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                            ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ 
Μετά τισ από 31-8-16 παρατηρήςεισ τησ εταιρείασ osteocell επί των 
προδιαγραφών τησ πρώτησ διαβοφλευςησ, υποβάλλουμε εκ νζου τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ για 2η διαβοφλευςη 
 
ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ   ΟΣΕΟΤΝΘΕΕΙ 
ΩΜΑΣΑ 
1.Για  κατάγματα κνιμθσ ,  μθροφ,  βραχιονίου,  αντιβραχίου 
ΤΥΡΟΣ  Α. 
Μονόπλευρο πλαίςιο που να αποτελείται από κεντρικό ςϊμα και πλαϊνά τμιματα 
ςυγκράτθςθσ βελονϊν που κα αρκροφται με αυτό με ςφαιρικι άρκρωςθ (ball joint) για 
δυνατότθτα ανάταξθσ του κατάγματοσ. Το κεντρικό ςϊμα κα πρζπει να ζχει μθχανιςμό που 
να επιτρζπει  μικροκινιςεισ για δυνατότθτα  ελεγχόμενθσ δυναμοποίθςθσ κατά τθν 
φόρτιςθ, κακϊσ και οπζσ για τοποκζτθςθ ειδικοφ ςυμπιεςτιρα που να επιτρζπει ςυμπίεςθ 
ι διάταςθ. Ια πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα αλλαγισ των πλαϊνϊν τμθμάτων 
ςυγκράτθςθσ  βελονϊν με άλλα παρελκόμενα τμιματα για εξειδικευμζνεσ περιπτϊςεισ 
καταγμάτων όπωσ  κατάγματα ςτθν περιοχι των μεταφφςεων, διατροχαντιρια ι 
υποτροχαντιρια κατάγματα, ςυντριπτικά κατάγματα κονδφλων και πλατϊ. 
Να  υπάρχει επίςθσ θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ειδικϊν ςυγκρατθτιρων που να επιτρζπουν 
τθν εφκολθ τοποκζτθςθ χωρίσ τθν ανάγκθ τθσ αρχικισ ανάταξθσ ςε  περιπτϊςεισ 
καταγμάτων. 
Η ςυςκευι να μπορεί να χρθςιμοποιθκεί  χωρίσ τθν χριςθ οδθγοφ (template)  για ευκολία 
τοποκζτθςθσ, και να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ. 
ΤΥΡΟΣ  Β. 
Εξωτερικζσ οςτεοςυνκζςεισ  βραχιονίου – μθροφ – κνιμθσ , με μονόπλευρα τμθματικά 
(modular) μεταλλικά ςϊματα, ςε τρία (3) μεγζκθ, με ςυμπιεςτιρεσ – διατατιρεσ. 
Να διακζτουν ςφαιρικζσ αρκρϊςεισ (ball joints) 360ο περιςτροφισ και κεφαλζσ ευκείεσ, 
εγκάρςιασ τοποκζτθςθσ, ποδοκνθμικισ κακϊσ και υβριδίου. 
Να υπάρχει μθχανιςμόσ απελευκζρωςθσ – δυναμοποίθςθσ και δυνατότθτα εφαρμογισ τθσ 
ςαν υβρίδιο. 
2.  Για κατάγματα   ποδοκνθμικισ άρκρωςθσ 
Μονόπλευρο πλαίςιο που να αποτελείται από κεντρικό ςϊμα και πλαϊνά τμιματα 
ςυγκράτθςθσ βελονϊν που κα αρκροφται με αυτό με ςφαιρικι άρκρωςθ (ball joint) για 
δυνατότθτα ανάταξθσ του κατάγματοσ. Το ςφςτθμα να παρζχει τθ δυνατότθτα κίνθςθσ ςτθν   
ποδοκνθμικι  , κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ του. 
Το κεντρικό ςϊμα κα πρζπει να ζχει μθχανιςμό που να επιτρζπει  μικροκινιςεισ για 
δυνατότθτα  ελεγχόμενθσ δυναμοποίθςθσ κατά τθν φόρτιςθ, κακϊσ και οπζσ για 
τοποκζτθςθ ειδικοφ ςυμπιεςτιρα που να επιτρζπει ςυμπίεςθ ι διάταςθ. 
3.  Σφςτθμα εξωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ για κατάγματα αγκϊνα.  
Μονόπλευρο πλαίςιο το οποίο κα αποτελείται από δφο τμιματα ςυνδεδεμζνα μεταξφ τουσ 
με ειδικό ςφικτιρα και κα καταλιγει ςε ςφαιρικζσ αρκρϊςεισ (ball joints) όπου κα 
αρκροφνται ςυγκρατθτιρεσ βελονϊν. 
Το ςφςτθμα κα πρζπει να διακζτει μικρομετρικό μθχανιςμό που να επιτρζπει 
αρκροδιάταςθ κακϊσ και ειδικά spacers πάνω ςτα οποία εφόςον τοποκετθκεί ο ανάλογοσ 
ςυμπιεςτιρασ να επιτρζπεται πακθτικι κίνθςθ κάμψθσ- ζκταςθσ ςτον αγκϊνα ανάλογα με 
τθν διαδικαςία  
Συμπίεςθσ ι διάταςθσ που κα υφίςταται  θ ςυςκευι. 



Ια πρζπει τζλοσ να διατίκεται ειδικόσ ςυγκρατθτιρασ βελονϊν με εκτεταμζνθ κίνθςθ ςτθν 
άρκρωςθ για  διευκόλυνςθ ςτθν τοποκζτθςθ των βελονϊν ςτθν περιοχι τθσ ωλζνθσ. 
4 Ακτινοδιαπερατό  Σφςτθμα Εξωτερικισ Οςτεοςφνκεςθσ  για κατάγματα κνιμθσ   μθροφ, 
ποδοκνθμικισ και κονδφλων. 
Μονόπλευρο πλαίςιο καταςκευαςμζνο από ςυμπιεςμζνα ανκρακονιματα για δυνατότθτα 
λιψθσ ακτινογραφίασ ςτθν περιοχι του κατάγματοσ. Να αποτελείται από κεντρικό ςϊμα 
και πλαϊνά τμιματα ςυγκράτθςθσ βελονϊν που κα αρκροφται με αυτό με ςφαιρικι 
άρκρωςθ (ball joint) για δυνατότθτα ανάταξθσ του κατάγματοσ. Τα ball joints να ζχουν 
εφροσ κίνθςθσ 40-50  μοίρεσ. Τα πλαινά τμιματα να είναι καταςκευαςμζνα ζτςι ϊςτε οι 
βελόνεσ να μποροφν να τοποκετθκοφν οριηόντια, κάκετα, με κλίςθ ι ςε ςυνδιαςμό 
οριηόντιασ με κάκετθ τοποκζτθςθ. Ο ςυμπιεςτιρασ του ςυςτιματοσ να ζχει ενςωματωμζνο 
μθχανιςμό δυνατότθτασ μικροκίνθςθσ για ελεγχόμενθ δυναμοποίθςθ κατά τθν φόρτιςθ. Να 
διατίκεται και ςε μεγζκθ για χριςθ ςε κατάγματα pilon κακϊσ και ςε ςυνδιαςμό με κυκλικά 
ςυςτιματα. 
5 Ακτινοδιαπερατό  Σφςτθμα Εξωτερικισ Οςτεοςφνκεςθσ  για  
   κατάγματα βραχιονίου, αντιβραχίου, κνιμθσ,μθροφ, ποδοκνθμικισ και κονδφλων με 
ανεξάρτθτθ τοποκζτθςθ  βελονϊν. 
Ρλαίςιο μονόπλευρθσ και αμφίπλευρθσ τοποκζτθςθσ το οποίο κα αποτελείται από 
ράβδουσ καταςκευαςμζνεσ από ςυμπιεςμζνα ανκρακονιματα πάχουσ 1,4cm, ςυνδετικά 
ράβδων με ράβδο και ςυνδετικά ράβδων με βελόνεσ διάφυςθσ διαμζτρου 6,5 και 4,0mm 
για περιπτϊςεισ τοποκζτθςθσ ςε πολυτραυματίεσ, επιπλεγμζνα κατάγματα κακϊσ και ςε 
αςκενείσ με κατάγματα ςυνοδευόμενα από κρανιακζσ και πνευμονικζσ επιπλοκζσ όπου 
απαιτείται ταχεία εφαρμογι εξωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ με τοποκζτθςθ βελονϊν ςε 
οποιοδιποτε ςθμείο του οςτοφ. Ια πρζπει να διατίκενται κυλινδρικζσ βελόνεσ διαμζτρου 
4,0mm με μικθ ςπειράματοσ 50 και 80mm, κακϊσ και εργαλείο-οδθγόσ για παράλλθλθ 
τοποκζτθςθ των βελονϊν ςε περίπτωςθ αλλαγισ με μονόπλευρο πλαίςιο.  
6.Σφςτθμα εξωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ για κατάγματα πθχεοκαρπικισ.  
Μονόπλευρο πλαίςιο που να αποτελείται από δφο ράβδουσ ςτισ οποίεσ κα ολιςκαίνουν 
ςυγκρατθτιρεσ βελονϊν και κα ςυνδζονται μεταξφ τουσ με ςφαιρικι άρκρωςθ (ball joint) 
για δυνατότθτα ανάταξθσ και κίνθςθ μετεγχειρθτικά  ςτθν περιοχι τθσ άρκρωςθσ. 
Οι ςυγκρατθτιρεσ βελονϊν κα πρζπει  να ολιςκαίνουν  επάνω ςε ειδικι πλατφόρμα θ 
οποία κα  δζχεται τα φορτία κατά τθν ανάταξθ, ενϊ κα πρζπει να υπάρχει  και ζκδοςθ 
ςυςκευισ καταςκευαςμζνθ από ανκρακονιματα για δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ του 
κατάγματοσ με ακτινογραφία.  Η ςυςκευι κα πρζπει  να μπορεί να δζχεται παρελκόμενα 
για περιπτϊςεισ όπωσ  οςτεοτομίασ & διόρκωςθσ ραιβότθτασ, κάταγμα ωλζνθσ , κακϊσ και 
εξάρτθμα για δυνατότθτα ςυμπίεςθσ ι διάταςθσ. 
Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ εργαςιϊν όπου κα αναφζρεται ο πρωτότυποσ τίτλοσ του 
εργοςταςίου με μακροχρόνια καλά αποτελζςματα δθμοςιευμζνα ςε ζγκυρα ορκοπεδικά 
περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.) 
7.  Εξωτερικι Οςτεοςφνκεςθ για περιπτϊςεισ επιμθκφνςεων. 
Μονόπλευρο πλαίςιο που να αποτελείται από ράβδο πάνω ςτθν οποία κα ολιςκαίνουν 2 ι 
3 ςυγκρατθτιρεσ βελονϊν  ανάλογα με το αν κα πρόκειται για απλι επιμικυνςθ ι 
περίπτωςθ  με αντιμετϊπιςθ οςτικοφ ελλείμματοσ . Οι ράβδοι κα πρζπει να διατίκενται ςε 
ςειρά μεγεκϊν ανάλογα με το μικοσ τθσ επιμικυνςθσ που χρειάηεται να αποκαταςτακεί 
και το μζγεκοσ του αςκενι και να μποροφν να προςαρμοςτοφν ςε αυτζσ ειδικά 
παρελκόμενα εξαρτιματα για εξειδικευμζνεσ περιπτϊςεισ  όπωσ  : α) διόρκωςθ άξονα ςε 
πολλά επίπεδα,  
β) οδθγόσ για ακριβι διόρκωςθ με οςτεοτομία, γ) μικρομετρικι διόρκωςθ ςε ζναν άξονα 
με ςυμπιεςτιρα  κακϊσ και δ) ςυγκρατθτιρεσ ςτακεροί ι με ςφαιρικι άρκρωςθ για 
οριηόντια τοποκζτθςθ βελονϊν ςτισ μεταφφςεισ. 



