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ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΥΡΓΟΥ                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Περιοχή Συντριάδα
Τ.Κ. 27 100 – ΠΥΡΓΟΣ
Τηλ.: 262131536 
Πληροφορίες: ΔΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
E-MAIL :  p.darra_diax@nosokomeiopyrgoy.gr     

                          
         

                                                                                                    ΠΡΟΣ : 

                                                                                                   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
                                                                                     

                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 για την προμήθεια του είδους «ΥΛΙΚΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  » που θα χρησιμοποιηθούν ως ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ  για τη Ν.Μ. Πύργου 
του Γενικού  Νοσοκομείου Ηλείας.

Η  Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου

Έχοντας υπόψη:
 Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

 Το Ν. 4622/19 (Α΄ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 
άρθρου 37. 

 Το Ν. 4013/2011 (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

 Την υπ’ αρ. 76928/09.07.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης & 
Επενδύσεων και Επικρατείας (Β΄3075) με θέμα: «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)». 

 Το Ν. 3419/2005 (Α΄ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας».
8.Την υπ΄αριθ. 26η / 18-05-2022 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας – 
Ν.Μ. Πύργου (ΑΔΑ : ΨΧΒ446907Ε-91Φ για την προμήθεια του είδους «Υλικά αντιμετώπισης οξέων 
και επειγόντων περιστατικών Ορθοπεδικής Κλινικής»

Πύργος, 23/06/2022
Α. Π.: 16204
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9.Την αρ. πρωτ7672 / 29-03-2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΚΙ546907Ε-ΗΙΙ)

           ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους οικονομικούς  φορείς  να υποβάλλουν  έγγραφη σφραγισμένη προσφορά (κλειστή) για την                       
προμήθεια Ορθοπεδικών υλικών (CP 3141700-7) για δημιουργία παρακαταθήκης   με κριτήριο 
κατακύρωσης    την χαμηλότερη τιμή 
Η διάρκεια της παρακαταθήκης ορίζεται στο ένα έτος 

Η παρούσα Πρόσκληση υπόκειται στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η «Προμήθεια Υλικών για  αντιμετώπισης οξέων και επειγόντων 

περιστατικών Ορθοπεδικής Κλινικής» ως παρακαταθήκη για τη Ν.Μ. Πύργου του Γ.Ν. Ηλείας.

Τα  ζητούμενα  υλικά  και οι  τεχνικές  προδιαγραφές  τους  αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ισχύς της προσφοράς ορίζεται σε ένα (1)έτος  από την υποβολή της 

Αρμόδιος υπάλληλος:  ΔΑΡΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ - Tηλ. επικοινωνίας : ….2621061536..

ΧΡΟΝΟΣ - ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η προσφορά θα πρέπει να έχει σταλεί σε σφραγισμένο φάκελο, μέχρι την ΤΡΙΤΗ 14/7/2022
και ώρα 14:00 μ.μ. στην Γραμματεία του Νοσοκομείου.

Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Στον φάκελο της

προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

• Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα .

•        Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τη Πρόσκληση 

         (Ν. Μ Πύργου του Γενικού Νοσοκομείου Ηλείας, Ε.Ο Πύργου – Πατρών, Συντριάδα, Τ.Κ. 27 131 Πύργος).

• Τον τίτλο της παρούσης πρόσκλησης  

• Τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσης πρόσκλησης.

• Την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 

• Τα στοιχεία του συμμετέχοντος (τίτλος εταιρείας - ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο,   FAX, mail)

•   Η σήμανση : ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς βεβαιώνεται από τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Τεχνική προσφορά- Οικονομική προσφορά-Αποδεικτικά μέσα

Τεχνική προσφορά καταλλήλως υπογεγραμμένη, από το νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού 
φορέα που να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας στην οποία θα δηλώνεται 
ρητά η συμμόρφωση με τις ζητούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και ειδικούς όρους που τέθηκαν 
από την Αναθέτουσα Αρχή.

Οικονομική προσφορά που θα περιλαμβάνει τα ποσά σε ευρώ χωρίς και συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ.
Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές.

Μαζί με την τεχνική και οικονομική προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν/αποσταλούν τα κάτωθι 
αποδεικτικά μέσα:

1. Απόδειξη νόμιμης εκπροσώπησης, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης, οι τροποποιήσεις του ή 
κωδικοποιημένο καταστατικό (για ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και 
των εγγράφων τροποποιήσεών του (ΟΕ και ΕΕ). Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, 
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά 
ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

2. Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Το ανωτέρω γίνεται αποδεκτό, 
εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

3. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

4. Πιστοποιητικά ως αναλύονται ακολούθως, που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) 
μήνες πριν από την υποβολή τους..
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό 
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 
ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής 
ασφάλισης πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
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iii)  Πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή 
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους 
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα που να 
έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
τους όρους της παρούσας και δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
σήμερα.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ν. 2690/1999 (Α΄ 45) και τα άρθρα 13 και 15 του 
Ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας, σύμφωνα με το Άρθρο 79 παρ. 6  του Ν. 4412/2016, δεν 
υποχρεούνται να υποβάλει όλα τα ανωτέρω αποδεικτικά μέσα, εφόσον η αναθέτουσα αρχή που 
θα αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.nosokomeiopyrgoy.gr, στο 
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).
                                                                                      
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες για τον διαγωνισμό στα τηλέφωνα ..262131536

                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΗΛΕΙΑΣ                                                                         

                                                                                 

                                                                                          Δρ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  MD PhD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των 
προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων 
πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ 
σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς 
εξασφάλισης της ποιότητας.

Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους  και η τιμή παρατηρητηρίου 
τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN 
απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ

-πλάκες, βίδες μεγάλων και μικρών καταγμάτων, ενδομυελικοί ήλοι με ηλεκτρομαγνητική στόχευση 
κνήμη περόνη μηρού προδιαγραφές ως αναφέρονται για το υπάρχον υλικό παρακαταθήκης (βλέπε 
6783 / 10-05-2019  ΑΔΑ : ΨΑΧΔ46907Ε-Ν5)
-αυλοφόροι κοχλίες τιτανίου 4.0 mm, 6.5mm και 7.0 mm τύπου Achnis με 32αρι και 16αρι σπείρωμα 

για χρήση σε επείγοντα χειρουργεία

-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΑΣ-ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΗΛΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΓΩΝΙΩΝ(DHS)ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 
ΧΑΛΥΒΑ
-ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΑΣ-ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΟΣ ΗΛΟΥ ΙΣΧΙΟΥ 95º(DCS)ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
-KOXΛΙΕΣ ΦΛΟΙΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΟΣΤΟΥ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΗΚΩΝ ΜΕ ΟΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΠΕΙΡΑΜΑΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ
-ΑΥΛΟΦΟΡΟΥΣ ΚΟΧΛΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
-ΒΕΛΟΝΕΣ KISCHNER ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΜΕ ΔΙΠΛΟ TROCARΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ 
ΤΙΤΑΝΙΟ

Επιπλέον τα κάτωθι με τις εξης τεχνικές προδιαγραφές:
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ΗΜΙΑΡΘΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΙΣΧΙΟΥ

Ημιολική Ισχίου με τσιμέντο Μονής Κίνησης
Στηλεός τύπου Muller για χρήση με τσιμέντο από  NitrogenizedStainlessSteel, κώνου 12/14,  με 

ειδικές αυλακώσεις σε όλο το μήκος του στηλεού για καλύτερη ενσωμάτωση με το τσιμέντο, να 

διατίθεται σε 2 τύπους Standard 135 ° και Lateralized 127° από 10 μεγέθη στον κάθε τύπο.

Κεφαλή μονής κίνησης από κράμα PM734(NitrogenizedStainlessSteel), κώνου 12/14, να διατίθεται 

σε 24 μεγέθη από 40mm έως 63mm ανά 1mm.

Ημιολική Ισχίου Μονής Κίνησης χωρίς τσιμέντο 

Στηλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα TitaniumAluminiumNiobiumAlloy, κώνου 12/14, με 

επικάλυψη ΤPS (roughness 4-6μm), να διατίθεται σε 2 τύπους Standard 135° και Lateralized 127 ° 

από 12 μεγέθη στον κάθε τύπο.

Κεφαλή μονής κίνησης από κράμα PM734(NitrogenizedStainlessSteel), κώνου 12/14,  να διατίθεται 

σε 24 μεγέθη από 40mm έως 63mm ανά 1mm.

Hμιολική Ισχίου Διπλής Κίνησης με τσιμέντο (Μuller)

Στηλεός τύπου Muller για χρήση με τσιμέντο από NitrogenizedStainlessSteel, κώνου 12/14, με ειδικές 

αυλακώσεις σε όλο το μήκος του στηλεού για καλύτερη ενσωμάτωση με το τσιμέντο, να διατίθεται 

σε 2 τύπους Standard 135 ° και Lateralized 127° από 10 μεγέθη στον κάθε τύπο.

Μεταλλική κεφαλή από NitrogenizedStainlessSteel, κώνου 12/14, διαμέτρου 28mm και 22mm, να 

διατίθεται σε 4 μεγέθη (-3,5mm,0mm,+3,5mm,+7mm) στην διάμετρο 28mm και 3 μεγέθη(-

2mm,0mm,+2mm) στην διάμετρο 22mm.

Κεφαλή διπλής κίνησης  που αποτελείται το εξωτερικό κέλυφος από NitrogenizedStainlessSteel, το 

εσωτερικό τμήμα από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και τον δακτύλιο ασφάλισης 

μεταλλικής κεφαλής, εσωτερικής διαμέτρου 22mm για κεφαλές 39mm,40mm,41mm και εσωτερικής 

διαμέτρου 28mm για τις κεφαλές 42mm έως 60mm ανά 1mm.

Hμιολική Ισχίου Διπλής Κίνησης με τσιμέντο 

Στηλεός τύπου για χρήση με τσιμέντο από NitrogenizedStainlessSteel, κώνου 12/14, γυαλισμένος σε 

όλο το μήκος του, με ενσωματωμένο επικεντρωτήρα από PMMA , να διατίθεται σε 2 τύπους 

Standard 135 ° και Lateralized 127° από 12 μεγέθη στον κάθε τύπο.

Μεταλλική κεφαλή από NitrogenizedStainlessSteel, κώνου 12/14, διαμέτρου 28mm και 22mm, να 

διατίθεται σε 4 μεγέθη (-3,5mm,0mm,+3,5mm,+7mm) στην διάμετρο 28mm και 3 μεγέθη(-

2mm,0mm,+2mm) στην διάμετρο 22mm.

Κεφαλή διπλής κίνησης που αποτελείται το εξωτερικό κέλυφος από NitrogenizedStainlessSteel, το 

εσωτερικό τμήμα από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και τον δακτύλιο ασφάλισης 
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μεταλλικής κεφαλής, εσωτερικής διαμέτρου 22mm για κεφαλές 39mm,40mm,41mm και εσωτερικής 

διαμέτρου 28mm για τις κεφαλές 42mm έως 60mm ανά 1mm.

