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1.  Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή δηπιήο θίλεζεο κε ηζηκέλην κε δπλαηόηεηα 

ππναιιεξγηθήο θάιπςεο ηεο θεθαιήο 

 

2. Ζκηνιηθή αξζξνπιαζηηθή δηπιήο θίλεζεο ρσξίο ηζηκέλην κε 

δπλαηόηεηα ππναιιεξγηθήο θάιπςεο ηεο θεθαιήο 

 

 

3.  Οιηθή ηζρίνπ πβξίδην   θαη κε θεξακηθή θεθαιή ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ 

4.   Οιηθή ηζρίνπ θαη κε θεξακηθή θεθαιή ληηξηδίνπ ηνπ ηηηαλίνπ ζε ζεη 

 

5. Γόλαην ρσξίο ηζηκέλην θαη κε θεξακηθή επηθάιπςε ησλ πξνζέζεσλ 

κεξνύ θαη θλήκεο 

6. Γόλαην κε ηζηκέλην  κε δπλαηόηεηα επηινγήο ή  όρη ζηξνθνιίζζεζεο 

ελζέκαηνο θαη κε θεξακηθή επηθάιπςε ησλ πξνζέζεσλ κεξνύ θαη θλήκεο 

7. Οιηθή γόλαηνο πβξίδην γηα απνπζία νπηζζίνπ ρηαζηνύ δπλαηόηεηα 

επηινγήο ή  όρη ζηξνθνιίζζεζεο ελζέκαηνο θαη κε θεξακηθή επηθάιπςε 

ησλ πξνζέζεσλ κεξνύ θαη θλήκεο 

8. Πξόζεζε επηγνλαηίδνο ζπκβαηή κε ηελ θαηνρπξσζείζα 

αξζξνπιαζηηθή γόλαηνο 

 

9. ηπιενί κεξνύ θλήκεο ζπκβαηνί κε ηελ θαηνρπξσζείζα 

αξζξνπιαζηηθή γόλαηνο 

 

 Σα αλσηέξσ πιηθά λα ζπλνδεύνληαη κε ηελ αληίζηνηρε εξγαιεηνζεηξά 

ηνπνζέηεζεο ηνπο. 
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10. εη  Οιηζζαίλσλ ήινο ηζρίνπ (δηαθόξνπ κήθνπο) κε πιάθα 3 ή 

πεξηζζόηεξσλ νπώλ(δηαθόξσλ γσληώλ) θαη βίδα ζπκπηέζεσο ηνπ ήινπ 

γηα δηαηξνραληήξηα θαηάγκαηα ηζρίνπ(όιν ην ΔΣ) από αλνμείδσην 

ράιπβα. 

 

11. εη βηδώλ απινθόξσλ θνριηώζεσο ππνθεθαιηθώλ θαηαγκάησλ ηνπ 

ηζρίνπ όισλ ησλ κεγεζώλ ηύπνπ ASNIS κε πιήξε ζεηξά εξγαιείσλ 

ηνπνζέηεζεο  

 

12. ΓΗΑΣΡΟΥΑΝΣΖΡΗΟ ΖΛΟ SHORT Y-NAIL 

Ήινο δηαηξνραληεξίνπ ηύπνπ Τ  ειαθξύο θνληόο Γηάκεηξνο άλσ 

ηκήκαηνο ηνπ ήινπ 15,5 ρηιηνζηά, απινθόξνο , δηάκεηξνο πεξηθεξηθήο 9 

έσο 11 ρηιηνζηά, κε γσλία νιηζζαίλνπζα βίδαο 125*,130* θαη 135*, 

κήθνπο από 180 έσο θαη 240 ρηιηνζηά ζε θξάκα ηηηαλίνπ. Οιηζζαίλσλ 

ήινο: Δηδηθνύ θσληθνύ ζρεδηαζκνύ γηα θαιύηεξε αγθύξσζε κε αζθάιεηα 

ζην πίζσ ηκήκα ηνπ  (απνθπγή εληαθηαζκνύ).Γηάκεηξνο ζπεηξώκαηνο 

10,5 ρηιηνζηά, δηάκεηξνο ζηειέρνπο 7 ρηιηνζηά, βήκα ζπεηξώκαηνο 3 

ρηιηνζηά, ζε θξάκα ηηηαλίνπ, κεραληζκόο ζπκπίεζεο έσο θαη 

20ρηιηνζηά.Βίδα αζθάιηζεο :Ρπζκηδόκελεο επαθήο γηα αδξαλνπνίεζε ή 

δπλακνπνίεζε ηνπ θαηάγκαηνο από θξάκα ηηηαλίνπ. Πεξηθεξηθή βίδα: 

δηάκεηξνο 4,9 ρηιηνζηά ζε θξάκα ηηηαλίνπ. Σάπα ήινπ: Από θξάκα 

ηηηαλίνπ, εηδηθόο ζρεδηαζκόο  ηνπ 240 ρηιηνζηώλ καθξηνύ ήινπ γηα 

απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ελδνκπειηθά  ηνπ νζηνύ (δηάβξσζεο). 

Γπλαηόηεηα ζθόπεπζεο ηεο πεξηθεξηθήο βίδαο κε ηελ ρξήζε εμσηεξηθνύ 

νδεγνύ ζηα κήθε ησλ ήισλ 180,200,220,240mm. 

13. ΓΗΑΣΡΟΥΑΝΣΖΡΗΟ ΖΛΟ LONG Y-NAIL 

Ήινο δηαηξνραληεξίνπ ηύπνπ Τ καθξύο  αξηζηεξόο, δεμήο 

πκπαγήο  ή απινθόξνο , δηακέηξνπ 9 θαη 10  ρηιηνζηώλ ,κε γσλία 

νιηζζαίλνπζαο βίδα 125*,130* ή 135* δεμηά ή αξηζηεξά ,κήθνπο 340 έσο 

θαη 420 ρηιηνζηά, από θξάκα ηηηαλίνπ. Οιηζζαίλνλ ήινο: Δηδηθνύ 

θσληθνύ ζρεδηαζκνύ γηα θαιύηεξε αγθύξσζε κε αζθάιεηα ζην πίζσ 

ηκήκα ηνπ (απνθπγή εληαθηαζκνύ). Γηάκεηξνο ζπεηξώκαηνο 10,5 

ρηιηνζηά, δηάκεηξνο ζηειέρνπο 7 ρηιηνζηά, βήκα ζπεηξώκαηνο 3 ρηιηνζηά, 

κήθε : από 75 έσο 140ρηι, ζε θξάκα ηηηαλίνπ, κεραληζκόο ζπκπίεζεο έσο 

θαη 20ρηιηνζηά.Βίδα αζθάιηζεο :Ρπζκηδόκελεο επαθήο γηα αδξαλνπνίεζε 

ή δπλακνπνίεζε ηνπ θαηάγκαηνο από θξάκα ηηηαλίνπ. Πεξηθεξηθή βίδα: 

δηάκεηξνο 4,9 ρηιηνζηά ζε θξάκα ηηηαλίνπ. Σάπα ήινπ: Από θξάκα 
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ηηηαλίνπ, εηδηθόο ζρεδηαζκόο  ηνπ 240 ρηιηνζηώλ καθξηνύ ήινπ γηα 

απνθπγή ηξαπκαηηζκνύ ελδνκπειηθά  ηνπ νζηνύ (δηάβξσζεο). 

Γπλαηόηεηα ζθόπεπζεο ηεο πεξηθεξηθήο βίδαο δπλακηθήο ή ζηαηηθήο κε 

ηελ ρξήζε εμσηεξηθνύ νδεγνύ ζην κήθνο ηνπ ήινπ 240mm. 

14. ΔΝΓΟΜΤΔΛΗΚΟΗ ΖΛΟΗ ΓΗΑ ΜΖΡΗΑΗΟ ΟΣΟ ΟΛΧΝ ΣΧΝ 

ΜΔΓΔΘΧΝ 

a)Ήινο κεξνύ Σηηαλίνπ κε ή ρσξίο γιπθαληζκό ζε δηαζηάζεηο 10-11 

ρηιηνζηά κε θεληξηθό απρέλα 13 ρηιηνζηά ρξεζηκνπνηείηαη κε νξζή ή 

αλάζηξνθε θνξά. Γπλαηόηεηα δπλακνπνίεζεο κέζσ νβάι νπήο. 

Γπλαηόηεηα ρξήζεο ζθνπεύηξνπ γηα ηηο θεληξηθέο νπέο. Γηαζηάζεηο 

κήθνπο ήισλ: από 28,0 εθαηνζηά έσο 48,0 εθαηνζηά. Υξήζε πόκαηνο 

ηηηαλίνπ. Σερληθέο δηαζηάζεηο θιεηδνύκελσλ βηδώλ Σηηαλίνπ 4,5 

ρηιηνζηώλ: Γηάκεηξνο θεθαιήο:8 ρηιηνζηά εμαγσληθή ππνδνρή 3,5 

ρηιηνζηώλ, δηάκεηξνο ζπεηξώκαηνο 4,5 ρηιηνζηώλ, ζηέιερνο βίδαο 3,5 

ρηιηνζηώλ, βήκα ζπεηξώκαηνο 1,25 ρηιηνζηά. Σερληθέο δηαζηάζεηο 

θιεηδνύκελσλ βηδώλ Σηηαλίνπ 5,0 ρηιηνζηώλ :Γηάκεηξνο θεθαιήο 8 

ρηιηνζηά εμαγσληθή ππνδνρή 3,5 ρηιηνζηώλ ,δηάκεηξνο ζπεηξώκαηνο 5,0 

ρηιηνζηώλ, ζηέιερνο βίδαο 4,0 ρηιηνζηώλ, βήκα ζπεηξώκαηνο 1,25 

ρηιηνζηά. Οη βίδεο δηαηίζνληαη ζε κήθε από 25mm έσο 90mm. 