Απαραίτθτθ είναι θ προςκόμιςθ εργαςιϊν όπου κα αναφζρεται ο πρωτότυποσ τίτλοσ του 
εργοςταςίου με μακροχρόνια καλά αποτελζςματα δθμοςιευμζνα ςε ζγκυρα ορκοπεδικά 
περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π. 
8 Εξωτερικι οςτεοςφνκεςθ για κατάγματα λεκάνθσ. 
Σφςτθμα το οποίο κα αποτελείται από ελαφρφ πλαίςιο δφο ι τριϊν τμθμάτων 
ςυνδεδεμζνων μεταξφ τουσ με ειδικοφσ ςφικτιρεσ που κα διευκολφνουν τον χειριςμό κατά 
τθν διαδικαςία τθσ ανάταξθσ. Στισ άκρεσ κα υπάρχουν ςφαιρικζσ αρκρϊςεισ( ball joints) 
όπου και κα καταλιγουν οι ςυγκρατθτιρεσ βελονϊν οι οποίοι κα πρζπει να ζχουν 
δυνατότθτα εκτόσ από παράλλθλθ και ανεξάρτθτθσ τοποκζτθςθσ  βελονϊν για εφκολθ 
ειςαγωγι ςτθν περιοχι του λαγωνίου όπου υπάρχει περιοριςμζνοσ χϊροσ.  Ια πρζπει 
τζλοσ να υπάρχει δυνατότθτα προςαρμογισ προςκζτων τμθμάτων ςτο ςφςτθμα για 
πειρπτϊςεισ αςκενϊν με μεγαλφτερθ ςωματικι διάπλαςθ. 
9  .Κυκλοτερζσ ςφςτθμα  
Σφςτθμα το οποίο κα μπορεί να ςυνδιάςει ανάλογα με το είδοσ του κατάγματοσ 
μονόπλευρθ εξωτερικι οςτεοςφνκεςθ με δακτφλιο ι δακτφλιουσ ενωμζνουσ μεταξφ τουσ 
με 3 ράβδουσ ανάταξθσ ι 3 ράβδουσ με ςπείραμα μεταβλθτϊν μθκϊν. 
Οι δακτφλιοι  κα πρζπει  να διατίκενται ςε διάφορεσ διαμζτρουσ, να φζρουν ειδικοφσ 
ςυγκρατθτιρεσ υποδοχισ ζωσ και 3 παράλλθλων βελονϊν KIRSCHNER  και να μποροφν να 
προςαρμοςτοφν ςε αυτοφσ πρόςκετοι ανεξάρτθτοι ςυγκρατθτιρεσ KIRSCHNER  ι  βελονϊν 
φλοιοφ.  Ια πρζπει να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με ειδικά spacers  2 ι και παραπάνω 
δακτυλίων για πρόςκετθ ςτακεροποίθςθ ςε εξειδικευμζνεσ περιπτϊςεισ ςυντριπτικϊν 
καταγμάτων. 
Οι ράβδοι ανάταξθσ που κα ςυνδζουν τουσ δακτφλιουσ κα πρζπει να φζρουν ςφαιρικζσ 
αρκρϊςεισ (ball joints) όπου κα διευκολφνουν τον χειριςμό κατά τθν ανάταξθ του 
κατάγματοσ, να ζχουν δυνατότθτα διάταςθσ τουλάχιςτον ζωσ 4 cm  και να διακζτουν 
μικρομετρικό μθχανιςμό που κα επιτρζπει ςυμπίεςθ ι διάταςθ ανάλογα με το επίπεδο του 
άξονα που κα πρζπει να αποκαταςτακεί  κατά περίπτωςθ. 
Ια πρζπει τζλοσ να διατίκεται ειδικόσ ςυγκρατθτιρασ βελονϊν ο οποίοσ κα προςαρμόηεται 
ςτον κεντρικό ι περιφερικό διακτφλιο κατά περίπτωςθ και κα δζχεται 2 ι 3 κωνικζσ 
βελόνεσ φλοιοφ διαμζτρου 6,5mm για ςτακεροποίθςθ ςτθν διάφυςθ του οςτοφ. 
Οι βελόνεσ kirschner  να ζχουν διάμετρο 2mm και να διατίκενται με ελαία ςτθν άκρθ ,ςτο 
μζςον ι χωρίσ ελαία για ειςαγωγι με ελεφκερο χζρι. 
10  Σφςτιματα εξωτερικϊν οςτεοςυνκζςεων για τθν περιοχι των δακτφλων. 
Μονόπλευρα πλαίςια τα οποία ανάλογα με τθν περίπτωςθ  να χρθςιμοποιοφνται για 
κατάγματα ι επιμθκφνςεισ μετακαρπίων , φαλαγγϊν και μεταταρςίων. 
Να διακζτουν ςφαιρικζσ αρκρϊςεισ (ball joints) ϊςτε να επιτυγχάνεται ανάταξθ των 
καταγμάτων και οι ςυγκρατθτιρεσ των βελονϊν να δζχονται  βελόνεσ 1,6 & 2mm κατά 
προτίμθςθ αυτοκόπτουςεσ. 
Να διατίκενται ςυγκρατθτιρεσ βελονϊν ςχιματοσ L  για περιπτϊςεισ τοποκζτιςεωσ ςε 
φάλάγγα όπου ο χϊροσ είναι περιοριςμζνοσ και να υπάρχουν ειδικά μπουλόνια που να 
παρζχουν δυνατότθτα ςυμπίεςθσ ι διάταςθσ. 
Σε περιπτϊςεισ επιμθκφνςεων κα πρζπει να διατίκενται πλιρθ ςειρά μεγεκϊν αλλά και 
εξειδικευμζνεσ ςυςκευζσ για οςτεοτομία και διόρκωςθ ςε περιπτϊςεισ δυςμορφιϊν. 
ΒΕΛΟΝΕ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΟΣΕΟΤΝΘΕΕΩΝ 
Να είναι κωνικζσ  αυτοκόπτουςεσ  κατά  προτίμθςθ διαμζτρου 5 – 6,5 mm και να 
διατίκενται ςε πλιρθ ςειρά μεγεκϊν που να καλφπτουν  τθν οποιαδιποτε ιδιομορφία 
πάχουσ μαλακϊν μορίων και οςτοφ.   
Να υπάρχει διακζςιμθ ςειρά αυτοκόπτουςων για τοποκζτθςθ ςτθν λεκάνθ και ςτθν κεφαλι 
του μθριαίου ςε διατροχαντιρια κατάγματα , ςειρά με μικρότερθ διάμετρο 4,5 – 3,5 – 3  - 2 
- & 1,6mm , για περιπτϊςεισ παιδιατρικϊν εγχειριςεων κακϊσ και καταγμάτων 
πθχεοκαρπικισ και δακτφλων. Να διατίκενται επίςθσ ςε ςειρά με επικάλυψθ 



υδροξυαπατίτθ ςτο ςπείραμά τουσ για να ενιςχφουν τθν  ςτακεροποίθςθ ειδικά ςε 
περιπτϊςεισ οςτεοπορωτικϊν οςτϊν. 
11  ΕΞΩΤΕΚΚΗ  ΟΣΤΕΟΣΥΝΙΕΣΗ  ΚΥΚΛΚΚΗ ΤΥΡΟΥ  ILIZAROV 
Εξωτερικζσ οςτεοςυνκζςεισ κυκλικοφ τφπου ILIZAROV με πολλαπλζσ δυνατότθτεσ 
ελεγχόμενθσ ανάταξθσ επιμικυνςθσ γωνίωςθσ  διάταςθσ ςυμπίεςθσ και δυναμικισ 
φόρτιςθσ με δακτυλίουσ από 900 ζωσ και 3600 κακϊσ και άκρου ποδόσ, μεταλλικοί από S.S. 
,  από τιτάνιο και από αλουμίνιο, κακϊσ και ςυνκετικοί από carbon fiber ακτινοδιαπερατοί, 
με ςυνδετικζσ πλάκεσ και  ράβδουσ ςτακερζσ και ρυκμιηόμενεσ βακμονομθμζνεσ και με 
δυνατότθτα εξάποδθσ εφαρμογισ, με χριςθ βελονϊν ι ςυρμάτων απλϊν και με ελαία από 
S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει δυνατότθτα ελζγχου τθσ ανάταξθσ και διόρκωςθσ μζςω 
προγράμματοσ υπόδειξθσ που δθμιουργεί Η/Υ μετά από ειςαγωγι δεδομζνων ανάλογα με 
το κάκε περιςτατικό. 
Οι βελόνεσ να είναι αυτοκόπτουςεσ και αυτοτρυπανοφμενεσ, παράλλθλου ςπειράματοσ και 
με ςυνδετικό τφπου Α.Ο. 
ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΕ 
ΟΛΚΚΗ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗ ΚΣΧΚΟΥ  
1. Στυλεόσ για χριςθ χωρίσ τςιμζντο , να είναι καταςκευαςμζνοσ από κράμα τιτανίου 
(TiAl6V4) και να φζρει επικάλυψθ PlasmaSprayTitaniouκαι υδροξυαπατίτθ, ςε ςχιμα 
ςφινασ για καλφτερθ ςτροφικι ςτακερότθτα. Να διακζτει κϊνο 12/14 και να  προςφζρεται 
ςε 10 τουλάχιςτον μεγζκθstandardκαι lateralized .Να φζρει επικάλυψθ Plasma Spray 
Tιτάνιου ςτο άνω τριτθμόριο,  και το περιφερικό άκρο του ςτυλεοφ να είναι λεπτό και να 
διακζτει μια αφλακα ςτο πρόςκιο και οπίςκιο τμιμα. 
2. Στυλεόσ για χριςθ με τςιμζντο να είναι καταςκευαςμζνοσ από CoCrMo ςε ςχιμα ςφινασ 
για καλφτερθ ςτροφικι ςτακερότθτα. Να διακζτει κϊνο 12/14 ςε δφο τφπουσ, standard και 
lateralized,  και να προςφζρεται ςε 6 τουλάχιςτον μεγζκθ και ςτουσ δφο τφπουσ. 
3. Κοτφλθ υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ πολυαικυλενίου τφπου MULLER για χριςθ με τςιμζντο 
με ακτινοςκιερι ςιμανςθ ςε διαμζτρουσ από 40mm ζωσ 60mm για χριςθ με εςωτερικζσ 
κεφαλζσ 22 , 28 και 32mm. 
4. Κεφαλι με κεραμικι επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν. 
28mm ,32mm και 36mm. Να προςφζρονται ςε 6 φψθ (ανά 3,5mm) για τθν διάμετρο 28mm 
και 32mm και ςε 5 φψθ (ανά 3,5mm) για τθν διάμετρο 36mm. 
5. Βίδεσ από κράμα τιτανίου (TiAI6V4) ςε 8 μεγζκθ από 15mm ζωσ 50mm. 
 