Hμιολική Ισχίου Διπλής Κίνησης χωρίς τσιμέντο 

Στηλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα TitaniumAluminiumNiobiumAlloy, κώνου 12/14, με 

επικάλυψη ΤPS (roughness 4-6μm), να διατίθεται σε 2 τύπους Standard 135° και Lateralized 127 ° 

από 12 μεγέθη στον κάθε τύπο

Μεταλλική κεφαλή από NitrogenizedStainlessSteel, κώνου 12/14, διαμέτρου 28mm και 22mm, να 

διατίθεται σε 4 μεγέθη (-3,5mm,0mm,+3,5mm,+7mm) στην διάμετρο 28mm και 3 μεγέθη(-

2mm,0mm,+2mm) στην διάμετρο 22mm.

Κεφαλή διπλής κίνησης  που αποτελείται το εξωτερικό κέλυφος από NitrogenizedStainlessSteel, το 

εσωτερικό τμήμα από πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους και τον δακτύλιο ασφάλισης 

μεταλλικής κεφαλής, εσωτερικής διαμέτρου 22mm για κεφαλές 39mm,40mm,41mm και εσωτερικής 

διαμέτρου 28mm για τις κεφαλές 42mm έως 60mm ανά 1mm.

Στυλεός χωρίς τσιμέντο 

Στηλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα TitaniumAluminiumNiobiumAlloy, κώνου 12/14, με 

διπλή επεξεργασία επικάλυψης 300μmpureTitanium + 50μmHydroxyapatite , να διατίθεται σε 2 

τύπους Standard 135° και Lateralized 127 ° από 12 μεγέθη στον κάθε τύπο.

Στυλεός χωρίς Τσιμέντο 

Στηλεός τύπου Zweymuller για χρήση χωρίς τσιμέντο από κράμα TitaniumAluminiumNiobiumAlloy   , 

κώνου 12/14, επικάλυψης TPSRoughness 4-6μm, να διατίθεται σε τύπους Standard 131° και 

Lateralized 123° από 14 μεγέθη στον Standard τύπο και 12 μεγέθη στον τύπο Lateralized.
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ILIZAROV

 Συστήμα κυκλικής εξωτερικής οστεοσύνθεσης κατάλληλη για κατάγματα μηριαίου, κνήμης, 
ποδοκνημικής, λεκάνης, βραχιονίου, αντιβραχίου, με κυκλικό πλαίσιο, ανεξάρτητη τοποθέτηση 
βελονών και  να περιλαμβάνει πλαίσιο μονόπλευρης και αμφίπλευρης τοποθέτησης το οποίο να 
έχει και δυνατότητα σύνδεσης με μονόπλευρο σύστημα επιμήκυνσης και που  να αποτελείται από 
ακτινοδιαπερατούς ράβδους και ράβδους αλουμινίου, συνδετικά ράβδων με ράβδο 8mm και 11mm 
και συνδετικό ράβδων με βελόνες- μικτό. Γεφύρωση γόνατος με κίνηση και χωρίς κίνηση με 
συγκεκριμένη θέση ακινητοποίησης. Βελόνες διάφυσης σε δύο διαμέτρους τουλάχιστον 6mm και 
5mm και μήκους από 150mm μέχρι 220mm βελόνες με σπείρωμα διαμέτρου 6mm, 5mm, 4mm, 3 
mm που να διαθέτει ομοκεντρικούς ημιδακτυλίους 60mm έως 220mm και να διαθέτει καρφίδες 
ημίσιες ( halfpin ) αυτoκόπτουσες με οπίσθιο σπείρωμα και τα οποία όλα τα ανωτέρω να 
συνεργάζονται και να συνδέονται μεταξύ τους

Ειδικότερα να προφέρει πολλαπλές δυνατότητες ελεγχόμενης ανάταξης, συμπίεσης, 
δυναμικήςφόρτισης και επιμήκυνσηςσε κατάγματα ,δυσμορφίες βραχύνσεις,γωνιώσεις και 
λούπεςοστικές βλάβες μηρού, κνήμης,βραχιονίου και αντιβραχίου σε ενήλικες και παιδιά .

Το σύστημα να αποτελείται από:
-Δακτυλίουςμισούκύκλου,5/8και ολοκλήρουκύκλουκατασκευασμένους από
stainlesssteelεξωτερικήςδιαμέτρου από 100mm έως 240mm
-Διαφόρωνμεγεθώνειδικάτόξα 90 μοιρών και 120 μοιρώνκαθώς και τόξα και στεφάνια με 

διπλήασύμμετρησειράοπών , εξωτερικήςακτίναςκύκλου από80mm έως 160mmγια την 
σταθεροποίησήβελονιώνστηνκεφαλή του μηριαίου η του βραχιονίουοστού.

-Βελόνες από ανοξείδωτοχάλυβα με ειδικήεπεξεργασίαώστε να αντέχουνσε φόρτισηάξονα και 
διάτασή, διαμέτρου 1,5mm και 1,8mm με άκροτύπουBayoneth η TrocarPoint, απλές η με 
τριγωνικήελαία

-Βελόνες με οξύαιχμο άκρο α)1,5mm*170mm β)1,5mm*300mm γ)1,8mm*370mm
-Βελόνες με άκροσαντηςξιφολόγχης α)1,5mm*170mmβ)1,5mm*300mmγ)1,8mm*370mm
-Βελόνες με τριγωνικήελαία και άκροσαντηςξιφολόγχης α)1,5mm*300mmβ)1,8mm*400mm
-HALF-PIN καρφίδες αυτοκόπτουσες από τιτάνιο και οπίσθιοσπείρωμα από
3,0mm έως 6,0mm και μήκους από 60cm έως 200cm.Nα 

διαθέτεισταθεροποιητέςκαρφίδωνπολλαπλούς, μονούςκαθώς και 
ειδικέςβίδεςσταθεροποίησηςκαρφίδων .

-Συνδετικέςράβδουςαπλές, μιαςοπής,με σχισμήολικούσπειρώματοςμήκους από 40mm έως 
400mm.

-Συνδετικέςπλάκεςκοντές και μακριές, στριφτές και κυρτές, με η 
χωρίςσπείρωμαστηνάκρητους,2 οπώνέως 30 οπών .

-Συνδετικά, μεντεσέδες και μεντεσέδες 90 μοιρών .
-Βίδες με σχισμή και στηνκεφαλήτηςσπειροειδήςπροέκταση
-Το σύστημα να συνοδεύεται από πλήρεςsetεργαλείων και λοιπώνεργαλείων για την 

τοποθέτηση του συστήματος

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣτυπουHOFMANN

• ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
,ΚΝΗΜΗΣ,ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ,ΛΕΚΑΝΗΣ,ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟ
• ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΕΛΟΝΩΝ
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• ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΗΣ &ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΧΕΙ &ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ
ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗΣ & ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΥΣ ΡΑΒΔΟΥΣ KAI ΡΑΒΔΟΥΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,ΣΥΔΕΤΙΚΑ ΡΑΒΔΩΝ ΜΕ ΡΑΒΔΟ 8mm &11 mm
&ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΡΑΒΔΩΝ ΜΕ ΒΕΛΟΝΕΣ
• ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
• ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ(2) ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
6mm&5mm ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ ΑΠΟ 150 mmεως 220mm
• ΒΕΛΟΝΕΣ ΜΕ ΣΠΕΙΡΑΜΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 6mm -5mm-4mm-3mm
• ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΟΜΜΟΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΗΜΙΔΑΚΤΥΛΙΟΥΣ 60mm εως 260mm
• NΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΗALF PIN ΑΥΤΟΚΟΠΤΟΥΣΑ ME ΟΠΙΣΘΙΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ
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ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

 Οστούν κνήμης, Modular.

Οστούν κνήμης  modular:Σώμα εξωτερικής οστεοσύνθεσης πολυαξονικής τοποθέτησης από 

κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτου ατσαλιού, με πλαινά τμήματα συγκράτησης βελονών με 

σφαιρική άρθρωση (balljoint )σε διάφορα μεγέθη με δυνατότητα συνδετικού τύπου Τ (για 

κατάγματα κνημιαίων κονδύλων) με ενσωματωμένο μηχανισμό συμπίεσης-επιμήκυνσης.Διατίθεται 

σε μεγέθη:SHORT,STD,LONG,

 Ποδοκνημικής:

Ποδοκνημικής: Σώμα εξωτερικής οστεοσύνθεσης πολυαξονικής τοποθέτησης από κράμα 

αλουμινίου και ανοξείδωτου ατσαλιού, με ειδικά διαμορφωμένο πλαινό τμήμα συγκράτησης 

βελονών για αντιμετώπιση καταγμάτων PILLON, διαθέτει με ενσωματωμένο μηχανισμό συμπίεσης-

επιμήκυνσης .Διατίθεται σε μεγέθη:SHORT,STD,LONG

 Οστούν κνήμης,επιμήκυνση:

Οστούν κνήμης,επιμήκυνση:Μονόπλευρο σύστημα αλουμινίου επιμήκυνσης οστών 

αποτελούμενο από σιδηρόδρομο και κεφαλές συγκράτησης βελονών ελεγχόμενης 

διάτασης.Αποτελείταιαπό 2 ή 3 κεφαλές συγκράτησης βελονών. Να διατίθεται σε 

μεγέθη:SHORT,STD,LONG,EXTRALONG.Βελόνες τύπου SCHANZ,CORTICAL,αυτοκόπτουσες σε 

διάφορα μεγέθη από ανοξείδωτο ατσάλι.

 Μηριαίο οστό, Μονόπλευρα:

Μηριαίο Οστό  μονόπλευρο:Σώμα εξωτερικής οστεοσύνθεσης πολυαξονικής τοποθέτησης από 

κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτου ατσαλιού, με πλαινά τμήματα συγκράτησης βελονών με 

σφαιρική άρθρωση (balljoint)σε διάφορα μεγέθη με δυνατότητα συνδετικού τύπου Τ (για 

κατάγματα κονδύλων)με ενσωματομένο μηχανισμό συμπίεσης-επιμήκυνσης.Διατίθεται σε 

μεγέθη:SHORT,STD,LONG,

 Μηριαίο οστό, επιμήκυνση:

Μηριαίο οστό, επιμήκυνση:Μονόπλευρο σύστημα αλουμινίου επιμήκυνσης οστών 

αποτελούμενο από σιδηρόδρομο και κεφαλές συγκράτησης βελονών ελεγχόμενης 

διάτασης.Αποτελείτε απο 2 ή 3 κεφαλές συγκράτησης βελονών. Να διατίθεται σε 
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μεγέθη:SHORT,STD,LONG,EXTRA LONG.Βελόνες τύπου SCHANZ,CORTICAL,αυτοκόπτουσες σε 

διάφορα μεγέθη από ανοξείδωτο ατσάλι.

 Οστάλεκάνης:

Πλαίσιο αλουμινίου ελαφριού τύπου που αποτελείτε από δύο τμήματα και κάθε τμήμα στο 

άκρο του έχει συνδεόμενο πλαίσιο συγκράτησης βελονών (balljoint).Συνδέετε με βίδα και υπάρχει 

διατατήρας σε κάθε τμήμα για διάταση ή συμπίεση(δύο διατατήρες).Διατίθεται σε 

μεγέθη:SHORT,STD,LONG.Βελόνες τύπου SCHANZ,CORTICAL,αυτοκόπτουσες σε διάφορα μεγέθη από 

ανοξείδωτο ατσάλι.

