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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ                                          
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ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ         ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 
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ΠΛΗΡ.     : Θεοδωρίτση Ευστρατία  
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ΘΕΜΑ  :  Πρόσκληση σε 2η Δημόσια Διαβούλευση  ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Τεχνικών  Προδιαγραφών
ΣΧΕΤ.  :  Οι κατατεθειμένες παρατηρήσεις – προτάσεις  εταιρειών, επί των Τεχνικών  Προδιαγραφών  κατά την 
                 διάρκεια της  1ης δημόσιας Διαβούλευσης 

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη:
1. το υπ. αρ. 6507/11.12.2013 απόσπασμα πρακτικού της 17ης / 03.12.13 (θέμα 3ο) Συνεδρίασης της Επιτροπής 
Προμηθειών Υγείας σχετικά με την  «Εισαγωγή σε διαδικασία διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για το 
ΠΠΥΥ 2012 και εφεξής»
2.  την  ανάγκη  διαφάνειας  των  διαδικασιών,  την  διασφάλιση  συνθηκών  υγιούς  ανταγωνισμού,  της 
βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών και της ευρύτερης συμμετοχής υποψήφιων αναδόχων 
3.  την  αρίθμ. 13/17-3-2017  θέμα 6ον , με ΑΔΑ: 7ΥΑΕ4690ΒΞ-ΘΕ3 απόφαση του Δ.Σ.  του Νοσοκομείου, 
έγκρισης  του  από  10-3-2017  πρακτικού  της  επιτροπής  κατάρτισης  προδιαγραφών  για  την  Προμήθεια 
«ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ  (ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ  ΥΛΙΚΩΝ)» σχετικά  με  την  εξέταση  των  κατατεθειμένων 
παρατηρήσεων – προτάσεων   εταιρειών,   επί  των Τεχνικών  Προδιαγραφών  που είχαν τεθεί  σε Δημόσια 
Διαβούλευση  από  1-7-2016  έως  13-7-2016,  σύμφωνα με  το  υπ’  αρίθμ.  πρωτ.  3940/1-7-2016  ,  με  ΑΔΑ: 
ΩΡΤ34690ΒΞ-ΥΓΜ προηγούμενο έγγραφό μας – πρόσκληση,  προς κάθε ενδιαφερόμενο.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Την διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες για την οριστικοποίηση 
των Τεχνικών Προδιαγραφών  για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ (ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)» (KAE 1313)  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τροποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών από το παρόν 
έγγραφο (στο οποίο  επισυνάπτονται) ή από την αναρτημένη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (με ΑΔΑ: 7ΥΑΕ4690ΒΞ-ΘΕ3), 
απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου 

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται για τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες από την ημέρα ανάρτησης 
του παρόντος στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας www.zante-hospital.gr και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και οι τυχόν 
τεκμηριωμένες παρατηρήσεις ή προτάσεις των ενδιαφερομένων επί των τεχνικών προδιαγραφών,  μπορούν να 
κατατίθενται έως την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 14:00, 

στο Fax : 2695 0 22245  και στην ηλεκτρονική διεύθυνση:   grafprom  @1547.  syzefxis  .  gov  .  gr  
Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποβολή 

προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές.
Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν και θα αποφασίσει για 

την  οριστικοποίηση  αυτών  με  αντικειμενικά  κριτήρια,  ώστε  να  επιτευχθεί  η  μέγιστη  δυνατή  συμμετοχή 
υποψηφίων αναδόχων, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών 
        Μετά την οριστικοποίησή τους και  ύστερα από την απαιτούμενη έγκρισή τους,  οι  προδιαγραφές θα 
επισυνάπτονται σε διακηρύξεις διαγωνισμών προμήθειάς των σχετικών  ειδών  που θα διενεργούνται:
- είτε από το Νοσοκομείο μας
- είτε από άλλο νοσοκομείο το οποίο θα έχει  ορισθεί  ως φορέας διενέργειας ενιαίου διαγωνισμού,  όπου θα 
συμπεριλαμβάνεται και το Νοσοκομείο μας. 

Ε  πισυνάπτονται :   
Τεχνικές προδιαγραφές                   Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Κ. ΤΣΑΡΙΔΟΥ  

ΖΑΚΥΝΘΟΣ      23-3-2017
ΑΡ. ΠΡΩΤ.            1915
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2  η   ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ   
Επί των προδιαγραφών  για την προμήθεια 

    ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ (ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ)                              
Οι οποίες μετά την εξέταση των κατατεθειμένων παρατηρήσεων κατά την  1η διαβούλευση

 έχουν διαμορφωθεί   ως εξής:

ΓΕΝΙΚΑ
 

 Τα υλικά να συνοδεύονται  από σχετικές επιστημονικές εργασίες που να τεκμηριώνουν την 
αξιοπιστία  του υλικού και της μεθόδου

 Να υπάρχει η δυνατότητα  τα υλικά   ( εκτός  αρθροπλαστικών  και ενδομυελικών  ήλων )  να 
διατίθενται  σε επαρκή ποσότητα και σε όλα τα μεγέθη σε παρακαταθήκη  στο Νοσοκομείο  
προκειμένου η χρήση τους να είναι δυνατή οποιαδήποτε χρονική στιγμή, καθημερινή η αργία . 

 Να διατίθεται  σε παρακαταθήκη τα σχετικά με το  εμφυτεύσιμο υλικό  ,    set εργαλείων 
προκειμένου για την εφαρμογή του. 

  Να υπάρχει η δυνατότητα  να υποστηρίζεται η εφαρμογή του υλικού της εξωτερικης 
οστεοσύνθεσης   (ειδικά  αν είναι σχετικά καινούργιο)   με  τη φυσική παρουσία,     εντός του 
νοσοκομείου,    εξειδικευμένου  τεχνικού  (από πλευράς της εταιρίας)  με την συνδρομή  του   
οποίου   θα αντιμετωπίζονται   προβλήματα τεχνικής φύσεως  ως προς αυτό καθεαυτό το 
εμφυτεύσιμο  υλικό.

 Να  υπάρχει η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης  του  frame – σώματος – συσκευής εξωτερικής 
οστεοσύνθεσης   ( όχι των βελονών) σύμφωνα πάντα και με τις προδιαγραφές του υλικού  αλλά και 
για όποια τμήματα  της εξωτερικής  προβλέπεται να μπορούν  να επαναχρησιμοποιηθούν. 
          Να αναφέρεται από τις εταιρίες  , ποια τμήματα  μπορούν να             επαναχρησιμοποιηθούν  
( αν δεν έχουν υποστεί φθορές) και     για πόσες    φορές.

Προδιαγραφές
      ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ   ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
     
 ΣΩΜΑΤΑ

1.      Για  κατάγματα κνήμης ,  μηρού,  βραχιονίου,  αντιβραχίου,

ΤΥΠΟΣ  Α.

Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται από κεντρικό σώμα και πλαϊνά τμήματα συγκράτησης βελονών που θα αρθρούται  
με αυτό με  άρθρωση για δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος. Το κεντρικό σώμα θα πρέπει να έχει μηχανισμό που να 
επιτρέπει  μικροκινήσεις για δυνατότητα  ελεγχόμενης δυναμοποίησης κατά την φόρτιση, καθώς και οπές για τοποθέτηση 
ειδικού  συμπιεστήρα που  να επιτρέπει  συμπίεση  ή διάταση.  Θα πρέπει  να  υπάρχει  δυνατότητα  αλλαγής  των πλαϊνών 
τμημάτων  συγκράτησης  βελονών  με  άλλα  παρελκόμενα  τμήματα  για  εξειδικευμένες  περιπτώσεις  καταγμάτων  όπως  
κατάγματα  στην  περιοχή  των  μεταφύσεων,  διατροχαντήρια  ή  υποτροχαντήρια  κατάγματα,  συντριπτικά  κατάγματα 
κονδύλων και πλατώ.

Να  υπάρχει  επίσης  η  δυνατότητα  τοποθέτησης  ειδικών  συγκρατητήρων  που  να  επιτρέπουν  την  εύκολη 
τοποθέτηση χωρίς την ανάγκη της αρχικής ανάταξης σε  περιπτώσεις καταγμάτων.
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Η συσκευή να μπορεί να χρησιμοποιηθεί  χωρίς την χρήση οδηγού (template)  για ευκολία τοποθέτησης, και να διατίθεται 
σε διάφορα μεγέθη.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

ΤΥΠΟΣ  Β.
Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις  βραχιονίου – μηρού – κνήμης , με μονόπλευρα τμηματικά (modular) μεταλλικά σώματα, σε 
τρία (3) μεγέθη, με συμπιεστήρες – διατατήρες.
Να  διαθέτουν  αρθρώσεις  360ο περιστροφής  και  κεφαλές  ευθείες,  εγκάρσιας  τοποθέτησης,  ποδοκνημικής  καθώς  και 
υβριδίου.
Να υπάρχει μηχανισμός απελευθέρωσης – δυναμοποίησης και δυνατότητα εφαρμογής της σαν υβρίδιο.

2.  Για κατάγματα   ποδοκνημικής άρθρωσης

Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται από κεντρικό σώμα και πλαϊνά τμήματα συγκράτησης βελονών που θα αρθρούται  
με αυτό με αρθρωση  για δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος. Το σύστημα να παρέχει τη δυνατότητα κίνησης στην   
ποδοκνημική  , κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
Το  κεντρικό  σώμα  θα  πρέπει  να  έχει  μηχανισμό  που  να  επιτρέπει  μικροκινήσεις  για  δυνατότητα  ελεγχόμενης 
δυναμοποίησης κατά την φόρτιση, καθώς και οπές για τοποθέτηση ειδικού συμπιεστήρα που να επιτρέπει  συμπίεση ή  
διάταση.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

3.  Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για κατάγματα αγκώνα. 

Μονόπλευρο πλαίσιο  το οποίο θα αποτελείται  από δύο τμήματα συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικό σφικτήρα και  θα  
καταλήγει σε  αρθρώσεις  όπου θα αρθρούνται συγκρατητήρες βελονών.
Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει μικρομετρικό μηχανισμό που να επιτρέπει αρθροδιάταση καθώς και ειδικά spacers πάνω 
στα οποία εφόσον τοποθετηθεί ο ανάλογος συμπιεστήρας να επιτρέπεται παθητική κίνηση κάμψης- έκτασης στον αγκώνα  
ανάλογα με την διαδικασία 
Συμπίεσης ή διάτασης που θα υφίσταται  η συσκευή.
Θα πρέπει τέλος να διατίθεται ειδικός συγκρατητήρας βελονών με εκτεταμένη κίνηση στην άρθρωση για  διευκόλυνση στην 
τοποθέτηση των βελονών στην περιοχή της ωλένης.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

4 Ακτινοδιαπερατό  Σύστημα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης  για 
       κατάγματα κνήμης   μηρού, ποδοκνημικής και κονδύλων.

Μονόπλευρο πλαίσιο κατασκευασμένο από συμπιεσμένα ανθρακονήματα για δυνατότητα λήψης ακτινογραφίας 
στην περιοχή του κατάγματος. Να αποτελείται από κεντρικό σώμα και πλαϊνά τμήματα συγκράτησης βελονών 
που θα αρθρούται με αυτό με  άρθρωση για δυνατότητα ανάταξης του κατάγματος. Τα πλαινά τμήματα να είναι 
κατασκευασμένα  έτσι  ώστε  οι  βελόνες  να  μπορούν  να  τοποθετηθούν  οριζόντια,  κάθετα,  με  κλίση  ή  σε 
συνδιασμό  οριζόντιας  με  κάθετη  τοποθέτηση.  Ο  συμπιεστήρας  του  συστήματος  να  έχει  ενσωματωμένο 
μηχανισμό δυνατότητας μικροκίνησης για ελεγχόμενη δυναμοποίηση κατά την φόρτιση. Να διατίθεται και σε 
μεγέθη για χρήση σε κατάγματα pilon καθώς και σε συνδιασμό με κυκλικά συστήματα.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

5 Ακτινοδιαπερατό  Σύστημα Εξωτερικής Οστεοσύνθεσης  για 
     κατάγματα βραχιονίου, αντιβραχίου, κνήμης , μηρού, 
     ποδοκνημικής και κονδύλων με ανεξάρτητη τοποθέτηση 
     βελονών.
Πλαίσιο  μονόπλευρης  και  αμφίπλευρης  τοποθέτησης  το  οποίο  θα  αποτελείται  από  ράβδους  κατασκευασμένες  από 
συμπιεσμένα  ανθρακονήματα  ,  συνδετικά  ράβδων  με  ράβδο  και  συνδετικά  ράβδων  με  βελόνες  διάφυσης  περιπτώσεις 
τοποθέτησης  σε  πολυτραυματίες,  επιπλεγμένα  κατάγματα  καθώς  και  σε  ασθενείς  με  κατάγματα  συνοδευόμενα  από 
κρανιακές και πνευμονικές επιπλοκές όπου απαιτείται ταχεία εφαρμογή εξωτερικής οστεοσύνθεσης με τοποθέτηση βελονών 
σε  οποιοδήποτε  σημείο  του  οστού.  Θα  πρέπει  να  διατίθενται  κυλινδρικές  βελόνες,  καθώς  και  εργαλείο-οδηγός  για 
παράλληλη τοποθέτηση των βελονών σε περίπτωση αλλαγής με μονόπλευρο πλαίσιο.   
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6. Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για κατάγματα πηχεοκαρπικής. 
Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται από δύο ράβδους στις οποίες θα ολισθαίνουν συγκρατητήρες βελονών και θα 
συνδέονται μεταξύ τους με άρθρωση  για δυνατότητα ανάταξης και κίνηση μετεγχειρητικά  στην περιοχή της άρθρωσης.