ΑΝΑΙΕΩΗΣΗ ΟΛΚΚΗΣ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗΣ ΚΣΧΚΟΥ  
1. Στυλεόσ RS modular ανακεϊρθςθσ με δυνατότθτα 32 πικανϊν ςυνδυαςμϊν. Δυνατότθτα 
μικουσ πρόκεςθσ από 22 εωσ 39 εκατοςτά. Με 4 αυχενικά τμιματα των 32 και 42 χιλ. ςε 
γωνίεσ 127 και 135 μοιρϊν.Να προςφζρεται ςε 16 μεγεκθ ανατομικϊν ςτυλεϊν για χριςθ 
χωρίσ τςιμζντο ςε μικθ 150,200 και 250 χιλιοςτϊν, και ςε 8 μεγζκθ τςιμεντζνιων ςτυλεϊν. 
Τα κεντρικά ςϊματα να διατίκενται ςε 2 μεγζκθ των 40 και 50 χιλιοςτϊν με δυνατότθτα 
επεκτάςεων 25 και 50 χιλιοςτϊν. Να υπάρχει και δυνατότθτα επικάλυψθσ των προκζςεων 
και με αςιμι και με νιτρίδιο του τιτανίου. 
2. Κοτφλθ RS, ανατομικι  κοτφλθ ανακεϊρθςθσ με πορϊδθ επιφάνεια implatanκράμματοσ 
τανταλίου για χριςθ χωρίσ τςιμζντο με δυνατότθτα πολλαπλισ ςτιριξθσ.Να παρζχει 
δυνατότθτα ειςαγωγισ  9 βιδϊν  6,5χιλ ςε μικθ από 15 εωσ 50χιλ. , πτερφγιο 
ςτακεροποίθςθσ ςτο λαγόνιο με 5 οπζσ, και πτερφγιο ςτακεροποίθςθσ και εμφφτευςθσ 
ςτον ιςχιακό κλάδο. Να δζχετεαι πολυαικυλζνια με γείςο 10 και 15 μοιρϊν με2 offset 0 και 
4 χιλιοςτων. Να δζχεται κεφαλζσ32 και 36 χιλιοςτϊν. Επίςθσ να παρζχει δυνατότθτα 
υποδοχισ κεφαλϊν jumbo και tripolar , πορϊδθσ επιφανεια implatan κράματοσ τανταλίου 
ΗΜΚΟΛΚΚΗ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗ ΚΣΧΚΟΥ  



1. Στυλεόσ  για χριςθ χωρίσ τςιμζντο , να είναι καταςκευαςμζνοσ από κράμα τιτανίου 
(TiAl6V4) και να φζρει επικάλυψθ Plasma Spray Titaniou και υδροξυαπατίτθ, ςε ςχιμα 
ςφινασ για καλφτερθ ςτροφικι ςτακερότθτα. Να διακζτει κϊνο 12/14 και να  προςφζρεται 
ςε 10 τουλάχιςτον μεγζκθ standard και lateralized .Να φζρει επικάλυψθ Plasma Spray 
Tιτάνιου ςτο άνω τριτθμόριο,  και το περιφερικό άκρο του ςτυλεοφ να είναι λεπτό και να 
διακζτει μια αφλακα ςτο πρόςκιο και οπίςκιο τμιμα. 
2. Στυλεόσ για χριςθ με τςιμζντο να είναι καταςκευαςμζνοσ από CoCrMo ςε ςχιμα ςφινασ 
για καλφτερθ ςτροφικι ςτακερότθτα. Να διακζτει κϊνο 12/14 ςε δφο τφπουσ, standard και 
lateralized,  και να προςφζρεται ςε 6 τουλάχιςτον μεγζκθ και ςτουσ δφο τφπουσ. 
3. Μακρφσ ςτυλεόσ άνω των 200mm για χριςθ με τςιμζντο από κράμα τιτανίου βανδανίου 
για αποφυγι κραφςεων και ενίςχυςθ calcar.  
4. Κεφαλζσ Bipolar να είναι καταςκευαςμζνεσ εξωτερικά από CoCrMo και εςωτερικά να 
διακζτουν πολυαικυλζνιο υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ με αποςπϊμενο δακτυλίδι 
αςφαλείασ. Το ζνκετο πολυαικυλζνιο να δζχεται κεφαλζσ 22mm και 28mm και να 
προςφζρονται ςε διαμζτρουσ από 38mm ζωσ 60mm ανα 1 mm .  
5. Κεφαλι με κεραμικι επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν. 
28mm ,32mm και 36mm. Να προςφζρονται ςε 6 φψθ (ανά 3,5mm) για τθν διάμετρο 28mm 
και 32mm και ςε 5 φψθ (ανά 3,5mm) για τθν διάμετρο 36mm. 
ΟΛΚΚΗ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ  
1. Μθριαία πρόκεςθ με επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν , 
για ολικι γόνατοσ επιφανείασ για χριςθ χωρίσ τςιμζντο με 2 pegs ανατομικι (right-left) από 
CoCrMo για διατιρθςθ οπίςκιου χιαςτοφ ςυνδζςμου .Να φζρει πορϊδθ ςφαιρίδια και να 
διατίκεται ςε 7τουλάχιςτον μεγζκθ. Στο κεντρικό τθσ τμιμα να φζρει boxϊςτε να 
αποφεφγονται οι Lateral - Μedialκινιςεισ τθσ μθριαίασ πρόκεςθσ . 
2. Μθριαία πρόκεςθ με επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν 
για ολικι γόνατοσ επιφανείασ για χριςθ με τςιμζντο με 2 pegs ανατομικι (right-left) από 
CoCrMoγια διατιρθςθ οπίςκιου χιαςτοφ ςυνδζςμου .Να διατίκεται ςε 7τουλάχιςτον 
μεγζκθ . Στο κεντρικό τθσ τμιμα να φζρει boxϊςτε να αποφεφγονται οι Lateral - 
Μedialκινιςεισ τθσ μθριαίασ πρόκεςθσ . 
3.Μθριαία πρόκεςθ με ι χωρίσ επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν 
για ολικι γόνατοσ επιφανείασ για χριςθ χωρίσ τςιμζντο με 2 pegs ανατομικι (right-left) από 
CoCrMo για απουςία οπίςκιου χιαςτοφ ςυνδζςμου.Να φζρει πορϊδθ ςφαιρίδια και να 
διατίκεται ςε 7 τουλάχιςτον μεγζκθ. Στο κεντρικό τθσ τμιμα να φζρει box ϊςτε να 
αποφεφγονται οι Lateral - Μedial κινιςεισ τθσ μθριαίασ πρόκεςθσ . 
4. Κνθμιαία πρόκεςθ ανατομικι (δεξιά αριςτερά) με επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για 
πρόλθψθ αλλεργικϊν αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των 
εφαπτόμενων επιφανειϊν για χριςθ με τςιμζντο ςτακεροφ πολυαικυλενίουςε 6 μεγζκθ και 
2 τφπουσ (basic, stemmed). Να δζχεται προεκτάςεισ από 25mm ζωσ 75mm τφπου ςφαίρασ 
5. Ρολυαικυλζνια με κίνθςθ υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ ςε 5 μεγζκθ και 5 φψθ από 10mm 
ζωσ 20mm. 
6. Στυλεόσ μθριαίου κνιμθσ με ι χωρίσ επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ 
αλλεργικϊν αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων 
επιφανειϊν , τφπου ςφαίρασ 25mm 
ΟΛΚΚΗ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΗΜΚΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ (SEMI-CONSTRAINED) 
1. Μθριαία πρόκεςθ με επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν,  
για ολικι γόνατοσ θμιςυνδεδεμζνθ , για χριςθ με τςιμζντο .Να δζχεται ςτυλεοφσ ςε 