 Άρθρωση πηχεοκαρπικής,

Εξωτερική Πηχεοκαρπηκής: Σώμα εξωτερικής οστεοσύνθεσης πολυαξονικής τοποθέτησης από 

κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτου ατσαλιού σε διάφορα μεγέθη, με ενσωματωμένο μηχανισμό 

συμπίεσης-επιμήκυνσης,που αποτελείται από δύο ρυθμιζόμενα τμήματα συγκράτησης βελονών και 

ενώνονται με σφαιρική άρθρωση (balljoint ).Διατίθεται σε μεγέθη:STD,LONG,

 Εξωτερική δακτύλων:

Εξωτερική Δακτύλων: Σώμα εξωτερικής οστεοσύνθεσης πολυαξονικής τοποθέτησης από 

κράμα αλουμινίου και ανοξείδωτου ατσαλιού, σε διάφορα μεγέθη, με διπλό ενσωματωμένο 

μηχανισμό συμπίεσης-επιμήκυνσης, που αποτελείται από δύο ρυθμιζόμενα τμήματα συγκράτησης 

βελονών( 4 σημείων)  και ενώνονται με σφαιρική άρθρωση (balljoint ).Διατίθεται σε 

μεγέθη:STD,LONG και Τύπου Σιδηρόδρομου STD,LONG.

 Βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης. Απλές σε διάφορες διαστάσεις και τύπους

Οι βελόνες  είναι από ανοξείδωτο χάλυβα και διατίθενται σε δύο τύπους, Φλοιού 

(corticalpins), και Βελόνες Σπογγώδους Οστού (cancellouspins).Είναι αυτό-τρυπανίζουσες και αυτό-

κόπτουσες Ο σχεδιασμός τους επιτρέπει την ευχερή εισαγωγή με χαμηλή θερμοκρασία. Διαθέτουν 

διπλή διάμετρο σπειράματος για ισόρροπη κατανομή των φορτίσεων και μπορούν να συνδυάζονται 

με συνδετικό τμήμα το οποίο επιτρέπει την επιλογή της κατεύθυνσης και της γωνίας.
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ΔΙΑ/ΠΕΡΙ/ΥΠΟ/ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Ενδομυελικός ήλος από ανοδιωμένο τιτάνιο για διατροχαντήρια κατάγματα να διατίθεται σε 3 
γωνίες 125°, 130° και 135°, σε 3 διαμέτρους 10mm, 11mm, 12mm και σε μήκη 180mm, 200mm, 
220mm, 240mm.
Ο διαυχενικός κοχλίας  από ανοδιωμένο τιτάνιο να διαθέτει ειδικές αυλακώσεις για την ανάταξη και 
ασφάλιση του κατάγματος και να διατίθεται σε μεγέθη από 75mm – 140mm
Στο περιφερικό τμήμα του ήλου να υπάρχει δυνατότητα επιλογής για χρήση 3 διαφορετικών βιδών 
(Static, Dynamic, Sliding).
Η στόχευση των βιδών να επιτυγχάνεται με την χρήση ακτινοδιαπερατού εξωτερικού σκόπευτρου 
χωρίς χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος.
Επίσης στην γκάμα των ήλων να υπάρχει και ο μακρύς ανατομικός Left-Right ήλος(LongNail) από 
ανοδιωμένο τιτάνιο σε 3 γωνίες 125°,130°,135°, σε 3 διαμέτρους 10mm,11mm,12mm και σε μήκη 
από 280mm έως 460mm ανά 15mm.
Να διατίθενται βίδες ασφάλισης ήλου από ανοδιωμένο τιτάνιο σε μήκη από 25mm έως 100mm 
όπως και πώμα ήλου.

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Κοντός Ήλος 180mm με κεντρική διάμετρο 15,5mm και περιφερική διάμετρο 11mm για 
διατροχαντήρα και υποτροχαντήρια κατάγματα για δεξί και αριστερό μηριαίο από κράμα 
τιτανίου.Με γωνίες 120, 125 και 130 μοιρών.Με προσθιοπίσθια κλίση 4 μοιρών για εύκολη 
εισαγωγή του ήλου από το tip του μείζονα τροχαντήρα.Με δυνατότητα περιφερικού κλειδώματος με 
βίδες 5mm για στατική και δυναμική ήλωση με σκόπευτρο.Ο κοχλιωτός ήλος να έχει πάχος 10,5mm 
και είναι ενιαίου βήματος για να αποφεύγονται προβλήματα κατά την εξαγωγή. Να διαθέτει 
τέσσερα  διαφορετικά σημεία κλειδώματος για την αποφυγή στροφικής κίνησης. Να υπάρχει η 
δυνατότητα συμπίεσης καθώς και ολίσθησης του κοχλιωτού κατά την τοποθέτησή του. Η setscrew 
να διαθέτει αντιστροφικό δακτύλιο σιλικόνης.

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

Μακρύς ανατομικός ήλος με κεντρική διάμετρο 15,5mm και περιφερική διάμετρο 11mm για 
υποτροχαντήρια κατάγματα για δεξί και αριστερό μηριαίο από κράμα τιτανίου.Με γωνίες 120, 125 
και 130 μοιρών. Με προσθιοπίσθια κλίση 4 μοιρών για εύκολη εισαγωγή του ήλου από το tip του 
μείζονα τροχαντήρα. Με δυνατότητα περιφερικού κλειδώματος με βίδες 5mm για στατική και 
δυναμική ήλωση με σκόπευτρο. Ο κοχλιωτός ήλος να έχει πάχος 10,5mm και να είναι ενιαίου 
βήματος για να αποφεύγονται προβλήματα κατά την εξαγωγή. Να διαθέτει τέσσερα  διαφορετικά 
σημεία κλειδώματος για την αποφυγή στροφικής κίνησης. Να υπάρχει η δυνατότητα συμπίεσης 
καθώς και ολίσθησης του κοχλιωτού κατά την τοποθέτησή του. Η setscrew να διαθέτει αντιστροφικό 
δακτύλιο σιλικόνης. Να διατίθεται σε μήκη από 280mm εώς 440mm. Να διαθέτει ακριβές σκόπευτρο 
για την τοποθέτηση των περιφερικών βιδών για  μείωση του χειρουργικού χρόνου αλλά και την 
έκθεση στην ακτινοβολία.

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΣ ΗΛΟΣ SHORTY-NAIL





13

Ήλος διατροχαντηρίου τύπου Υ  ελαφρύς κοντός Διάμετρος άνω τμήματος του ήλου 15,5 χιλιοστά, 
αυλοφόρος , διάμετρος περιφερικής 9 έως 11 χιλιοστά, με γωνία ολισθαίνουσα βίδας 125*,130* και 
135*, μήκους από 180 έως και 240 χιλιοστά σε κράμα τιτανίου.Ολισθαίνον ήλος: Ειδικού κωνικού 
σχεδιασμού για καλύτερη αγκύρωση με ασφάλεια στο πίσω τμήμα του  (αποφυγή 
ενταφιασμού).Διάμετρος σπειρώματος 10,5 χιλιοστά, διάμετρος στελέχους 7 χιλιοστά, βήμα 
σπειρώματος 3 χιλιοστά, σε κράμα τιτανίου, μηχανισμός συμπίεσης έως και 20χιλιοστά.Βίδα 
ασφάλισης :Ρυθμιζόμενης επαφής για αδρανοποίηση ή δυναμοποίηση του κατάγματος από κράμα 
τιτανίου. Περιφερική βίδα: διάμετρος 4,9 χιλιοστά σε κράμα τιτανίου. Τάπα ήλου: Από κράμα 
τιτανίου,ειδικώς σχεδιασμός  του 240 χιλιοστών μακριού ήλου για αποφυγή τραυματισμού 
ενδομυελικά  του οστού (διάβρωσης). Δυνατότητα σκόπευσης της περιφερικής βίδας με την χρήση 
εξωτερικού οδηγού στα μήκη των ήλων 180,200,220,240mm.

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟΣ ΗΛΟΣ LONGY-NAIL

Ήλος διατροχαντηρίου τύπου Υ μακρύς  αριστερός, δεξής Συμπαγής  ή αυλοφόρος , 
διαμέτρου 9 και 10  χιλιοστών ,με γωνία ολισθαίνουσας βίδα 125*,130* ή 135* δεξιά ή αριστερά 
,μήκους 340 έως και 420 χιλιοστά, από κράμα τιτανίου. Ολισθαίνον ήλος: Ειδικού κωνικού 
σχεδιασμού για καλύτερη αγκύρωση με ασφάλεια στο πίσω τμήμα του (αποφυγή ενταφιασμού). 
Διάμετρος σπειρώματος 10,5 χιλιοστά, διάμετρος στελέχους 7 χιλιοστά, βήμα σπειρώματος 3 
χιλιοστά, μήκη : από 75 έως 140χιλ, σε κράμα τιτανίου, μηχανισμός συμπίεσης έως και 
20χιλιοστά.Βίδα ασφάλισης :Ρυθμιζόμενης επαφής για αδρανοποίηση ή δυναμοποίηση του 
κατάγματος από κράμα τιτανίου. Περιφερική βίδα: διάμετρος 4,9 χιλιοστά σε κράμα τιτανίου. Τάπα 
ήλου: Από κράμα τιτανίου, ειδικώς σχεδιασμός  του 240 χιλιοστών μακριού ήλου για αποφυγή 
τραυματισμού ενδομυελικά  του οστού (διάβρωσης). Δυνατότητα σκόπευσης της περιφερικής βίδας 
δυναμικής ή στατικής με την χρήση εξωτερικού οδηγού στο μήκος του ήλου 240mm.

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΠΕΡΙΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

Κοντός και Μακρύς ανατομικός ήλος μηριαίου με κεντρική διάμετρο 15,5 mm και 
περιφερική διάμετρο 11 mm για διατροχαντήρια κατάγματα από κράμα τιτανίου.Να διατίθεταισε 
γωνίες 120 125 130 μοιρών να διαθέτει προσθοπίσθια κλίση 4 μοιρών για να είναι εύκολη εισαγωγή 
του ήλου. Να διαθέτει περιφερικό σκόπευτρο με βίδες 4,7 έως 5 mm για στατική η δυναμική ήλωση. 
Ο κοχλιωτός ήλος να έχει διάμετρο 10,5 mm και να είναι ενιαίου βήματος για να αποφεύγονται 
προβλήματα κατά την εξαγωγή του. Να διαθέτει 4  σημεία κλειδώματος για την αποφυγή στροφικής 
κίνησης. Να υπάρχει δυνατότητα συμπίεσης καθώς και ολίσθησης του κοχλιωτούήλου κατά την 
τοποθέτησή του. Το setscrew να διαθέτει αντιστροφικό δακτύλιο.Ομακρύς ήλος να διατίθεται σε 
μήκη από 280 mm έως 440 mm να διαθέτει επίσης ακριβές σκόπευτρο για την τοποθέτηση των 
περιφερικών βιδών.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΗΛΟΙ ΓΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΑΚΡΩΝ ΟΣΤΩΝ

ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Ορθόδρομος ήλος για κατάγματα μηριαίου ανατομικά προκυρτωμένος από ανοδιωμένο τιτάνιο, σε 

πάχη 9mm-15mm ανά 1mm και σε μήκη από 300mm – 480mm ανά 20mm. Δυνατότητα στόχευσης 

περιφερικών βιδών με χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για ελάχιστη έκθεση σε ακτινοβολία 

γιατρών και ασθενούς και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού χρόνου. Να διατίθενται βίδες 

ασφάλισης από ανοδιωμένο τιτάνιο σε πάχος 4,8mm και σε μήκη 25mm- 100mm ανά 5mm. Να 

διαθέτει 2 οπές ( 1 static& 1 dynamic) στο κεντρικό τμήμα του και 2 οπές ( 1 static& 1 dynamic) στο 

περιφερικό τμήμα του.

