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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΣΤΟΥΝ ΚΝΗΜΗΣ 

Να διατίθενται συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για το οστούν της κμήμης 

στους πιο κάτω τύπους: 

i.            Οστό Κνήμης, Κυκλοτερή Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 

έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από 

ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές 

βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση 

βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης 

ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

ii.            Οστό Κνήμης, Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που να 

διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα συγκράτησης 

βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με 

δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα εξειδικευμένα για 

μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και καταγμάτων 

κονδύλων και πλατώ. 

iii.            Οστό Κνήμης, Υβριδικού τύπου αποτελούμενη από α) Κυκλοτερή 

Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από 

ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν 

παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα 

εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα 

ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, 

χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. β) Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε τρία 

μεγέθη, και αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα 

που να διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα 

συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το 

κεντρικό τμήμα. 

iv.            Οστό Κνήμης, Modular. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να αποτελείται 

από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα και δύο ακραία τμήματα 

συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το 

κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα 

εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και 

καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 

v.            Οστό Κνήμης, Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, 

μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό 

ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και 

με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με 



δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω 

προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 

Να διατίθενται συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για την άρθρωση της 

πηχεοκαρπικής στους πιο κάτω τύπους: 

i.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Κυκλοτερή-Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με 

δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, 

καθώς και από ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές 

βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση 

βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης 

ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

ii.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Υβριδικού τύπου αποτελούμενη από α) 

Κυκλοτερή Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, 

μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό 

ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και 

με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω 

προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. β) Επιμήκυνσης. 

Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού 

τύπου με κεντρικό σώμα που να διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. 

iii.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε δύο μεγέθη, και 

να αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που 

διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα συγκράτησης 

βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με 

δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα εξειδικευμένα για 

μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και καταγμάτων 

κονδύλων και πλατώ. 

iv.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Modular. Να διατίθεται σε δύο μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων 

με τμήματα εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια 

κατάγματα, και καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 

Να διατίθενται συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για την άρθρωση της 

πηχεοκαρπικής στους πιο κάτω τύπους: 



i.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Κυκλοτερή-Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με 

δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, 

καθώς και από ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές 

βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση 

βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης 

ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

ii.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Υβριδικού τύπου αποτελούμενη από α) 

Κυκλοτερή Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, 

μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό 

ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και 

με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω 

προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. β) Επιμήκυνσης. 

Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού 

τύπου με κεντρικό σώμα που να διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. 

iii.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε δύο μεγέθη, και 

να αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που 

διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα συγκράτησης 

βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με 

δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα εξειδικευμένα για 

μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και καταγμάτων 

κονδύλων και πλατώ. 

iv.            Άρθρωση Πηχεοκαρπικής, Modular. Να διατίθεται σε δύο μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων 

με τμήματα εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια 

κατάγματα, και καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

Μηριαίο οστούν, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Τi, 

Ανατομικός, κοντός (έως 220 mm 

Ήλος τιτανίου για διατροχαντήρια, περιτροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα 

του μηριαίου οστού, τύπου G-nail (Gamma Nail), με κεφαλική βίδα και δυνατότητα 

στατικής και δυναμικής ασφάλισης στο περιφερικό τμήμα του ήλου. 

Το σύστημα να διαθέτει ήλους κοντούς (Short) διαμέτρου 9mm, 10mm & 11mm σε  

μεγέθη 180mm, 200mm & 220mm και σε δύο γωνίες 125⁰ και 130⁰. 

Να διατίθενται, κατ’ επιλογήν, πώματα ασφάλισης για τους ενδομυελικούς ήλους & 

τους  κεφαλικούς/συμπιεστικούς ήλους. 

Οι περιφερικές βίδες κλειδώματος των ήλων είναι διαμέτρου 4,8mm & μήκους από 

26mm έως & 90mm. Η εφαρμογή των περιφερικών βιδών γίνεται με την βοήθεια 

εξωτερικού οδηγού, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο μη αναγκαία την χρήση 

ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-Arm). 

Διατίθενται μαζί με τη σειρά εργαλείων : εύκαμπτα γλύφανα (reamers), βελόνες-

οδηγοί, ελαίες-οδηγοί 650mm, και κατάλληλες φρέζες, για την εφαρμογή του υλικού. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

Μηριαίο οστούν, Κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα Τi, 

Ανατομικός, κοντός (έως 220 mm 

Ήλος τιτανίου για διατροχαντήρια, περιτροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγματα 

του μηριαίου οστού, τύπου G-nail (Gamma Nail), με κεφαλική βίδα και δυνατότητα 

στατικής και δυναμικής ασφάλισης στο περιφερικό τμήμα του ήλου. 

Το σύστημα να διαθέτει ήλους κοντούς (Short) διαμέτρου 9mm, 10mm & 11mm σε  

μεγέθη 180mm, 200mm & 220mm και σε δύο γωνίες 125⁰ και 130⁰. 

Να διατίθενται, κατ’ επιλογήν, πώματα ασφάλισης για τους ενδομυελικούς ήλους & 

τους  κεφαλικούς/συμπιεστικούς ήλους. 

Οι περιφερικές βίδες κλειδώματος των ήλων είναι διαμέτρου 4,8mm & μήκους από 

26mm έως & 90mm. Η εφαρμογή των περιφερικών βιδών γίνεται με την βοήθεια 

εξωτερικού οδηγού, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο μη αναγκαία την χρήση 

ακτινοσκοπικού μηχανήματος (C-Arm). 