Γπλαηόηεηα πεξηθεξηθήο ζθόπεπζεο κέζσ εμσηεξηθνύ νδεγνύ. 

b) ΖΛΟ ΜΖΡΗΑΗΟΤ ΑΤΛΟΦΟΡΟ ΟΡΘΟΓΡΟΜΟ ΑΝΑΣΟΜΗΚΟ 

ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΣΗΣΑΝΗΟΤ  ME ΔΓΓΤ ΚΑΜΠΖ 5΄ ΜΟΗΡΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΗΟΓΟ ΑΠΟ ΣΖΝ ΚΟΡΤΦΖ ΣΟΤ ΣΡΟΥΑΝΣΖΡΑ ,ΑΡΗΣΔΡΟ 

ΚΑΗ  ΓΔΞΗΟ Δ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 8,5ΜΜ,10MM, 11,5MM,13MM, 

14,5ΜΜ ΔΧ 16ΜΜ ΚΑΗ Δ ΜΖΚΖ ΑΠΟ 22CM ΔΧ 50CM ΜΔ 

ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 2 ΣΡΟΠΧΝ ΚΛΔΗΓΧΜΑΣΟ, ΚΔΝΣΡΗΚΑ: Α. ΓΗΑ 

ΠΔΡΗΣΡΟΥΑΝΣΖΡΗΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ Δ ΓΧΝΗΔ 130’ ΚΑΗ 135’ ΜΔ 

ΒΗΓΔ ΠΟΓΓΗΧΕΔ 6.5ΜΜ ΚΑΗ Β. ΓΗΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΜΔΟΣΖΣΑ 'Ζ ΜΔΣΑΦΤΖ ΜΔ ΒΗΓΔ 4.5ΜΜ ΚΑΗ 5ΜΜ.ΣΟ 

ΤΣΖΜΑ ΠΑΡΔΥΔΗ  ΣΖΝ  ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΧΝ ΒΗΓΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝHΣΙΚΟΤ 

ΚΟΠΕΤΣΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ  ΕΙΚΟΝΑ Ε ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ ΥΡΟΝΟ 

Ε ΟΘΟΝΗ ΥΩΡΙ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ. 
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15. ΔΝΓΟΜΤΔΛΗΚΟΗ ΖΛΟΗ ΓΗΑ ΚΝΖΜΖ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΜΔΓΔΘΧΝ 

aΖινο θλήκεο ηηηαλίνπ κε ή ρσξίο γιπθαληζκό ζε δηαζηάζεηο δηακέηξνπ 

9- 10-11  ρηιηνζηά (9,10 θαη 11 απινθόξνη) κε θεληξηθό απρέλα 

δηακέηξνπ 12 ρηιηνζηά. Γπλαηόηεηα δπλακνπνίεζεο κέζσ νβάι νπήο θαη 

ηνπνζέηεζεο βηδώλ πξνζζηνπιάγησλ θαη πιαγηνπιάγησλ θεληξηθά θαη 

πεξηθεξηθά. Γπλαηόηεηα ρξήζεο ζθνπεύηξνπ γηα ηηο θεληξηθέο νπέο. 

Γηαζηάζεηο κήθνπο ήισλ: από 25,5 εθαηνζηά έσο 42,0 εθαηνζηά. Υξήζε 

πόκαηνο ηηηαλίνπ. Σερληθέο δηαζηάζεηο θιεηδνύκελσλ βηδώλ Σηηαλίνπ 4,5 

ρηιηνζηώλ: Γηάκεηξνο θεθαιήο:8 ρηιηνζηά εμαγσληθή ππνδνρή 3,5 

ρηιηνζηώλ, δηάκεηξνο ζπεηξώκαηνο 4,5 ρηιηνζηώλ, ζηέιερνο βίδαο 3,5 

ρηιηνζηώλ, βήκα ζπεηξώκαηνο 1,25 ρηιηνζηά.  Σερληθέο δηαζηάζεηο 

θιεηδνύκελσλ βηδώλ Σηηαλίνπ 5,0 ρηιηνζηώλ: Γηάκεηξνο θεθαιήο 8 

ρηιηνζηά εμαγσληθή ππνδνρή 3,5 ρηιηνζηώλ ,δηάκεηξνο ζπεηξώκαηνο 5,0 

ρηιηνζηώλ, ζηέιερνο βίδαο 4,0 ρηιηνζηώλ, βήκα ζπεηξώκαηνο 1,25 

ρηιηνζηά. Οη βίδεο δηαηίζεληαη ζε κήθε από 25mm έσο 90mm. 

Γπλαηόηεηα πεξηθεξηθήο ζθόπεπζεο κέζσ εμσηεξηθνύ νδεγνύ. 

b) ΖΛΟ ΟΡΘΟΓΡΟΜΟ ΑΤΛΟΦΟΡΟ ΚΝΖΜΖ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ 

ΣΗΣΑΝΗΟΤ ΟΥΗ ΔΤΘΤ ΜΔ 10’ ΜΟΗΡΔ ΓΧΝΗΧΖ ΣΟ ΑΝΧ 

ΜΔΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΤΚΟΛΟΣΔΡΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟΝ ΑΤΛΟ ΚΑΗ 

ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΜΔΣΑΣΟΠΗΖ ΣΟΤ ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΔΜΦΤΣΔΤΖ. ΜΔ 2’ ΜΟΗΡΔ ΓΧΝΗΧΖ ΣΟ 

ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΟ ΜΔΡΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ 

ΔΝΣΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ ΣΖΔ ΚΝΖΜΖ.Δ 

ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ 10MM, 11,5MM,13MM, 14,5ΜΜ ΔΧ 16ΜΜ ΚΑΗ Δ 

ΜΖΚΖ ΑΠΟ 22CM ΔΧ 50CM ΜΔ ΠΟΛΤΔΠΗΠΔΓΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΒΗΓΧΝ ΚΔΝΣΡΗΚΑ,  ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΚΑΛΤΣΔΡΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ.ΟΗ ΟΠΔ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ ΒΗΓΧΝ ΓΗΑΘΔΣΟΤΝ ΠΔΗΡΧΜΑ ΚΑΗ 

ΓΑΚΣΤΛΗΟΤ ΠΟΛΤΑΗΘΤΛΔΝΗΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΛΑΥΗΣΟΠΟΗΖ ΜΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΚΑ ΣΟΤ 

ΚΑΣΑΓΜΑΣΟ Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΟΣΔΡΖ ΒΗΓΑ ΑΠΔΥΔΗ 5 ΜΜ ΑΠΟ 

ΣΟ ΑΚΡΟ ΣΟΤ ΖΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΗΖ ΑΚΡΑΗΧΝ-

ΔΠΗΠΛΔΓΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΧΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΧΝ. ΣΟ ΤΣΖΜΑ 

ΠΑΡΔΥΔΗ ΣΖ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΣΧΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΧΝ ΒΗΓΧΝ ΜΔ ΣΖ ΥΡΗΗ ΗΛΕΚΣΡΟΜΑΓΝHΣΙΚΟΤ 

ΚΟΠΕΤΣΡΟΤ  ΚΑΙ  ΠΡΟΒΟΛΗ  ΕΙΚΟΝΑ Ε ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟ 
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ΥΡΟΝΟ Ε ΟΘΟΝΗ ΥΩΡΙ ΣΗ ΥΡΗΗ ΑΚΣΗΝΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ. 

Σα 13,14,15 λα ζπλνδεύνληαη κε ηελ εξγαιεηνζεηξά ηνπνζέηεζεο 

ηνπο. 

16. ΒΙΓΔ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ 

a.Βίδεο θινηώδεηο Σηηαλίνπ, νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο 3, 5 ρηιηνζηώλ  

απηνθόπηνπζεο. 

Βίδα θινηώδεο ηηηαλίνπ νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο δηακέηξνπ 3,5 

ρηιηνζηώλ, απηνθόπηνπζα.. Μήθνπο από 10mm έσο 80mm.Τπνδνρή 

θεθαιήο γηα εμαγσληθό θαηζαβίδη. 

b. Βίδεο Cortical, δηακέηξνπ 3,5 mm, απηνθόπηνπζεο, από θξάκα Ti, 

απηνθιεηδνύκελεο, ζε δηάθνξα κήθε(Δηδηθόο ζρεδηαζκόο ζηηο 

θιεηδνύκελεο βίδεο ώζηε λα κελ θάλνπλ ςπρξή ζπγθόιιεζε ζηηο πιάθεο 

έηζη έρνπκε επθνιόηεξε εμαγσγή ησλ βηδώλ). 

 Βίδα ηηηαλίνπ θιεηδνύκελε νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο θινηώδεο 

δηακέηξνπ 3,5 ρηιηνζηά απηνθόπηνπζα. Μήθνπο από 10 mm έσο 60mm. 

c.Βίδεο 2,7mm θινηνύ, απηνθόπηνπζεο 

 Βίδα ηηηαλίνπ θιεηδνύκελε νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο θινηώδεο 

δηακέηξνπ 2,7 ρηιηνζηά απηνθόπηνπζα. Μήθνπο από 12mm έσο 60mm. 

d.Βίδεο ζπνγγώδνπο νζηνύ (cancellous) 4,0mm. Μεξηθνύ ζπεηξάκαηνο 

 Βίδα ζπνγγώδεο ηηηαλίνπ κεξηθνύ ζπεηξώκαηνο δηακέηξνπ 4 ρηιηνζηώλ. 