ΗΛΟΣ ΚΝΗΜΗΣ

Ήλος για κατάγματα κνήμης από ανοδιωμένο τιτάνιο, ανατομικά προκυρτωμένος 15° proximal και 3° 

distal, να διατίθεται σε πάχη από 8mm-14mm ανά 1mm και σε μήκη 255mm-420mm ανά 15mm.Να 

διαθέτει 3 oπέςπολυεπίπεδης ασφάλισης στο κεντρικό τμήμα του και 4 οπές στο περιφερικό τμήμα, 

συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής οπής E με μόλις 5mm απόστασης από την άκρη του ήλου 

σχεδιασμένη για πολύ “χαμηλά” κατάγματα (pilon). Nα διατίθενται βίδες ασφάλισης βίδες 

ασφάλισης από ανοδιωμένο τιτάνιο σε πάχη 3,8mm και 4,8mm και σε μήκη από 20mm-100mm ανά 

5mm.Δυνατότητα στόχευσης περιφερικών βιδών με χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για ελάχιστη 

έκθεση σε ακτινοβολία γιατρών και ασθενούς και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού χρόνου.

ΗΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Ήλος βραχιονίου από ανοδιωμένο τιτάνιο, να διατίθεται σε 3 τύπους, ορθόδρομο κοντό σε πάχη 

8mm – 9mm και σε μήκη 140mm και 160mm, ορθόδρομο μακρύ σε πάχη 6,5mm-7mm-8mm και σε 

μήκη 180mm-300mm και στον ανάστροφο τύπο σε πάχη 6,5mm-7mm-8mm και σε μήκη 180mm-

300mm.Να διατίθενται βίδες ασφάλισης πάχους 3,8mm και σε μήκη 10mm-80mm ανά 2mm. 

Δυνατότητα στόχευσης περιφερικών βιδών με χρήση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων για ελάχιστη 

έκθεση σε ακτινοβολία γιατρών και ασθενούς και ελαχιστοποίηση του χειρουργικού χρόνου.

ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ
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Ανάστροφος ήλος για κατάγματα μηριαίου από ανοδιωμένο τιτάνιο, σε πάχη 10mm-11mm-12mm 

ανά 1mm και σε μήκη από 180mm – 300mm. Να διατίθενται βίδες ασφάλισης από ανοδιωμένο 

τιτάνιο σε πάχη 3,8mm-4,8 - 6,5mm και σε μήκη 55mm- 130mm ανά 5mm. Να διαθέτει 3 οπές 

ασφάλισης στο κεντρικό τμήμα του και 5 οπές  στο περιφερικό τμήμα του. Να διατίθεται ειδικό 

σκόπευτρο στόχευσης περιφερικών βιδών για εύκολη τοποθέτηση τους.
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ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΓΙΑ ΜΗΡΙΑΙΟ ΟΣΤΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Ήλος μηρού Τιτανίου με ή χωρίς γλυφανισμό σε διαστάσεις 10-11 χιλιοστά με κεντρικό αυχένα 

13 χιλιοστά χρησιμοποιείτε με ορθή ή ανάστροφη φορά.Δυνατότητα δυναμοποίησης μέσω οβάλ 

οπής. Δυνατότητα χρήσης σκοπεύτρου για τις κεντρικές οπές. Διαστάσεις μήκους ήλων:από 28,0 

εκατοστά έως 48,0 εκατοστά.Χρήση πώματος τιτανίου.Τεχνικές διαστάσεις κλειδούμενων βιδών 

Τιτανίου 4,5 χιλιοστών:Διάμετρος κεφαλής:8 χιλιοστά εξαγωνική υποδοχή 3,5 χιλιοστών, διάμετρος 

σπειρώματος 4,5 χιλιοστών,στέλεχος βίδας 3,5 χιλιοστών,βήμα σπειρώματος 1,25 χιλιοστά. Τεχνικές 

διαστάσεις κλειδούμενων βιδών Τιτανίου 5,0 χιλιοστών:Διάμετρος κεφαλής 8 χιλιοστά εξαγωνική 

υποδοχή 3,5 χιλιοστών ,διάμετρος σπειρώματος 5,0 χιλιοστών,στέλεχος βίδας 4,0 χιλιοστών,βήμα 

σπειρώματος 1,25 χιλιοστά. Οι βίδες διατίθονται σε μήκη από 25mm έως 90mm. Δυνατότητα 

περιφερικής σκόπευσης μέσω εξωτερικού οδηγού.

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ ΓΙΑ ΚΝΗΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Ήλος κνήμης τιτανίου με ή χωρίς γλυφανισμό σε διαστάσεις διαμέτρου 9- 10-11  χιλιοστά (9,10 

και 11 αυλοφόροι) με κεντρικό αυχένα διαμέτρου 12 χιλιοστά. Δυνατότητα δυναμοποίησης μέσω 

οβάλ οπής και τοποθέτησης βιδών προσθιοπλάγιων και πλαγιοπλάγιων κεντρικά και περιφερικά. 

Δυνατότητα χρήσης σκοπεύτρου για τις κεντρικές οπές. Διαστάσεις μήκους ήλων:από 25,5 εκατοστά 

έως 42,0 εκατοστά.Χρήση πώματος τιτανίου.Τεχνικές διαστάσεις κλειδούμενων βιδών Τιτανίου 4,5 

χιλιοστών:Διάμετρος κεφαλής:8 χιλιοστά εξαγωνική υποδοχή 3,5 χιλιοστών, διάμετρος σπειρώματος 

4,5 χιλιοστών,στέλεχος βίδας 3,5 χιλιοστών,βήμα σπειρώματος 1,25 χιλιοστά.Τεχνικές διαστάσεις 

κλειδούμενων βιδών Τιτανίου 5,0 χιλιοστών:Διάμετρος κεφαλής 8 χιλιοστά εξαγωνική υποδοχή 3,5 

χιλιοστών ,διάμετρος σπειρώματος 5,0 χιλιοστών,στέλεχος βίδας 4,0 χιλιοστών,βήμα σπειρώματος 

1,25 χιλιοστά.Οι βίδες διατίθονται σε μήκη από 25mm έως 90mm. Δυνατότητα περιφερικής 

σκόπευσης μέσω εξωτερικού οδηγού.
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ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΣ ΗΛΟΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

Να ειναικατασκευασμενοςαποτιτανιο,τριφυλοειδουςκατασκευης και να υπαρχει

δυνατοτητασκοπευσηςκεντρικα και περιφερικα με σκοπευτρο.

Να υπαρχειδυνατοτητατοποθετησηςβιδωνπαραλληλααλλα και διαγωνια σε σχεση με 

την αρθρωση.

Να υπαρχειδυνατοτηταδυναμοποιησης του καταγματος και 

δυνατοτητατοποθετησηςβιδωνκονδυλων για διακονδυλιακαταγματα.

ΑΝΑΤΟΜΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

Να ειναικατασκευασμενοςαποτιτανιο.

Κεντρικα να υπαρχει η δυνατοτητατοποθετησηςβιδωνπαραλληλααλλα και διαγωνια 

για καλυτερηστηριξη της κεφαλης του βραχιονιου και περιφερικα

να διαθετειοβαλοπη για δυναμοποίηση του κατάγματος.

Οι οπές  για τις βίδες στην κεφαλή να περιέχουν δακτύλιο σιλικόνης για την αποφυγή 

της ολίσθησης των βιδών.

Να διαθετεισκοπευτρογαι το κεντρικοαλλα και το περιφερικοκλειδωμα του

ηλου.

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΜΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

Να είναι κατασκευασμενος από τιτανιο και να διαθετειπληρησειραμεγεθων σε μηκος 

και διαμετρο.

Να μπορει να χρησιμοποιηθειτοσοορθοδρομαοσο και αναστροφα.

Να διαθετειοβαλοπεςτοσοκεντρικαοσο και περιφερικα.

Στο περιφερικοτμημα του ηλου να διαθετειτοσοπροσθιοπισθιεςοσο και 

πλαγιοπλαγιεςοπες.
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Δυνατοτητατοποθετησηςβιδωνκονδυλων για διακονδυλιακαταγματα.

Να διαθετειενδοαυλικομηχανισμοσυμπιεσης του καταγματος.

ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΣ ΗΛΟΣ ΚΝΗΜΗΣ ΑΠΟ ΤΙΤΑΝΙΟ

Να είναι κατασκευασμενος από τιτανιο και να διαθετειπληρησειραμεγεθων σε μηκος 

και διαμετρο.

Στο κεντρικο  τμημα του ηλου να υπαρχουνπλαγιοπλαγιεςοπες  για την 

τοποθετησηβιδων,οβαλ και στρογγυλεςκαθως και οπες με διαγωνιακατευθυνση.

Στο περιφερικοτμημα του ηλου να υπαρχουνπλαγιοπλαγιες και προσθιοπισθιεςοπες.

Να διαθετειενδοαυλικομηχανισμοσυμπιεσης του καταγματος και να διαθετεικεντρικη 

και περιφερικηκυρτωση για ευκολοτερηεισαγωγη στον αυλο της κνημης.

Το κέντρο της περιφερικής οπής να είναι 5mm από το άκρο του ήλου.

ΗΛΟΣ ΑΡΘΡΟΔΕΣΗΣ ΠΔΚ

Να είναι κατασκευασμενος από τιτανιο,τριφυλοειδουςκατασκευης και να 

διαθετειπληρησειραμεγεθων σε μηκος και διαμετρο.

Να διαθετει εξωτερικό σκόπευτρο για την κεντρική όσο και για τη  περιφερική 

σκόπευση των κοχλιών.