Διατίθενται μαζί με τη σειρά εργαλείων : εύκαμπτα γλύφανα (reamers), βελόνες-

οδηγοί, ελαίες-οδηγοί 650mm, και κατάλληλες φρέζες, για την εφαρμογή του υλικού. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί στην παρακάτω προδιαγραφή: 

 

… Κλειδούμενες πλάκες ανατομικές (Left – Right) για υπερκονδύλια κατάγματα από 

ανοδιωμένο τιτάνιο ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ, με δυνατότητα τοποθέτησης… 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί στην παρακάτω προδιαγραφή: 

 

… Κλειδούμενες πλάκες ευθείες στενές για κατάγματα διάφυσης από ανοδιωμένο 

τιτάνιο ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ, με δυνατότητα τοποθέτησης… 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί στην παρακάτω προδιαγραφή: 

 

… Κλειδούμενες πλάκες ανατομικές για κατάγματα κάτω περατος κνήμης – pilon 

από ανοδιωμένο 

τιτάνιο ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΟΔΙΩΜΕΝΟ… 

 

Όνομα OPTIMUM ORTHOPEDICS A.E. Email m.marasglou@optimum-ortho.gr

 Άρθρο ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ημ/νία 05/04/2019OPTIMUM ORTHOPEDICS A.E. 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ 

Α.Φ.Μ. 998280573 – ΔΥΟ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΡΟΣΟΥ 10 – Τ.Κ. 145 64 - Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ 

ΤΗΛ. 210-2801050 – FAX. 210-2801262 

Email : m.marasoglou@optimum-ortho.gr 

 



ΘΕΜΑ : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ / 2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ CPV: 33141700-7. 

ΣΧΟΛΙΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

Ν. Κηφισιά 5/4/2019 

  

 

Κύριοι, 

 

Παρακαλούμε όπως λάβετε  υπ΄ όψη σας τις κάτωθι προδιαγραφές, οι οποίες 

αφορούν υλικά τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην προαναφερόμενη 

διαβούλευση. 

 

17.1.17 ΠΡΙΟΝΑΚΙΑ GIGLI 40mm 

Σύρμα - πριόνι  GIGLI   

  

33.1.2.4. Πρόθεση αντικατάστασης κεφαλής κερκίδας Modular από στερεό 

άνθρακα σε ποικιλία μεγεθών χωρίς τσιμέντο  

Πρόθεση αποκατάστασης κεφαλής κερκίδας, συναρμολογούμενου τύπου, από ίνες 

ανθρακονήματος  και τιτάνιο, με τμηματικό αυχένα σε τουλάχιστον τέσσερα μήκη 

και διαφυσιακό τμήμα σε τουλάχιστον τέσσερις διαμέτρους  

  

33.2.18 ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ  

Σύστημα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου με τσιμέντο BIPOLAR, με μηριαία 

πρόθεση κωνικού σχήματος με επιμήκεις αύλακες και φλάντζα συμπίεσης του 

τσιμέντου, με κολάρο και επικεντρωτήρα, τετράπλευρης διατομής περιφερικά, σε 

τουλάχιστον οκτώ (8) 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  

  

33.2.19 ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 

ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  

Σύστημα ημιολικής αρθροπλαστικής ισχίου χωρίς τσιμέντο BIPOLAR, με μηριαία 

πρόθεση κωνικού σχήματος  και 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 σε κάθε μέγεθος, με και χωρίς 

επικάλυψη ΗΑ στο πορώδες τους. 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.  

 

  

33.3.11 ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Στυλεός καταγμάτων ανατομικός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με 

αυχενοβραχιόνια γωνία 132,5ο , με κυλινδρική διατομή, με 3 πτερύγια σε ανατομική 

θέση κεντρικά, περιφερικά επιμήκη αύλακες, σε δύο μήκη και τρείς διαμέτρους. Να 

διαθέτει υποδοχή τοποθέτησης μοσχευμάτων και οπές ραμμάτων. Κεφαλή βραχιονίου 



από χρώμιο-κοβάλτιο (CoCr), ανατομική, έκκεντρη, σε 6 μεγέθη με τουλαχιστον 

τρεις επιλογές ύψους. 

"  

  

33.3.12 ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΜΙΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Στυλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με αυχενοβραχιόνια γωνία 

132,5ο , ευθύς και κυλινδρικός, σε μήκη από 95 mm έως και 125mm σε 6 διαμέτρους 

και περιφερικά  με επιμήκη αύλακες. Η διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής. 

Πλάκα μεταβολών βραχιονίου με δυνατότητα περιαγωγής ±7,5ο και με δύο 

εκκεντρότητες 1,5 mm και 4,5 mm. Κεφαλή βραχιονίου από χρώμιο-κοβάλτιο 

(CoCr), ανατομική, έκκεντρη σε 6 μεγέθη με τουλαχιστον τρεις επιλογές ύψους. 

"  

  

33.4.117 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ. 

Σύστημα ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με τσιμέντο, με μηριαία πρόθεση από 

CoCr, συμμετρική σε 7 μεγέθη και ασύμμετρη σε 14 μεγέθη, συμβατή μόνο με το 

αντίστοιχο πολυαιθυλένιό της. 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, με 3 επιλογές οπίσθιας κλίσης . Επιγονατίδα με 1 και με 3 

στυλεούς καθώς και χωρίς στυλεό, σε 6 μεγέθη ανά τύπο.  

  

33.4.149 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ  

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ 

ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

Στυλεός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με αυχενοβραχιόνια γωνία 

132,5ο , ευθύς και κυλινδρικός, σε μήκη από 95 mm έως και 125mm σε 6 διαμέτρους 

και περιφερικά  με επιμήκη αύλακες. Η διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής.. 