τουλάχιςτον 20 μεγζκθ και μικθ με δυνατότθτα offset360 μοιρϊν με 4 αποςτάτεσ 
διαβάκμιςθσ 2 χιλιοςτϊν και προςκικεσ 5 και 10 mm 
Distal-Posterior. 
2. Κνθμιαία πρόκεςθ με ι χωρίσ επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ 
αλλεργικϊν αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων 
επιφανειϊν για χριςθ με τςιμζντο από CoCrMo ςε 7 μεγζκθ .Να δζχεται ςτυλεοφσ ςε 
τουλάχιςτον 20 μεγζκθ και μικθ με δυνατότθτα offset 360 μοιρϊν με 4 αποςτάτεσ 
διαβάκμιςθσ 2 χιλιοςτϊν και προςκικεσ  5 και 10 mm  
Lateral – Medial  . 
3. Ρολυαικυλζνιο υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ περιοριςτικοφ τφπου με ενιςχυμζνο πλάτοσ 
κεντρικισ ακίδοσ άνω των 12 χιλιοςτϊν .Να προςφζρεται ςε 5 φψθ. 
ΟΛΚΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ  
1. Μθριαία πρόκεςθ με ι χωρίσ επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ αλλεργικϊν 
αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων επιφανειϊν,  
για ολικι γόνατοσ ςυνδεδεμζνθ , για χριςθ με τςιμζντο.Να δζχεται ςτυλεοφσ ςε 
τουλάχιςτον 20 μεγζκθ και μικθ .  
2. Κνθμιαία πρόκεςθ με ι χωρίσ επικάλυψθ νιτριδίου του τιτανίου για πρόλθψθ 
αλλεργικϊν αντιδράςεων ςε μεταλλικά ςτοιχεία και μείωςθ τθσ φκοράσ των εφαπτόμενων 
επιφανειϊν για χριςθ με τςιμζντο από CoCrMo ςε 4 μεγζκθ. Να φζρει μθχανιςμό 
κλειδϊματοσ παροχισ δυνατότθτοσ ανατομικϊν ςτροφικϊν κινιςεων. Να δζχεται ςτυλεοφσ 
ςε τουλάχιςτον 20 μεγζκθ και μικθ. 
3. Ρολυαικυλζνιο υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ περιοριςτικοφ τφπου . Να προςφζρεται ςε 
4μεγζκθ. 
ΑΝΑΙΕΩΗΣΗ ΟΛΚΚΗΣ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ  
1. Offset αποςτατεσ καταςκευαςμζνοι από τιτάνιο ςε 4 μεγζκθ με δυνατότθτα 
τθλεςκοπικισ κίνθςθσ των προκζςεων μθροφ και κνιμθσ 360 μοίρεσ. 
2. Ρολυαικυλζνια hyperflexυψθλισ μοριακισ διακλάδωςθσ που να επιτρζπουν τθν 
μετεγχειρθτικι υπερζκταςθ του γόνατοσ. Να προςφζρονται ςε 5 μεγζκθ και 5 φψθ ανά 2,5 
χιλιοςτά. 
3. Σφινεσ τιτανίου για προκζςεισ μθροφ κνιμθσ. Για τον μθρό  ανατομικζσ ςφινεσ ζςω ζξω 
κονδφλων ςε 5 μεγζκθ και 2 φψθ των 5 και 10 χιλιοςτων, για τουσ οπίςκιουσ κόνδυλουσ 
μθριαίου ανατομικζσ ςφινεσ ζςω και ζξω διαμερίςματοσ ςε 5 μεγζκθ και 2 φψθ των 5 και 
δζκα χιλιοςτϊν 
ΟΛΚΚΗ ΑΙΟΡΛΑΣΤΚΚΗ ΩΜΟΥ  ΜΕ H ΧΩΚΣ ΤΣΚΜΕΝΤΟ  
1. Ο ςτυλεόσ  για χριςθ χωρίσ τςιμζντο να είναι καταςκευαςμζνοσ από κράμα  τιτάνιου 
(TiAl6V4) τφπου grid blast κατά μικουσ όλου του stem.Να προςφζρεται ςε 4 διαφορετικά 
μικθ (60 mm, 120 mm, 180mm, 240 mm) και 7 διαφορετικοφσ διαμζτρουσ ανά μικοσ 
(10,11,12,13,14,15,16).Ο ςτυλεόσ των 180mm & 240mm να  περιλαμβάνει δυο άπω οπζσ 
κλειδϊματοσ  με βίδεσ των 4,mm cancellous. 
2. Κοντόσ ςτειλεόσ για χριςθ χωρίσ τςιμζντο να είναι καταςκευαςμζνοσ από κράμα τιτανίου 
(Ti6ALV4) υψθλοφ πορϊδουσ και να προςφζρεται ςε 5 διαφορετικά μεγζκθ (1,2,3,4,5). 
3. Στυλεόσ για χριςθ με τςιμζντο να είναι καταςκευαςμζνοσ από CoCrMo και να 
προςφζρεται ςε 2 διαφορετικά μικθ (90mm & 120mm) και 4 διαφορετικοφσ διαμζτρουσ 
ανά μικοσ (6,8,10,12) 
4. Ρροεκτάςεισ διάφυςισ  του εγγφσ μικοσ του εμφυτεφματοσ , να προςφζρονται  
ςε 3 διαφορετικά μικθ (5mm,7.5mm,10mm) και να μποροφν να επεκτακοφν από 
5mm ζωσ 17,5 mm ςε βιματα των 2,5 mm. 
5. Μεταφυςικά βραχιονίου να είναι καταςκευαςμζνα από κράμα  τιτάνιου (TiAl6V4)  ςε 2 
μεγζκθ των (30mm & 40 mm)  και μεταφυςικό με τρείσ οπζσ  κακιλωςθσ του βραχιονίου 
ογκϊματοσ. 



6. Βίδα ςφνδεςθσ  να είναι καταςκευαςμζνθ από CoCrMo με επικάλυψθ νιτρίδιο του 
τιτάνιου TiNbN ςε 4 διαφορετικά μικθ (25mm,30mm,35mm,40mm). 
7. Ωμογλφνθ χωρίσ τςιμζντο ανατομικι από κράμα τιτάνιου και επικάλυψθ υδροξιαπατίτθ 
για χριςθ ανάςτροφου , να περιλαμβάνουν 4 οπζσ κλειδϊματοσ  με βίδεσ των 4,mm 
cancellous. 
8. Γλυνόςφαιρα από υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ πολυαικυλενίου UHMW-PE ςε 3  μικθ  
(36mm,40mm,44mm) 
9. Υποδοχζασ γλυνόςφαιρασ από κράμα τιτάνιου (TiAl6V4) με επικάλυψθ νιτρίδιο του 
τιτάνιου TiNbN , να προςφζρεται ςε 3 διαφορετικά μικθ (36mm,40mm,44mm) & 3 
διαφορετικά μεγζκθ ( small, medium long) ανά μικοσ. 
10. Ωμογλφνθ  με τςιμζντο από υψθλοφ μοριακοφ βάρουσ πολυαικυλενίου UHMW-PE ςε 
δυο  μεγζκθ (small,standard). 
11. Κεφαλι βραχιονίου από κράμα τιτάνιου (TiAl6V4) με επικάλυψθ νιτρίδιο του τιτάνιου 
TiNbN. Να προςφζρεται ςε 3 διαφορετικά μικθ (14mm, 17mm,20mm) και 4 διαφορετικά 
μεγζκθ (44,47,50,53). 
ΗΜΚΟΛΚΚΗ ΑΙΟΡΛΑΣΚΚΗ ΩΜΟΥ  
  Ημιολικι αρκροπλαςτικι με τςιμζντο 
1. Κυλινδρικόσ ςτυλεόσ με δφο εξωτερικά πτερφγια και ζνα ζςω για ςυραφι κεντρικό για 
καλφτερθ ςτακερότθτα.  
2. Διαβακμίςεισ ςτθν πρόκεςθ και ςτα δοκιμαςτικά για καλφτερο υπολογιςμό του ςωςτοφ 
μικουσ. Επιφάνεια “Macrobond” ςτο εγγφσ τμιμα.  
3. Οι προκζςεισ να διατίκενται ςε 6 μεγζκθ και να είναι καταςκευαςμζνεσ από κράμα 
κοβαλτίου-χρωμίου (CoCr).  
4. Οι κεφαλζσ διατίκενται με 3 διαφορετικζσ επιλογζσ (standard-offset-extended Articular 
Surface) και  4 μεγζκθ για το κάκε είδοσ      
   Ημιολικι αρκροπλαςτικι χωρίσ  τςιμζντο 
1. Αρκροπλαςτικι ϊμου επιφανείασ θ οποία διακζτει κεφαλζσ βραχιονίου από CrCo με 
επικάλυψθ plasma spray closed pore και υδροξυαπατίτθ ειδικά ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να μθν 
απαιτείται θ αφαίρεςθ τθσ κεφαλισ του βραχιονίου άλλα θ διαμόρφωςθ αυτισ. 
2. Να διατίκεται ςε τουλάχιςτον 4 μεγζκθ.  
       ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΟΣΕΟΤΝΘΕΗ 
ΡΛΑΚΕΣ – ΒΚΔΕΣ – ΣΥΜΑ - BΕΛΟΝΕΣ 
Α.  ΣΥΜΑ 
 ΑΡΛΟ ΚΑΚ ΡΟΛΥΚΛΩΝΟ      
Σφρμα πολφκλωνο εφκαμπτο από Chrome Cobalt με ςφςτθμα τεντϊματοσ και  
αςφάλιςθσ με κλιπ ςτακεροποίθςθσ και ςε διαμζτρουσ 1,6 και 2,0 mm. 
Εφκαμπτο ςφρμα οςτεοςφνκεςθσ διαφόρων παχϊν, με τα ειδικά εργαλεία   
τοποκζτθςθσ, ςφςφιγξθσ εφαρμογισ τάςθσ κλπ. 
Β. KIRSHNER 
Βελόνεσ Kirschner ςε διαμζτρουσ 0,76 0,85 1,1 1,5 mm και μικθ από 101,6 ζωσ 304,8 mm. 
Γ.  STEINMAN 
Βελόνεσ Steinman ςε διαμζτρουσ 1,9 -  2,3 -  2,7  - 3,1 -  3,5 - 3,9  - 4,5  και μικοσ 228,6 mm. 
Δ.  ΡΛΑΚΕΣ 
ΓΕΝΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ 
ΡΛΑΚΕΣ ΤΚΤΑΝΚΟΥ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΚΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΩΝ ΔΚΑΜΕΤΟΥ 3,5 ΚΑΚ 4,5 ΡΟΥ ΝΑ 
ΔΕΧΟΝΤΑΚ ΒΚΔΕΣ ΦΛΟΚΟΥ,ΣΡΟΓΓΕΚΩΖΕΣ,ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΔΥΟ ΦΛΟΚΩΝ ,ΣΡΟΓΓΕΚΩΖΕΣ 
ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΚ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΣ ΦΛΟΚΟΥ ΕΚΔΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ ΕΞΩΤΕΚΚΑ 
ΣΚΟΡΕΥΤΑ ΓΚΑ ΚΛΕΚΣΤΕΣ ΤΕΧΝΚΚΕΣ ΡΛΑΚΑ ΤΥΡΟY PHILOS ME  ΕΞΩΤΕΚΚΟ ΣΚΟΡΕΥΤΟ  
(ΝΕΟ ΥΛΚΚΟ) 
ΓΕΝΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ 



ΡΛΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΜΚΚΕΣ ΤΚΤΑΝΚΟΥ ΧΑΜΗΛΟΥ ΡΟΦΚΛ ΓΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ 
ΚΛΕΚΔΑΣ,ΑΚΩΜΚΟΚΛΕΚΔΚΚΗΣ, ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΑΧΚΟΝΚΟΥ, ΕΥΙΕΚΑ ΣΤΕΝΗ ΚΝΗΜΗΣ-
ΒΑΧΚΟΝΚΟΥ, ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΒΑΧΚΟΝΚΟΥ, ΡΟΣΙΚΟΡΛΑΓΚΑ ΚΟΝΔΥΛΩΝ ΒΑΧΚΟΝΚΟΥ, 
ΩΛΕΚΑΝΟΥ, ΑΝΤΚΒΑΧΚΟΥ, ΡΗΧΕΟΚΑΡΚΚΗΣ, ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΗΚΑΚΟΥ, ΕΥΙΕΚΑ ΦΑΔΚΑ 
ΜΗΚΑΚΟΥ, ΚΑΤΩ ΡΕΑΣ ΜΗΚΑΚΟΥ, ΕΣΩ ΕΞΩ ΚΝΗΜΚΑΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΩΝ , ΕΣΩ ΣΦΥΟ 
ΑΝΑΤΟΜΚΚΗ ,  1/3  ,ΡΟΔΟΚΝΗΜΚΚΗΣ ΡΟΣΙΚΟΡΛΑΓΚΑ, ΕΞΩ ΣΦΥΟ ΑΝΑΤΟΜΚΚΗ ,ΡΤΕΝΑΣ, 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΥΙΕΚΕΣ ΚΑΚ ΚΥΤΕΣ, ΗΒΚΚΗΣ ΣΥΜΦΥΣΗΣ ΚΑΚ ΚΕΟΛΑΓΟΝΚΕΣ, ΟΡΚΣΙΚΑ ΚΑΚ 
ΡΟΣΙΚΑ SACROILIAC ΡΛΑΚΑ, ΑΝΑΤΟΜΚΚΗ ILIOPUBIC ΡΛΑΚΑ,  ΔΥΟ ΕΡΚΡΕΔΩΝ ΑΝΑΤΟΜΚΚΗ 
ΛΕΚΑΝΗΣ 
    α) απλζσ  ςυμπίεςθσ -  stainless steel 
    β) low   contact  - stainless steel 
     γ)  Ειδικζσ ανατομικζσ πλάκεσ μικρϊν και μεγάλων καταγμάτων όλων  
         τωνειδϊν και του αρικμοφ  των οπϊν από ανοξείδωτο χάλυβα  
         S/S. Μεδυνατότθτα να δζχονται      βίδεσ   κλειδοφμενεσ  και  
    απλζσςυμπιεςτικζσ ςτθν ίδια οπι όπου   και  ειδικό    insert   
  για  να    γίνεται θ μετατροπι τθσ οπισ από ςυμπιεςτικι ςεκλειδοφμενθ. 
    δ) Ρλάκεσ  ανακαταςκευισ 
    ε) πλάκεσ τιτανίου 
Ε.  ΒΚΔΕΣ   stainless steel 
ΒΚΔΕΣ ΤΚΤΑΝΚΟΥ ΜΚΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΒΚΔΕΣ ΦΛΟΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΡΤΟΥΣΕΣ 3,5 
ΒΚΔΕΣ ΣΡΟΓΓΚΩΖΕΣ 4,0  ΜΚΣΟΥ ΚΑΚ ΟΛΟΚΛΗΟΥ ΣΡΕΚΩΜΑΤΟΣ 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ 3,5ΕΝΟΣ ΦΛΟΚΟΥ (SELFDRILLING-SELFTAPING) 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ 3,5 ΔΥΟ ΦΛΟΚΩΝ 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΔΚΑΤΗΗΣΗΣ ΑΡΟΣΤΑΣΗΣ ΡΛΑΚΑΣ ΟΣΤΟΥ 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ 3,5 ΥΡΟΔΟΧΗΣ ΣΥΜΑΤΩΝ 
ΒΚΔΕΣ  ΤΚΤΑΝΚΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
ΒΚΔΕΣ ΦΛΟΚΟΥ ΑΥΤΟΚΟΡΤΟΥΣΕΣ 4,5 
ΒΚΔΕΣ ΣΡΟΓΓΕΚΩΖΕΣ 6,5 ΜΕ ΜΚΣΟΥ ΚΑΚ ΟΛΟΚΛΗΟΥ ΣΡΕΚΩΜΑΤΟΣ 
ΒΚΔΕΣΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ 5,0 ΕΝΟΣΦΛΟΚΟΥ(SELF-DRILLING-SELF-TAPPING) 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ 5,0 ΔΥΟ ΦΛΟΚΩΝ 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΟΣΤΑΣΗΣ ΡΛΑΚΑΣ-ΟΣΤΟΥ 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΓΚΑ ΥΡΟΔΟΧΗ ΣΥΜΑΤΩΝ 
ΕΚΔΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ 
ΒΚΔΕΣ ΦΛΟΚΟΥ 3,5 ΚΑΚ 4,5 ΤΚΡΛΗΣ ΑΒΔΩΣΗΣ ΓΚΑ ΡΚΟ ΚΣΧΥΗ ΚΑΚ ΣΤΑΙΕΗ ΤΟΡΟΙΕΤΗΣΗ-
ΔΚΕΚΣΔΥΣΗ 
ΒΚΔΕΣ ΚΛΕΚΔΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΟΣ ΦΛΟΚΟΥ(SELFDRILLING-SELFTAPPING) 
α) φλοιοφ απλζσ και αςφαλιηόμενεσ 
β)ςπογγϊδουσ οςτοφ ολικοφ και μερικοφ ςπειράματοσ 
γ) τφπου  Herbert    
Να είναι ακζφαλεσ, αυλοφόρεσ, ολικοφ ςπειράματοσ, από τιτάνιο και αυτοκόπτουςεσ. 
Το ςπείραμα να είναι μεταβλθτοφ βιματοσ και κωνικοφ προφίλ ϊςτε να δθμιουργείται 
ςυμπίεςθ. 
Να υπάρχει μεγάλθ ποικιλία μεγεκϊν από 10 mm  ζωσ και 80 mm  και διαμζτρων από 
3,2mmζωσ6,4mm. 
δ)Αυλοφόρεσ βίδεσ από Ti ςε πλιρεισ ςειρζσ, self drilling, self tapping, cortical & cancellous, 
διαμζτρων 2.7, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 και  6.5mm με ειδικι επίςτρωςθ από νιτρίδιο τιτανίου για 
τθν εφκολθ αφαίρεςθ και με οδθγοφσ τοποκζτθςθσ & τρυπάνια cannulated. 
ε)Ρλιρθ ςειρά αυλοφόρων ςυμπιεςτικϊν βιδϊν, για μικρά και μεγάλα κατάγματα, 
αυτοτελϊσ χρθςιμοποιοφμενεσ, ενταφιαηόμενθσ κεφαλισ, δφο διαφορετικϊν ςπειραμάτων 
, ςε διαμζτρουσ 4,5 και 7,1 mm, self taping με μακρφ και κοντό ςπείρωμα από Τi. 