Να διαθετειενδοαυλικοαλλα και εξωτερικό μηχανισμοσυμπιεσης της άρθρωσης.Να 

υπάρχει η δυνατότητα συμπίεσης μόνο της μίας από τις δύο αρθρώσεις της ποδοκνημικής.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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 ΣΕΤ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ και ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ (ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ,ΚΕΡΚΙΔΑ,ΩΛΕΝΗ,ΚΛΕΙΔΑ,ΕΣΩ 

ΚΑΙ ΕΞΩ ΣΦΥΡΩΝ, ΜΗΡΟΥ,ΚΝΗΜΗΣ, ΜΙΚΡΩΝ ΟΣΤΑΡΊΩΝ ΧΕΙΡΟΣ ΚΑΙ ΠΟΔΟΣ) ΠΟΥ ΝΑ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΛΑΚΕΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ Η ΜΗ ΤΥΠΟΥ  DCP Η 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΥΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 

ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ (MIS) ΚΑΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΠΛΑΚΕΣ για υπερκονδύλια κατάγματα μηρού

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

τιτάνιο, με δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 15° και δυνατότητα τοποθέτησης 

της πλάκας διαδερμικά με χρήση εξωτερικού ακτινοδιαπερατούσκόπευτρου, να διατίθεται σε 6 

μεγέθη (6 δεξιά – 6 αριστερά) 6 οπών-8 οπών-10 οπών – 14οπών και 16οπών. Να δέχονται βίδες 

κλειδούμενου τύπου 5,1mm σε μήκη από 12mm-18mmblundtype και 24mm έως 80mm όπως και τις 

απλές βίδες τύπου cortical, spongiosa και malleolar.

ΠΛΑΚΕΣ για κατάγματα διάφυσηςμηρού

Κλειδούμενες πλάκες ευθείες για κατάγματα διάφυσης από ανοδιωμένο τιτάνιο με δυνατότητα 

τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 15°, να διατίθενται σε 9 μήκη από 6 οπές έως 16 οπές. Να 

δέχονται βίδες κλειδούμενου τύπου 5,1mm σε μήκη από 12mm-18mmblunttype και 24mm έως 

80mm όπως και τις απλές βίδες τύπου cortical, spongiosa και malleolar. Να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και σε περιπροθετικά κατάγματα σε συνδυασμό με ειδικές ταιν τιτανίου (cerclage) 

με χρήση ειδικών σταθεροποιητικών συνδετικών. 

ΠΛΑΚΕΣμικρής επεμβατικότητας για κατάγματα κεφαλής  βραχιονίου

Κλειδούμενες πλάκες μικρής επεμβατικότητας για κατάγματα κεφαλής του βραχιονίου από 

ανοδιωμένο τιτάνιο με δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 15°, να διατίθενται σε 

10 μήκη από 3 οπές έως 20 οπές. Να δέχονται βίδες κλειδούμενου τύπου 3,5mm σε μήκη από 12mm 

έως 50mm ανά 2mm όπως και τις απλές βίδες τύπου cortical. Να διαθέτει ειδικές υποδοχές στο 

τμήμα της κεφαλής της πλάκας για χρήση σταθεροποιητικών K-Wires ή ραμμάτων.

ΠΛΑΚΕΣμικρής επεμβατικότητας για κατάγματα αγκώνος και ωλεκράνου
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Κλειδούμενες ανατομικές προκυρτωμένες πλάκες μικρής επεμβατικότητας για κατάγματα αγκώνος 

και ωλεκράνου από ανοδιωμένο τιτάνιο με δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 

15°, να διατίθενται σε 3 τύπους (DL-EDL-SM) σε 6 μήκη από 3 οπές έως 13 οπές στους τύπους DL και 

EDL και 5 μήκη από 3οπές έως 11οπές στον τύπο SM. O τύπος της πλάκας του ωλεκράνου να 

αποτελείται από 5 μήκη με 3 όπες έως 11 οπές.  Να δέχονται βίδες κλειδούμενου τύπου 3,5mm σε 

μήκη από 10mm έως 50mm ανά 2mm όπως και τις 2,7mm σε μήκη από 8mm- 60mm και απλές βίδες 

τύπου cortical 3,5mm.. Να διαθέτει ειδικές υποδοχές στο τμήμα της κεφαλής της πλάκας για χρήση 

σταθεροποιητικών K-Wires ή ραμμάτων.

ΠΛΑΚΕΣ μικρής επεμβατικότητας για κατάγματα πηχεοκαρπικής

Κλειδούμενες ανατομικές προκυρτωμένες πλάκες μικρής επεμβατικότητας για κατάγματα 

πηχεοκαρπικής από ανοδιωμένο τιτάνιο με δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 

15°. Να διατίθεται σε 2 τύπους από 3 μεγέθη, 3 οπών-5 οπών και 8 οπών. Να δέχεται βίδες από 

ανοδιωμένο τιτάνιο 2,7mmκλειδούμενου τύπου και απλές. Να διαθέτει ειδικές υποδοχές στο τμήμα 

της κεφαλής της πλάκας για χρήση σταθεροποιητικών K-Wires.

ΠΛΑΚΕΣ μικρής επεμβατικότητας ανατομικές (Left – Right) για κατάγματα κνημιαίων κονδύλων

Κλειδούμενες πλάκες μικρής επεμβατικότητας ανατομικές (Left – Right) για κατάγματα κνημιαίων 

κονδύλων από ανοδιωμένο τιτάνιο, με δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 15° 

και δυνατότητα τοποθέτησης της πλάκας διαδερμικά με χρήση εξωτερικού 

ακτινοδιαπερατούσκόπευτρου, να διατίθεται σε 6 μεγέθη (6 δεξιά – 6 αριστερά) από 2 οπών -12 

οπών. Να δέχονται βίδες κλειδούμενου τύπου 5,1mm σε μήκη από 24mm-80mm όπως και τις απλές 

βίδες τύπου cortical, spongiosa και malleolar.

 ΠΛΑΚΕΣγια κατάγματα κάτω περατος κνήμης

Κλειδούμενες πλάκες ανατομικές  για κατάγματα κάτω περατος κνήμης - pilon  από ανοδιωμένο 

τιτάνιο, με δυνατότητα τοποθέτησης των βιδών με εύρος γωνίας ± 15° και δυνατότητα τοποθέτησης 

της πλάκας διαδερμικά με χρήση εξωτερικού ακτινοδιαπερατούσκόπευτρου, να διατίθεται σε 7 

μεγέθη από 6 οπών -18 οπών. Να δέχονται βίδες κλειδούμενου τύπου 3,5mm σε μήκη από 10mm-

50mm όπως και τις απλές βίδες τύπου cortical και spongiosa.

ΠΛΑΚΕΣ για κατάγματα περόνης

Κλειδούμενες ανατομικές πλάκες (Left – Right) για κατάγματα περόνης από ανοδιωμένο τιτάνιο με 

δυνατότητα τοποθέτησης πολυαξονικών κλειδούμενων ή απλών βιδών 2.7mm και 3.5mm  με εύρος 
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γωνίας ± 15°. Να διατίθενται σε 6 μεγέθη των 3-4-5-6-7-8 οπών αντίστοιχα. O σχεδιασμός της πλάκας 

επιτρέπει ελάχιστη επεμβατική χειρουργική προσπέλαση και ατραυματική τοποθέτηση.

 ΠΛΑΚΕΣ για κατάγματα τροχαντήρα και περιπροθετικά κατάγματα

Αγγιστροειδείςκλειδούμενες πλάκες από ανοδιωμένο τιτάνιο για κατάγματα τροχαντήρα και 

περιπροθετικά κατάγματα με δυνατότητα τοποθέτησης πολυαξονικών κλειδούμενων ή απλών 

βιδών 5.1mm σε μήκη 20mm έως 90mm με εύρος γωνίας ± 15° όπως και ειδικές ταινίες τιτανίου 

συγκράτησης οστικών τεμαχίων με χρήση ειδικών συνδετικών. Nα διατίθενται σε 6 μεγέθη των 2-4-

6-8-10-12 οπών. 

Να συνοδεύονται από ταινίες τιτανίου (cerclage) ειδικές για περιπροθετικά κατάγματα που να 

συνδυάζονται με χρήση ειδικών συνδετικών με πλάκες οστεοσύνθεσης (κλειδούμενες) από τιτάνιο.
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Πλάκα Τιτανίου στενή 5,0χιλ ευθεία κλειδούμενη μειωμένης επαφής με συνδυαστικές οπές.

Σύστημα Πλακών μεγάλων καταγμάτων ,τύπου LC-DCP ,στενή ,ευθεία, κλειδούμενη με 

συνδυαστικές οπές, ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης,  η οποία 

δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης (4* στο τελικό κλείδωμα) και 

πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* περιαγωγή,  5χιλιοστών και  βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού. / 

Εφαρμόζεται σε κατάγματα μεγάλων οστών όπως βραχιόνιο, κνήμη και μηρό, περιπροθετικά 

κατάγματα. Κυμαίνεται σε μήκος από 98 χιλιοστά έως και 260 χιλιοστά και σε οπές από 5 έως 

και 14.

Πλάκα Τιτανίου ευθεία, φαρδιά 5,0χιλ κλειδούμενη μειωμένης επαφής με συνδυαστικές οπές.

Σύστημα Πλακών μεγάλων καταγμάτων , τύπου LC-DCP, ευθεία, φαρδιά, κλειδούμενη με 

συνδυαστικές οπές, ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, η οποία 

δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης (4* στο τελικό κλείδωμα) και 

πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* περιαγωγή 5χιλιοστών και  βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού. / 

Εφαρμόζεται σε κατάγματα μεγάλων οστών όπως βραχιόνιο, κνήμη και μηρό, περιπροθετικά 

κατάγματα. Κυμαίνεται σε μήκος από 152 χιλιοστά έως και 306 χιλιοστά και σε οπές από 8 έως 

και 16.

Πλάκα Τιτανίου κάτω πέρατος μηρού  κλειδούμενη χωρίς συνδυαστική οπή.

Σύστημα Πλακών για υπερκονδύλια κατάγματα ανατομικές δεξιές - αριστερές από κράμα Ti 

που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών, ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή 

ψυχρής συγκόλλησης  κλειδούμενη μεγάλων καταγμάτων χωρίς ή με συνδυαστική οπή που 

δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* 

περιαγωγή , 5χιλιοστών και  βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού. / Εφαρμόζεται για αντιστήριξη 

συντριπτικών καταγμάτων κάτω πέρατος μηρού .

Πλάκα Τιτανίου κνήμης άνω άκρου έξω πλευράς κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική 

οπή.
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Σύστημα Πλακών  κνήμης  κλειδούμενη έξω πλευράς άνω άκρου μεγάλων καταγμάτων, ειδικά 

σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, με συνδυαστική οπή που δέχεται βίδες 

κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* περιαγωγή , 

5χιλιοστών και  βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα.  / Εφαρμόζεται σε 

κατάγματα της αρθρικής επιφάνειας του άνω άκρου της κνήμης, αποσυμπίεσης , διακονδύλια  

και σε συνδυαστικά κατάγματα με έκταση στη διάφυση . Κυμαίνεται σε μήκος από 82 χιλιοστά 

έως και 298 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 16 χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές.

Πλάκα Τιτανίου έσω κνημιαίων κονδύλων κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή.

Σύστημα Πλακών έσω κονδύλων κνήμης  κλειδούμενη, μεγάλων καταγμάτων χωρίς  

συνδυαστική οπή , ειδικά σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης ,που δέχεται 

βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* περιαγωγή, 

5χιλιοστών και  βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα. Κυμαίνεται σε μήκος 

από 101 χιλιοστά έως και 191 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 10 χωρίζονται σε δεξιές και 

αριστερές.

Πλάκα Τιτανίου κνήμης άνω άκρου τύπου Τ κλειδούμενη 5χιλιοστών χωρίς συνδυαστική οπή.