Πλάκα μεταβολών βραχιονίου με δυνατότητα περιαγωγής ±7,5ο και με δύο 

εκκεντρότητες 1,5 mm και 4,5 mm. Κεφαλή βραχιονίου από χρώμιο-κοβάλτιο 

(CoCr), ανατομική, έκκεντρη σε 6 μεγέθη με τουλαχιστον τρεις επιλογές ύψους. 

Πρόθεση ωμογλήνης ανατομική για χρήση με τσιμέντο, με δύο ακτίνες καμπυλότητας 

alpha και beta, από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) χυτευμένο 

σε καλούπι, ελαχίστου πάχους 5mm και σε 6 μεγέθη, με καρίνα ή στυλεούς. 

"  

  

33.4.151 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ  

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ, με 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Στυλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με αυχενοβραχιόνια γωνία 

132,5ο , ευθύς και κυλινδρικός, σε μήκη από 95 mm έως και 125mm σε 6 διαμέτρους 

και περιφερικά  με επιμήκη αύλακες. Η διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής. 

Πλάκα μεταβολών βραχιονίου με δυνατότητα περιαγωγής ±7,5ο και με δύο 

εκκεντρότητες 1,5 mm και 4,5 mm. Κεφαλή βραχιονίου από χρώμιο-κοβάλτιο 

(CoCr), ανατομική, έκκεντρη σε 6 μεγέθη με τουλαχιστον τρεις επιλογές ύψους. 

Πρόθεση ωμογλήνης ανατομική για χρήση με τσιμέντο, με δύο ακτίνες καμπυλότητας 



alpha και beta, από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) χυτευμένο 

σε καλούπι, ελαχίστου πάχους 5mm και σε 6 μεγέθη, με καρίνα ή στυλεούς. 

"  

  

33.4.152 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΩΜΟΥ ΧΩΡΙΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, με τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά : 

Στυλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με αυχενοβραχιόνια γωνία 

132,5ο , ευθύς και κυλινδρικός, σε μήκη από 95 mm έως και 125mm σε 6 διαμέτρους 

και περιφερικά  με επιμήκη αύλακες. Η διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής. 

Πλάκα βραχιονίου σε 4 μεγέθη +0, +5, +10 mm και +15mm, που να δέχεται ένθετα 

πολυαιθυλενίου. Ένθετα βραχιονίου από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους 

(UHMWPE) χυτευμένα σε καλούπι, ελαχίστου πάχους 5mm, σε 3 μεγέθη 38 mm, 

42mm και 46mm και δύο ύψη 0 mm και 2,5 μμ. Πλάκα γλύνης από κράμα τιτανίου, 

με διάτρητο κλωβό βιολογικής στήριξης και 6 οπές για σταθεροποίηση με ειδικες 

συμπιεστικές και κλειδούμενες βίδες  διαμέτρου 4,5 mm. Γλυνόσφαιρα  σε 3 μεγέθη 

38, 42 και 46mm, πάχους από 23,1 mm έως και 27,1 mm. 

"  

  

33.4.153 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΥ ΩΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Στυλεός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου, με αυχενοβραχιόνια γωνία 

132,5ο , ευθύς και κυλινδρικός, σε μήκη από 95 mm έως και 125mm σε 6 διαμέτρους 

και περιφερικά  με επιμήκη αύλακες. Η διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής. 

Πλάκα βραχιονίου σε 4 μεγέθη +0, +5, +10 mm και +15mm, που να δέχεται ένθετα 

πολυαιθυλενίου. Ένθετα βραχιονίου από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους 

(UHMWPE) χυτευμένα σε καλούπι, ελαχίστου πάχους 5mm, σε 3 μεγέθη 38 mm, 

42mm και 46mm και δύο ύψη 0 mm και 2,5 μμ. Πλάκα γλύνης από κράμα τιτανίου, 

με διάτρητο κλωβό βιολογικής στήριξης και 6 οπές για σταθεροποίηση με ειδικες 

συμπιεστικές και κλειδούμενες βίδες  διαμέτρου 4,5 mm. Γλυνόσφαιρα  σε 3 μεγέθη 

38, 42 και 46mm, πάχους από 23,1 mm έως και 27,1 mm. 

 

"  

  

33.4.154 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΜΕ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

"ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΩΜΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, με τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

Μακρύς στυλεός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου με αυχενοβραχιόνια 

γωνία 132,5ο, ευθύς και κυλινδρικός, σε 3 μήκη από 175 mm έως και 215 mm. Η 

διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής. Πλάκα μεταβολών βραχιονίου με 

δυνατότητα περιαγωγής ±7,5ο και με δύο εκκεντρότητες 1,5 mm και 4,5 mm. 

Κεφαλή βραχιονίου από χρώμιο-κοβάλτιο (CoCr), ανατομική, έκκεντρη σε 6 μεγέθη 

με τουλαχιστον τρεις επιλογές ύψους. Πρόθεση ωμογλήνης ανατομική για χρήση με 

τσιμέντο, με δύο ακτίνες καμπυλότητας alpha και beta, από πολυαιθυλένιο υψηλού 

μοριακού βάρους (UHMWPE) χυτευμένο σε καλούπι, ελαχίστου πάχους 5mm και σε 

6 μεγέθη, με καρίνα ή στυλεούς. 