η)Ρλιρθ ςειρά αυλοφόρων ςυμπιεςτικϊν βιδϊν, για mini και μικρά κατάγματα, αυτοτελϊσ 
χρθςιμοποιοφμενεσ, ενταφιαηόμενθσ κεφαλισ, δφο διαφορετικϊν ςπειραμάτων , ςε 
διαμζτρουσ 1,7 (self drilling – self taping) και 2,3 – 3,0 και 3,5 self taping από Ti. 
Σφςτθματα  εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων πθχεοκαρπικισ, πλιρεσ, αποτελοφμενο 
από: παλαμιαίεσ ανατομικζσ πλάκεσ ςτακερισ γωνίασ πολυαξονικζσ – κλειδοφμενεσ με 
γυρωςκοπικι κίνθςθ δακτυλίου, ανατομικζσ ελαςματοειδείσ πλάκεσ χαμθλοφ προφίλ για 
τισ ςτυλοειδείσ αποφφςεισ τθσ κερκίδασ και ωλζνθσ, με κλειδοφμενεσ βίδεσ και K-Wires, 
προδιαμορφωμζνα ιςχυρά ελαςματοειδι άγκιςτρα, ειδικζσ βίδεσ, καρφίδεσ, από 
απομαγνθτιςμζνο s.s. 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων ωλεκράνου αποτελοφμενο από 
ολιςκαίνοντα προδιαμορφωμζνα cannulated ιςχυρά ελαςματοειδι άγκιςτρα με 
ςυμπιεςτικι πλάκα κακιλωςθσ , αγκιςτροειδείσ ανατομικζσ πλάκεσ (ΗΟΟΚ) μικροφ όγκου, 
οδθγοί ακριβοφσ τοποκζτθςθσ και βίδεσ ςυγκράτθςθσ, από απομαγνθτιςμζνο s.s. 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων ποδοκνθμικισ, πλιρεσ, αποτελοφμενο 
από ειδικζσ ανατομικζσ πλάκεσ με πτερφγια πλαγιοολιςκαίνουςεσ, προτοποκετοφμενεσ τθσ 
ανάταξθσ, μικροφ όγκου, προςαρμοηόμενεσ. Αγκιςτροειδείσ ανατομικζσ πλάκεσ ζςω και ζξω 
ςφυρϊν, δφο βθμάτων, ιςχυρισ ακινθτοποίθςθσ. Ελαςματοειδι cannulated ολιςκαίνοντα 
άγκιςτρα ιςχυρισ ακινθτοποίθςθσ. Οδθγοί αςφαλοφσ κακοδιγθςθσ των πλακϊν και 
αγκίςτρων , ειδικζσ βίδεσ , από απομαγνθτιςμζνο s.s. 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ για mini κατάγματα και αρκροδζςεισ φαλάγγων, 
αποτελοφμενο από mini πλάκεσ, ευκείεσ ι τφπου Τ αυτοκλειδοφμενεσ -  πολυαξονικζσ , 
κοπτόμενεσ, καμπτόμενεσ, από ςυνδυαςμό Ti και ακτινοδιαπερατό υλικό PEEK OPTIMA, και 
βίδεσ από Ti Cannulated 2 ςπειραμάτων ςυμπιεςτικζσ 2.3 και 2.4 mm. 
Σφςτθμα οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων ςκαφοειδοφσ και μικρϊν οςτϊν, αποτελοφμενο από 
ειδικζσ αυτοκόπτουςεσ βίδεσ δφο τμθμάτων, ςυναρμολογοφμενεσ, ρυκμιηόμενου βακμοφ  
ςυμπίεςθσ, ςε 2 πλιρεισ ςειρζσ , από Ti. 
Σφςτθμα καταγμάτων κλείδασ και ακρωμιοκλειδικισ, αποτελοφμενο από ειδικζσ ανατομικζσ 
πλάκεσ δεξιζσ – αριςτερζσ, κλειδοφμενεσ από Ti, με ςτοπ προςταςίασ βραχιονίου 
πλζγματοσ 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων κεφαλισ βραχιονίου, αποτελοφμενο από 
ειδικζσ ανατομικζσ πλάκεσ δεξιζσ – αριςτερζσ, πολυαξονικζσ με γυροςκοπικό δακτφλιο, 
επιλογισ εφρουσ ζωσ 25Ο , κλειδοφμενεσ από Ti, με εγκοπζσ πρόςδεςθσ ραμμάτων 
Κεφαλι κερκίδοσ Modular – Bipolar, ανατομικι, με γυροςκοπικι κίνθςθ και γωνίωςθ 
κεφαλισ περιμετρικά μζχρι και 15ο . Τρία μεγζκθ κεφαλισ από χρωμοκοβάλτιο με 
προτοποκετθμζνο Ε, stem 6,5 και 7,5 mm τθλεςκοπικά εκτεινόμενο για κάλυψθ οςτικοφ 
ελλείμματοσ μζχρι 10 mm., από S.S. 
Ολικι αρκροπλαςτικι μετακαρποφαλαγγικισ άρκρωςθσ από Στερεό Άνκρακα για χριςθ 
ολικισ αντικατάςταςθσ τθσ άρκρωςθσ του δείκτθ, μεςαίου δακτφλου, παράμεςου και 
μετακαρποφαλαγγικϊν αρκρϊςεων των μικρϊν δακτφλων, που παρουςιάηουν 
ςυμπτϊματα πόνου, περιοριςμζνθσ κίνθςθσ, ι δεν υπάρχει επαρκισ ευκυγράμμιςθ των 
οςτϊν, ι ρευματοειδισ αρκρίτιδα, οςτεοαρκρίτιδα, ι μετατραυματικι αρκρίτιδα όπου θ 
ανακαταςκευι των μαλακϊν μορίων μπορεί να παράςχει ικανοποιθτικι ςτακερότθτα. 
Να αποτελείται από εμφφτευμα 2 τεμαχίων που κα αντικακιςτοφν όλθ τθν 
μετακαρποφαλαγγικι άρκρωςθ. 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ καταγμάτων  πτζρνθσ, μεταταρςίων, μετακαρπίων, 
οςτεοτομιϊν και αρκροδζςεων, αποτελοφμενο από πλιρεισ ςειρζσ κλειδοφμενων 
ανατομικϊν πλακϊν χαμθλοφ προφίλ, ςυνοδευόμενο από κλειδοφμενεσ και μθ βίδεσ 
2,7mm & 3.5mm από Ti. 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ για κατάγματα διαφφςεων κερκίδασ - ωλζνθσ - 
βραχιονίου, κατάγματα κονδφλων βραχιονίου και περιπροκετικά, κατάγματα ωλεκράνου, 



αποτελοφμενο από πλάκεσ ευκείεσ, ανατομικζσ κονδφλων  και ωλεκράνου κλειδοφμενεσ, 
από απομαγνθτιςμζνο s.s. και βίδεσ από Ti,  ςυμπιεςτικζσ 2.5mm & 3.5mm 
Σφςτθμα εςωτερικισ οςτεοςφνκεςθσ για κατάγματα διαφφςεων μθροφ - κνιμθσ - 
βραχιονίου, κατάγματα κονδφλων μθροφ - κνιμθσ και περιπροκετικά, κατάγματα 
υπερκονδφλια, αποτελοφμενο από πλάκεσ ευκείεσ, ανατομικζσ κονδφλων κλειδοφμενεσ, 
από απομαγνθτιςμζνο s.s. και βίδεσ από Ti,  ςυμπιεςτικζσ 3.5mm & 5.0mm 
ΟΣΙΚΑ ΜΟΧΕΤΜΑΣΑ 
Γενικζσ προδιαγραφζσ: 
Να διατίκενται: 
•Εμπεριςτατωμζνα κλινικά άρκρα με τεκμθριωμζνθ καλι μετεγχειρθτικι πορεία ςε ζγκυρα 
ορκοπεδικά περιοδικά με διεκνι κυκλοφορία. 
•Κλινικι εμπειρία ςε ζγκριτα κζντρα  του εξωτερικοφ. 
•Ριςτοποιθτικά καταλλθλότθτασ CE MARK και FDA Αμερικισ. 
ΟΣΤΚΚΑ ΑΝΙΩΡΚΝΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
ΓΕΝΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ 
1).ΟΣΤΚΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΑΚΚ ΑΡΟ 100% DBM ΣΕ ΜΟΦΗ ΜΡΛΟΚ 
2).ΣΡΟΓΓΩΔΗ ΤΚΜΜΑΤΑ ΑΡΟ 100% DBM ΣΕ ΡΟΣΟΤΗΤΕΣ 5cc,10cc,15cc 
3).ΟΣΤΚΚΗ ΣΡΟΓΓΩΔΗ ΛΩΚΔΑ ΑΡΟ 100%DBM ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΑΦΗΣ 
4).DBM PUTTY ΣΕ ΜΟΦΗ ΡΛΑΣΤΕΛΚΝΗΣ 2.5cc, 5cc, 10cc 
5).ΡΛΑΤΕΚΑ ΡΕΚΤΟΝΕΚΑ ΣΕ ΔΚΑΦΟΕΣ ΔΚΑΣΤΑΣΕΚΣ ΜΕΓΕΙΗ 
ΕΚΔΚΚΗ ΡΕΚΓΑΦΗ 
1. Ανκρϊπινα οςτικά μοςχεφματα που να αποτελοφνται από απομεταλλωμζνθ οςτικι  
μεςοκυττάρια ουςία (DBM-Demineralized Bone Matrix), και κατάλλθλο μθ κυτταροτοξικό 
φορζα), τα οποία να διακζτουν οςτεοεπαγωγικζσ και οςτεοκακοδθγθτικζσ ιδιότθτεσ. Τα 
μοςχεφματα να παρζχονται αποςτειρωμζνα ςε ςετ μιασ χριςθσ και να παραςκευάηονται 
διεγχειρθτικά με τθ δυνατότθτα ανάμιξθσ αίματοσ ι αυτόλογου μυελοφ των οςτϊν. Τα 
μοςχεφματα να διατίκενται ςε διαφορετικοφσ τφπουσ, ςε μορφι πάςτασ με ι χωρίσ 
τρίμματα ανκρϊπινου ςπογγϊδουσ οςτοφ (από τον ίδιο δότθ με το DBM) ςε διάφορα 
μεγζκθ, και ενζςιμα με τα απαραίτθτα εργαλεία  εντόσ τθσ ίδιασ ςυςκευαςίασ.   
2.  Μόςχευμα από επεξεργαςμζνο, ξθρό,  ανκρϊπινο  ακυταρικό ιςτό , που  να λειτουργεί 
ωσ περιοςτικό ικρίωμα ςε ανοικτά οςτικά ελλείμματα και για τθ ιςτικι ενίςχυςθ μαλακϊν 
μορίων,  όπωσ του Στροφικοφ Ρετάλου, του Αχίλλειου τζνοντα, ενίςχυςθσ ςυνδζςμων, κλπ . 
 Επίςθσ να παρζχεται ςε ξθρι και ςε ενζςιμθ μορφι προσ εποφλωςθ διαβθτικϊν ελκϊν 
ςυςκευαςμζνο με ςωλθνάριο τοποκζτθςθσ. Το μόςχευμα να εμπεριζχει βιολογικοφσ 
παράγοντεσ όπωσ το κολλαγόνο (I, III, IV, VII), ελαςτίνθ, λαμινίνθ, FGF. 
3.  Ξθρά  ανκρωπινά  μοςχεφματα κατάλλθλα για οςτικά ελλείμματα, που προζρχονται από 
ανκρϊπινεσ μθριαίεσ μιςζσ ι ολόκλθρεσ κεφαλζσ οι οποίεσ αφαιροφνται από επιλεγμζνουσ 
ηωντανοφσ δοτζσ (μθ πτωματικό)  ϊςτε να διαςφαλίηονται και να διατθροφνται οι 
πρωτογενείσ εμβιομθχανικζσ ιδιότθτεσ τουσ. 
ΣΥΝΙΕΤΚΚΑ ΟΣΤΚΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
Συνκετικά οςτικά μοςχεφματα ςε μορφι πάςτασ και τριμάτων από tricalciumphosphateθ 
υδροξιαπατιτθ θ και ςυνδυαςμό αυτϊν 
1.  Συνκετικό οςτικό υποκατάςτατο με χθμικι ςφςταςθ τριφωςφορικοφ αςβεςτίου και 
διάλυμα φωςφοροφχου νατρίου, με ιδιότθτα τοποκζτθςθσ ςε ενζςιμθ μορφι και 
ςτερεοποίθςθσ  ιςοκερμικά ςε τουλάχιςτο δζκα  (10) λεπτά, με κρυςταλλικι δομι όμοια με 
αυτι του φυςιολογικοφ οςτοφ και αυξθμζνεσ μθχανικζσ αντοχζσ δεκαπλάςιεσ από αυτζσ 
του ςπογγϊδουσ οςτοφ. 
2.  Συνκετικό οςτικό οςτεοκακοδθγιτικό υποκατάςτατο με χθμικι ςφνκεςθ, κειικοφ 
αςβεςτίου ιατρικισ ποιότθτασ με ομοιόμορφθ κρυςταλλικι δομι με τθν ιδιότθτα του 
ελεγχόμενου ρυκμοφ υδρόλυςθσ αντίςτοιχο με το ρυκμό ςχθματιςμοφ νζου οςτοφ (μζςοσ 
χρόνοσ 10 ζωσ 12 εβδομάδεσ), το οποίο να διακζτει οςτεοκακοδθγιτικζσ ιδιότθτεσ. Το 