Μήθνπο από 10mm έσο 60mm.Τπνδνρή θεθαιήο γηα εμαγσληθό 

θαηζαβίδη. 

e.Βίδεο ζπνγγώδνπο νζηνύ (cancellous) 4,0mm. Πιήξνπο ζπεηξάκαηνο 

  Βίδα ζπνγγώδεο ηηηαλίνπ νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο δηακέηξνπ 4 

ρηιηνζηώλ. Μήθνπο από 10mm έσο 60mm.Τπνδνρή θεθαιήο γηα 

εμαγσληθό θαηζαβίδη. 

17. ΠΛΑΚΔ  ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ 

Α.Πιάθα 1/3 ηνπ θύθινπ θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ 
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Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, 1/3 ηνπ θύθινπ Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε κε 

ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 

ζε ζπλδηαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι. / 

Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα πεξόλεο, κεζόηεηαο άθξαο ρείξαο θαη άθξαο 

πνδόο. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 2 ρηι 

Πιάηνο : 9 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 2 θαη 12 / απόζηαζε νπώλ 12 θαη 16 ρηι. 

Β.  Πιάθα Σηηαλίνπ επζεία θιεηδνύκελε κηθξώλ θαηαγκάησλ DPL 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, επζεία  θιεηδνύκελε κε ζπλδπαζηηθέο νπέο ε 

νπνία δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 

ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θινηώδεο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι. / 

Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα σιέλεο, θεξθίδαο θαη δηάθπζεο βξαρηνλίνπ. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 3 ρηι 

Πιάηνο : 11 ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 12 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 4-12 

Γ.Πιάθα Σηηαλίνπ επζεία θιεηδνύκελε αλαθαηαζθεπήο κε ζπλδηαζηηθή 

νπή 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, επζεία  αλαθαηαζθεπήο θιεηδνύκελε κε 

ζπλδπαζηηθέο νπέο ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα ιεθάλεο θαη θνηύιεο θάησ 

πέξαο βξαρηνλίνπ (πιεπξηθή ξαρηαία πηπρή) θιείδαο θαη πηέξλεο 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 
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Πάρνο: 2,8 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 14,5 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 5-22 

Γ.Πιάθα βξαρηνλίνπ θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, άλσ πέξαηνο  βξαρηνλίνπ Σηηαλίνπ 

θιεηδνύκελε ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. Ζ πιάθα δηαζέηεη εμσηεξηθό ζθόπεπηξν γηα ηελ εύθνιε 

ηνπνζέηεζε ησλ βηδώλ. / Δθαξκόδεηαη γηα θεληξηθά θαηάγκαηα άλσ 

πέξαηνο βξαρηνλίνπ δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 3 ρηι 

Πιάηνο : 12 ρηι πεξηθεξηθά 

Πιάηνο : 20 ρηι θεληξηθά 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 3,5,9, 12 

 

Δ.Πιάθα βξαρηνλίνπ ΔΞΧ ΠΛΑΓΗΟΡΑΥΗΑΗΑ  ΑΝΑΣΟΜΗΚΖ 

θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ. 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, Κάησ πέξαηνο  βξαρηνλίνπ 

αλαηνκηθήΣηηαλίνπ θιεηδνύκελε έμσ πιαγηνξαρηαία κε ζπλδπαζκό κε 

βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό 

κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι. / Δθαξκόδεηαη γηα 

θαηάγκαηα θάησ πέξαηνο βξαρηνλίνπ. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 2,5 ρηι 
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Πιάηνο : 11,4 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 3 θαη 14 

Σ.Πιάθα βξαρηνλίνπ ΔΧ ΠΛΔΤΡΑ θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, Κάησ πέξαηνο  βξαρηνλίνπ Σηηαλίνπ 

θιεηδνύκελε έζσ πιεπξάο κε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  

δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο 

δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι./ Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα θάησ πέξαηνο 

βξαρηνλίνπ δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 4 ρηι 

Πιάηνο : 11,5 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 6 θαη 14 

 

Ε.Πιάθα Σηηαλίνπ επζεία θιεηδνύκελε αλαθαηαζθεπήο ρσξίο 

ζπλδπαζηηθή νπή 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, επζεία  αλαθαηαζθεπήο θιεηδνύκελε ρσξίο 

ζπλδπαζηηθέο νπέο ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θινηώδεο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα ιεθάλεο θαη θνηύιεο,θάησ 

πέξαο βξαρηνλίνπ (πιεπξηθή ξαρηαία πηπρή) θιείδαο θαη πηέξλεο. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 2,8 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 12 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 5-22 
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Ζ.Πιάθα θάησ πέξαηνο θλήκεο έζσ πιεπξάο θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ. 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, θάησ πέξαηνο θλήκεο έζσ πιεπξάο Σηηαλίνπ 

θιεηδνύκελε κε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. / Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα θάησ πέξαηνο θλήκεο 

(αξηζηεξά θαη δεμηά). 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 4 ρηι 

Πιάηνο : 12 ρηι πεξηθεξηθά 

 Πιάηνο : 23 ρηι θεληξηθά 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 4 θαη 12 / απόζηαζε νπώλ πεξηθεξηθά 13 ρηι 

 

Θ. Πιάθα θάησ πέξαηνο θλήκεο έζσ πιεπξάο θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ. 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, θάησ πέξαηνο θλήκεο έζσ πιεπξάο Σηηαλίνπ 

θιεηδνύκελε κε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι./ Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα θάησ πέξαηνο θλήκεο 

(αξηζηεξά θαη δεμηά). 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 4 ρηι 

Πιάηνο : 12 ρηι πεξηθεξηθά 

 Πιάηνο : 23 ρηι θεληξηθά 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 4 θαη 12 / απόζηαζε νπώλ πεξηθεξηθά 13 ρηι 
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Η. Πιάθα αλαηνκηθή πξνθπξησκέλε θεξθίδαο Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, αλαηνκηθή πξνθπξησκέλε θεξθίδαο 

Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 1,5 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 3+6 h / 4+6 h  

Κ.Πιάθα Πηέξλεο θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ 

 Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, πηέξλεο Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε ζε 

ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 

ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι. / 

Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα πηέξλαο δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο:  

Πάρνο: 1,5 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 3+6 / 4+6  

 

Λ.Πιάθα Πηέξλεο ΣΤΠΟΤ Β θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ. 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, πηέξλεο ηύπνπ Β Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε ζε 

ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 

ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι./ 

Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα πηέξλαο δεμηά θαη αξηζηεξά. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 1,6 ρηι / Οπήο: 2,2 ρηι 
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Πιάηνο : 4/8 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

 

Μ.Πιάθα αλαηνκηθή ηύπνπ Σ πιάγηαο γσλίσζεο 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, ηύπνπ T πιάγηαο γσλίσζεο Σηηαλίνπ 

θιεηδνύκελε ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. / Δθαξκόδεηαη γηα θεληξηθά θαηάγκαηα θάησ πέξαηνο 

θεξθίδαο (ξαρηαία πηπρή) δεμηά θαη αξηζηεξά. 

 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 1,5 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 8 θαη 10 

 

Ν.Πιάθα Χιεθξάλνπ αλαηνκηθή θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, σιεθξάλνπ αλαηνκηθή Σηηαλίνπ 

θιεηδνύκελε κε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 

3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 

3,5 θαη 4,0 ρηι. / Δθαξκόδεηαη γηα θαηάγκαηα σιεθξάλνπ θαη Άλσ 

πέξαηνο σιέλεο (αξηζηεξά θαη δεμηά). 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 3 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 2 θαη 12 
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Ξ.Πιάθα Κιείδαο κε άγθπζηξν θιεηδνύκελε ηηηαλίνπ. 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, θιείδαο κε άγθπζηξν Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε 

κε ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 

2,7 ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι./ 

Δθαξκόδεηαη γηα επηδηόξζσζε θαηαγκάησλ αθξσκίνπ θαη εμάξζξσζεο 

αθξσκηνθιεηδηθήο άξζξσζεο . 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 3,6 ρηι 

Πιάηνο : 10 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 4,5,6,8. 

 

Ο.Πιάθα Άλαηνκηθή θιείδαο Άλσ Πξόζζηαο Δπηθάλεηαο  θιεηδνύκελε 

ηηηαλίνπ. 

Πιάθα κηθξώλ θαηαγκάησλ, θιείδαο  Σηηαλίνπ θιεηδνύκελε κε 

ζπλδπαζκό κε βίδεο θιεηδνύκελεο  δηακέηξνπ 3,5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 2,7 

ζε ζπλδπαζκό κε βίδεο θαλνληθέο δηακέηξνπ 3,5 θαη 4,0 ρηι./ 

Δθαξκόδεηαη γηα ςεπδαξζξώζεηο , νζηενηνκίεο θαη θαηάγκαηα ηεο 

δηάθπζεο . 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 3,3 ρηι 

Πιάηνο : 10,5 ρηι  

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 6,7,8. 
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18.ΒΙΓΔ ΜΔΓΑΛΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ 

1) Βίδα θινηώδεο Σηηαλίνπ, νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο  4,5 ρηιηνζηώλ , 

απηνθόπηνπζα 

Βίδα θινηώδεο ηηηαλίνπ νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο δηακέηξνπ 4,5 ρηι, 

απηνθόπηνπζα. Μήθνπο από 14mm έσο 100mm. / Δθαξκνδόκελε θξέδα 

γηα ην ζπείξσκα 3,2 ρηι. 

 

2) Βίδα θιεηδνύκελε Σηηαλίνπ, νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο  5 ρηιηνζηώλ  

απηνθόπηνπζα. 