"  

  

33.4.156 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ 

"Μακρύς Στυλεός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου με αυχενοβραχιόνια 

γωνία 132,5ο, ευθύς και κυλινδρικός, σε 3 μήκη από 175 mm έως και 215 mm. Η 

διατομή του κεντρικά να είναι τραπεζοειδής. Πλάκα βραχιονίου σε 4 μεγέθη +0, +5, 

+10 mm και +15mm, που να δέχεται ένθετα πολυαιθυλενίου. Ένθετα βραχιονίου από 

πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) χυτευμένα σε καλούπι, 

ελαχίστου πάχους 5mm, σε 3 μεγέθη 38 mm, 42mm και 46mm και δύο ύψη 0 mm και 

2,5 μμ. Πλάκα γλύνης από κράμα τιτανίου, με διάτρητο κλωβό βιολογικής στήριξης 

και 6 οπές για σταθεροποίηση με ειδικες συμπιεστικές και κλειδούμενες βίδες  

διαμέτρου 4,5 mm. Γλυνόσφαιρα  σε 3 μεγέθη 38, 42 και 46mm, πάχους από 23,1 

mm έως και 27,1 mm. 

 

"  

  

33.4.156 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ 

Μακρύς Στυλεός καταγμάτων ανατομικός για χρήση με τσιμέντο από κράμα τιτανίου, 

με αυχενοβραχιόνια γωνία 132,5ο , με κυλινδρική διατομή, με 3 πτερύγια σε 

ανατομική θέση κεντρικά, περιφερικά επιμήκη αύλακες, μήκος 200 mm και διάμετρο 

7,0 mm. Να διαθέτει υποδοχή τοποθέτησης μοσχευμάτων και οπές ραμμάτων. Πλάκα 

βραχιονίου μετατροπής σε ανάστροφη που να δέχεται ένθετα πολυαιθυλενίου. 

Ένθετα βραχιονίου από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) 

χυτευμένα σε καλούπι, ελαχίστου πάχους 5mm, σε 3 μεγέθη 38 mm, 42mm και 

46mm και δύο ύψη 0 mm και 2,5 μμ. Πλάκα γλύνης από κράμα τιτανίου, με διάτρητο 

κλωβό βιολογικής στήριξης και 6 οπές για σταθεροποίηση με ειδικες συμπιεστικές 

και κλειδούμενες βίδες  διαμέτρου 4,5 mm. Γλυνόσφαιρα  σε 3 μεγέθη 38, 42 και 

46mm, πάχους από 23,1 mm έως και 27,1 mm.  

  

33.5.54 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ BIPOLAR 

 Κεφαλή διπλής κίνησης ανά 1 mm, με εσωτ. διάμετρο 22 mm και 28 mm, 

κλειδούμενη με δακτύλιο πολυαιθυλενίου  

  

33.5.63 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.  

  

35.2.12 Εμφύτευμα αποκατάστασης οστεοχόνδρινων ελλειμμάτων, 

βιοαπορροφήσιμο, υβριδικού τύπου από κολλαγόνο και συνθετικά υποκατάστατα για 

αρθροσκοπική εφαρμογή.  

Σύστημα απορροφήσιμου τρισδιάστατου ικριώματος από πολυγλυκολικό και 

υαλουρονικό οξύ,  αρθροσκοπικής εφαρμογής σε χόνδρινες βλάβες έκτασης έως 2,5 

cm2.  

  

35.2.19 Συνθετικό βιοαπορροφήσιμο ικρίωμα για ανακατασκευή μηνίσκου σε 

αρθροσκοπική χρήση.  



Συνθετικό απορροφήσιμο πορώδες ικρίωμα μηνίσκου με σύσταση από 

πολυουραιθάνη ιατρικής εφαρμογής ορατό σε μαγνητική τομογραφία, 

αρθροσκοπικής εφαρμογής, ανατομικά σχεδιασμένο για έσω ή έξω μηνίσκο.   

  

35.3.14 Πολυαξονικά κλειδούμενες βίδες, 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.  

  

35.3.19 Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε 

διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, από Ti  

Αυλοφόρες βίδες αυτοσυμπίεζουσες, αυτοκόπτουσες, διπλού βήματος σπειρώματος, 

τιτανίου, διαμέτρου 3,2mm και μήκη τουλάχιστον  από  10 – 32mm.  

  

35.3.19 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  

  

35.3.19 Βίδες, αυλοφόρες, αυτοκόπτουσες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε 

διαμέτρους από 2.0mm έως 3.9mm, 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 10 ΜΜ έως 30 ΜΜ."  

  

35.3.20 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  

  

35.3.20 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."  

  

35.3.23 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. 

  

35.3.23 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."  

  



35.6.1 Oλισθαίνων ήλος ισχίου (διαφόρου μήκους ) με πλάκα 3 οπών ( διαφόρων 

γωνιών) και βίδα συμπίεσης του ήλου για διατροχαντήρια κατάγματα ισχίου (όλο το 

set ) από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Ολισθαίνοντες συμπιεστικοί ήλοι ισχίου από S.S., με μακρύ και κοντό barrel, σε 

γωνίες  125ο 130ο 135ο 140ο 145ο 150ο, με οπές από 2 έως 3, με  δυνατότητα 

προσθήκης πλάκας τροχαντήρα.    

  

35.6.2 Σημείωση: εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών τότε θα χρεώνεται 

επιπλέον ανά οπή  

Σημειώση :  εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών τότε θα χρεώνεται 

επιπλέον ανά οπή (οπές από 4 έως 22)   

  

35.6.5 Oδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο (δικαιολογείται μόνο ένας οδηγός κάθε 

φορά)  

"Oδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο διαμέτρου 2,5 mm, μήκους 230 mm.  

"  

  

35.6.6 Ολισθαίνων ήλος ισχίου μόνον, όλα τα μήκη 

Ολισθαίνων ήλος ισχίου από ανοξείδωτο χάλυβα, σε ποικιλία μεγεθών.  