μόςχευμα να προςφζρεται ςε διαφόρουσ τφπουσ: ςε μορφι διςκίων ςε δυο διαμζτρουσ 4,8 
& 3,0 χιλ,, ωσ φορζασ αντιβιοτικοφ με τθν προςκικθ tobramycin sulfate, (4%), ςε μορφι 
όπου να παραςκευάηεται διεγχειρθτικά ςε διςκία με τθν προαιρετικι χριςθ και 
αντιβιοτικοφ (απλό και ταχείασ πιξθσ), κακϊσ και ςε ενζςιμθ μορφι που να 
παραςκευάηεται διεγχειρθτικά και να ςτερεοποιείται ιςοκερμικά ςε δζκα (10) λεπτά και με 
μζγιςτεσ αντοχζσ ςε ςυμπιεςτικζσ δυνάμεισ, 80 MPa. 
ΕΝΔΟΜΤΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ 
Ενδομυελικοί  ιλοι μθροφ κνιμθσ από ανοξείδωτο χάλυβα S/S  θϋκράμα τιτανίου Ti6Al4V με 
δυνατότθτατοποκζτθςθσ και ανάςτροφα. 
 Να δζχεται εξωτερικό οδθγό τόςο για τθσ κεντρικζσ όςο και για τισ περιφερικζσ βίδεσ. 
Η ςειρά    των εργαλείων να είναι κατά το δυνατόν  
ίδια για το μθρό και τθν κνιμθ για   ευκολία  τθσ χριςθσ των  εργαλείων ςτο χειρουργείο. 
GAMMA - NAIL  ΟΛΚΣΙΑΚΝΟΝΤΕΣ ΗΛΟΚ     
  ΤΕΧΝΚΚΕΣ  ΡΟΔΚΑΓΑΦΕΣ ΗΛΟΥ ΔΚΑΤΟΧΑΝΤΗΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ 
Θλοι κεφαλισ μθριαίου από κράμα τιτανίου Ti6Al4V, για διατροχαντιρια και 
υποτροχαντιρια κατάγματα.  Να διατίκενται ςε διαμζτρουσ 10 mm, 11 mm και 12 mm και 
γωνίεσ 125o, 130o . Η διαμζτροσ τθσ κεφαλισ να είναι 15,0 mm και το μικοσ του ιλου να 
είναι από 195 mm ζωσ 400 mm.   
Να διακζτουν μία (1) βίδα ςυγκράτθςθσ  τθσ κεφαλισ με μθχανιςμό ολίςκθςθσ για 
δυναμικι ςυμπίεςθ .  Να είναι ςυμπαγείσ, cannulated , να ζχουν μυτερό άκρο και να 
φζρουν αφλακεσ κατά μικοσ του ιλου για πιο εφκολθ ειςχϊρθςθ και μεγαλφτερο 
ελαςτικότθτα. Να ζχουν εξωτερικό οδθγό για μικοσ 195 mm , 250 mm , 320 εωσ 400mm, 
και περιφερικζσ βίδεσ για ςτατικι και δυναμικι ςυμπίεςθ.   
ΑΙΜΟΣΑΣΙΚΑ 
  Αιμοςτατικό, που να δρα ωσ ενεργόσ παράγοντασ αιμόςταςθσ. Με ςυςτατικό Ιρομβίνθσ 
ανκρϊπινθσ προζλευςθσ, να είναι ζνα ςτείρο, μθ πυρετογόνο, λυοφιλοποιθμζνο 
παραςκεφαςμα ςκόνθσ από ανκρϊπινο πλάςμα δεξαμενισ, που ζχει κερμανκεί με ατμό και 
ζχει υποβλθκεί ςε χθμικι επεξεργαςία με διαλφτθ. Το διάλυμα χλωριοφχου αςβεςτίου να 
είναι ζνα ςτείρο, μθ πυρετογόνο διάλυμα.  
  (Αιμοςτατικά Υλικά / Αμζςου επίςχεςθσ μεγάλων αιμορραγιϊν(κόλλεσ, κρομβίνεσ κ.λ.π) )  
ΑΡΘΡΟΚΟΠΙΚΑ 
ΑΙΟΣΚΟΡΚΚΑ ΥΛΚΚΑ 
ΑΙΟΣΚΟΡΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 
1.Τα αναλϊςιμα ςτακερισ ενδακρικισ πίεςθσ να είναι με ςωλινεσ ειςροισ & εκροισ 
καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο χλωριοφχο πολυβινφλιο, για αρκροςκοπικι χριςθ. 
Συςκευι με δυνατότθτα πλφςθσ (Lavage) , κακϊσ και αυξομείωςθσ τθσ ροισ και τθσ πίεςθσ 
ςτιγμιαία για αιμόςταςθ με ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν από ποδοδιακόπτθ. 
2. Τα αρκροςκοπικά γλφφανα SHAVER να είναι ευκζα, κυρτά κακϊσ και αυλοφόρα ςε 
τουλάχιςτον δεκαζξι(16)γεωμετρίεσ κοπισ, δζκα (10) διαμζτρουσ τουλάχιςτον και μικουσ 
8cm, 13cm,19cm και 10cm περίπου. Να διακζτουν ειδικζσ επιςτρϊςεισ ςτθν επιφάνεια 
τουσ για μείωςθ των αντανακλάςεων διεγχειρθτικά, δόντια με γωνίεσ και γεωμετρία 
κατάλλθλθ ϊςτε να μθ "μαςάνε" τουσ ιςτοφσ, και να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ 
ομόκεντρων αυλϊν ϊςτε να εμποδίηεται θ ζμφραξι τουσ και να εξαλείφεται θ πικανότθτα 
κοπισ του ίδιου του μετάλλου των κοπτικϊν. 
3. Τα θλεκτρόδια αρκροςκοπικισ εφαρμογισ να είναι διπολικά, με τεχνολογία 
ραδιοςυχνοτιτων.  Να υπάρχουν αναλϊςιμα για εξάχνωςθ – ςυρρίκνωςθ ιςτϊν κακϊσ και 
τφπου hook για απελευκζρωςθ ςυνδζςμων και τφπου curette για αποκατάςταςθ χόνδρινων 
βλαβϊν. Να μθν καταςτρζφουν τισ οπτικζσ και να αναπτφςςουν κερμοκραςία μζχρι 70 
βακμοφσ κελςίου. 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΡΛΑΣΤΚΚΕΣ  ΡΧΣ – ΟΧΣ 
1.Τα αναλϊςιμα ςτακερισ ενδακρικισ πίεςθσ να είναι με ςωλινεσ ειςροισ & εκροισ 



καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο χλωριοφχο πολυβινφλιο, για αρκροςκοπικι χριςθ. 
Συςκευι με δυνατότθτα πλφςθσ (Lavage) , κακϊσ και αυξομείωςθσ τθσ ροισ και τθσ πίεςθσ 
ςτιγμιαία για αιμόςταςθ με ζλεγχο όλων των λειτουργιϊν από ποδοδιακόπτθ. 
2. Τα αρκροςκοπικά γλφφανα SHAVER να είναι ευκζα , κυρτά κακϊσ και αυλοφόρα ςε 
τουλάχιςτον δεκαζξι(16)γεωμετρίεσ κοπισ, δζκα (10) διαμζτρουσ τουλάχιςτον και μικουσ 
8cm, 13cm,19cm και 10cm περίπου. Να διακζτουν ειδικζσ επιςτρϊςεισ ςτθν επιφάνεια 
τουσ για μείωςθ των αντανακλάςεων διεγχειρθτικά, δόντια με γωνίεσ και γεωμετρία 
κατάλλθλθ ϊςτε να μθ "μαςάνε" τουσ ιςτοφσ, και να είναι κατάλλθλθσ καταςκευισ 
ομόκεντρων αυλϊν ϊςτε να εμποδίηεται θ ζμφραξι τουσ και να εξαλείφεται θ πικανότθτα 
κοπισ του ίδιου τουμετάλλου των κοπτικϊν. 
3. Τα θλεκτρόδια αρκροςκοπικισ εφαρμογισ να είναι διπολικά, με τεχνολογία 
ραδιοςυχνοτιτων. Να υπάρχουν αναλϊςιμα για εξάχνωςθ – ςυρρίκνωςθ ιςτϊν κακϊσ και 
τφπου hook για απελευκζρωςθ ςυνδζςμων και τφπου curette για αποκατάςταςθ χόνδρινων 
βλαβϊν. Να μθν καταςτρζφουν τισ οπτικζσ και να αναπτφςςουν κερμοκραςία μζχρι 70 
βακμοφσ κελςίου. 
4. Οι βίδεσ τοποκζτθςθσ-ςυγκράτθςθσ μοςχεφματοσ χιαςτοφ ςυνδζςμου, να είναι 
απορροφιςιμεσ, από πολυγαλακτικό οξφ (PLA) με πρόςμιξθ οςτεοκακοδθγθτικϊν ουςιϊν 
(TCP) ι και  διάτρθτεσ για ταχφτερθ ενςωμάτωςθ ςε διαμζτρουσ από 6 εϊσ 12 mm και 
τουλάχιςτον πζντε μικθ. 
5. Το ςφςτθμα κακιλωςθσ μοςχεφματοσ χιαςτοφ ςυνδζςμου, να είναι με χριςθ 
εμφυτεφματοσ τφπου «κομβίου» χαμθλοφ προφίλ, με ςυνεχι ι μεταβαλλόμενθ λοφπα από 
ςυνκετικζσ ίνεσ υψθλισ αντοχισ κατάλλθλα προτεταμζνεσ ϊςτε να εμποδίηεται 
μετεγχειρθτικι 
χαλάρωςθ και τουλάχιςτον δφο (2) προ-φορτωμζνα ράμματα για τθν ανάταξθ του 
ςυςτιματοσ, που να διατίκεται ςε διάφορα μεγζκθ προσ 
επιλογι ι και μεταβαλλόμενθ λοφπα με απεριόριςτεσ δυνατότθτεσ μεγεκϊν.    
6. Το ςφςτθμα δευτερεφουςασ κακιλωςθσ μοςχεφματοσ να είναι αποτελοφμενο από 
ενδοοςτικι δζςτρα ι ςυνοδό αγκράφα ςε διάφορα μεγζκθ, κατάλλθλο για δευτερεφουςα 
κακιλωςθ  μαλακϊν μοςχευμάτων κατά τθν ανακαταςκευι χιαςτοφ ςυνδζςμου και για 
αντιμετϊπιςθ άλλων ςυνδεςμικϊν  /τενόντιων κακϊςεων. Η ενδοςτικι δζςτρα να 
διατίκεται ςε αποςτειρωμζνθ ςυςκευαςία.  
ΑΚΩΜΚΟΡΛΑΣΤΚΚΗ ΩΜΟΥ 
1.Τα αναλϊςιμα ςυςκευϊν ςτακερισ ενδαρκρικισ πίεςθσ να είναι με ςωλινεσ ειςροισ 
& εκροισ καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο χλωριοφχο πολυβινφλιο, για αρκροςκοπικι 
χριςθ. Συςκευι με δυνατότθτα πλφςθσ (Lavage) , κακϊσ και αυξομείωςθσ τθσ ροισ και τθσ 
πίεςθσ ςτιγμιαίαγια αιμόςταςθ. 
2.Τα Αρκροςκοπικά Γλφφανα (Shaver) (μαλακϊν μορίων και οςτικό), να είναι ευκζα κυρτά 
κακϊσ και αυλοφόρα ςε τουλάχιςτον δεκαζξι (16) γεωμετρίεσ κοπισ, δζκα (10) διαμζτρουσ 
τουλάχιςτον και μικουσ 8cm, 13cm,10cm και 19cm περίπου. Να διακζτουν ειδικζσ 
επιςτρϊςεισ ςτθν επιφάνεια τουσ για μείωςθ των αντανακλάςεων διεγχειρθτικά, δόντια με 
γωνίεσ και γεωμετρία κατάλλθλθ ϊςτε να μθ "μαςάνε" τουσ ιςτοφσ, και να είναι 
κατάλλθλθσ καταςκευισ ομόκεντρων-αυλϊν ϊςτε να εμποδίηεται θ ζμφραξι τουσ και να 
εξαλείφεται θ  
πικανότθτα κοπισ του ίδιου του μετάλλου των κοπτικϊν.  
3.Τα θλεκτρόδια αρκροςκοπικισ εφαρμογισ να είναι διπολικά , με τεχνολογία 
ραδιοςυχνοτιτων. Να υπάρχουν αναλϊςιμα για εξάχνωςθ – ςυρρίκνωςθ ιςτϊν κακϊσ και 
τφπου hook για απελευκζρωςθ ςυνδζςμων ςε διάφορεσ γωνίεσ και διαμζτρουσ. Να μθν 
καταςτρζφουν τισ οπτικζσ και να αναπτφςςουν κερμοκραςία μζχρι βακμοφσ κελςίου 
ΗΞΕΚΣ ΣΤΟΦΚΚΟΥ ΡΕΤΑΛΟΥ ΩΜΟΥ 
1.Τα αναλϊςιμα ςυςκευϊν ςτακερισ ενδαρκρικισ πίεςθσ να είναι με ςωλινεσ ειςροισ 