Βίδα θιεηδνύκελε Σηηαλίνπ, νιόθιεξνπ ζπεηξώκαηνο  5 ρηιηνζηώλ  

απηνθόπηνπζα. Μήθνπο από 14mm έσο 100mm. / Δθαξκνδόκελε θξέδα 

γηα ην ζπείξσκα 4,3 ρηι, κήθνο 195ρηι βαζκνλνκεκέλε. 

 

     3) Βίδεο ζπνγγώδνπο νζηνύ (cancellous) 6,5mm. 

 

Βίδεο ζπνγγώδνπο νζηνύ (cancellous) 6,5mm. Με κήθνο ζπεηξάκαηνο 

32mm. Από ηηηάλην. Μήθνπο από 45mm έσο 110mm. 

 

19.ΠΛΑΚΔ ΜΔΓΑΛΩΝ ΚΑΣΑΓΜΑΣΩΝ 

 

Α.Πιάθα Σηηαλίνπ ζηελή 5,0ρηι επζεία θιεηδνύκελε κεησκέλεο επαθήο 

κε ζπλδπαζηηθέο νπέο. 

 

Πιάθα κεγάισλ θαηαγκάησλ ,ζηελή ,επζεία  θιεηδνύκελε κε 

ζπλδπαζηηθέο νπέο ε νπνία δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  5ρηιηνζηώλ θαη  

βίδεο 4,5 ρηιηνζηώλ θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα κεγάισλ νζηώλ 

όπσο βξαρηόλην, θλήκε θαη κεξό, πεξηπξνζεηηθά θαηάγκαηα. Κπκαίλεηαη 
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ζε κήθνο από 98 ρηιηνζηά έσο θαη 260 ρηιηνζηά θαη ζε νπέο από 5 έσο 

θαη 14. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 4,3 ρηι 

Πιάηνο : 13,5ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 18ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 5-12 

 

Β.Πιάθα Σηηαλίνπ επζεία, θαξδηά 5,0ρηι θιεηδνύκελε κεησκέλεο επαθήο 

κε ζπλδπαζηηθέο νπέο. 

Πιάθα κεγάισλ θαηαγκάησλ ,επζεία, θαξδηά, θιεηδνύκελε κε 

ζπλδπαζηηθέο νπέο ε νπνία δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  5ρηιηνζηώλ θαη  

βίδεο 4,5 ρηιηνζηώλ θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα κεγάισλ νζηώλ 

όπσο βξαρηόλην, θλήκε θαη κεξό, πεξηπξνζεηηθά θαηάγκαηα. Κπκαίλεηαη 

ζε κήθνο από 152 ρηιηνζηά έσο θαη 306 ρηιηνζηά θαη ζε νπέο από 8 έσο 

θαη 16. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 5,2 ρηι 

Πιάηνο : 17,5ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 18ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 8 – 16 

 

Γ.Πιάθα Σηηαλίνπ θάησ πέξαηνο κεξνύ  θιεηδνύκελε ρσξίο ζπλδπαζηηθή 

νπή. 
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Πιάθα θάησ πέξαηνο κεξνύ   θιεηδνύκελε κεγάισλ θαηαγκάησλ ρσξίο  

ζπλδπαζηηθή νπή πνπ δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 

4,5 ρηιηνζηώλ θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη γηα αληηζηήξημε ζπληξηπηηθώλ 

θαηαγκάησλ θάησ πέξαηνο κεξνύ . 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 5,6ρηι 

Πιάηνο : 16ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 20ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 5- 13 

 

Γ.Πιάθα Σηηαλίνπ θλήκεο άλσ άθξνπ έμσ πιεπξάο θιεηδνύκελε 

5ρηιηνζηώλ ρσξίο ζπλδπαζηηθή νπή. 

Πιάθα θλήκεο  θιεηδνύκελε έμσ πιεπξάο άλσ άθξνπ κεγάισλ 

θαηαγκάησλ ρσξίο  ζπλδπαζηηθή νπή πνπ δέρεηαη βίδεο 4,5 ρηιηνζηώλ 

θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα ηεο αξζξηθήο επηθάλεηαο ηνπ άλσ 

άθξνπ ηεο θλήκεο, απνζπκπίεζεο , δηαθνλδύιηα  θαη ζε ζπλδπαζηηθά 

θαηάγκαηα κε έθηαζε ζηε δηάθπζε . Κπκαίλεηαη ζε κήθνο από 101 

ρηιηνζηά έσο θαη 191 ρηιηνζηά θαη ζε νπέο από 4 έσο θαη 10 ρσξίδνληαη 

ζε δεμηέο θαη αξηζηεξέο. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 2,9ρηι 

Πιάηνο : 14,7ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 15ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 4- 10 
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Δ.Πιάθα Σηηαλίνπ θλήκεο θάησ πέξαηνο έμσ πιεπξάο θιεηδνύκελε 

5ρηιηνζηώλ ρσξίο ζπλδπαζηηθή νπή. 

 

Πιάθα θλήκεο  θιεηδνύκελε έμσ πιεπξάο θάησ πέξαηνο δηακέηξνπ 5 

ρηιηνζηώλ ρσξίο  ζπλδπαζηηθή νπή πνπ δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  

5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 4,5 ρηιηνζηώλ θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα 

θλήκεο, απνζπκπίεζεο  θαη ζε ζπλδπαζηηθά θαηάγκαηα έσο  θαη  ηε 

δηάθπζε θλήκεο .  

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 3,7ρηι 

Πιάηνο : 15ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 15ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 5,6,8 

 

Σ.Πιάθα Σηηαλίνπ θλήκεο άλσ άθξνπ έμσ πιεπξάο θιεηδνύκελε 

5ρηιηνζηώλ ρσξίο ζπλδπαζηηθή νπή.  

Πιάθα θλήκεο  θιεηδνύκελε έμσ πιεπξάο άλσ άθξνπ  δηακέηξνπ 5 

ρηιηνζηώλ ρσξίο  ζπλδπαζηηθή νπή πνπ δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  

5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 4,5 ρηιηνζηώλ θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα 

ηνπ άλσ άθξνπ ηεο θλήκεο όπσο θαη ζε δηνξζσηηθή νζηενηνκία. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 2,9ρηι 

Πιάηνο : 16ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 15ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 5 -13 
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Ε.Πιάθα Σηηαλίνπ θλήκεο άλσ άθξνπ ηύπνπ Σ θιεηδνύκελε 5ρηιηνζηώλ 

ρσξίο ζπλδπαζηηθή νπή. 

Πιάθα θλήκεο  θιεηδνύκελε ηύπνπ T κεγάισλ θαηαγκάησλ ρσξίο  

ζπλδπαζηηθή νπή πνπ δέρεηαη βίδεο θιεηδνύκελεο  5ρηιηνζηώλ θαη  βίδεο 

4,5 ρηιηνζηώλ θινηνύ. / Δθαξκόδεηαη ζε θαηάγκαηα όπσο ππνζηεξίδεη 

ηεο κεηάθπζεο  ηνπ άλσ άθξνπ ηεο θλήκεο, ηνπ άλσ άθξνπ ηνπ 

βξαρηνλίνπ, ηνπ έζσ θλεκηαίνπ θνλδύινπ θαη ηνπ έζσ θάησ πέξαηνο 

θλήκεο ζε ζπλδπαζηηθά θαηάγκαηα κε έθηαζε ζηε δηάθπζε ηεο θλήκεο . 

Κπκαίλεηαη ζε κήθνο από 85 ρηιηνζηά έσο θαη 149 ρηιηνζηά θαη ζε νπέο 

από 4 έσο θαη 8 ρσξίδνληαη ζε δεμηέο θαη αξηζηεξέο. 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Πάρνο: 2,5ρηι 

Πιάηνο : 16,7ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 16ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Οπέο: 4,6,8 

 

20. Βειόλεο KIRSCHNER θαη βειόλεο STEINMANN όισλ ησλ 

δηακέηξσλ  

 

21. εη απινθόξσλ βηδώλ ηύπνπ Herbert.  

 

22. ΤΣΗΜΑ ΠΛΑΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΣΑΓΜΑΣΑ 

ΠΗΥΔΟΚΑΡΠΙΚΗ, ΠΔΡΟΝΗ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤ ΠΟΓΟ. 

Α.Πιάθα πνιπαμνληθήο ηνπνζέηεζεο ΠΥΚ 

Πιάθα Αλαηνκηθή ΠΥΚ πνιπαμνληθά θιεηδνύκελε από θξάκα Σηηαλίνπ. 

Ζ πιάθα δέρεηαη βίδεο πνιπαμνληθά θιεηδνύκελεο δηακέηξνπ 2,7mm 

ηύπνπ torx  7 επίζεο δέρεηαη βίδεο cortical δηακέηξνπ 2,7 mm. H πιάθα 
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δηαζέηεη πνιιαπιέο νπέο γηα ηνπνζέηεζε kirscner , κεγάιν παξάζπξν γηα 

ηνπνζέηεζε κνζρεύκαηνο δηα κέζνπ ηεο πιαθόο. 

 

Σερληθέο Γηαζηάζεηο: 

Μήθνο : 53,3ρηι 

Πιάηνο : 23,5 ρηι 

Απόζηαζε νπώλ : 16ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

 Αλαδπνκέλε επηθάλεηα ηύπνπ ΗΗ γηα κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ςπρξήο ζπγθόιιεζεο.   