Σύστημα Πλακών κνήμης  κλειδούμενη τύπου T μεγάλων καταγμάτων χωρίς  συνδυαστική οπή 

που δέχεται βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης και πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* 

περιαγωγή, 5χιλιοστών και  βίδες 4,5 χιλιοστών φλοιού και 6.5 χιλιοστών σπογγιώζα . / 

Κυμαίνεται σε μήκος από 85 χιλιοστά έως και 149 χιλιοστά και σε οπές από 4 έως και 8 

χωρίζονται σε δεξιές και αριστερές.

Πλάκα 1/3 του κύκλου κλειδούμενη τιτανίου

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, 1/3 του κύκλου Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την 

αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες κλειδούμενες μιας 

κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15* διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 σε συνδιασμό 

με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / Εφαρμόζεται για κατάγματα περόνης, μεσότητας 

άκρας χείρας και άκρας ποδός.
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Πλάκα Τιτανίου ευθεία κλειδούμενη μικρών καταγμάτων DPL

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, ευθεία τύπου LC-DCP , ειδικά σχεδιασμένη για την 

αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδυαστικές οπές η οποία δέχεται βίδες 

κλειδούμενες  μιας κατεύθυνσης (4* στο τελικό κλείδωμα) ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15* 

,διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες φλοιώδης διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / 

Εφαρμόζεται σε κατάγματα ωλένης, κερκίδας και διάφυσης βραχιονίου.

Πλάκα βραχιονίου κλειδούμενη τιτανίου

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, άνω πέρατος  βραχιονίου Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη 

για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη (με ειδικό σκόπευτρο) σε συνδιασμό με βίδες 

κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15* διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 

2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. Η πλάκα διαθέτει εξωτερικό 

σκόπευτρο για την εύκολη τοποθέτηση των βιδών. / Εφαρμόζεται για κεντρικά κατάγματα άνω 

πέρατος βραχιονίου δεξιά και αριστερά.

Πλάκα βραχιονίου ΕΞΩ ΠΛΑΓΙΟΡΑΧΙΑΙΕΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ κλειδούμενη τιτανίου.

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, Κάτω πέρατος  βραχιονίου ανατομική Τιτανίου ειδικά 

σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη έξω πλαγιοραχιαίες με 

συνδιασμό με βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15* διαμέτρου 

3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / 

Εφαρμόζεται για κατάγματα κάτω πέρατος βραχιονίου.

Πλάκα Τιτανίου ευθεία κλειδούμενη ανακατασκευής χωρίς συνδιαστική οπή

Πλάκα μικρών καταγμάτων, ευθεία  ανακατασκευής κλειδούμενη χωρίς συνδυαστικές οπές σε 

συνδιασμό με βίδες κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15* διαμέτρου 

3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες φλοιώδης διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / 

Εφαρμόζεται σε κατάγματα λεκάνης και κοτύλης,κάτω πέρας βραχιονίου (πλευρική ραχιαία πτυχή) 

κλείδας και πτέρνης.

Πλάκα κάτω πέρατος κνήμης έσω πλευράς κλειδούμενη τιτανίου.
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Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, κάτω πέρατος κνήμης έσω πλευράς Τιτανίου ειδικά 

σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες 

κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*,  διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 

2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / Εφαρμόζεται για κατάγματα κάτω 

πέρατος κνήμης (αριστερά και δεξιά).

Πλάκα κάτω πέρατος κνήμης έξω πλευράς κλειδούμενη τιτανίου.

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, κάτω πέρατος κνήμης έσω πλευράς Τιτανίου ειδικά 

σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες 

κλειδούμενες μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*,   διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  

βίδες 2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για κατάγματα 

κάτω πέρατος κνήμης (αριστερά και δεξιά).

Πλάκα Πτέρνηςκλειδούμενη τιτανίου

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, πτέρνης Τιτανίου, ειδικά σχεδιασμένη για την 

αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη σε συνδιασμό με βίδες  μιας κατεύθυνσης ή 

πολυαξονικάκλειδούνενες 15*,  κλειδούμενες  διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 σε συνδιασμό 

με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / Εφαρμόζεται για κατάγματα πτέρνας δεξιά και 

αριστερά.

Πλάκα Πτέρνης ΤΥΠΟΥ Β κλειδούμενη τιτανίου.

Σύστημα Πλακών μικρών καταγμάτων, πτέρνης τύπου Β Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την 

αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη σε συνδιασμό με βίδες σε συνδιασμό με βίδες  μιας 

κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*, κλειδούμενες  διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 

σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για κατάγματα πτέρνας 

δεξιά και αριστερά.

Πλάκα ανατομική τύπου Τ πλάγιας γωνίωσης τιτανίου
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Σύστημα Πλακών  μικρών καταγμάτων, τύπου T πλάγιας γωνίωσης Τιτανίου ειδικά 

σχεδιασμένη για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη σε συνδιασμό με βίδες σε 

συνδυασμό με βίδες  μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*, κλειδούμενες  διαμέτρου 

3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 σε συνδυασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / 

Εφαρμόζεται για κεντρικά κατάγματα κάτω πέρατος κερκίδας (ραχιαία πτυχή) δεξιά και αριστερά.

Πλάκα Ωλεκράνου ανατομική κλειδούμενη τιτανίου

Σύστημα Πλακών  μικρών καταγμάτων, ωλεκράνου ανατομική Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη 

για την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης, κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες σε συνδιασμό με βίδες  

μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*, κλειδούμενες  διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 

2,7 σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ. / Εφαρμόζεται για κατάγματα 

ωλεκράνου και Άνω πέρατος ωλένης (αριστερά και δεξιά).

Πλάκα Κλείδας με άγκιστρο κλειδούμενη τιτανίου.

Σύστημα Πλακών  μικρών καταγμάτων, κλείδας με άγκιστρο Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για 

την αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες σε συνδυασμό με βίδες  

μιας κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*, κλειδούμενες  διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 

2,7 σε συνδυασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για επιδιόρθωση 

καταγμάτων ακρωμίου και εξάρθρωσης ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης .

Πλάκα Άνατομική κλείδας Άνω Πρόσθιας Επιφάνειας  κλειδούμενη τιτανίου.

Σύστημα Πλακών  μικρών καταγμάτων, κλείδας  Τιτανίου ειδικά σχεδιασμένη για την 

αποφυγή ψυχρής συγκόλλησης κλειδούμενη με συνδιασμό με βίδες σε συνδιασμό με βίδες  μιας 

κατεύθυνσης ή πολυαξονικάκλειδούνενες 15*,κλειδούμενες  διαμέτρου 3,5χιλιοστών και  βίδες 2,7 

σε συνδιασμό με βίδες κανονικές διαμέτρου 3,5 και 4,0 χιλ./ Εφαρμόζεται για ψευδαρθρώσεις , 

οστεοτομίες και κατάγματα της διάφυσης .

Πλάκα πολυαξονικής τοποθέτησης πηχεοκαρπικής

Σύστημα ανατομικών πλακών κάτω πέρατος κερκίδας (L – R) από κράμα τιτάνιου ,για την 

αντιμετώπιση καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδας με ειδικά ανοδιωμένη επιφάνεια τιτανίου για 

μείωση του φαινομένου ψυχρής συγκόλλησης (coldfusion).
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Η κατασκευή της κάθε πλάκας γίνεται από ενιαίο μπλοκ τιτανίου με μονοκόμματη 

επεξεργασία – σμίλευση.

Οι πλάκες του συστήματος διαθέτουν γωνία 25*, χαμηλού προφίλ ,διακρίνονται σε στενές και 

φαρδιές. Οι πλάκες έχουν ειδικό σχεδιασμό για να δέχονται βίδες πολυαξονικάκλειδούμενες έως 

15* περιαγωγή διαμέτρου 2,7mm τύπου torx  με εξωτερικό σκόπευτρο, βίδες φλοιού διαμέτρου 

2,7mm. H πλάκα διαθέτει πολλαπλές οπές για τοποθέτηση kirscner , μεγάλο παράθυρο για 

τοποθέτηση μοσχεύματος δια μέσου της πλακός.

Πλάκα πολυαξονικής τοποθέτησης Περόνης

Σύστημα ανατομικών πλακών περόνης (L – R) από κράμα τιτάνιου ,για την αντιμετώπιση 

καταγμάτων κάτω πέρατος κερκίδας με ειδικά ανοδιωμένη επιφάνεια τιτανίου για μείωση του 

φαινομένου ψυχρής συγκόλλησης (coldfusion).

Η κατασκευή της κάθε πλάκας γίνεται από ενιαίο μπλοκ τιτανίου με μονοκόμματη 

επεξεργασία – σμίλευση.

Οι πλάκες του συστήματος διαθέτουν, ειδικό άγκιστρο (hook) στο περιφερικό τμήμα της για 

καλύτερη αντιστρεπτική συγκράτηση , με χαμηλό προφίλ . Οι πλάκες έχουν ειδικό σχεδιασμό για να 

δέχονται βίδες πολυαξονικάκλειδούμενες έως 15* περιαγωγή διαμέτρου 2,7mm τύπου torx  με 

εξωτερικό σκόπευτρο, βίδες φλοιού διαμέτρου 2,7mm. H πλάκα διαθέτει πολλαπλές οπές για 

τοποθέτηση kirscner. 

Πλάκα modularπεριπροθετικών καταγμάτων μηριαίου

ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΠΟΛΥΑΞΩΝΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ  ΣΕ ΤΡΙΑ 

ΜΗΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ –ΔΕΞΙΕΣ ,ΒΙΔΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ  ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ ,ΕΙΔΙΚΗ ΠΛΑΚΑ HOOK ΓΙΑ 

ΚΑΘΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΑ,ΚΑΙ ΒΙΔΑ CANNULATED 8,5 MM ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ 

ΤΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ .

 ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΥΠΕΡΚΟΝΔΥΛΙΑ 

ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ , ΝΑ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΕΞΙ 

 ΜΗΚΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΕΣ –ΔΕΞΙΕΣ ,ΜΕ ΕΞΙ ΒΙΔΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΚΟΜΑΤΙ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ,Η ΠΛΑΚΑ ΝΑ 

ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ,ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΙΑ 

ΔΥΝΑΜΟΠΟΙΗΣΗ.
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ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΟΥΜΕΝΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ , ΝΑ 

ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΜΗΚΗ,Η ΠΛΑΚΑ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΤΩΝ ΒΙΔΩΝ,ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ.

ΕΛΑΣΜΑΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ .
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥ ΩΛΕΝΗΣ: 

Πλάκες τιτανίου, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος για τα κατάγματα του καρπού και της ωλένης, 

προκυρτωμένες , παλαμιαίες-ραχιαίες, κατάλληλες για βίδες τιτανίου, πολυκατευθυνόμενης +-15° 

και γωνιακής σταθεροποίησης, διαμέτρου μόνο 2.5mm, σε όλες τις οπές τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΚΑΡΠΙΩΝ-ΦΑΛΑΓΓΩΝ: 

Πλάκες τιτανίου, κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, άκρας χειρός, ανατομικές, 

χαμηλού προφίλ, για όλων των ειδών καταγμάτων, κατάλληλες για βίδες τιτανίου, 

πολυκατευθυνόμενης +-15° και γωνιακής σταθεροποίησης, διαμέτρου μόνο 1,2/1,5/2,0/2.3mm σε 

όλες τις οπές τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΕΡΚΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΝΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ: Πλάκες τιτανίου 

κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, μικρών καταγμάτων, κεφαλής κερκίδας και 

κορονοειδηςαποφυσης ,ανατομικές, σε δύο διαφορετικούς τύπους-μεγέθη κατάλληλες για βίδες 

τιτανίου, πολυκατευθυνόμενης +-15° και γωνιακής σταθεροποίησης,  συμπιεστικές  διαμέτρου μόνο 

2.0/2.3mm, σε όλες τις οπές τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΩ ΠΕΡΑΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 

αποτελούμενο από: Πλάκες τιτανίου κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, μικρών 

καταγμάτων, κάτω πέρατος βραχιονίου, χαμηλού προφίλ, medial-lateral και posterolateral, 

τοποθέτησης 90° και 180° μεταξύ τους, κατάλληλες για βίδες τιτανίου πολυκατευθυνόμενης +-15° 

και γωνιακής σταθεροποίησης, κλειδούμενες και μη, συμπιεστικές  διαμέτρου μόνο 2.8mm, σε όλες 

τις οπές τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΗΣ ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ 

αποτελούμενο από: Πλάκες τιτανίου κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, κεφαλής 

βραχιονίου ανατομικές, χαμηλού προφίλ, δεχόμενες (προαιρετικά) ήλους με οδηγό, επιπλέον 

υποστήριξης 40⁰ ή 50⁰ και ασφάλισης με βίδες από τιτάνιο,κατάλληλες για βίδες τιτανίου 

πολυκατευθυνόμενης +-15° και γωνιακής σταθεροποίησης, διαμέτρου μόνο 3.5mm, σε όλες τις οπές 

τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΒΡΑΧΙΟΥ:

 Πλάκες τιτανίου μικρών καταγμάτων, ευθείες, κλειδούμενες, ανατομικές,  χαμηλού προφίλ πάχους 

2.0mm, 3.0mm και 4.0mm σε διάφορα μεγέθη οπών, κατάλληλες για βίδες τιτανίου πολυαξονικής  

τοποθέτησης εύρους γωνίας 50°, κλειδούμενες και μη, συμπιεστικές, διαμέτρου μόνο 3.5mm σε όλες 

τις οπές τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΚΡΟΥ ΠΟΔΟΣ ΚΑΙ ΑΡΘΟΔΕΣΕΩΝ: 
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Πλάκες τιτανίου κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, μικρών καταγμάτων-

αρθροδέσεων, άκρου ποδός, προκυρτωμένες, ανατομικές, χαμηλού προφίλ, για όλων των ειδών 

καταγμάτων, κατάλληλες για βίδες τιτανίου, πολυκατευθυνόμενης +-15° και γωνιακής 

σταθεροποίησης, κλειδούμενες και μη, συμπιεστικές  διαμέτρου μόνο 2,8mm, σε όλες τις οπές τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΠΤΕΡΝΑΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ: 

Πλάκες τιτανίου κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, πτέρνας, προκυρτωμένες, 

ανατομικές, χαμηλού προφίλ, κατάλληλες για βίδες τιτανίου, πολυκατευθυνόμενης +-15° και 

γωνιακής σταθεροποίησης, κλειδούμενες και μη, συμπιεστικές  διαμέτρου μόνο 3.5mm, σε όλες τις 

οπές τους. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΣΦΥΡΟΥ: 

Πλάκες τιτανίου μικρών καταγμάτων, κλειδούμενες, ανατομικές, περιορισμένης επαφής, 

συνδιαστικήςοστεοσύνθεσης,χαμηλού προφίλ 2,0mm, αριστερές και δεξιές, σε τουλάχιστον 7-επτά 

διαφορετικά μεγέθη κατάλληλες για βίδες τιτανίου πολυαξονικής τοποθέτησης εύρους γωνίας 70°, 

κλειδούμενες και μη, συμπιεστικές, διαμέτρου 3,0mm περιφερικά και 2.8/3,5mm κεντρικά 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΛΕΙΔΑΣ: 

Πλάκες τιτανίου, ανατομικές τύπου “S”, για τα κατάγματα της κλείδας  κλειδούμενες, χαμηλού 

προφίλ 4,0mm, κατάλληλες για βίδες τιτανίου πολυαξονικής τοποθέτησης εύρους γωνίας 30°,  

διαμέτρου   μόνο 3,5mm και 3.0mm σε όλες τις οπές τους.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΩΛΕΚΡΑΝΟΥ: 

Πλάκες τιτανίου κλειδούμενες, τριπλού σφαιρικού κλειδώματος, μικρών καταγμάτων, ωλεκράνου 

προκυρτωμένες, ανατομικές, χαμηλού προφίλ, κατάλληλες για βίδες τιτανίου, πολυκατευθυνόμενης 

+-15° και γωνιακής σταθεροποίησης,  συμπιεστικές  διαμέτρου μόνο 2.8/3.0 και 3.5mm συνδιαστικα, 

σε όλες τις οπές τους.

ΒΙΔΕΣ ΑΥΛΟΦΟΡΕΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΙΚΕΣ: 

Βίδες τιτανίου αυλοφόρες, συμπιεστικές, self-drilling, self-tapping, αποστειρωμένες έτοιμες προς 

χρήση σε διαμέτρους 2.0/2.5/3.0/3.5/4.5/6.5mm σε όλα τα μήκη.Να συνοδεύονται από σετ 

εργαλείων αποστειρωμένο μιας χρήσης 
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ΣET ΓIA METAKAPΠIA KAI ΦAΛAΓΓEΣ: ΠΛAKEΣ TITANIOY, TPIΠΛOY ΣΦAIPIKOY KΛEIΔΩMATOΣ, MIKPΩN 
KATAΓMATΩN, ANATOMIKEΣ, ΓIA OΛΩN TΩN EIΔΩN KATAΓMATΩN, KATAΛΛHΛEΣ ΓIA BIΔEΣ 
TITANIOY, ME EYPOΣ ΓΩNIAΣ +-15o KAI ΔIAMETPOY MONO 1,2/ 1,5mm KAI 2,0mm ΣE OΛEΣ TIΣ OΠEΣ 
TOYΣ.
ΠΛAKEΣ TITANIOY, TPIΠΛOY ΣΦAIPIKOY KΛEIΔΩMATOΣ ΓIA TA KATAΓMATA TOY KAPΠOY KAI THΣ 

ΩΛENHΣ, ANATOMIKEΣ , ΠPOKYPTΩMENEΣ , ΠAΛAMIAIEΣ-PAXIAIEΣ, KATAΛΛHΛEΣ ΓIA BIΔEΣ 

TITANIOY, ΠOΛYKATEYΘYNOMENHΣ +-15o ΔIAMETPOY MONO 2.5mm, ΣE OΛEΣ TIΣ OΠEΣ TOYΣ.

ΣET ΣΦYPOY ΠΛAKEΣ TITANIOY MIKPΩN KATAΓMATΩN, KΛEIΔOYMENEΣ, ANATOMIKEΣ, 

ΠEPIOPIΣMENHΣ EΠAΦHΣ, ΔYNAMIKHΣ ΣYMΠIEΣHΣ, ΠPOΦIΛ 2,0mm, APIΣTEPEΣ KAI ΔEΞIEΣ, ΣE 

TOYΛAXIΣTON 7-EΠTA ΔIAΦOPETIKA MEΓEΘH BIΔEΣ TITANIOY ΠOΛYAΞONIKHΣ TOΠOΘETHΣHΣ 

EYPOYΣ ΓΩNIAΣ 70o, ΔIAMETPOY 3,0mm ΠEPIΦEPIKA KAI 3,5mm KENTPIKA.

ΣET ANTIBPAXIOY KAI KEΦAΛHΣ BPAXIONIOY ΠΛAKEΣ TITANIOY KΛEIΔOYMENEΣ, MEΓAΛΩN 

KATAΓMATΩN, ANΩ ΠEPATOΣ BPAXIONIOY, XAMHΛOY ΠPOΦIΛ 3,0mm, APIΣTEPEΣ KAI ΔEΞIEΣ, ΣE 

TOYΛAXIΣTON 7- EΠTA ΔIAΦOPETIKA MEΓEΘH ΠOY NA ΔEXONTAI BIΔEΣ TITANIOY EYPOYΣ ΓΩNIAΣ 

50o ΔIAMETPOY MONO 3.5mm, ΣE OΛEΣ TIΣ OΠEΣ TOYΣ.

Βίδες αυλοφόρες τιτανίου self-drilling, self-tapping 4.5 και 6.5 που να συνοδεύονται από σετ 

εργαλειων μιας χρήσης

BIΔEΣ AΠO Ti, mini AYΛOΦOPEΣ, ΣYMΠIEΣTIKEΣ, self-drilling, self-tapping, AΠOΣTEIPΩMENEΣ 

ETOIMEΣ ΠPOΣ XPHΣH ΣE ΔIAMETPOYΣ 2.0/2.5/3.0/3.5mm KAI ME ΣET EPΓAΛEIΩN AΠOΣTEIPΩMENO 

MIAΣ XPHΣHΣ
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ΑΝΑΤΟΜIΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΗΡΟΥ-ΚΝΗΜΗΣ-ΒΡΑΧΙΟΝΙΟΥ

Να είναι κατασκευασμενες από ανοξειδωτοχαλυβα.Ναυπαρχει η 

δυνατοτητατοποθετησηςcortical και cancelousβιδωνκαθως και κλειδουμενωνβιδων.Ναδιαθετει 

 βιδες 3,5mm-4,5mm cortical,4mm-5mm κλειδουμενες,3,5mm-6,5 spogioza.

Να υπαρχει η δυνατοτηταδιαδερμικηςτοποθετησης.

ΒΙΔΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

1) Βίδα φλοιώδης Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος 3, 5 χιλιοστώναυτοκόπτουσα.

Βίδα φλοιώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 3,5 χιλιοστών, αυτοκόπτουσα.. 

Μήκους από 10mm έως 80mm.Υποδοχή κεφαλής για εξαγωνικό κατσαβίδι.