  

35.6.7 Βίδα συμπίεσης του ήλου μόνον  

Βίδα συμπίεσης ολισθαίνοντος ήλου, από ανοξείδωτο χάλυβα.  

  

35.6.12 Πλήρες σύστημα ολισθαίνοντος ήλου για υπερκονδύλια κατάγματα, με 

πλάκα * 6 οπών (90-95 μοιρών), ήλο και συμπιεστική βίδα (ολόκληρο το σετ) πλην 

βιδών φλοιού από ανοξείδωτο χάλυβα  

Ολισθαίνοντες συμπιεστικοί ήλοι κονδύλων και οστεοτομίας από ανοξείδωτο 

χάλυβα, με κοντό barrel, σε γωνίες  95ο με οπές από 4 έως 22.  

  

35.6.14 Εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών, επιπλέον χρέωση για 

κάθε οπή πέραν των έξι  

Ολισθαίνοντες συμπιεστικοί ήλοι κονδύλων και οστεοτομίας από S.S., με μακρύ και 

κοντό barrel, σε γωνίες  95ο με οπές από 7 έως 22.  

  

35.6.15 Οδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο (ανά οδηγό)  

"Oδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο διαμέτρου 2,5 mm, μήκους 230 mm.  

"  

  

35.6.16 Ολισθαίνων ήλος για υπερκονδύλια κατάγματα μόνον, όλα τα μήκη  

Ολισθαίνων ήλος ισχίου από ανοξείδωτο χάλυβα, σε ποικιλία μεγεθών.  

  

35.6.17 Βίδα συμπίεσης του ήλου μόνον  

Βίδα συμπίεσης ολισθαίνοντος ήλου, από ανοξείδωτο χάλυβα.  

  

35.7.5 Αγκράφες συμπιεστικές, όλων των τύπων και σχημάτων, από χρώμιο-

κοβάλτιο  

Αγκράφες οστεοτομίας από Chrome Cobalt Molybden τύπου"Π" με ακίδες, και με 

σκαλοπάτι στενές και πλατιές με offset από 5 mm  έως 15 mm. Τα στελέχη να 

διαθέτουν οδοντώσεις.  

  



35.8.4 Βραχιόνιο οστό, Κυκλοτερή  

"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. 

"  

  

35.8.5 Βραχιόνιο οστό, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.6 Βραχιόνιο 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. 

"  

  

35.8.6 Βραχιόνιο οστό, Υβριδιακά  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.17 Μηριαίο οστό, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.17 Μηριαίο οστό, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"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. 

"  

  

35.8.19 Μηριαίο οστό, Επιμήκυνσης 

Μονόπλευρο σύστημα επιμήκυνσης και οστεομεταφοράς οστών αποτελούμενο από 

σιδηρόδρομο  και κεφαλές συγκράτησης βελονών ελεγχόμενης μετατόπισης.  . Να 

διατίθεται  σε 3 μεγέθη.  

  

35.8.20 Μηριαίο οστό, Τύπου Illizarof  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.21 Μηριαίο οστό, Υβριδιακά 

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.24 Οστούν κνήμης, 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. 

Η σύσφιξη των βελονών και ράβδων να γίνεται από μία ανεξάρτητη βίδα – παξιμάδι 

σε κάθε κεφαλή. 

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. 

"  

  

35.8.24 Οστούν κνήμης, Κυκλοτερή- δακτυλίων  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.24 Οστούν κνήμης, Κυκλοτερή- δακτυλίων  

"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. 

"  

  

35.8.25 Οστούν κνήμης. Επιμήκυνσης  

Μονόπλευρο σύστημα επιμήκυνσης και οστεομεταφοράς οστών αποτελούμενο από 

σιδηρόδρομο  και κεφαλές συγκράτησης βελονών ελεγχόμενης μετατόπισης.  . Να 

διατίθεται  σε 3 μεγέθη.  

  

35.8.27 Οστούν κνήμης, 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. 

"  

  

35.8.28 Οστούν κνήμης, Τύπου Illizarof  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.30 Οστά λεκάνης, Αμφίπλευρα  

"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. 

"  

  

35.8.32 Οστά λεκάνης, 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. 

"  

  

35.8.32 Οστά λεκάνης, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 



"  

  

35.8.32 Οστά λεκάνης, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.38 Μικρά οστά, Επιμήκυνσης  

"ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΔΑΚΤΥΛΩΝ 

Να διαθέτει περιστρεφόμενες κεφαλές διπλών παράλληλων βελονών με δυνατότητα 

σταθεροποίησης σε κάθε επίπεδο. 

Να διαθέτει συνδετικές ράβδους από τιτάνιο και από carbon fiber  , με σπείραμα και 

χωρίς. 

Να υπάρχει εξάρτημα συμπίεσης – διάτασης. 

Να υπάρχει έκδοση distractor. 

Να διαθέτει βελόνες σε διαμέτρους 0,9 έως 1,5 mm. 

"  

  

35.8.43 Αρθρωση αγκώνος, Κυκλοτερή  

"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. 

"  

  

35.8.44 Αρθρωση αγκώνος, 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. 

"  

  

35.8.44 Αρθρωση αγκώνος, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.54 Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Επιμήκυνσης  

"ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΗΧΕΟΚΑΡΠΙΚΗΣ 

Να είναι ελαφριά, ακτινοδιαπερατή, σε πλήρες σετ με τα εργαλεία και υλικά της  να 

προσφέρεται αποστειρωμένη , και να είναι κατασκευασμένη από τιτάνιο και 

αλουμίνιο. 