 

Β.Βίδα CORTICAL 2,7mm  ,   Βίδα ΠΟΛΤΑΞΟΝΗΚΑ 

ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΖ  2,7mm                                                                                          

Σερληθέο Γηαζηάζεηο:Γηάκεηξνο πεηξώκαηνο  : 2,7 ρηι 

Γηάκεηξνο ηειέρνπο : 1,9 ρηι 

Κεθαιή  : Σύπνο TORX 7 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 

Γ.Βίδα CORTICAL 3,5mm,  Βίδα ΠΟΛΤΑΞΟΝΗΚΑ ΚΛΔΗΓΟΤΜΔΝΖ  

3,5mm                                                                                          

Σερληθέο Γηαζηάζεηο:Γηάκεηξνο πεηξώκαηνο  : 3,5 ρηι 

Γηάκεηξνο ηειέρνπο : 2,9 ρηι 

Γηάκεηξνο Κεθαιήο : 5,2 ρηι 

Κεθαιή  : Σύπνο TORX 10 ρηι 

Τιηθό: Σηηάλην. 
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23. ύζηεκα θαηαγκάησλ θάησ πέξαηνο θεξθίδαο, απνηεινύκελν από 

πιάθεο αλαηνκηθέο δεμηέο – αξηζηεξέο, πνιπαμνληθά θιεηδνύκελεο κε 

γπξνζθνπηθό δαθηύιην, εύξνπο έσο 20°,δηακέηξνπ 2.8mm θιεηδνύκελεο 

από Ti. 

 

24. Πιήξεο ζεηξά απινθόξσλ ζπκπηεζηηθώλ βηδώλ, γηα mini θαη κηθξά 

θαηάγκαηα, απηνηειώο ρξεζηκνπνηνύκελεο, εληαθηαδόκελεο θεθαιήο, 

δύν δηαθνξεηηθώλ ζπεηξακάησλ , ζε δηακέηξνπο 1,7 (self drilling – self 

tapping) θαη 2,3 – 3,0 θαη 3,5 self taping από Ti. 

 

25. Πιήξεο πνιπαμνληθά θιεηδνύκελν ζύζηεκα αληηκεηώπηζεο 

θαηαγκάησλ θάησ πέξαηνο βξαρηνλίνπ απνηεινύκελν από:                                                                       

- Πιάθεο medial, lateral, posterolateral από Ti, γηα θαηάγκαηα θνλδύισλ 

βξαρηνλίνπ πνιπαμνληθά θιεηδνύκελεο, κε εύξνο 20 κνηξώλ θαη βίδεο από 

Ti δηακέηξνπ 2.8 θαη 3.5 mm.                                                                      

- Πιάθεο ηύπνπ Hook από Ti, γηα θαηάγκαηα σιεθξάλνπ ζε κηθξά, αιιά 

θαη ζε κεγάια κήθε, πνιπαμνληθά θιεηδνύκελεο κε εύξνο 20 κνηξώλ, κε 

homerun βίδα κεηαμύ ησλ hook πνπ ζηνρεύεη ζηελ θνξσλνεηδή θαί βίδεο 

από Ση δηακέηξνπ 2.8 θαη 3.5mm. 

 

26. Κεθαιή θεξθίδνο Modular – Bipolar, αλαηνκηθή, κε γπξνζθνπηθή 

θίλεζε θαη γσλίσζε θεθαιήο πεξηκεηξηθά κέρξη θαη 15ν . Σξία κεγέζε 

θεθαιήο από ρξσκνθνβάιηην κε πξνηνπνζεηεκέλν ΡΔ, stem 6,5 θαη 7,5 

mm ηειεζθνπηθά εθηεηλόκελν γηα θάιπςε νζηηθνύ ειιείκκαηνο κέρξη 10 

mm., από S.S.(ε θαηάγκαηα θεθαιήο θεξθίδαο πνπ δελ 

νζηενζπληίζεληαη). 

27. Πιήξεο θιεηδνύκελν-πνιπαμνληθά θιεηδνύκελν ζύζηεκα θαηαγκάησλ 

θιείδαο, απνηεινύκελν από εηδηθέο αλαηνκηθέο πιάθεο δεμηέο – 

αξηζηεξέο, από Ti, κε ζηνπ πξνζηαζίαο βξαρηνλίνπ πιέγκαηνο. 

Καζειώλνληαη κε βίδεο από Ti δηακέηξνπ 2.8mm θαη 3.5 mm. 
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28. ύζηεκα δηνξζσηηθώλ νζηενηνκηώλ άθξνπ πνδόο πιήξεο, (Scarf, 

Weil, θαιάγγσλ, Hallux valgus θ.α.)  απνηεινύκελν από 

πξνδηακνξθσκέλα micro-nail-plates δπλακηθήο ζηεξέσζεο, εηδηθέο βίδεο 

γηα θάζε ηύπν νζηενηνκίαο, ζπκπηεζηηθέο, 2 ζπεηξακάησλ, θσληθήο 

θεθαιήο, cannulated 2,3 mm θαη 3,0 mm selftapping θαη 2,0 mm self 

drilling θαη self tapping, από Ti. 

 

29. Πιήξεο ζεηξά απινθόξσλ ζπκπηεζηηθώλ βηδώλ, γηα κηθξά θαη κεγάια 

θαηάγκαηα, απηνηειώο ρξεζηκνπνηνύκελεο, εληαθηαδόκελεο θεθαιήο, 

δύν δηαθνξεηηθώλ ζπεηξακάησλ , ζε δηακέηξνπο 4,5 θαη 7,3 mm, self 

taping κε καθξύ θαη θνληό ζπείξσκα από Σi. 

 

30. Κιεηδνύκελν ζύζηεκα εζσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο γηα θαηάγκαηα 

δηαθύζεσλ κεξνύ - θλήκεο - βξαρηνλίνπ, θαηάγκαηα θνλδύισλ κεξνύ - 

θλήκεο, πεξηπξνζεηηθά κεξνύ θαη γόλαηνο, θαηάγκαηα ππεξθνλδύιηα, 

απνηεινύκελν από πιάθεο επζείεο, αλαηνκηθέο θνλδύισλ θαη 

πεξηπξνζεηηθέο κεξνύ θαη γόλαηνο θιεηδνύκελεο, από απνκαγλεηηζκέλν 

s.s. κε πξνηνπνζεηεκέλνπο δαθηύιηνπο ζύζθημεο θαη βίδεο από Ti,  

ζπκπηεζηηθέο 3.5mm & 5.0mm. Οη πξνηνπνζεηεκέλνη δαθηύιηνη ησλ 

πιαθώλ αθαηξνύληαη γηα πνιπαμνληθή ηνπνζέηεζε ησλ βηδώλ ή γηα 

επθνιόηεξε αθαίξεζε ηνπ πιηθνύ.            

                                                                             

31. ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΟΤ ΠΤΡΓΟΤ 

-ΚΟΠΣΗΚΑ SHAVER-ΓΛΤΦΑΝΑ 

 

Α. Γιύθαλα καιαθώλ κνξίσλ επζεία θαη θπξηά θαηαζθεπαζκέλα από 

πςειήο πνηόηεηαο πιηθά. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε ησλ 4.0mm θαη 

5.0mm. Σν άθξν ηνπ λα είλαη θσληθό θαη πιήξσο αηξαπκαηηθό, ώζηε λα 

κελ ηξαπκαηίδεη ηνλ ρόλδξν. Σν θνπηηθό κέξνο λα είλαη ρσξίο δόληηα 

εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, γηα πην νκαιή αθαίξεζε ηνπ ηζηνύ.  Σν 

γιύθαλν λα δηαζέηεη δηαγξάκκηζε αλά 5 ρηιηνζηά ζην νπίζζην κέξνο ηνπ 

γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ζεκείν αλαθνξάο αλαγλώξηζεο ησλ 
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βιαβώλ. Να είλαη ζπκβαηά κε ηνλ πάγην αγνξαζκέλν εμνπιηζκό ηνπ 

λνζνθνκείνπ, AR-8300 Shaver Console Power System II. 

Β.Γιύθαλα καιαθώλ κνξίσλ θαηαζθεπαζκέλα από πςειήο πνηόηεηαο 

πιηθά. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε ησλ 4.0mm θαη 5.0mm. Σν άθξν ηνπ λα 

είλαη αηξαπκαηηθό, ώζηε λα κελ ηξαπκαηίδεη ηνλ ρόλδξν. Σν θνπηηθό 

κέξνο λα είλαη κε δόληηα εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, γηα πην επηζεηηθή 

αθαίξεζε ηνπ ηζηνύ.  Σν γιύθαλν λα δηαζέηεη δηαγξάκκηζε αλά 5 

ρηιηνζηά ζην νπίζζην κέξνο ηνπ γηα λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

ζεκείν αλαθνξάο αλαγλώξηζεο ησλ βιαβώλ. Να είλαη ζπκβαηά κε ηνλ 

πάγην αγνξαζκέλν εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ, AR-8300 Shaver 

Console Power System II. 

Γ.Γιύθαλα νζηηθά θαηαζθεπαζκέλα από πςειήο πνηόηεηαο πιηθά. Να 

δηαηίζεηαη ζε κεγέζε ησλ 4.0mm θαη 5.0mm. Σν άθξν ηνπ λα δηαζέηεη 

παξάζπξν ζην πίζσ κέξνο ώζηε λα απνκαθξύλνληαη ηα νζηηθά 

ππνιείκκαηα από ην πεδίν θαη λα εκπνδίδεηαη ε έκθξαμε ηνπ εζσηεξηθνύ 

απινύ. Να είλαη ζπκβαηά κε ηνλ πάγην αγνξαζκέλν εμνπιηζκό ηνπ 

λνζνθνκείνπ, AR-8300 Shaver Console Power System II. 

