή. Δμσηεξηθέο νζηενζπλζέζεηο θπθιηθνύ ηύπνπ
ILIZAROV, κε δαθηπιίνπο από 90ν έσο θαη 360ν θαζώο
θαη άθξνπ πνδόο, κεηαιιηθνί από S.S., από ηηηάλην, από
αινπκίλην, θαζώο θαη ζπλζεηηθνί από carbon fiber
αθηηλνδηαπεξαηνί, κε δπλαηόηεηα εμάπνδεο εθαξκνγήο,
κε ρξήζε βεινλώλ ή ζπξκάησλ, από S.S. θαη από
ηηηάλην. Να ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηεο αλάηαμεο
θαη δηόξζσζεο κέζσ πξνγξάκκαηνο ππόδεημεο πνπ
δεκηνπξγεί Η/Τ κεηά από εηζαγσγή δεδνκέλσλ αλάινγα
κε ην θάζε πεξηζηαηηθό. 35.8.89 Βειόλεο εμσηεξηθήο
νζενζύλζεζεο απνζηεηξσκέλεο, δηαθόξσλ δηαζηάζεσλ
θαη ηύπσλ. Βειόλεο εμσηεξηθήο νζηενζπλζεζεο
απνζηεηξσκέλεο απηνθόπηνπζεο ζε δηακέηξνπο 2,7 mm
θαη 3,2 mm . 40.7.44 Γηάθνξνη ελδνκπειηθνί ήινη, Ηινη
απηό-εθπηπζζόκελνη Δλδνκπειηθνί ήινη απινθόξνη
απηνεθπηπζζόκελνη κε δπλαηόηεηα εζσηεξηθήο
νιίζζεζεο. 40.7.45 Γηάθνξνη ελδνκπειηθνί ήινη,
Δλδνκπειηθνί ήινη γηα παηδηά Δύθακπηνη ελδνκπειηθνί
ήινη ηηηαλίνπ ζε δηακέηξνπο από 2 έσο 6mm αλά 0,5
mm, κε θσδηθνπνίεζε ρξώκαηνο. 40.7.56 Βίδεο ήισλ
S.S. Βίδεο ελδνκπειηθώλ ήισλ, λα είλαη νιηθνύ
ζπεηξάκαηνο από αλνμείδσην ράιπβα, ζε δηακέηξνπο από
4,5 ΜΜ έσο 6,0 ΜΜ, ζε πνηθηιία κεγεζώλ. 40.7.63
Δλδνκπειηθνί ήινη κε δπλαηόηεηα πεξηθεξηθήο
ζθόπεπζεο κε εμσηεξηθό νδεγό Δλδνκπειηθνί ήινη
κεξνύ από S.S. κεγάιεο αληνρήο αζθαιηδόκελνη κε
απηνθόπηνπζεο βίδεο νιηθνύ ζπεηξάκαηνο κίαο δηαγώληαο
θεληξηθά θαη έσο 2 εγθάξζηεο πεξηθεξηθά, απινθόξνη
θιεηζηήο δηαηνκήο θαη ηξηθπινεηδνύο πξνθίι, κε ρξήζε ή
ρσξίο εύθακπησλ μέζηξσλ (unreamed) γηα ηε δηαηήξεζε
ηεο ελδαπιηθήο αηκάησζεο ζε δηακέηξνπο 8 έσο 15 mm
θαη ζε κήθε 24 έσο 50 cm, πξνζζηνπίζζηαο θπξηόηεηαο
παξόκνηαο κε απηή ηνπ κεξηαίνπ νζηνύ, κε δπλαηόηεηα
ρξήζεο ζηαζεξνύ εμσηεξηθνύ νδεγνύ κε ζύζηεκα
αθξηβείαο γηα ηε ζθόπεπζε ησλ θεληξηθώλ θαη
πεξηθεξηθώλ βηδώλ αζθάιηζεο, κε δπλαηόηεηα ρξήζεο
ηνπ ίδηνπ ήινπ θαη ζε δεμί θαη ζε αξηζηεξό κεξηαίν θαη
κε ηάπα ήινπ. 40.7.63 Δλδνκπειηθνί ήινη κε δπλαηόηεηα
πεξηθεξηθήο ζθόπεπζεο κε εμσηεξηθό νδεγό
Δλδνκπειηθνί ήινη θλήκεο από S.S. κεγάιεο αληνρήο