Οι συγκρατητήρες βελονών θα πρέπει  να ολισθαίνουν  επάνω σε ειδική πλατφόρμα η οποία θα  δέχεται τα 
φορτία  κατά  την  ανάταξη,  ενώ  θα  πρέπει  να  υπάρχει  και  έκδοση  συσκευής  κατασκευασμένη  από 
ανθρακονήματα για δυνατότητα παρακολούθησης του κατάγματος με ακτινογραφία.  Η συσκευή θα πρέπει  να 
μπορεί να δέχεται παρελκόμενα για περιπτώσεις όπως  οστεοτομίας & διόρθωσης ραιβότητας, κάταγμα ωλένης , 
καθώς και εξάρτημα για δυνατότητα συμπίεσης ή διάτασης.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

7.  Εξωτερική Οστεοσύνθεση για περιπτώσεις επιμηκύνσεων.
Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται  από ράβδο πάνω στην οποία θα ολισθαίνουν 2 ή 3 συγκρατητήρες  βελονών  
ανάλογα με το αν θα πρόκειται για απλή επιμήκυνση ή περίπτωση  με αντιμετώπιση οστικού ελλείμματος . Οι ράβδοι θα 
πρέπει να διατίθενται σε σειρά μεγεθών ανάλογα με το μήκος της επιμήκυνσης που χρειάζεται να αποκατασταθεί και το  
μέγεθος  του ασθενή και  να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτές  ειδικά παρελκόμενα  εξαρτήματα για εξειδικευμένες 
περιπτώσεις  όπως  : α) διόρθωση άξονα σε πολλά επίπεδα, 
β) οδηγός για ακριβή διόρθωση με οστεοτομία, γ) μικρομετρική διόρθωση σε έναν άξονα με συμπιεστήρα   καθώς και δ) 
συγκρατητήρες σταθεροί ή με σφαιρική άρθρωση για οριζόντια τοποθέτηση βελονών στις μεταφύσεις.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.

8 Εξωτερική οστεοσύνθεση για κατάγματα λεκάνης.

Σύστημα το οποίο θα αποτελείται  από ελαφρύ πλαίσιο δύο ή τριών τμημάτων συνδεδεμένων μεταξύ τους με ειδικούς  
σφικτήρες που θα διευκολύνουν τον χειρισμό κατά την διαδικασία της ανάταξης. Στις άκρες θα υπάρχουν  αρθρώσεις όπου 
και  θα  καταλήγουν  οι  συγκρατητήρες  βελονών  οι  οποίοι  θα  πρέπει  να  έχουν  δυνατότητα  εκτός  από  παράλληλη  και  
ανεξάρτητης τοποθέτησης  βελονών για εύκολη εισαγωγή στην περιοχή του λαγονίου όπου υπάρχει περιορισμένος χώρος.   
Θα πρέπει τέλος να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής προσθέτων τμημάτων στο σύστημα για πειρπτώσεις ασθενών με 
μεγαλύτερη σωματική διάπλαση.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

9  .Κυκλοτερές σύστημα 

Σύστημα  το  οποίο  θα  μπορεί  να  συνδυάσει  ανάλογα  με  το  είδος  του  κατάγματος  μονόπλευρη  εξωτερική 
οστεοσύνθεση  με  δακτύλιο  ή  δακτύλιους  ενωμένους  μεταξύ  τους  με  3  ράβδους  ανάταξης  ή  3  ράβδους  με 
σπείραμα μεταβλητών μηκών.
Οι δακτύλιοι  θα πρέπει  να διατίθενται σε διάφορες διαμέτρους, να φέρουν ειδικούς συγκρατητήρες υποδοχής έως και 3  
παράλληλων βελονών KIRSCHNER  και να μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτούς πρόσθετοι ανεξάρτητοι συγκρατητήρες 
KIRSCHNER  ή  βελονών φλοιού.  Θα πρέπει  να υπάρχει  δυνατότητα σύνδεσης με ειδικά  spacers  2 ή και παραπάνω 
δακτυλίων για πρόσθετη σταθεροποίηση σε εξειδικευμένες περιπτώσεις συντριπτικών καταγμάτων.
Οι ράβδοι ανάταξης που θα συνδέουν τους δακτύλιους θα πρέπει να φέρουν αρθρώσεις όπου θα διευκολύνουν τον χειρισμό 
κατά  την ανάταξη του κατάγματος,  να  έχουν δυνατότητα και  να  διαθέτουν μικρομετρικό  μηχανισμό που θα επιτρέπει 
συμπίεση ή διάταση ανάλογα με το επίπεδο του άξονα που θα πρέπει να αποκατασταθεί  κατά περίπτωση.
Θα πρέπει τέλος να διατίθεται ειδικός συγκρατητήρας βελονών ο οποίος θα προσαρμόζεται στον κεντρικό ή περιφερικό 
διακτύλιο κατά περίπτωση και θα δέχεται 2 ή 3 κωνικές βελόνες φλοιού .
Οι βελόνες kirschner  να έχουν διάμετρο  περίπου 2mm και να διατίθενται με ελαία στην άκρη ,στο μέσον ή χωρίς ελαία για 
εισαγωγή με ελεύθερο χέρι.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

10   Σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης για πλάγια οστεοτομία.
Μονόπλευρο πλαίσιο που να αποτελείται από κεντρικό σώμα στο οποίο θα αρθρούνται με  άρθρωση   2 συγκρατητήρες 
βελονών  ο ένας με παράλληλη τοποθέτηση βελονών στην αρθρική επιφάνεια και ο έτερος με κάθετη προς την διάφυση του  
οστού τοποθέτηση.
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Το  κεντρικό  σώμα να  διαθέτει  οπές  για  τοποθέτηση  ειδικού  συμπιεστήρα  που  θα  επιτρέπει  την  επιμήκυνση  για  την  
αποκατάσταση του άξονα.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

11  Σύστήματα εξωτερικών οστεοσυνθέσεων για την περιοχή των δακτύλων.

Μονόπλευρα πλαίσια τα οποία ανάλογα με την περίπτωση  να χρησιμοποιούνται για κατάγματα ή επιμηκύνσεις 
μετακαρπίων , φαλαγγών και μεταταρσίων.
Να διαθέτουν  αρθρώσεις ώστε να επιτυγχάνεται ανάταξη των καταγμάτων και οι συγκρατητήρες των βελονών να δέχονται   
βελόνες     κατά προτίμηση αυτοκόπτουσες.
Να διατίθενται  συγκρατητήρες  βελονών  σχήματος  L  για  περιπτώσεις  τοποθέτήσεως  σε  φάλάγγα  όπου  ο  χώρος  είναι 
περιορισμένος και να υπάρχουν ειδικά μπουλόνια που να παρέχουν δυνατότητα συμπίεσης ή διάτασης.
Σε  περιπτώσεις  επιμηκύνσεων  θα  πρέπει  να  διατίθενται  πλήρη  σειρά  μεγεθών  αλλά  και  εξειδικευμένες  συσκευές  για  
οστεοτομία και διόρθωση σε περιπτώσεις δυσμορφιών.
Απαραίτητη είναι η προσκόμιση εργασιών όπου θα αναφέρεται ο πρωτότυπος τίτλος του εργοστασίου με μακροχρόνια καλά 
αποτελέσματα δημοσιευμένα σε έγκυρα ορθοπεδικά περιοδικά (JBJS, Injury, Journal Of Orthopedic trauma κ.λ.π.)

     ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΩΝ
Να είναι κατά προτιμηση   αυτοκόπτουσες  κατά  προτίμηση διαμέτρου 5 – 6,5  mm και να διατίθενται σε πλήρη σειρά 
μεγεθών που να καλύπτουν  την οιαδήποτε ιδιομορφία πάχους μαλακών μορίων και οστού.  
Να  υπάρχει  διαθέσιμη  σειρά  αυτοκόπτουσων  για  τοποθέτηση  στην  λεκάνη  και  στην  κεφαλή  του  μηριαίου  σε 
διατροχαντήρια κατάγματα , σειρά με μικρότερη διάμετρο 4,5 – 1,6mm , για περιπτώσεις παιδιατρικών εγχειρήσεων καθώς 
και καταγμάτων πηχεοκαρπικής και δακτύλων. Να διατίθενται επίσης σε σειρά με επικάλυψη υδροξυαπατίτη στο σπείραμά 
τους για να ενισχύουν την  σταθεροποίηση ειδικά σε περιπτώσεις οστεοπορωτικών οστών.