 

-ΑΝΑΛΧΗΜΑ ΤΚΔΤΧΝ ΣΑΘΔΡΖ ΔΝΓΑΡΘΡΗΚΖ ΠΗΔΖ 

 

Α.Αλαιώζηκν αληιίαο παξνρήο ύδαηνο γηα αξζξνζθνπηθή ρξήζε. Σν 

αλαιώζηκν λα δηαζέηεη ζέλζνξα κε εύθνιε ηνπνζέηεζε ζηελ ζπζθεπή. 

Σν άθξν ζύλδεζεο λα κπνξεί λα βηδσζεί απεπζείαο ζηελ θάλνπια αιιά 

λα δηαζέηεη επίζεο θαη εύθακπην ζσιήλα ζηιηθόλεο. Να είλαη ζπκβαηά κε 

ηνλ πάγην αγνξαζκέλν εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ, AR-6480 Dual Wave 

Arthroscopy Pump. 

Β.Αλαιώζηκν αληιίαο αλαξξόθεζεο. Να δηαζέηεη ζσιήλα αλαξξόθεζεο 

γηα ην αξζξνζθνπηθό shaver θαζώο θαη ζσιήλα αλαξξόθεζεο γηα 

ζπλδπαζκό κε αξζξνζθνπηθή θάλνπια. Να είλαη κε δηαθνξεηηθά 

ρξώκαηα γηα εύθνιν δηαρσξηζκό θαηά ηελ εηνηκαζία θαη ηελ ρξήζε ηνπ 

ρεηξνπξγείνπ. Να δηαζέηεη δπλαηόηεηα αηκόζηαζεο (Lavage) θαζώο θαη 

πιύζεο (Rinse). Δπίζεο λα δηαζέηεη ιεηηνπξγία ηύπνπ overboost θαηά ηελ 

ρξήζε ηνπ shaver γηα εμηζνξξόπεζε ηεο ελδαξζξηθήο πίεζεο.Να είλαη 
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ζπκβαηά κε ηνλ πάγην αγνξαζκέλν εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ, AR-

6480 Dual Wave Arthroscopy Pump. 

 

-ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ ΓΗΑ ΔΞΑΥΝΧΖ-ΤΡΡΗΚΝΧΖ ΗΣΧΝ 

 

Σα ειεθηξόδηα αξζξνζθνπηθήο ρξήζεο λα είλαη κνλνπνιηθά θαη δηπνιηθά 

κε ηερλνινγία ξαδηνζπρλνηήησλ. Να δηαηίζεηαη αλαιώζηκα γηα εμάρλσζε 

- ζπξξίθλσζε ηζηώλ θαζώο θαη ηύπνπ Hook γηα απειεπζέξσζε 

ζπλδέζκσλ. Να είλαη δηαθόξσλ γσληώλ κε ή ρσξίο αλαξξόθεζε. Να 

δηαζέηνπλ ζέλζνξα απνθπγήο όηαλ πιεζηάδεη ηελ νπηηθή ή άιιν 

κεηαιιηθό εξγαιείν.  Να είλαη ζπκβαηά κε ηνλ πάγην αγνξαζκέλν 

εμνπιηζκό ηνπ λνζνθνκείνπ , AR-9800 Synergy RF Console. 

 

32. ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΒΛΑΒΧΝ ΓΟΝΑΣΟ ΚΑΗ ΤΛΗΚΧΝ 

ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΖ ΥΗΑΣΟΤ 

-ΦΡΔΕΔ 

 

Α.Aπινθόξεο θξέδεο πξόζζηαο θνπήο θαη ρακεινύ πξνθίι δηακέηξνπ 

από 4mm έσο 12mm κίαο ρξήζεο. Να έρνπλ δηαβάζκηζε κέηξεζεο 

κήθνπο αλά 5 ρηιηνζηά.  

Β.Φξέδεο ηξππαληζκνύ γηα αλαθαηαζθεπή ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, πιάγηαο 

θνπήο δηακέηξνπ από 6mm έσο 11mm κίαο ρξήζεο. Να έρνπλ 

δηαβάζκηζε κέηξεζεο κήθνπο αλά 5 ρηιηνζηά.Οη θξέδεο λα είλαη 

θαηάιιειεο γηα ηελ δεκηνπξγία ηνύλει κε ηελ ηερληθή retro construction 

θαη All Inside. 

 

-ΟΓΖΓΟΗ 

 

Οδεγνί - βειόλεο απνζπώκελνη κε εγθνπέο, θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή 

ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ.  
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-ΓΗΑΦΟΡΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΚΑΘΖΛΧΖ ΠΡΟΘΗΟΤ ΥΗΑΣΟΤ 

ΤΝΓΔΜΟΤ 

 

ύζηεκα θαζήισζεο κνζρεύκαηνο ρηαζηνύ ζπλδέζκνπ, ηύπνπ θνκβίνπ 

από ηηηάλην, κε ζπλερή ινύπα από αηξαπκαηηθό πιηθό θαη κε δύν 

πξνθνξησκέλα ξάκκαηα πςειήο αληνρήο. Να δηαζέηεη ηε δπλαηόηεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπ κήθνπο ηεο ινύπαο ηύπνπ adjustable loop κε εηδηθό 

κεραληζκό θιεηδώκαηνο ρσξίο θόκπνπο. Σα ξάκκαηα γηα ην θιείδσκα 

ηεο ινύπαο λα βξίζθνληαη ζε αληίζεηε θνξά από ην κόζρεπκα. 

 

-ΒΗΓΔ ΚΑΘΖΛΧΖ ΠΡΟΘΗΟΤ ΥΗΑΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ  

 

Aπνξξνθήζηκεο βίδεο παξεκβνιήο. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 30% 

Biphasic Calcium Phosphate θαη 70% PLDLA ώζηε λα είλαη ηδαληθέο γηα 

ηελ ηνπνζέηεζε - ζπγθξάηεζε ζπλδέζκσλ κνζρεπκάησλ ηνπ γόλαηνο 

ηόζν ζε επηγνλαηηδηθό όζν θαη ζε καιαθά ηελόληηα κνζρεύκαηα. Να 

δηαηίζεηαη κε θαη ρσξίο θεθάιη νιηθνύ ζπεηξώκαηνο θαζώο θαη θσληθέο 

(ηύπνπ Delta), δηακέηξνπ από 6mm έσο θαη 12mm θαη κήθνπο από 23mm 

έσο θαη 35mm.  

 

-ΑΓΓΡΑΦΔ ΟΛΧΝ ΣΧΝ ΣΤΠΧΝ & ΥΖΜΑΣΧΝ 

 

Αγθξάθεο ρακεινύ πξνθίι κε επξεία βάζε. Να δηαηίζεληαη κε αηρκεξέο 

αθίδεο ζε 3 κεγέζε 6, 8 & 11mm 

-ΜΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΑ ΡΑΜΜΑΣΑ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ  

 

Ράκκαηα ηύπνπ FiberWire. Να είλαη έλα εμαηξεηηθά κεγάιεο αληνρήο 

ζπλζεηηθά πνιύθισλα ξάκκαηα κε απνξξνθήζηκα κε βειόλα θόπηνπζα 

κηζνύ θύθινπ. Να δηαηίζεληαη ζε δηαζηάζεηο από 4- 0 έσο 5. 

 

-ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΡΡΑΦΖ ΜΖΝΗΚΟΤ  
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ύζηεκα ζπξξαθήο κελίζθνπ ηερληθεο All inside κε ηζρπξό κε 

απνξξνθήζηκν ξάκκα 2-0 ην νπνίν λα αζθαιίδεη κε έηνηκν νιηζζαίλνληα 

θόκπν θαη λα βξίζθεηαη εληόο ηεο ζπζθεπήο κίαο ρξήζεο. Να δηαζέηεη 

πξννπιηζκέλα 2 θνκβία από PEEK πιηθό γηα θαζήισζε ζηνλ ζύιαθν. 

Να δηαηίζεηαη ζε μερσξηζηή ζπζθεπαζία αλαιώζηκν θνπηηθό θαη Pusher. 

 

33.ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΒΛΑΒΧΝ ΧΜΟΤ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΧΝ ΗΣΧΝ 

 

-ΑΓΚΤΡΔ ΣΤΠΟΤ KNOTLESS 

 

A.Άγθπξεο ηύπνπ Knotless. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε 2.9 θαη 3.5 

ρηιηνζηώλ γηα ρξήζε ζε πεξηζηαηηθά αζηάζεηαο. Να είλαη ηύπνπ ζθήλαο 

θαη λα δηαζέηεη άθξν απν PEEK γηα πην ηζρπξή θαζήισζε ησλ 

ξακκάησλ. Σν άθξν λα κπνξεί λα δερηεί ηζρπξό ξάκκα #2 θαζώο θαη 

πεπιαηηζκέλν ξάκκα. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από 30% Biphasic 

Calcium Phosphate θαη 70% PLDLA. 

 

B.Άγθπξεο ηύπνπ Knotless. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε 2.9 θαη 3.5 

ρηιηνζηώλ γηα ρξήζε ζε πεξηζηαηηθά αζηάζεηαο. Να είλαη ηύπνπ ζθήλαο 

θαη λα δηαζέηεη άθξν απν PEEK γηα πην ηζρπξή θαζήισζε ησλ 

ξακκάησλ. Σν άθξν λα κπνξεί λα δερηεί ηζρπξό ξάκκα #2 θαζώο θαη 

πεπιαηηζκέλν ξάκκα. Να είλαη θαηαζθεπαζκέλε από πιηθό PEEK. 