αζθαιηδόκελνη κε απηνθόπηνπζεο βίδεο νιηθνύ

ζπεηξάκαηνο, απινθόξνη, θιεηζηήο δηαηνκήο θαη
ηξηθπινεηδνύο πξνθίι κε ρξήζε ή ρσξίο εύθακπησλ
μέζηξσλ (unreamed) γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ελδαπιηθήο
αηκάησζεο ζε δηακέηξνπο 8 έσο 14 mm θαη ζε κήθε 27
έσο 44 cm, κε θεληξηθή θάκςε 15ν θαη πεξηθεξηθή
θάκςε 3ν γηα απόιπηα αλαηνκηθή εθαξκνγή, κε
δπλαηόηεηα ρξήζεο ζηαζεξνύ εμσηεξηθνύ νδεγνύ κε
ζύζηεκα αθξηβείαο γηα ηε ζθόπεπζε ησλ θεληξηθώλ θαη
πεξηθεξηθώλ βηδώλ αζθάιηζεο θαη κε ηάπα ήινπ. 40.8.16
ύζηεκα αλάδεπζεο αθξπιηθνύ ηζηκέληνπ ύζηεκα
αλάδεπζεο ηζηκέληνπ ζε θελό αέξνο πίεζεο 550mmHg,
έθθεληξεο πεξηζηξνθήο, ζε δύν ηύπνπο α) κπσι β) κπσι
κε ζύξηγγα έγρπζεο θαη θίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα.
40.8.17 ύζηεκα αλάδεπζεο θαη έγρπζεο ηζηκέληνπ ζε
θελό αέξνο ύζηεκα αλάδεπζεο ζε θελό αέξνο πίεζεο
550mmHg, έθθεληξεο πεξηζηξνθήο θαη έγρπζεο
ηζηκέληνπ, ζε δύν ηύπνπο α) ζύξηγγαο θαη β) ζύξηγγαο κε
κπσι αλάδεπζεο θαη κε θίιηξν ελεξγνύ άλζξαθα.
40.8.30 ΚΙΣ ΤΛΛΟΓΗ ΟΣΙΚΟΤ
ΜΟΥΔΤΜΑΣΟ ύζηεκα θπιηλδξηθώλ μέζηξσλ γηα
ζπιινγή νζηηθνύ κνζρεύκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 4
δηακέηξνπο κε ζύζηεκα ηαρείαο αζθάιηζεο θαη
απαζθάιηζεο. 40.8.79 Φξέδεο βαζκνλνκεκέλεο, γηα
βίδεο νζηενζύλζεζεο Φξέδεο βαζκνλνκεκέλεο, γηα βίδεο
νζηενζύλζεζεο 40.8.80 Φξέδεο βαζκνλνκεκέλεο
απινθόξεο, γηα βίδεο νζηενζύλζεζεο έσο 3,9mm Φξέδεο
βαζκνλνκεκέλεο απινθόξεο, γηα βίδεο νζηενζύλζεζεο
,ζε πνηθηιία κεγεζώλ. 40.8.86 εη θαζαξηζκνύ κεξηαίνπ
απινύ κε ηακπόλ επηπσκαηηζκνύ, βνύξηζα θαζαξηζκνύ,
δύν θνριηάξηα θαη πώκα κεξηαίνπ απινύ. εη
θαζαξηζκνύ κεξηαίνπ απινύ κε ηακπόλ αλαξξόθεζεο,
βνύξηζα θαζαξηζκνύ, δύν θνριηάξηα θαη ηξία (3)
πώκαηα κεξηαίνπ απινύ. 40.8.107 SPACER
ΣΙΜΔΝΣΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΘΔΧΡΗΗ ΟΛΙΚΗ
ΑΡΘΟΠΛΑΣΙΚΗ ΓΟΝΑΣΟ ΜΔ ΑΝΣΙΒΙΧΣΙΚΟ
Να δηαηίζεηαη ηνπιάρηζηνλ ζε 2 κεγέζε αλαηνκηθά, από
ηζηκέλην πεξηέρνλ γεληακηθίλε θαη λα ζπλνδεύεηαη από
κεηαιιηθά δνθηκαζηηθά. 40.8.112 Φξέδεο όισλ ησλ
εηδώλ γηα βίδεο ελδνκπειηθώλ ήισλ Φξέδεο όισλ ησλ