Να υπάρχει δυνατότητα ελεγχόμενης κίνησης της άρθρωσης με σφαιρικό σύνδεσμο 

και δεύτερη άρθρωση. 

Να υπάρχει μηχανισμός ελεγχόμενης διάτασης – συμπίεσης καθώς και ελεγχόμενης 

ραχιαίας – παλαμιαίας μετακίνησης. 

Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες σε διαμέτρους 2,7 έως 3,2 mm και να 

εφαρμόζουν είτε με τη χρήση φρέζας είτε χωρίς. 

"  

  

35.8.56 Αρθρωση πηχεοκαρπικής, Τύπου Illizarof  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.58 Αρθρωση γόνατος, Αμφίπλευρα  

 "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. 

" 

  

35.8.60 Αρθρωση γόνατος, 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. 

"  

  

35.8.60 Αρθρωση γόνατος, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.  

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.60 Αρθρωση γόνατος, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"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. 

"  

  

35.8.64 Αρθρωση γόνατος, Τύπου Ιllizarof  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.65 Αρθρωση ισχίου, Για διατροχαντηρία κατάγματα  

"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. 

"  

  



35.8.67 Αρθρωση ισχίου, Για αρθροδιάταση ισχίου  

"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. 

"  

  

35.8.68 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ  

Μονόπλευρο σύστημα επιμήκυνσης και οστεομεταφοράς οστών αποτελούμενο από 

σιδηρόδρομο  και κεφαλές συγκράτησης βελονών ελεγχόμενης μετατόπισης.  . Να 

διατίθεται  σε 3 μεγέθη.  

  

35.8.69 Αρθρωση ποδοκνημικής, Ετερόπλευρα  

"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. 

"  

  

35.8.71 Αρθρωση ποδοκνημικής, Κυκλοτερή 

"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. 

"  

  

35.8.72 Αρθρωση ποδοκνημικής, 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. 



"  

  

35.8.72 Αρθρωση ποδοκνημικής, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

"Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  υβριδικού τύπου, με τμηματικές (modular) 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.    

Οι δακτύλιοι  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. 

Δέχονται βελόνες αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος 

και με συνδετικό τύπου Α.Ο. 

"  

  

35.8.72 Αρθρωση ποδοκνημικής, Κυκλοτερή - δακτυλίων  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.77 Σύστημα τύπου ILIZAROV για βραχιόνιο οστό, με καθοδήγηση της 

ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.78 Σύστημα τύπου ILIZAROV για μηριαίο οστό, με καθοδήγηση της 

ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.79 Σύστημα τύπου ILIZAROV για οστό κνήμης, με καθοδήγηση της 

ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.  

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  



35.8.80 Σύστημα τύπου ILIZAROV για άρθρωση ποδοκνημικής με 

καθοδήγηση της ανάταξης μέσω προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου ILIZAROV, με δακτυλίους από 90ο έως 

και 360ο καθώς και άκρου ποδός, μεταλλικοί από S.S.,  από τιτάνιο, από αλουμίνιο, 

καθώς και συνθετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, με δυνατότητα εξάποδης 

εφαρμογής, με χρήση βελονών ή συρμάτων,  από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που 

δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε περιστατικό.  

  

35.8.89 Βελόνες εξωτερικής οσεοσύνθεσης αποστειρωμένες, διαφόρων 

διαστάσεων και τύπων. 

Βελόνες εξωτερικής  οστεοσυνθεσης αποστειρωμένες αυτοκόπτουσες σε διαμέτρους 

2,7 mm και 3,2 mm .  

  

40.7.44 Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ηλοι αυτό-εκπτυσσόμενοι  

Ενδομυελικοί ήλοι αυλοφόροι αυτοεκπτυσσόμενοι με δυνατότητα εσωτερικής 

ολίσθησης.   

  

40.7.45 Διάφοροι ενδομυελικοί ήλοι, Ενδομυελικοί ήλοι για παιδιά  

Εύκαμπτοι ενδομυελικοί ήλοι τιτανίου σε διαμέτρους από 2 έως 6mm ανά 0,5 mm, με 

κωδικοποίηση χρώματος.  

  

40.7.56 Βίδες ήλων S.S.  

Βίδες ενδομυελικών ήλων, να είναι ολικού σπειράματος από ανοξείδωτο χάλυβα, σε 

διαμέτρους από 4,5 ΜΜ έως 6,0 ΜΜ, σε ποικιλία μεγεθών.  

  

40.7.63 Ενδομυελικοί ήλοι με δυνατότητα περιφερικής σκόπευσης με 

εξωτερικό οδηγό  

Ενδομυελικοί ήλοι μηρού από S.S. μεγάλης αντοχής ασφαλιζόμενοι με 

αυτοκόπτουσες βίδες ολικού σπειράματος μίας διαγώνιας κεντρικά και έως 2 

εγκάρσιες περιφερικά, αυλοφόροι κλειστής διατομής και τριφυλοειδούς προφίλ, με 

χρήση ή χωρίς εύκαμπτων ξέστρων (unreamed) για τη διατήρηση της ενδαυλικής 

αιμάτωσης σε διαμέτρους 8 έως 15 mm και σε μήκη 24 έως 50 cm, προσθιοπίσθιας 

κυρτότητας παρόμοιας με αυτή του μηριαίου οστού, με δυνατότητα χρήσης σταθερού 

εξωτερικού οδηγού με σύστημα ακριβείας για τη σκόπευση των κεντρικών και 

περιφερικών βιδών ασφάλισης, με δυνατότητα χρήσης του ίδιου ήλου και σε δεξί και 

σε αριστερό μηριαίο και με τάπα ήλου.   