 

Γ.Άγθπξεο ηύπνπ Knotless. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε 4 - 4.75 θαη 5.5 

ρηιηνζηώλ. Να είλαη ηύπνπ ζθήλαο θαζώο θαη βηδσηή.Να δηαζέηεη άθξν 

απν PEEK γηα πην ηζρπξή θαζήισζε ησλ ξακκάησλ θαη λα κπνξεί λα 

δερζεί έσο θαη 6 ξάκκαηα #2 θαζώο θαη πεπιαηηζκέλν ξάκκα. Να 

δηαηίζεηαη θαη κε κεηαιιηθό άθξν (Self-Punching). Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλε από πιηθό PEEK. 

 

Γ.Άγθπξεο ηύπνπ Knotless. Να δηαηίζεηαη ζε κεγέζε 4 - 4.75 θαη 5.5 

ρηιηνζηώλ. Να είλαη ηύπνπ ζθήλαο θαζώο θαη βηδσηή.Να δηαζέηεη άθξν 
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απν PEEK γηα πην ηζρπξή θαζήισζε ησλ ξακκάησλ θαη λα κπνξεί λα 

δερζεί έσο θαη 6 ξάκκαηα #2 θαζώο θαη πεπιαηηζκέλν ξάκκα. Να 

δηαηίζεηαη θαη κε κεηαιιηθό άθξν (Self-Punching). Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από 30% Biphasic Calcium Phosphate θαη 70% 

PLDLA 

 

-ΑΓΚΤΡΔ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΔ ΣΤΠΟΤ ΦΖΝΑ ΜΔ ΓΤΟ 

ΒΔΛΟΝΔ 

 

Απνξξνθήζηκεο άγθπξεο ηύπνπ ζθήλαο δηακέηξνπ 4.5, 5.5 θαη 6.5 mm, 

θαη λα παξέρεηαη κε δύν ξάκκαηα #2 πςειήο αληνρήο, δηαθνξεηηθνύ 

ρξώκαηνο γηα εύθνιε δηαρείξηζε ηνπ ξάκκαηνο. Σν εκθύηεπκα λα 

δηαηίζεηαη επίζεο κε δύν βειόλεο θνπήο 26 mm 1/2 θύθινπ, θαη λα 

επηζπλάπηνληαη ζε θάζε ξάκκα γηα ηηο αλνηρηέο επεκβάζεηο.  

 

-ΑΓΚΤΡΔ ΑΠΟΡΡΟΦΖΗΜΔ ΣΤΠΟΤ ΦΖΝΑ 

 

Απνξξνθήζηκε ζπεηξνεηδήο άγθπξα ηύπνπ ζθήλαο Οζηηθέο. Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από 30% Biphasic Calcium Phosphate θαη 70% 

PLDLA 3 mm έσο 6,5 mm, ηδαληθή γηα πνιιέο ελδείμεηο ζηνλ ώκν, 

γόλαην, αγθώλα θαη αζηξάγαιν.  Να δηαηίζεηαη κε δύν ή ηξία ξάκκαηα #2 

πςειήο αληνρήο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. 

Αγθπξεο νιηθνύ ζπεηξάκαηνο γηα πςειή ζπθξάηεζε νζηνύ. Να είλαη 

θαηαζθεπαζκέλεο από πνιπεζεξνεζεξνθεηόλε (PEEK), ώζηε λα είλαη 

ηδαληθέο γηα ρξήζε ζε επεκβάζεηο ηνπ ζηξνθηθνύ πεηάινπ. Να δηαηίζεηαη 

ζε δηακέηξνπο 4.5, 5.5 & 6.5mm. 

-ΑΓΚΤΡΔ ΡΑΜΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΣΗΣΑΝΗΟ ΑΠΟ 2.4ΜΜ ΔΧ 6.5ΜΜ 

 

Άγθπξεο  θαζήισζεο θαη ζπξξαθήο καιαθώλ κνξίσλ γηα ξήμεηο: Ώκνπ 

BANKART θαη SLAP θαη Σελόδεζεο δηθεθάινπ θαη ROTATOR CUFF 

θαη πξξαθήο δειηνεηδνύο. Να είλαη κηα πιήξσο ζπεηξνεηδήο άγθπξα 

ξάκκαηνο από ηηηάλην, απηνθόπηνπζα,  δηακέηξνπ από 2.4 mm έσο 6,5 

20DIAB000008067 2020-01-31



mm. Οη άγθπξεο λα δηαηίζεληαη κε δύν ή ηξία ξάκκαηα #2 πςειήο 

αληνρήο δηαθνξεηηθνύ ρξώκαηνο. 

 

-ΔΣ ΑΤΣΟΜΑΣΖ ΤΡΡΑΦΖ ΗΣΧΝ Δ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΚΖ 

ΥΡΖΖ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ 

 

A.εη απηόκαηεο ζπξξαθήο ηζηώλ θαη δηαπεξαζηέο ξάκκαηνο ζε 

αξζξνζθνπηθή ρξήζε κηαο ρξήζεσο. Να δηαηίζεληαη ζε όινπο ηνπο 

ηύπνπο, κεγέζε & γσλίεο (επζεία, θπξηά 30, 60 & 90°). 

B.Αλαιώζηκν ζπξξαθήο ηζηώλ ηύπνπ βειόλαο, όπνπ λα πξνζαξκόδεηε ζε 

εηδηθή αξζξνζθνπηθή ιαβίδα γηα ηελ θαιύηεξε δηαπέξαζε ηνπ ξάκκαηνο 

θαηά ηελ ζπξξαθή ησλ ηζηώλ κε έλα πέξαζκα. 

 

-ΚΑΝΟΤΛΔ ΑΡΘΡΟΚΟΠΖΖ 

Αηξαπκαηηθέο δηαθαλείο Κάλνπιεο αξζξνζθόπεζεο κε ζπείξακα ή ιείεο, 

εύθακπηεο ή κε, δηακέηξνπ από 5 mmέσο  8mm.    

 

34. ΔΞΩΣΔΡΙΚΔ ΟΣΔΟΤΝΘΔΔΙ 

1) Οζηνύλ θλήκεο, Modular. 

Οζηνύλ θλήκεο  modular:' ώκα εμσηεξ.νζηενζύλζεζεο 

πνιπαμνληθήο ηνπνζέηεζεο από θξάκα αινπκηλίνπ θαη αλνμείδσηνπ 

αηζαιηνύ, κε πιατλά ηκήκαηα ζπγθξάηεζεο βεινλώλ κε ζθαηξηθή 

άξζξσζε (ball joint )ζε δηάθνξα κεγέζε κε δπλαηόηεηα ζπλδεηηθνύ 

ηύπνπ Σ (γηα θαηάγκαηα PLATΔΑU) κε ελζσκαησκέλν κεραληζκό 

ζπκπίεζεο-επηκήθπλζεο. Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε: SHORT,STD,LONG. 

 

2) Πνδνθλεκηθή modular: 

   Πνδνθλεκηθή modular:'ώκα εμσηεξ.νζηενζύλζεζεο πνιπαμνληθήο 

ηνπνζέηεζεο από θξάκα αινπκηλίνπ θαη αλνμείδσηνπ αηζαιηνύ, κε 

εηδηθά δηακνξθσκέλν πιατλό ηκήκα ζπγθξάηεζεο βεινλώλ γηα 
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αληηκεηώπηζε θαηαγκάησλ PILLON, δηαζέηεη κε ελζσκαησκέλν 

κεραληζκό ζπκπίεζεο-επηκήθπλζεο .Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε: 

SHORT,STD,LONG 

 

3) Οζηνύλ θλήκεο, επηκήθπλζε: 

 

Οζηνύλ θλήκεο, επηκήθπλζε: Μνλόπιεπξν ζύζηεκα αινπκηλίνπ 

επηκήθπλζεο νζηώλ απνηεινύκελν από ζηδεξόδξνκν θαη θεθαιέο 

ζπγθξάηεζεο βεινλώλ ειεγρόκελεο δηάηαζεο. Απνηειείηαη απν 2 ή 

3 θεθαιέο ζπγθξάηεζεο βεινλώλ. Γηαηίζεηαη ζε 

κεγέζε:SHORT,STD,LONG,EXTRA LONG.Βειόλεο ηύπνπ 

SCHANZ,CORTICAL, απηνθόπηνπζεο ζε δηάθνξα κεγέζε από 

αλνμείδσην αηζάιη. 

 

4) Μεξηαίν νζηό, Μνλόπιεπξα: 

      Μεξηαίν Οζηό  κνλόπιεπξν: 'ώκα εμσηεξ.νζηενζύλζεζεο   

πνιπαμνληθήο ηνπνζέηεζεο από θξάκα αινπκηλίνπ θαη αλνμείδσηνπ 

αηζαιηνύ, κε πιατλά ηκήκαηα ζπγθξάηεζεο βεινλώλ κε ζθαηξηθή 

άξζξσζε (ball joint )ζε δηάθνξα κεγέζε κε δπλαηόηεηα ζπλδεηηθνύ 

ηύπνπ Σ (γηα θαηάγκαηα PLATEAU)κε ελζσκαησκέλν κεραληζκό 

ζπκπίεζεο-επηκήθπλζεο .Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε:SHORT,STD,LONG, 

5) Μεξηαίν νζηό, επηκήθπλζε: 

Μεξηαίν νζηό, επηκήθπλζε :Μνλόπιεπξν ζύζηεκα αινπκηλίνπ 

επηκήθπλζεο νζηώλ απνηεινύκελν απν ζηδεξόδξνκν θαη θεθαιέο 

ζπγθξάηεζεο βεινλώλ ειεγρόκελεο δηάηαζεο. Απνηειείηαη από 2 ή 3 

θεθαιέο ζπγθξάηεζεο βεινλώλ. Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε: SHORT, 

STD,LONG, EXTRA LONG. Βειόλεο ηύπνπ SCHANZ,CORTICAL, 

απηνθόπηνπζεο ζε δηάθνξα κεγέζε από αλνμείδσην αηζάιη. 