2)  Βίδες Cortical, διαμέτρου 3,5 mm, αυτοκόπτουσες, από κράμα Ti, αυτοκλειδούμενες, 

μιας κατεύθυνσης σε διάφορα μήκη

Βίδα τιτανίου κλειδούμενη ολόκληρου σπειρώματος φλοιώδης διαμέτρου 3,5 χιλιοστά 

αυτοκόπτουσα. Μήκους από 10 mm έως 60mm. Υποδοχή κεφαλής κατσαβιδιού τύπου torx

3) Βίδες φλοιού από κράμα Tiκλειδούμενες διαμέτρου 2,7 mm σε πλήρη σειρά μεγεθών

Βίδα τιτανίου κλειδούμενη ολόκληρου σπειρώματος φλοιώδης διαμέτρου 2,7 χιλιοστά 

αυτοκόπτουσα. Μήκους από 12mm έως 60mm. Υποδοχή κεφαλής κατσαβιδιού τύπου torx

4) Βίδες Cortical, διαμέτρου 3,5 mm, αυτοκόπτουσες, από κράμα Ti, 

πολυαξονικάαυτοκλειδούμενες έως 15*, σε διάφορα μήκη

Βίδα τιτανίου πολυαξονικάκλειδούμενη ολόκληρου σπειρώματος φλοιώδης διαμέτρου 3,5 χιλιοστά 

αυτοκόπτουσα. Μήκους από 10 mm έως 60mm. Υποδοχή κεφαλής κατσαβιδιού τύπου torx

5) Βίδες Cortical, διαμέτρου 2,7 mm, αυτοκόπτουσες, από κράμα Ti, 

πολυαξονικάαυτοκλειδούμενες έως 15*, σε διάφορα μήκη

Βίδα τιτανίου πολυαξονικάκλειδούμενη ολόκληρου σπειρώματος φλοιώδης διαμέτρου 2,7 χιλιοστά 

αυτοκόπτουσα. Μήκους από 10 mm έως 60mm. Υποδοχή κεφαλής κατσαβιδιού τύπου torx

6) Βίδα φλοιώδης Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος 2,7 χιλιοστώναυτοκόπτουσα.
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Βίδα φλοιώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 2,7 χιλιοστών, αυτοκόπτουσα.. 

Μήκους από 10mm έως 50mm. Υποδοχή κεφαλής κατσαβιδιού τύπου torx

7) Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 4,0mm. Μερικού σπειράματος

Βίδα σπογγώδης τιτανίου μερικού σπειρώματος διαμέτρου 4 χιλιοστών. Μήκους από 10mm 

έως 60mm.Υποδοχή κεφαλής για εξαγωνικό κατσαβίδι.

8) Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 4,0mm. Πλήρους σπειράματος

Βίδα σπογγώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 4 χιλιοστών.Μήκους από 10mm 

έως 60mm.Υποδοχή κεφαλής για εξαγωνικό κατσαβίδι.
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ΒΙΔΕΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ
1) Βίδα φλοιώδης Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος  4,5 χιλιοστών, 

αυτοκόπτουσα: Βίδα φλοιώδης τιτανίου ολόκληρου σπειρώματος διαμέτρου 4,5 χιλ, 

αυτοκόπτουσα. Μήκους από 14mm έως 100mm. / Εφαρμοζόμενη φρέζα για το σπείρωμα 

3,2 χιλ.

2) Βίδα κλειδούμενη Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος  5 χιλιοστών  αυτοκόπτουσα: Βίδα 

κλειδούμενη Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος  5 χιλιοστώναυτοκόπτουσα. Μήκους από 14mm 

έως 100mm. / Εφαρμοζόμενη φρέζα για το σπείρωμα 4,3 χιλ, μήκος 195χιλ βαθμονομημένη.

3) Βίδα πολυαξονικάκλειδούμενη Τιτανίου, ολόκληρου σπειρώματος  5 χιλιοστών  

αυτοκόπτουσα:Βίδαπολυαξονικάκλειδούμενη Τιτανίου, έως 15*περιαγωγή  ολόκληρου 

σπειρώματος  5 χιλιοστώναυτοκόπτουσα. Μήκους από 14mm έως 100mm. / Εφαρμοζόμενη 

φρέζα για το σπείρωμα 4,3 χιλ, μήκος 195χιλ βαθμονομημένη ειδικός κωνικός αυλοφόρος 

οδηγός για την περιαγωγή της σκόπευσης.

4) Βίδες σπογγώδους οστού (cancellous) 6,5mm τιτανίου: Βίδες σπογγώδους 

οστού (cancellous) 6,5mm. Με μήκος σπειράματος 32mm. Από τιτάνιο. Μήκους από 45mm 

έως 110mm.
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ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ

Λόγω των έκτακτων περιστατικών για επεμβάσεις που προκύπτουν στο Νοσοκομείο μας, καθώς και 

της απρόβλεπτης κατάστασης λόγω της πανδημίας που επικρατεί σε ολόκληρη τη χώρα και για να 

μην βρεθούμε αντιμέτωποι με ελλείψεις υλικών στο χώρο των χειρουργείων, αιτούμαστε την 

δημιουργία παρακαταθήκης ανθρώπινων οστικών μοσχευμάτων με καινοτόμες επεξεργασίες και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/τεχνικές προδιαγραφές:

ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 100% DBM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ 1cc

Σπογγώδη αλλομοσχεύματα (αποτελούμενα από 100% DBM) σε μορφή πάστας όγκου 1cc μέσα σε 
σύριγγα για την ευκολότερη τοποθέτηση του μοσχεύματος. 

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) είναι αφαλατωμέναικρίωματα που αποτελούνται από 100% 
σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 100% DBM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΑΣΤΑΣ 5cc

Σπογγώδη αλλομοσχεύματα (αποτελούμενα από 100% DBM) σε μορφή πάστας όγκου 5cc μέσα σε 
σύριγγα για την ευκολότερη τοποθέτηση του μοσχεύματος. 

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) είναι αφαλατωμέναικρίωματα που αποτελούνται από 100% 
σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 100% DBM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΥΒΟΥ

Σπογγώδη αλλομοσχεύματα (αποτελούμενα από 100% DBM) σε μορφή κύβου διαστάσεων 
30x20x10mm.

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) είναι αφαλατωμέναικρίωματα που αποτελούνται από 100% 
σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 100% DBM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 15cc

Σπογγoφλοιώδη τρίμματα για οστικά ελλείματα (corticalcancellouscrushed 4-10mm), αποτελούμενα 
από αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό και όγκου 15cc. 
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Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) σε μορφή τριμμάτων είναι αφαλατωμέναικρίωματα που 
αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών 
οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 100% DBM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 30cc

Σπογγoφλοιώδη τρίμματα για οστικά ελλείματα (corticalcancellouscrushed 4-10mm), αποτελούμενα 
από αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό και όγκου 30cc. 

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) σε μορφή τριμμάτων είναι αφαλατωμέναικρίωματα που 
αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών 
οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 100% DBM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ ΟΓΚΟΥ 5cc

Σπογγoφλοιώδη τρίμματα για οστικά ελλείματα (corticalcancellouscrushed 1-4mm), αποτελούμενα 
από αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό και όγκου 5cc. 

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) σε μορφή τριμμάτων είναι αφαλατωμέναικρίωματα που 
αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών 
οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΤΡΙΜΜΑΤΟΣ 4-10mm ΟΓΚΟΥ 7cc

Σπογγώδη τρίμματα 4-10mm για οστικά ελλείματα από ζώντα δότη σε φιαλίδιο όγκου 7cc

Τα σπογγώδη αλλομοσχεύματα (DBM) σε μορφή τριμμάτων είναι αφαλατωμέναικρίωματα που 
αποτελούνται από 100% σπογγώδες οστό. Τα μοσχεύματα να προέρχονται από τα άκρα μακρών 
οστών. 

Η τράπεζα ιστών και αλλομοσχευμάτων να είναι διαπιστευμένη από τον FDA. Η διαδικασία 
αποστείρωσης του ιστού να είναι επιστημονικά επικυρωμένη ώστε να εξαλείφεται ο κίνδυνος 
μετάδοσης βακτηριδιακών ασθενειών. Να τηρείται αυστηρά η διαδικασία διαλογής ζώντα δότη.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΗΝΙΓΓΟΣ (ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΞΗΡΑ ΜΗΝΙΓΓΑ)

ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 70*>150mm παρασκευασμένη σε άσηπτες συνθήκες 
λυοφλοιωσης

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΜΗΝΙΓΓΟΣ (ΑΝΘΡΩΠΕΙΑ ΞΗΡΑ ΜΗΝΙΓΓΑ)
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ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΤΟΝΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ 60*100mm παρασκευασμένη σε άσηπτες συνθήκες 
λυοφλοιωσης

Αποστειρωμένο Κit για την προετοιμασία αυτόλογου πλάσματος πλούσιο σε αιμοπετάλια. (PRP kit)

Αποστειρωμένο kitαυτόλογου πλάσματος μέσα σε κλειστό κύκλωμα για να διασφαλίζεται η 
στειρότητα της διαδικασίας. Να φέρει στο άνω άκρο ξεχωριστό θάλαμο συγκέντρωσης 2cc PRP και 
άνωθεν πώμα ασφαλείας. Να διαθέτει δύο ξεχωριστές εξόδους περισυλλογής του πλάσματος και 
του PRP και μία κλειστού τύπου. Ο θάλαμος συλλογής ερυθρών αιμοσφαιρίων, χωρητικότητας 20 cc 
να ασφαλίζει με μηχανισμό κλειδώματος στο άνω και κάτω μέρος και να καταλήγει σε τριαυλική 
(3way) βαλβίδα με ενσωματωμένη πεταλούδα σύριγγα για την αιμοληψία.
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 Ανθρώπεια οστικά μοσχεύματα από 100% απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία (DBM) 

με φορέα ανθρώπινο παράγοντα και αυξητικούς παράγοντες. Αποστειρωμένα και 

επεξεργασμένα με νέες τεχνικές, χωρίς να είναι υδατοδιαλυτά, σε μορφή Putty και 

εύκαμπτων λωρίδων. Να είναι οστεοεπαγωγικά και οστεοκαθοδηγητικά ταυτόχρονα. Με 

κατάλοιπο ασβεστίου 1-4% και να διατίθενται μόνο σε σύριγγα. Να απελευθερώνει τις 

μορφογενετικές πρωτεΐνες των οστών (morphogenicproteins ΒΜΡs) για ταχύτερη 

οστεοαναγέννηση. Να φέρουν πιστοποιητικό FDA, AATB και ISO της τράπεζας οστών. Η 

εταιρεία που τα προσφέρει να διαθέτει άδεια εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και 

διανομής ανθρώπινων οστικών μοσχευμάτων από τον ΕΟΜ καιτο Υπουργείο Υγείας, βάσει 

του άρθρου 53 του ν. 3984/2011. 

 Ξηρά ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα επεξεργασμένα με νέες τεχνικές μη λυοφιλοποιημένα, 

να είναι απομεταλλωμένα, ενυδατωμένα έτοιμα προς χρήση. Η αποστείρωσή τους  να γίνεται 

με χαμηλή δόση γ ακτινοβολίας. Να διατίθενται σε μορφή Τριμμάτων (Σπογγώδη και 

Φλοιοσπογγώδη) από 0,1-8mm των 5,10 και 15cc, Σπογγώδη Κύβων διαστάσεων 5x5x5mm 

των 5 και 15cc εύκαμπτου σπόγγου μόνο και σε μορφή corticalstrut. Να φέρουν 

πιστοποιητικό FDA, AATB και ISO της τράπεζας οστών. Η εταιρεία που τα προσφέρει να 

διαθέτει άδεια εισαγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διανομής ανθρώπινων οστικών 

μοσχευμάτων από τον ΕΟΜ καιτο Υπουργείο Υγείας, βάσει του άρθρου 53 του ν. 3984/2011. 
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