1212   ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ   ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ   ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΥΚΛΙΚΗ    
                           ΤΥΠΟΥ ΤΥΠΟΥ    ILIZAROVILIZAROV

Εξωτερικές οστεοσυνθέσεις κυκλικού τύπου  ILIZAROV με πολλαπλές δυνατότητες ελεγχόμενης ανάταξης επιμήκυνσης 
γωνίωσης  διάτασης  συμπίεσης και  δυναμικής  φόρτισης με δακτυλίους  από 900  έως και  3600 καθώς και  άκρου ποδός, 
μεταλλικοί  από  S.S.  ,  από  τιτάνιο  και  από  αλουμίνιο,  καθώς  και  συνθετικοί  από  carbon fiber ακτινοδιαπερατοί,  με 
συνδετικές πλάκες και  ράβδους σταθερές και ρυθμιζόμενες βαθμονομημένες και με δυνατότητα εξάποδης εφαρμογής, με 
χρήση βελονών ή συρμάτων απλών και με ελαία από S.S. και από  τιτάνιο.  Να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της ανάταξης 
και διόρθωσης μέσω προγράμματος υπόδειξης που δημιουργεί Η/Υ μετά από εισαγωγή δεδομένων ανάλογα με το κάθε 
περιστατικό.
Οι βελόνες να είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου σπειράματος και με συνδετικό τύπου Α.Ο.

ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ
  ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ   ΙΣΧΙΟΥ

  ΗΜΙΟΛΙΚΕΣ  ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ  ΙΣΧΙΟΥ
                 
1)   HMIOΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
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Πλήρες Σύστημα Ημιολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου Με Τσιμέντο τύπου Bipolar η οποία δύναται να μετατραπεί σε Ολική 
Αρθροπλαστική και αποτελείται από :

α) Ενδομηριαίο στυλεό ευθύ, κατασκευασμένο από υψηλής ανθεκτικότητας 
 κράμα Stainless Steel  με modular κεφαλή, με επικεντρωτές  για χρήση με τσιμέντο σε 5 τουλάχιστον μεγέθη,  σε  3 
τουλάχιστον offset με διαφορετικά μεγέθη σε κάθε  ένα offset, 

β)  Μεταλλική κεφαλή χαμηλής τριβής, κατασκευασμένη από (  Stainless Steel), με κώνο. Η κεφαλή να προσφέρεται σε 
διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 22 mmκαι 28 mm και σε επιλογή  τουλάχιστον  τεσσάρων (4) μεγεθών για διάμετρο 22 
mm και  πέντε (5) μεγεθών για διάμετρο 28 mm.

γ) Κυπέλιο  διπλής  κινητικότητας,  κατασκευασμένο  από  εξωτερικό  περίβλημα  από  κοβάλτιο  –  χρώμιο  (CoCr)  και 
εσωτερικά ενσωματωμένο πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους) σε συσκευασία απουσίας οξυγόνου για την αποφυγή 
της οξείδωσης του πολυαιθυλενίου, προσφερόμενη σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22mm ή 28mm  Το κυπέλιο να 
παρέχει διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής είκοσι (20) τουλάχιστον μεγεθών από 40mm έως 56mm ανα 1 mm.

2)  ΗΜIOΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Πλήρες Σύστημα Ημιολικής Αρθροπλαστικής Ισχίου Χωρίς Τσιμέντο τύπου  Bipolar η οποία δύναται να μετατραπεί σε 
Ολική Αρθροπλαστική και αποτελείται από :

α)  Ενδομηριαίο  στυλεό  ευθύ,  κατασκευασμένο  από  υψηλής  ανθεκτικότητας  forged κράμα  τιτανίου  –  αλουμινίου  – 
βαναδίου (Ti-6Al-4V), χωρίς κολλάρο, με κώνο αυχένα 12/14 5° 38' 37'', με σφηνοειδή διατομή, εγκάρσιες και διαμήκεις  
γραμμώσεις  και  επίστρωση υδροξυαπατίτη  (ΗΑ)  πάχους  50μ  στο άνω τριτημόριο,  ελλατούμενης  διατομής  περιφερικά 
(tapered).  Ο  στυλεός  να  παρέχει  διεγχειρητικά  τη  δυνατότητα  επιλογής  δέκα  (10)  τουλάχιστον  μεγεθών  και  δύο  (2) 
τουλάχιστον offset ανά μέγεθος.

β) Μεταλλική κεφαλή χαμηλής τριβής,  κατασκευασμένη από κράμα κοβαλτίου – χρωμίου (CoCr), προσφερόμενη σε 
διαστάσεις εξωτερικής διαμέτρου 22mm ή 26mm ή 28mm ή 32mm. Η μεταλλική κεφαλή να παρέχει  διεγχειρητικά τη 
δυνατότητα επιλογής τριών (3) τουλάχιστων διαφορετικών μεγεθών.

γ) Κυπέλιο  διπλής  κινητικότητας,  κατασκευασμένο  από  εξωτερικό  περίβλημα  από  κοβάλτιο  –  χρώμιο  (CoCr)  και 
εσωτερικά ενσωματωμένο πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) σε συσκευασία απουσίας οξυγόνου για 
την αποφυγή της οξείδωσης του πολυαιθυλενίου, προσφερόμενη σε διαστάσεις εσωτερικής διαμέτρου 22mm ή 28mm ή 
32mm. Το κυπέλιο να παρέχει  διεγχειρητικά τη δυνατότητα επιλογής είκοσι (20) τουλάχιστον μεγεθών από 40mm έως 
72mm. 
 
 

    ΟΛΙΚΕΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΙΣΧΙΟΥ
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Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή 

33.4.136 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Στυλεός  κατασκευασμένος  από  κράμα  χρωμίου-κοβαλτίου-  μολυβδαινίου  (CoCrMo).  Επίπεδης 

συμμετρίας. Χωρίς κολάρο για χρήση με τσιμέντο.  Διατίθεται σε τουλάχιστον 6 μεγέθη και τουλάχιστον 

δύο offset (standard-lateralized). Μεταλλικές κεφαλές από κράμα χρωμίου-κοβαλτίου διαμέτρου 28mm με 

κώνο 12/14 σε τουλάχιστον 5 ύψη. Κοτύλη Πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους (UHMWPE) τύπου 

Muller η οποία  να φέρει ραβδώσεις στην επιφάνεια της καθώς και μεταλλικό δακτύλιο για ακτινολογικό 

έλεγχο. Διατίθεται σε τουλάχιστον 9 μεγέθη.