6) Οζηά ιεθάλεο, εηεξόπιεπξα: 

Πιαίζην αινπκηλίνπ ειαθξηνύ ηύπνπ πνπ απνηειείηαη από δύν 

ηκήκαηα θαη θάζε ηκήκα ζην άθξν ηνπ έρεη ζπλδεόκελν πιαίζην 

ζπγθξάηεζεο βεινλώλ (ball joint).πλδέεηαη κε βίδα θαη ππάξρεη 

δηαηαηήξαο ζε θάζε ηκήκα γηα δηάηαζε ή ζπκπίεζε.(Γύν δηαηαηήξεο). 

Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε: SHORT,STD,LONG. Βειόλεο ηύπνπ 
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SCHANZ,CORTICAL, απηνθόπηνπζεο ζε δηάθνξα κεγέζε από 

αλνμείδσην αηζάιη. 

7) Άξζξσζε περενθαξπηθήο, 

Δμσηεξηθή Περενθαξπεθή: ώκα εμσηεξ.νζηενζύλζεζεο 

πνιπαμνληθήο ηνπνζέηεζεο από θξάκα αινπκηλίνπ θαη αλνμείδσηνπ 

αηζαιηνύ ζε δηάθνξα κεγέζε, κε ελζσκαησκέλν κεραληζκό ζπκπίεζεο-

επηκήθπλζεο, πνπ απνηειείηαη από δύν ξπζκηδόκελα ηκήκαηα 

ζπγθξάηεζεο βεινλώλ θαη ελώλνληαη κε ζθαηξηθή άξζξσζε (ball 

joint).Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε: STD,LONG, 

 

8) Δμσηεξηθή δαθηύισλ: 

       Δμσηεξηθή Γαθηύισλ: ώκα εμσηεξ. νζηενζύλζεζεο 

πνιπαμνληθήο ηνπνζέηεζεο από θξάκα αινπκηλίνπ θαη αλνμείδσηνπ 

αηζαιηνύ, ζε δηάθνξα κεγέζε, κε δηπιό ελζσκαησκέλν κεραληζκό 

ζπκπίεζεο-επηκήθπλζεο, πνπ απνηειείηαη από δύν ξπζκηδόκελα 

ηκήκαηα ζπγθξάηεζεο βεινλώλ( 4 ζεκείσλ)  θαη ελώλνληαη κε 

ζθαηξηθή άξζξσζε (ball joint ).Γηαηίζεηαη ζε κεγέζε: STD,LONG θαη 

Σύπνπ ηδεξόδξνκνπ STD,LONG. 

 

9) Βειόλεο εμσηεξηθήο νζηενζύλζεζεο.  Απιέο ζε δηάθνξεο 

δηαζηάζεηο θαη ηύπνπο 

Οη βειόλεο  είλαη από αλνμείδσην ράιπβα θαη δηαηίζεληαη ζε δύν 

ηύπνπο, Φινηνύ (cortical pins), θαη Βειόλεο πνγγώδνπο Οζηνύ 

(cancellous pins).Δίλαη απηό-ηξππαλίδνπζεο θαη απηό-θόπηνπζεο .Ο 

ζρεδηαζκόο ηνπο επηηξέπεη ηελ επρεξή εηζαγσγή κε ρακειή 

ζεξκνθξαζία. Γηαζέηνπλ δηπιή δηάκεηξν ζπεηξάκαηνο γηα ηζόξξνπε 

θαηαλνκή ησλ θνξηίζεσλ θαη κπνξνύλ λα ζπλδπάδνληαη κε ζπλδεηηθό 

ηκήκα ην νπνίν επηηξέπεη ηελ επηινγή ηεο θαηεύζπλζεο θαη ηεο γσλίαο. 

-ΒΔΛΟΝΔ ΜΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΑΝΣΗΜΗΚΡΟΒΗΑΚΖ 

ΔΠΗΚΑΛΤΦΖ Si.  
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35.ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΟΣΔΟΤΝΘΔΔΗ ΣΤΠΟΤ ΗLIZAROV 

Κπθινηεξέο ζύζηεκα ilizarov, πνπ λα απνηειείηαη  από εκηδαθηύιηνπο  

(carbon ή αλνμείδσην αηζάιη). Με δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ζπλδεηηθώλ 

πιαθώλ από (carbon ή αλνμείδσην αηζάιη) θαη εηδηθό ζπλδεηηθό γηα 

γξήγνξε ζπγθξάηεζε – αζθάιηζε ησλ δαθηπιίσλ θαη ησλ ζπλδεηηθώλ 

ξάβδσλ.* (ην ζύζηεκα λα κπνξεί λα δέρεηαη πιαίζην άθξνπ πνδόο από 

carbon). 

 

36. ΑΝΘΡΧΠΔΗΑ ΟΣΗΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΖ ΜΔΟΚΤΣΣΑΡΗΑ ΟΣΗΚΖ ΟΤΗΑ Δ 

ΜΟΡΦΖ ΠΑΣΑ, PUTTY, CRUNCH ΜΔ ΓΗΑΦΟΡΧΝ ΣΤΠΧΝ 

ΟΣΗΚΑ ΣΡΗΜΜΑΣΑ / ΗΝΔ ΑΝΘΡΧΠΔΗΑ ΟΣΗΚΑ 

ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΖ ΜΔΟΚΤΣΣΑΡΗΑ 

ΟΣΗΚΖ ΟΤΗΑ ΜΔ ΟΣΔΟΔΠΑΓΧΓΗΚΟ Ή ΟΣΔΟΓΔΝΝΔΣΗΚΟ 

ΤΣΑΣΗΚΟ (ΦΟΡΔΑ, ΟΣΗΚΑ ΣΡΗΜΜΑΣΑ / ΗΝΔ) 

όγθνπ έσο θαη 1cc 

37.ΑΝΘΡΧΠΔΗΑ ΟΣΗΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΖ ΜΔΟΚΤΣΣΑΡΗΑ ΟΣΗΚΖ ΟΤΗΑ ΜΔ 

ΤΣΑΣΗΚΟ (ΦΟΡΔΑ) ΥΧΡΗ ΟΣΔΟΔΠΑΓΧΓΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ 

όγθνπ έσο θαη 2,5cc 

38.ΑΝΘΡΧΠΔΗΑ ΟΣΗΚΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΑΠΟΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΖ ΜΔΟΚΤΣΣΑΡΗΑ ΟΣΗΚΖ ΟΤΗΑ Δ 

ΜΟΡΦΖ ΠΑΣΑ Ή ΓΔΛΖ ΑΝΘΡΧΠΔΗΑ ΟΣΗΚΑ 

ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΠΟΜΔΣΑΛΛΧΜΔΝΖ ΜΔΟΚΤΣΣΑΡΗΑ 

ΟΣΗΚΖ ΟΤΗΑ ΜΔ ΟΣΔΟΔΠΑΓΧΓΗΚΟ Ή ΟΣΔΟΓΔΝΝΔΣΗΚΟ 

ΤΣΑΣΗΚΟ (ΦΟΡΔΑ, ΟΣΗΚΑ ΣΡΗΜΜΑΣΑ / ΗΝΔ) 

όγθνπ έσο θαη 5cc 

39.ΞΖΡΑ ΑΝΘΡΧΠΗΝΑ ΜΟΥΔΤΜΑΣΑ ΓΗΑ ΟΣΗΚΑ ΔΛΛΔΗΜΑΣΑ 

-πνγγώδε ηξίκκαηα <1cm, όγθνπ έσο θαη 10cc 

-Φινηνζπνγγώδε ηξίκκαηα όγθνπ έσο θαη 15cc 

-Οζηηθό κπινθ  
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-Φινηνζπνγγώδε ηξίκκαηα όγθνπ έσο θαη 20cc 

40.ΒΛΑΣΟΚΤΣΣΑΡΑ ΑΠΟ ΜΤΔΛΟ ΣΧΝ ΟΣΧΝ ΥΧΡΗ 

ΑΤΣΟΛΟΓΖ ΘΡΟΜΒΗΝΖ 

 

Όια ηα αλωηέξω πιηθά λα ζπκβαδηδνπλ κε ηνλ επξωπαϊθό θαλνληζκό 

ηαηξηθώλ ζπζθεπώλ  (άξζξν 18 Μάηνο 2017/745).  

 Να πξνζθέξνληαη θιηληθά δεδνκέλα 5εηίαο από 3 επξωπαϊθέο 

ρώξεο εθ’όζνλ δεηεζνύλ 

 Να ζπλνδεύεηαη ρωξηζηά θάζε εκθύηεπκα από ηελ επξωπαϊθή 

θάξηα εκθπηεύκαηνο πνπ παξέρεη δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 

γηα αζζελή θαη ρξήζηε 

 Να αλαγξάθνληαη όια ηα ζηνηρεία παξαγωγήο ζε θάζε 

εκθύηεπκα ρωξηζηά ώζηε λα δύλαηαη ε θιηληθή, ν αζζελήο ή ν 

ρξήζηεο λα αλαηξέμεη ζηελ επξωπαϊθή ηξάπεδα δεδνκέλωλ θαη 

πηζηνπνίεζεο γηα ηνλ εληνπηζκό ηνπο . 

  

Ζ  επηηξνπή 

 

1.  Βαζίιεο  Βαζηιεηάδεο 

 

 

2. Γεώξγηνο  Σνπληζζίδεο 

 

 

3. Μαξία  Βαιαληδά 
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