  

40.7.63 Ενδομυελικοί ήλοι με δυνατότητα περιφερικής σκόπευσης με 

εξωτερικό οδηγό  

Ενδομυελικοί ήλοι κνήμης από S.S. μεγάλης αντοχής ασφαλιζόμενοι με 

αυτοκόπτουσες βίδες ολικού σπειράματος, αυλοφόροι, κλειστής διατομής και 

τριφυλοειδούς προφίλ με χρήση ή χωρίς εύκαμπτων ξέστρων (unreamed) για τη 

διατήρηση της ενδαυλικής αιμάτωσης σε διαμέτρους 8 έως 14 mm και σε μήκη 27 

έως 44 cm, με κεντρική κάμψη 15ο  και περιφερική κάμψη 3ο για απόλυτα ανατομική 

εφαρμογή, με δυνατότητα χρήσης σταθερού εξωτερικού οδηγού με σύστημα 

ακριβείας για τη σκόπευση των κεντρικών και περιφερικών βιδών ασφάλισης και με 

τάπα ήλου.   

  

40.8.16 Σύστημα ανάδευσης ακρυλικού τσιμέντου  



Σύστημα ανάδευσης τσιμέντου σε κενό αέρος πίεσης 550mmHg,  έκκεντρης 

περιστροφής,  σε δύο τύπους α) μπωλ β) μπωλ με  σύριγγα  έγχυσης και φίλτρο 

ενεργού άνθρακα.  

  

40.8.17 Σύστημα ανάδευσης και έγχυσης τσιμέντου σε κενό αέρος  

Σύστημα ανάδευσης  σε κενό αέρος πίεσης 550mmHg,  έκκεντρης περιστροφής και 

έγχυσης τσιμέντου, σε δύο τύπους α) σύριγγας και β) σύριγγας με μπωλ ανάδευσης 

και με φίλτρο ενεργού άνθρακα.  

  

40.8.30 ΚΙΤ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΣΤΙΚΟΥ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΟΣ  

Σύστημα κυλινδρικών ξέστρων για συλλογή οστικού μοσχεύματος σε τουλάχιστον 4 

διαμέτρους με  σύστημα ταχείας ασφάλισης και απασφάλισης.     

  

40.8.79 Φρέζες βαθμονομημένες, για βίδες οστεοσύνθεσης  

Φρέζες βαθμονομημένες, για βίδες οστεοσύνθεσης  

  

40.8.80 Φρέζες βαθμονομημένες αυλοφόρες, για βίδες οστεοσύνθεσης έως 

3,9mm 

Φρέζες βαθμονομημένες αυλοφόρες, για βίδες οστεοσύνθεσης ,σε ποικιλία μεγεθών.

  

  

40.8.86 Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού με ταμπόν επιπωματισμού, βούρτσα 

καθαρισμού, δύο κοχλιάρια και πώμα μηριαίου αυλού. 

Σετ καθαρισμού μηριαίου αυλού με ταμπόν αναρρόφησης, βούρτσα καθαρισμού, δύο 

κοχλιάρια και τρία (3) πώματα μηριαίου αυλού.   

  

40.8.107 SPACER ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ 

ΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΟ  

Να διατίθεται τουλάχιστον σε 2 μεγέθη ανατομικά, από τσιμέντο  περιέχον 

γενταμικίνη και να συνοδεύεται από μεταλλικά δοκιμαστικά.  

  

40.8.112 Φρέζες όλων των ειδών για βίδες ενδομυελικών ήλων  

Φρέζες όλων των ειδών για βίδες ενδομυελικών ήλων   

  

40.9.7 Πλάκες επιμηκύνσεις (Lengthening plates), στενές και φαρδειές τύπου Α.Ο 

από ανοξείδωτο χάλυβα  

Πλάκες επιμήκυνσης στενές φαρδιές με οπές στον άξονα από 8 έως 10 οπών, από 

ανοξείδωτο χάλυβα.  

  

40.9.15 Πλάκες σε σχήμα κουταλιού (spoon plate), τύπου Α.Ο., πάχους 2 ΜΜ 

περίπου, από 5 έως 8 οπών περίπου από ανοξείδωτο χάλυβα  

Πλάκες κουταλοειδείς (spoon) κνήμης, τύπου Α.Ο. από ανοξείδωτο χάύβα,  με οπές 

στον άξονα από 5 έως 6   

  

40.9.21 Πλάκες cobra head, Α.Ο πάχους 5 ΜΜ των 7-11 οπών από 

ανοξείδωτο χάλυβα που να δέχονται βίδες Cortical με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 

4,5 ΜΜ και cancellous 6,5 ΜΜ σε πλήρη σειρά μεγεθών από ανοξείδωτο χάλυβα  

Πλάκες αρθρόδεσης ισχίου (cobra) αυτοσυμπιέζουσες DCP, τύπου Α.Ο.  από 

ανοξείδωτο χλυβα, με οπές στον άξονα από 8 έως 11   

  



40.10.26 Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων ανακατασκευής από κράμα 

Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών 

Ειδικές κλειδούμενες πλάκες, ανακατασκευής, ευθείες ή προκυρτωμένες, 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 – 4,0 mm. Να 

υπάρχει διαθέσιμη και σειρά βιδών κλασικής συμπίεσης με δυνατότητα εφαρμογής 

στις ίδιες οπές.  

  

40.10.33 Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων κλείδας από κράμα Ti που 

να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών 

"Ειδικές πλάκες για  την κλείδα, 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. 