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή 

33.4.137 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 
ΚΕΦΑΛΗ

Στυλεός κατασκευασμένος από κράμα τιτανίου επίπεδης συμμετρίας. Διαθέτει κώνο 12/14, χωρίς κολάρο 

για χρήση χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη τιτανίου στο εγγύς τμήμα και το υπόλοιπο τμήμα έχει υποστεί  

ειδική  επεξεργασία  γυαλίσματος).  Ναδέχεται  κεφαλές  μεταλλικές  22,2mm τουλάχιστον  σε  δύο  μήκη 

αυχένα & 28mm, 32mm  σε τουλάχιστον 5 μήκη αυχένα.   Να διατίθεται σε τουλάχιστον  10 μεγέθη και 

τουλαχιστον   δύο  offset.  Μεταλλική κοτύλη από κράμα τιτανίου,  με πορώδη επικάλυψη τιτανίου   Για 

χρήση χωρίς τσιμέντο (pressfit).  Να διαθέτει  4   πτερύγια στην περιφέρεια ώστε  να εξασφαλίζουν τη 

σταθερότητα  της  και  αποκλείουν  τη  δυνατότητα  στροφικής  κίνησης.  Να διατίθεται  σε  τουλάχιστον16 

εξωτερικές  διαμέτρους.  Δέχεται  τουλάχιστον  τρείς  τύπους  πολυαιθυλενίου  standard,  hi-wall και  10° 

ανύψωση, υψηλής πυκνότητας μοριακών δεσμών(HighlyCrosslinked. Να δεχεται τουλαχιστον 3 βιδες

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή

33.4.139 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Στυλεός  κατασκευασμένος  απόκράμα  χρωμίου-κοβαλτίου-  μολυβδαινίου  (CoCrMo).  Επίπεδης 

συμμετρίας. Χωρίς κολάρο για χρήση με τσιμέντο. Διατίθεται σε τουλάχιστον 6 μεγέθη και τουλάχιστον 

δύο  offset (standard-lateralized). Να δέχεται κεφαλές μεταλλικές 22,2mm τουλάχιστον σε δύο μήκη 

αυχένα & 28mm, 32mm  σε τουλάχιστον 5 μήκη αυχένα. Διατίθεται σε τουλάχιστον 10 μεγέθη και 

τουλαχιστον  δύο offset.  Μεταλλική κοτύλη από κράμα τιτανίου, με πορώδη επικάλυψη τιτανίου για 

χρήση  χωρίς  τσιμέντο  (pressfit).  Να  έχει  τουλαχιστον  4   πτερύγια  στην  περιφέρεια  ώστε  να 

εξασφαλίζουν τη σταθερότητα της και αποκλείουν τη δυνατότητα στροφικής κίνησης.. Να διατίθεται 

σε  τουλάχιστον  16  εξωτερικές  διαμέτρους.  Δέχεται  τουλάχιστον  τρείς  τύπους  πολυαιθυλενίου 
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standard, hi-wall και 10° ανύψωση, υψηλής πυκνότητας μοριακών δεσμών(HighlyCrosslinked) .Να έχει  

τουλαχιστον 3 βιδες

Στυλεός κατασκευασμένος από κράμα τιτανίου επίπεδης συμμετρίας. Διαθέτει κώνο 12/14, χωρίς κολάρο 

για χρήση χωρίς τσιμέντο με επικάλυψη τιτανίου στο εγγύς τμήμα και το υπόλοιπο τμήμα έχει υποστεί  

ειδική  επεξεργασία  γυαλίσματος).  Να  δέχεται  κεφαλές  κεραμικές  28mm σε  τουλάχιστον  3  μήκη 

αυχένα&32mm σε  τουλάχιστον  4  μήκη  αυχένα.  Να  διατίθεται  σε  τουλάχιστον  9-11  μεγέθη  και 

τουλαχιστον δύο offset. Μεταλλική κοτύλη από κράμα τιτανίου, με πορώδη επικάλυψη τιτανίου για χρήση 

χωρίς τσιμέντο (pressfit).  Να έχει τουλαχιστον 4 πτερύγια στην περιφέρεια ώστε να εξασφαλίζουν τη 

σταθερότητα της και αποκλείουν τη δυνατότητα στροφικής κίνησης. Επίσης. Να διατίθεται σε τουλάχιστον 

16 εξωτερικές διαμέτρους. Δέχεται τουλάχιστον τρείς τύπους πολυαιθυλενίου  standard,  hi-wall και 10° 

ανύψωση, υψηλής πυκνότητας μοριακών δεσμών(HighlyCrosslinked) . να δεχεται τουλαχιστον 3 βίδες

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΌΝΑΤΟΣ

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή

33.4.138

ΟΛΙΚΗ  ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ  ΙΣΧΙΟΥ  ΧΩΡΙΣ  ΤΣΙΜΕΝΤΟ  ΜΕ 

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
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33.4.117 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Ανατομική  μηριαία  πρόθεση  από  CoCrσε  τουλάχιστον  10  μεγέθη.  Η  επιφάνεια  της  έχει  υποστεί  ειδική 

επεξεργασίαγια  χρήση  με  τσιμέντο.  Παρέχει  δυνατότητα  κάμψηςτουλάχιστον  145º  χωρίς  επιπλέον  κόψιμο. 

Πρόθεση κνήμης από κράμα CoCr  με  ειδική επεξεργασία  για  χρήση με  τσιμέντο.  Διατίθεται  σετουλάχιστον  

10μεγέθη, πλήρως συμβατά με όλα τα μεγέθη της μηριαίας πρόθεσης.  Να  υπάρχει πλήρης ανταλλαξιμότητα 

μεγεθών μεταξύ μηριαίων και κνημιαίων προθέσεων.  Τα πολυαιθυλένια  διατίθεντα σε  τουλάχιστον 5 πάχη ανά 

μέγεθος και σε τουλάχιστον  Τρείς τύπους Επιγονατίδα πολυαιθυλενίου θολωτής σχεδίασης.

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή

33.4.119 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Ανατομική μηριαία πρόθεση σε τουλάχιστον10 μεγέθη από χρώμιο-κοβάλτιο (CrCo)με επικάλυψη τιτανίου για 

χρήση χωρίς τσιμέντο.  Να  παρέχει δυνατότητα κάμψης τουλάχιστον 145º χωρίς επιπλέον κόψιμο. Πρόθεση 

κνήμης από κράμα CoCr με ειδική επεξεργασία για χρήση με τσιμέντο. ατίθεται σε τουλάχιστον 9 μεγέθη, πλήρως 

συμβατά με όλα τα μεγέθη της μηριαίας πρόθεσης.   Να  υπάρχει  πλήρης ανταλλαξιμότητα μεγεθών μεταξύ 

μηριαίων και  κνημιαίων προθέσεων.Τα πολυαιθυλένιαδιατίθενταισε  τουλάχιστον  5  πάχη ανά μέγεθος  και  σε 

τουλάχιστον τρείς τύπους Επιγονατίδα πολυαιθυλενίου θολωτής σχεδίασης 

Κωδικός 
Παρατηρητηρίου

Περιγραφή

33.4.120
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ 

ΟΠΙΣΘΙΟΥΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Ανατομική  μηριαία  πρόθεση  από  CoCr  σε  τουλάχιστον  10  μεγέθη.  Η  επιφάνειά  της  έχει  υποστεί  ειδική 

επεξεργασίαI για χρήση με τσιμέντο.  Παρέχει  δυνατότητα κάμψης τουλάχιστον 145º χωρίς επιπλέον κόψιμο. 