& εκροισ καταςκευαςμζνα από εφκαμπτο χλωριοφχο πολυβινφλιο, για αρκροςκοπικι 
χριςθ. Συςκευι με δυνατότθτα πλφςθσ (Lavage) , κακϊσ και αυξομείωςθσ τθσ ροισ και τθσ 
πίεςθσ ςτιγμιαία για αιμόςταςθ.    
2.Τα Αρκροςκοπικά Γλφφανα (Shaver) (μαλακϊν μορίων και οςτικό), να είναι ευκζα , κυρτά 
κακϊσ και αυλοφόρα ςε τουλάχιςτον δεκαζξι (16) γεωμετρίεσ κοπισ, δζκα (10) διαμζτρουσ  
τουλάχιςτον και μικουσ 8cm, 10cm,13cm και 19cm περίπου. Να διακζτουν ειδικζσ 
επιςτρϊςεισ ςτθν επιφάνεια τουσ για μείωςθ των αντανακλάςεων διεγχειρθτικά, δόντια με 
γωνίεσ και γεωμετρία κατάλλθλθ ϊςτε να μθ "μαςάνε." τουσ ιςτοφσ, και να είναι 
κατάλλθλθσ καταςκευισ, ομόκεντρων αυλϊν ϊςτε να εμποδίηεται θ ζμφραξι τουσ και να 
εξαλείφεται θ πικανότθτα κοπισ του ίδιου του μετάλλου των κοπτικϊν. 
3. Τα θλεκτρόδια αρκροςκοπικισ εφαρμογισ να είναι διπολικά , με τεχνολογία 
ραδιοςυχνοτιτων .Να υπάρχουν αναλϊςιμα για εξάχνωςθ – ςυρρίκνωςθ ιςτϊν κακϊσ και 
τφπου hook για απελευκζρωςθ ςυνδζςμων και τφπου curette για αποκατάςταςθ χόνδρινων 
βλαβϊν. Να μθν καταςτρζφουν τισ οπτικζσ και να αναπτφςςουν κερμοκραςία μζχρι 70 
βακμοφσ κελςίου . 
4. Να ςυμπεριλαμβάνονται κάνουλεσ αρκροςκόπθςθσ, λείεσ Να ςυμπεριλαμβάνονται 
κάνουλεσ αρκροςκόπθςθσ, με ςπείραμα οι οποίεσ να διακζτουν τθν ιδιότθτα να 
μετατραποφν ςε λείεσ , πολλαπλϊν χριςεων. 
5.Να ζχει άγκυρεσ κωνικοφ ςχιματοσ διαμζτρου 3,5mm -6,5M ,υψθλισ αντοχισ ςε φορτία, 
από peek, μεταλλικζσ, και απορροφιςιμεσ, καταςκευαςμζνεσ από ενιςχυμζνο  
πολυγαλακτικό οξφ με προςανατολιςμζνεσ ίνεσ, νζασ τεχνολογίασ, με ςπείραμα, με ζνα, 
δφο ι τρία μθ απορροφιςιμα ράμμα Νο2 υψθλισ αντοχισ, περίπου και ζντονου χρϊματοσ 
για εφκολο εντοπιςμό τουσ ενδοαρκρικά , κακϊσ και εκπτυςςόμενεσ μεταλλικζσ ι από peek 
για επζμβαςθ μονισ ι διπλισ ςειράσ.(single ι double row).  Να είναι προοπλιςμζνεσ με 
ειςαγωγζα μιασ χριςεωσ 
6. Άγκυρεσ  διαμζτρου 2.8 και 3,5 μεταλλικζσ κακϊσ και Peek 4mm τφπου Knotless, που  να 
ςυμπεριλαμβάνουν  ράμματα ςτθ ςυςκευαςία για επζμβαςθ μονισ ι διπλισ ςειράσ.(single 
ι double row). 
ΑΙΟΣΚΟΡΚΚΑ ΕΚΔΚΚΑ  ΥΛΚΚΑ 
Σετ ςυλλογισ και απόδοςθσ αυτόλογων αυξθτικϊν παραγόντων 
Σετ ςυλλογισ και απόδοςθσ αυτόλογων αυξθτικϊν παραγόντων με δυνατότθτα απόδοςθσ 
τουλάχιςτον 4ml  PRP(Platelet Rich Plasma) υψθλισ περιεκτικότθτασ. 
Το ςετ να περιλαμβάνει  όλα τα απαραίτθτα αναλϊςιμα  για τθ  ςυλλογι του αίματοσ και 
τθν ζγχυςθ των αυτόλογων αυξθτικϊν παραγόντων ςτον αςκενι κακϊσ και δυνατότθτα 
φωτοενεργοποιθςθσ 
Να περιλαμβάνει φιαλίδια που να μθν επιτρζπουν τθ δθμιουργία ςτατικοφ θλεκτριςμοφ 
κατά τθ διάρκεια τθσ φυγοκζντριςθσ με ειδικι οριηόντια επεξεργαςία.  
Επίςθσ, να παρζχει τον αςφαλι διαχωριςμό του «φτωχοφ» και του «πλοφςιου» ςε 
αιμοπετάλια πλάςματοσ  με ειδικό ςφςτθμα push out. 
Να περιλαμβάνει και να παραχωρθκεί ο ςφνοδοσ εξοπλιςμόσ. 
Εμφφτευμα αποκατάςταςθσ οςτεοχόνδρινων ελλειμμάτων, βιοαπορροφιςιμο, υβριδικοφ 
τφπου από κολλαγόνο και ςυνκετικά υποκατάςτατα για αρκροςκοπικι εφαρμογι 
Εφκαμπτοι περαςτιρεσ ραμμάτων, αποςτειρωμζνοι, μίασ χριςθσ. Να ςυνοδεφονται από 
ειδικι λαβι ςφλλθψθσ με ειδικό μθχανιςμό περιςτροφισ ανά 90°, ϊςτε ο χειρουργόσ να 
μπορεί να κάνει διάφορουσ απαραίτθτουσ χειριςμοφσ μζςα ςτθν άρκρωςθ, χωρίσ να 
χρειάηεται να γυρίηει το χζρι του ( να μπορεί να κρατά το χζρι του πάντα ςε ουδζτερθ 
κάκετθ κζςθ).  
Ελεφκερεσ άγκυρεσ κακιλωςθσ  ( τφπου Mitek) με ράμμα   για χριςθ ςτα οςτά ςε ανοιχτά 
χειρουργεία   ι  ςε  αρκροςκοπικζσ  επεμβάςεισ. 
Πλεσ οι παραπάνω τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ιταν αποτζλεςμα τθσ διαβοφλευςθσ που 
προθγικθκε, από τα μζλθ τθσ επιτροπισ και ςφμφωνα με τισ εν γζνει διεκνείσ 



παραδεδεγμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και πρότυπα, τισ παραδοχζσ τθσ ιατρικισ – 
νοςθλευτικισ επιςτιμθσ, τθν κλινικι εμπειρία από τθν κακθμερινι χριςθ των παραπάνω 
υλικϊν, τθν προςεκτικι μελζτθ και διαςταφρωςθ των ιδθ προςφερόμενων τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν των εταιριϊν που ςυμμετείχαν κακϊσ και από τθν εμπειρία των μελϊν από 
τθ ςυμμετοχι τουσ ςε προγενζςτερουσ διαγωνιςμοφσ. 
                                                    