 

 

"  

  

40.10.34 Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων κορονοειδούς 

απόφυσηςαπό κράμα Ti που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών 

"Ειδικές πλάκες για  την κορωνοειδή απόφυση, 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.. 

 

 

"  
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΗΜΙΟΛΙΚH ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚH ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ 

Ημιολική Αρθροπλαστική Ισχίου BIPOLAR, διπλής κίνηση με τσιμέντο με πλήρη 

σειρά κεφαλών 5 υψών αυχένων, στυλεό 4 μεγεθών κώνος 12/14mm, Stainless Steel, 

CCD 135°, μήκους 137-152mm, εσωτερική κεφαλή Stainless Steel  διάμετρος 28mm 

σε 5 ύψη αυχένα, κλειδούμενο δακτύλιο & κεφαλή BIPOLAR Stainless Steel, 

ULTRA HIGH MOLECULAR  WEIGHT PE UHWMPE, 40-60mm για κεφαλές 

28mm. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί στην  περιγραφή 

 

… Αγκιστροειδές πλάκες καταγμάτων μεγάλων οστών και περιπροσθετικών 

καταγμάτων… και από τιτάνιο … 

και όχι μόνο από ανοξείδωτο χάλυβα 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 



Να διατίθενται συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης βραχιονίου στους πιο κάτω 

τύπους: 

i.            Βραχιόνιο Οστό, Κυκλοτερή Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 

90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από 

ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές 

βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση 

βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης 

ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. 

Βραχιόνιο Οστό, Υβριδικού τύπου αποτελούμενη από α) Κυκλοτερή Δακτυλίων. 

Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, 

από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, 

με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα εξάποδης 

πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα  

i.            ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος 

Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. β) Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε 

τρία μεγέθη, και να αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό 

σώμα που διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα 

συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το 

κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα 

εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και 

καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 

ii.            Βραχιόνιο Οστό, Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που να 

διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα συγκράτησης 

βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με 

δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα εξειδικευμένα για 

μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και καταγμάτων 

κονδύλων και πλατώ. 

iii.            Βραχιόνιο Οστό, Modular. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων 

με τμήματα εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια 

κατάγματα, και καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ ΟΣΤΟΥ 

Να διατίθενται συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης μηριαίου οστού στους πιο 

κάτω τύπους: 

i.            Μηριαίο Οστό, Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που να 

διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα συγκράτησης 

βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με 

δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων με τμήματα εξειδικευμένα για 

μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια κατάγματα, και καταγμάτων 

κονδύλων και πλατώ. 



ii.            Μηριαίο Οστό, Μονόπλευρο. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων 

με τμήματα εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια 

κατάγματα, και καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 

iii.            Μηριαίο Οστό, Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, 

μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό 

ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και 

με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με 

δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω 

προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. 

iv.            Μηριαίο Οστό, Υβριδικού τύπου αποτελούμενη από α) Κυκλοτερή 

Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από 

ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν 

παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα 

εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα 

ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, 

χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. β) Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε τρία 

μεγέθη, και να αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό 

σώμα που να διαθέτει μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα 

συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το 

κεντρικό τμήμα. 
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 Ημ/νία 05/04/2019Να προστεθεί η παρακάτω προδιαγραφή: 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΑΡΘΡΩΣΗΣ 

ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ 

Να διατίθενται συστήματα εξωτερικής οστεοσύνθεσης άρθρωσης ποδοκνημικής 

στους πιο κάτω τύπους: 

i.            Άρθρωση Ποδοκνημικής, Κυκλοτερή-Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με 

δακτυλίους ποδός και με δακτυλίους από 90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. 

Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν 

παραγγελίας, με τηλεσκοπικές βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα 

εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα 

ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, 

χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο διαδίκτυο. 

ii.            Άρθρωση Ποδοκνημικής, Υβριδικού τύπου αποτελούμενη από α) 

Κυκλοτερή Δακτυλίων. Τύπου Ilizarov, με δακτυλίους ποδός και με δακτυλίους από 

90 έως 360 μοίρες, μεταλλικοί από ανοξ. Χάλυβα, από αλουμίνιο, καθώς και από 

ακτινοδιαπερατό ανθρακόνημα κατόπιν παραγγελίας, με τηλεσκοπικές 

βαθμονομημένες ράβδους, και με δυνατότητα εξάποδης πλατφόρμας, με χρήση 

βελονών ή συρμάτων-βελονών, με δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης και διόρθωσης 

ανά περιστατικό, μέσω προγράμματος Η/Υ, χωρίς να απαιτείται η σύνδεση στο 

διαδίκτυο. β) Επιμήκυνσης. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να αποτελείται από 

πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που διαθέτει μηχανισμό 

διάτασης και συμπίεσης και δύο ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα 

με σφαιρικές αρθρώσεις (balljoints) με το κεντρικό τμήμα. 



iii.            Άρθρωση Ποδοκνημικής, Αρθρωτά. Να διατίθεται σε τρία μεγέθη, και να 

αποτελείται από πλαίσιο αλουμινίου ελαφρού τύπου με κεντρικό σώμα που διαθέτει 

ειδική άρθρωση για την ποδοκνημική, μηχανισμό διάτασης και συμπίεσης και δύο 

ακραία τμήματα συγκράτησης βελονών, αρθρούμενα με σφαιρικές αρθρώσεις 

(balljoints) με το κεντρικό τμήμα. Με δυνατότητα αλλαγής των ακραίων τμημάτων 

με τμήματα εξειδικευμένα για μεταφυσιακά, διατροχαντήρια ή υποτροχαντήρια 

κατάγματα, και καταγμάτων κονδύλων και πλατώ. 