εηδώλ γηα βίδεο ελδνκπειηθώλ ήισλ 40.9.7 Πιάθεο
επηκεθύλζεηο (Lengthening plates), ζηελέο θαη θαξδεηέο
ηύπνπ Α.Ο από αλνμείδσην ράιπβα Πιάθεο επηκήθπλζεο
ζηελέο θαξδηέο κε νπέο ζηνλ άμνλα από 8 έσο 10 νπώλ,
από αλνμείδσην ράιπβα. 40.9.15 Πιάθεο ζε ζρήκα
θνπηαιηνύ (spoon plate), ηύπνπ Α.Ο., πάρνπο 2 ΜΜ
πεξίπνπ, από 5 έσο 8 νπώλ πεξίπνπ από αλνμείδσην
ράιπβα Πιάθεο θνπηαινεηδείο (spoon) θλήκεο, ηύπνπ
Α.Ο. από αλνμείδσην ράύβα, κε νπέο ζηνλ άμνλα από 5
έσο 6 40.9.21 Πιάθεο cobra head, Α.Ο πάρνπο 5 ΜΜ

ησλ 7-11 νπώλ από αλνμείδσην ράιπβα πνπ λα δέρνληαη
βίδεο Cortical κε εμαγσληθή θεθαιή δηακέηξνπ 4,5 ΜΜ
θαη cancellous 6,5 ΜΜ ζε πιήξε ζεηξά κεγεζώλ από
αλνμείδσην ράιπβα Πιάθεο αξζξόδεζεο ηζρίνπ (cobra)
απηνζπκπηέδνπζεο DCP, ηύπνπ Α.Ο. από αλνμείδσην
ριπβα, κε νπέο ζηνλ άμνλα από 8 έσο 11 40.10.26
Πιάθεο θιεηδνύκελεο κηθξώλ θαηαγκάησλ
αλαθαηαζθεπήο από θξάκα Ti πνπ λα δέρνληαη βίδεο
όισλ ησλ ηύπσλ θαη κεγεζώλ Δηδηθέο θιεηδνύκελεο
πιάθεο, αλαθαηαζθεπήο, επζείεο ή πξνθπξησκέλεο, 4 έσο
14 νπώλ, κε εηδηθή ζρεδίαζε κεησκέλεο επαθήο κε ην
νζηνύλ. Οη νπέο λα δηαζέηνπλ εηδηθό δηακνξθώζηκν
ζπείξακα πνπ λα ζπλεξγάδεηαη κε εηδηθέο αληίζηνηρεο
θιεηδνύκελεο βίδεο, πνιπθαηεπζπληηθήο εθαξκνγήο,
δηακέηξνπ 3,5 – 4,0 mm. Να ππάξρεη δηαζέζηκε θαη
ζεηξά βηδώλ θιαζηθήο ζπκπίεζεο κε δπλαηόηεηα
εθαξκνγήο ζηηο ίδηεο νπέο. 40.10.33 Πιάθεο
θιεηδνύκελεο κηθξώλ θαηαγκάησλ θιείδαο από θξάκα Ti
πνπ λα δέρνληαη βίδεο όισλ ησλ ηύπσλ θαη κεγεζώλ
Δηδηθέο πιάθεο γηα ηελ θιείδα, αλαηνκηθέο,
πξνθπξησκέλεο . Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ηηηάλην
θαη λα δέρνληαη βίδεο δηακέηξνπ 3,5 mm θαη 4,0 mm
απιέο θαη θιεηδνύκελεο ρακεινύ πξνθίι θεθαιήο.
40.10.34 Πιάθεο θιεηδνύκελεο κηθξώλ θαηαγκάησλ
θνξνλνεηδνύο απόθπζεοαπό θξάκα Ti πνπ λα δέρνληαη
βίδεο όισλ ησλ ηύπσλ θαη κεγεζώλ Δηδηθέο πιάθεο γηα
ηελ θνξσλνεηδή απόθπζε, αλαηνκηθέο, πξνθπξησκέλεο.
Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ηηηάλην θαη λα δέρνληαη
βίδεο δηακέηξνπ 3,5 mm θαη 4,0 mm απιέο θαη
θιεηδνύκελεο ρακεινύ πξνθίι θεθαιήο..