Πρόθεση κνήμης από κράμα CoCr με ειδική επεξεργασία για χρήση με τσιμέντο. Διατίθεται σε τουλάχιστον 9  

μεγέθη,  πλήρως συμβατά με  όλα τα  μεγέθη  της  μηριαίας  πρόθεσης.  Να υπάρχει  πλήρης  ανταλλαξιμότητα 

μεγεθών μεταξύ μηριαίων και κνημιαίων προθέσεων. Τα πολυαιθυλένια διατίθενται σε τουλάχιστον 6πάχη ανά 

μέγεθος. Επιγονατίδα πολυαιθυλενίου θολωτής σχεδίασης.

 

   ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΙΚΗ ΩΜΟΥ

Κωδικός Παρατηρητηρίου Περιγραφή
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33.3.11 ΗΜΙΟΛΙΚΗ ΩΜΟΥ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

Στυλεός  καταγμάτων βραχιονίου για χρήση με τσιμέντο,  κατασκευασμένος  από χρώμιο-κοβάλτιο (CoCr).  Η 

πρόθεση να διαθέτει τουλάχιστον δύο εξωτερικά πτερύγια και ένα κεντρικό για καλύτερη σταθερότητα τα οποία  

να διαθέτουν τρύπες για συρραφή των ογκομάτων.Να διαθέτει διαβαθμίσεις στην πρόθεση και στα δοκιμαστικά 

για καλύτερο υπολογισμό του σωστού μήκους. Οι προθέσεις διατίθενται σε τουλάχιστον 6 μεγέθη. Μεταλλικές 

κεφαλές βραχιονίου από χρώμιο-κοβάλτιο (CrCo) σε διάφορες διαστάσεις έκκεντρες , ομόκεντρες. 

       ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ

Ειδος      6     ΠΛΑΚΕΣ – ΒΙΔΕΣ – ΣΥΡΜΑ - BΕΛΟΝΕΣ

Α.  ΣΥΡΜΑ
                                   ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟ                                                                   
Σύρμα πολύκλωνο εύκαμπτο από Chrome Cobalt με σύστημα τεντώματος και 
ασφάλισης με κλιπ σταθεροποίησης και σε διαμέτρους 1,6 και 2,0 mm.

Εύκαμπτο σύρμα οστεοσύνθεσης διαφόρων παχών, με τα ειδικά εργαλεία  
τοποθέτησης, σύσφιγξης εφαρμογής τάσης κλπ.

Β. KIRSHNER

Βελόνες Kirschner σε διαμέτρους 0,76 0,85 1,1 1,5 mm και μήκη από 101,6 έως 304,8 mm. 

Γ.  STEINMAN
Βελόνες Steinman σε διαμέτρους 1,9 -  2,3 -  2,7  - 3,1 -  3,5 - 3,9  - 4,5  και μήκος 228,6 mm. 

Δ.  ΠΛΑΚΕΣ
    α) απλές  συμπίεσης -  stainless steel

    β) low   contact  - stainless steel

     γ)  Ειδικές ανατομικές πλάκες μικρών και μεγάλων καταγμάτων όλων 
         των     ειδών   και του αριθμού  των οπών από ανοξείδωτο χάλυβα 
         S/S.       Με    δυνατότητα να δέχονται      βίδες   κλειδούμενες  και 
         απλές          συμπιεστικές στην ίδια οπή όπου   και  ειδικό        insert  
       για  να    γίνεται η μετατροπή της οπής από συμπιεστική σε  
           κλειδούμενη.

    δ) Πλάκες  ανακατασκευής

    ε) πλάκες τιτανίου

Ε.  ΒΙΔΕΣ   stainless steel 

       α) φλοιού απλές και ασφαλιζόμενες

       β)σπογγώδους οστού ολικού και μερικού σπειραματος
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       γ) τύπου  Herbert   
          Να είναι ακέφαλες, αυλοφόρες, ολικού σπειράματος, από τιτάνιο και αυτοκόπτουσες.
          Το σπείραμα να είναι μεταβλητού βήματος και κωνικού προφίλ ώστε να δημιουργείται 
          συμπίεση.
         Να υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεγεθών από 10 mm  έως και 80 mm  και διαμέτρων από  
           3,2mmέως6,4mm.

δ) βίδες cannulated σε πάχη    τουλάχιστον  4   και   6.5 μμ

ΟΣΤΙΚΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ
Γενικές προδιαγραφές:

Να διατίθεται:

• Εμπεριστατωμένα κλινικά άρθρα με τεκμηριωμένη καλή μετεγχειρητική πορεία σε έγκυρα ορθοπεδικά 
περιοδικά με διεθνή κυκλοφορία.

• Κλινική εμπειρία σε έγκριτα κέντρα  του εξωτερικού.
• Πιστοποιητικά καταλληλότητας CE MARK και FDA 

Ειδικες προδιαγραφές

Α.  Ανθρώπινα οστικά μοσχεύματα από απομεταλλωμένη μεσοκυττάρια οστική ουσία με οστεοεπαγωγικό η 

οστεογεννετικξο  φορέα  από  1-15  εκκατάλληλο  φορέα  σε  μορφή  συμπυκνωμένης  πάστας  σε  σύριγγα,  με 

εγκεκριμένη  διαδικασία  επεξεργασίας  σε  άσηπτο  περιβάλλον,  μη  ακτινοβολημένα   και  πιστοποιητικό 

αναγνωρισμένου κρατικού φορέα το οποίο να πιστοποιεί ότι είναι οστεοεπαγωγικά, οστεοκαθοδηγητικά    και  

ενισχυτικά του αυτομοσχεύματος, σε μέγεθος 1cc.

Β.   Ξηρά ανθρώπινα μοσχεύματα για οστικά ελλείμματα, σπογγώδη τρίμματα <1cm, όγκου έως και 30cc.

Ξηρά  ανθρώπινα  μοσχεύματα  από  αλεσμένα  και  αναμιγμένα  οστά  (chips)  από  ζώντες  δότες,  τα  οποία 

προετοιμάστηκαν με ασηπτικές μεθόδους, σε ελεγχόμενο περιβάλλον,

Γ.Συνθετικά υποκατάστατα οστικών μοσχευμάτων βιοαπορροφήσιμα με ή χωρίς αντιβιοτικό, πάστες (putty, gel) 

και άλλες μορφές, χωρίς προσμίξεις εξαιρετικής καθαρότητας (100%), όγκου έως και 15cc. 

ΓΕΝΙΚΑ   : Τα μοσχευματα να είναι έτοιμα προς χρήση   χωρίς  να χρειάζεται θέρμανση ή ψυγείο. 

Να μην έχει ανάκληση μοσχευμάτων την τελευταία δεκαετία

Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία όπως:

1. Πιστοποιητικό κυκλοφορίας στη χώρα κατασκευής (για προέλευση εντός Ε.Ε.) ή Πιστοποιητικό 

κυκλοφορίας και εξαγωγής από τη χώρα παραγωγής (για προέλευση εκτός Ε.Ε.) 

2. Πιστοποιητικό ή Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι είναι μέλος του Ευρωπαϊκού (ΕΑΤΒ) ή του 

Αμερικάνικου Οργανισμού Τραπεζών Ιστών (ΑΑΤΒ) ή άλλου εγκεκριμένου Οργανισμού Τραπεζών 

Ιστών. 
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3. Πιστοποιητικό ή Δήλωση του κατασκευαστικού οίκου ότι συμμορφούται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 

2006/17/EC, 2004/23/EC, 2012/39/EU, 2006/86/EC, 2010/53/EU.

4. Εμπεριστατωμένα κλινικά άρθρα με τεκμηριωμένη καλή μετεγχειρητική πορεία σε έγκυρα ορθοπεδικά 
περιοδικά με διεθνή κυκλοφορία. 

5. Κλινική εμπειρία σε έγκριτα κέντρα  του εξωτερικού. 

6. Πιστοποιητικά καταλληλότητας CE MARK και FDA Αμερικής. 

Η εταιρεία που τα προσφέρει (διακινητής) θα πρέπει να είναι κατάλληλα πιστοποιημένη για την διακίνηση 

αυτών των υλικών  και να διαθέτει σχετική άδεια Ιδρύματος Ιστού από το ΥΥΚΑ όπως προβλέπεται από το ΠΔ 

26/2008.

      ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ

Ενδομυελικοί  ήλοι μηρού  - κνήμης από ανοξείδωτο χάλυβα S/S  ή τιτάνιο με δυνατότητα     τοποθέτησης και 
ανάστροφα.
 Να δέχεται εξωτερικό οδηγό τόσο για της κεντρικές όσο και για τις περιφερικές βίδες  για τους χαλύβδινους και  
για τουλάχιστον  τις  κεντρικές  στους τιτανίου .     
Η σειρά    των εργαλείων να είναι κατά το δυνατόν  γίδια για το μηρό και την κνήμη για   ευκολία  της χρήσης 
των  εργαλείων στο χειρουργείο.

Τύπου   Gama - NAIL   ΟΛΙΟΣΘΕΝΟΝΤΕΣ ΗΛΟΙ      
                                     
Ενδομυελικός ήλος και κοχλίας  περιδιατροχαντηρίων καταγμάτων από κράμα τιτανίου με   δυνατότητα 
συμπίεσης και σκόπευσης με εξωτερικό σκόπευτρο, τόσο για το   κοντό όσο και για το long. Ναil  .
Nα   δέχεται ειδικό κοχλιωτό καρφί ειδικής αγγίστρωσης για τα οστεοπορωτικά κατάγματα.
Η  όποια  ασφαλιστική βίδα να αγγυρώνει σε 4 σημεια του κυκλου  ώστε να υπάρχει η δυνατότητα  μικρής 
μετακίνησης  του κοχλία και μετα την ασφάλισή του.

Να προσφέρεται σε 120,125 και 130 μοίρες γωνία ήλου κοχλία.

       ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ

  Αιμοστατικό, που να δρα ως ενεργός παράγοντας αιμόστασης. Να  είναι ζωηικής  προέλευσης και να διατίθεται 
υπό τη μορφή νιφάδων κολλαγόνου (μικρονήματα), φύλλων πλέγματος 3 διαστάσεων και  να απορροφάται σε 84 
ημέρες. Να μην απαιτείται προετοιμασία και προπαρασκευή και να παρέχεται αποστειρωμένο σε συσκευασία 
του 1γρ. μίας χρήσης μέσα σε σύριγγα έγχυσης.

  (Αιμοστατικά Υλικά / Αμέσου επίσχεσης μεγάλων αιμορραγιών(κόλλες, θρομβίνες κ.λ.π) ) 

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
Αρθροσκοπικά Προδιαγραφές

Αρθροσκόπηση
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1.      Αναρρόφηση δαπέδου    ειδική  αναλώσιμη φορητή συσκευή  αναρρόφησης δαπέδου τύπου δακτυλίου με 
ειδική έξτρα απορροφητική επένδυση για την μέγιστη απόδοσης στην απορρόφηση υγρών από το πάτωμα της 
χειρουργικής αίθουσας και ταυτόχρονα στην διασφάλιση αθόρυβης λειτουργίας. Διαθέτει ενσωματωμένη σωλήνα 
αναρρόφησης.
     2.      Αναρρόφηση δαπέδου - χαλί   ειδική αναλώσιμη συσκευή αναρρόφησης δαπέδου τύπου χαλιού με ικανή 
διάσταση  τουλάχιστον  120x85cm με  ειδική  έξτρα  απορροφητική  επένδυση  για  την  μέγιστη  απόδοσης  στην 
απορρόφηση υγρών από το πάτωμα της χειρουργικής αίθουσας και  ταυτόχρονα στην διασφάλιση αθόρυβης 
λειτουργίας. 
3. Αρθροσκοπική διαθερμία (Γόνατο + Ώμο)

Αρθροσκοπική  διαθερμία  σε  2  τουλάχιστον  γωνιάσεις  και  σε  διάφορους  τύπους  σχεδίασης  με 
αναρρόφηση.  Να  υπάρχει  ηλεκτρόδιο  τύπου  σφαιριδίου  και  ηλεκτρόδιο   ειδικού  τύπου  για 
μηνισκεκτομή.

4      Αρθροσκοπικά γλύφανα (Γόνατο + Ώμος)  

Σύστημα αρθροσκοπικών γλυφάνων που να αποτελείται από bladesμαλακών μορίων σε τουλάχιστον 3 
διαμέτρους. Να διαθέτει επιπλέον οστικά blades.Να έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει με έλεγχο 
από την χειρολαβή , από τον ποδοδιακόπτη και από την κονσόλα για περιπτώσεις βλάβης των άλλων 
δυο μέσων ελέγχου.

    5      Αρθροσκοπική αντλία (Γόνατο + ώμος)  

Αρθροσκοπική  αντλία  κατάλληλη  για  χρήση  σε  αρθροσκόπηση  γόνατος  και  Ωμού,  με  δυνατότητα  washκαι 
αυτόματο έλεγχο ροής και πίεσης εντός της άρθρωσης.

6      Συστήματα συρραφής μηνίσκων (Γόνατο)  

Σύστημα συρραφής  μηνίσκων με προ φορτωμένα ράμματα και κόμπο σε εισαγωγέα. Το Εμφυτεύσιμο 
τμήμα  να αποτελείται  εξολοκλήρου από ράμμα  ώστε  να  μην  τραυματίζει  ανατομικά  στοιχεία  της 
άρθρωσης. Να προσφερθεί και  ειδικός κοφτής του ράμματος για εύκολη και ασφαλή αφαίρεση του 
επιπλέον τμήματος.

Να προσφερθεί τιμή ξεχωριστά για τον κόστη και ξεχωριστά για το υπόλοιπο σύστημα

Αποκατάσταση Προσθίου και Οπίσθιου χιαστού συνδέσμου (Γόνατο)

Τύπος 1

.Προσθιος–οπίσθιος χιαστός με    hamstrings  . Μηριαία καθήλωση με κουμπί τιτάνιου με προμετρημένη λούπα σε  
μεγέθη από 15 έως 35 χιλ. τουλάχιστον, το κουμπί να διαθέτει μόνο ράμμα έλξης και σχεδίαση αυτομάτου κλειδώματος  
στον έξω φλοιό του γόνατος.
Α)Κνημιαία  καθήλωση με απορροφήσιμη βίδα σε μεγέθη διαμέτρου από 7 έως 12 χιλ.  τουλάχιστον.   Η βίδα να είναι 
απορροφήσιμη αλλά να έχει σύσταση που να της χαρίζει και ισχυρή μηχανική αντοχή.
+ Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το σύστημα για να λειτουργήσει.
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+ Αγκράφα τιτάνιου για κνημιαία καθήλωση σε τουλάχιστον 3 μεγέθη
Σημ. Να υπάρχει και να προσφερθεί κουμπί τιτάνιου ασφάλειας (Σε μεγάλο μέγεθος) σε αντίστοιχες λούπες ή ισοδύναμο.

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

Τύπος 2

Προσθιος–οπίσθιος χιαστός

Α)    Κνημιαία καθήλωση με απορροφήσιμη βίδα σε μεγέθη διαμέτρου από 7 έως 12 χιλ. τουλάχιστον.  Η βίδα να 
είναι απορροφήσιμη αλλά να έχει σύσταση που να της χαρίζει και ισχυρή μηχανική αντοχή.
+ Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το σύστημα για να λειτουργήσει.
+ Αγκράφα τιτάνιου για κνημιαία καθήλωση σε τουλάχιστον 3 μεγέθη

Σημ.  Να  υπάρχει  και  να  προσφερθεί  κουμπί  τιτάνιου  ασφάλειας  (Σε  μεγάλο  μέγεθος)  σε  αντίστοιχες  λούπες  ή 
ισοδύναμο.

Β) Μηριαία καθήλωση με κουμπί τιτάνιου με προμετρημένη λούπα σε  μεγέθη από 15 έως 35 χιλ. τουλάχιστον, το 
κουμπί να διαθέτει μόνο ράμμα έλξης και σχεδίαση αυτομάτου κλειδώματος στον έξω φλοιό του γόνατος.
 +Απορροφήσιμη βίδα σε μεγέθη διαμέτρου από 7 έως 12 χιλ. τουλάχιστον.  Η βίδα να είναι απορροφήσιμη αλλά 
να έχει σύσταση που να της χαρίζει και ισχυρή μηχανική αντοχή. + Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το  
σύστημα για να λειτουργήσει.
+ Αγκράφα τιτάνιου για κνημιαία καθήλωση σε τουλάχιστον 3 μεγέθη
Σημ. Να υπάρχει και να προσφερθεί κουμπί τιτάνιου ασφάλειας (Σε μεγάλο μέγεθος) σε αντίστοιχες λούπες ή 
ισοδύναμο.

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

Γ) Μηριαία καθήλωση με κουμπί τιτάνιου με εκτεινόμενη λούπα  που το μήκος της διαμορφώνεται  κατά την 
διάρκεια  του χειρουργείου.Προσφέρονταςέτσι  την  δυνατότητα για πλήρη επαφή του μοσχεύματος  στο μηριαίο 
κανάλι και την δεινότητα για επιπλέον άσκηση τάσης και μετά την κνημιαία καθήλωση 
+απορροφήσιμη βίδα σε μεγέθη διαμέτρου από 7 έως 12 χιλ. τουλάχιστον.  Η βίδα να είναι απορροφήσιμη αλλά να 
έχει  σύσταση  που  να  της  χαρίζει  και  ισχυρή  μηχανική  αντοχή.  Η  μηχανική  της  απώλεια  στήριξης  να  μην  
υπερβαίνει το 20% για τα πρώτες 6 εβδομάδες. Επίσης η βίδα να διαθέτει σχεδίαση ατραυματική (Blunt) ώστε να 
μην κόβει ή περιστρέφει το μόσχευμα.
+ Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το σύστημα για να λειτουργήσει.
+ Αγκράφα τιτάνιου για κνημιαία καθήλωση σε τουλάχιστον 3 μεγέθη
Σημ. Να υπάρχει και να προσφερθεί κουμπί τιτάνιου ασφάλειας (Σε μεγάλο μέγεθος) σε αντίστοιχες λούπες ή 
ισοδύναμο.

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

Δ) Μηριαία καθήλωση με κουμπί τιτάνιου με εκτεινόμενη λούπα  που το μήκος της διαμορφώνεται  κατά την 
διάρκεια του χειρουργείου. Προσφέροντας έτσι την δυνατότητα για πλήρη επαφή του μοσχεύματος στο μηριαίο 
κανάλι και την δεινότητα για επιπλέον άσκηση τάσης και μετά την κνημιαία καθήλωση 
+Σύστημα  κνημιαία  καθήλωσης  ισχίου  και  ημιτενοντώδους  από  peekσε  μορφή  Βίδας  +  Ουπα  για  απολύτως 
σταθερή καθήλωση του μοσχεύματος  με προσκόλληση του εκατέρωθεν στο κνημιαίο κανάλι   χωρίς να δεχτεί 
στροφική καταπόνηση από το βίδωμα. Σε τουλάχιστον 3 μεγέθη.
+ Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το σύστημα για να λειτουργήσει.
+ Αγκράφα τιτάνιου για κνημιαία καθήλωση σε τουλάχιστον 3 μεγέθη
Σημ. Να υπάρχει και να προσφερθεί κουμπί τιτάνιου ασφάλειας (Σε μεγάλο μέγεθος) σε αντίστοιχες λούπες ή 
ισοδύναμο.

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα
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         Ε) Μηριαία με διατεινόμενο σύστημα μηριαίας ενδοκαναλικής  καθήλωσης ισχίου και  
           ημιτενοντώδους από peek, που να μην βασίζεται για την καθήλωση στον πρόσθιο 
           μηριαίο φλοιό. Σε τουλάχιστον 2 μεγέθη.

+Σύστημα  κνημιαία  καθήλωσης  ισχίου  και  ημιτενοντώδους  από  peekσε  μορφή  Βίδας  +  Ουπα  για  απολύτως 
σταθερή καθήλωση του μοσχεύματος  με προσκόλληση του εκατέρωθεν στο κνημιαίο κανάλι   χωρίς να δεχτεί 
στροφική καταπόνηση από το βίδωμα. Σε τουλάχιστον 3 μεγέθη.
+ Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το σύστημα για να λειτουργήσει.
+ Αγκράφα τιτάνιου για κνημιαία καθήλωση σε τουλάχιστον 3 μεγέθη

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

ΣΤ) Μηριαία καθήλωση Οστικού τεμαχίου (Επιγονατιδικού ή Τετρακέφαλου) με κουμπί τιτάνιου ειδικά φτιαγμένο 
για καθήλωση οστικών τεμαχίων σε οστικά τούνελ, με εκτεινόμενη λούπα  που το μήκος της διαμορφώνεται κατά 
την  διάρκεια  του  χειρουργείου.  Προσφέροντας  έτσι  την  δυνατότητα  για  πλήρη  επαφή  του  μοσχεύματος  στο 
μηριαίο κανάλι και την δεινότητα για επιπλέον άσκηση τάσης και μετά την κνημιαία καθήλωση καθώς και για 
απολυτή προσαρμογή του οστικού τεμαχίου στην επιφάνεια του κνημιαίου τούνελ.
Βίδα από peekγια καθήλωση οστικών τεμαχίων στην κνήμη αλλά και στον μηρό σε διαμέτρους από 7 ως 12 χιλ  
τουλάχιστον. Η τοποθέτηση της να γίνεται χωρίς σπειρότομο
+ Σετ οδηγών και φρεζών που απαιτείται από το σύστημα για να λειτουργήσει.
Σημ. Να υπάρχει και να προσφερθεί κουμπί τιτάνιου ασφάλειας (Σε μεγάλο μέγεθος) σε αντίστοιχες λούπες ή 
ισοδύναμο.

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα
Ζ)  Συστήμα  συρραφής  ιστών  για  συρραφή  του  μοσχεύματος  με  ενιαία  ισχυρή συνεχή  λούπα  και  
ευθεία βελόνα , για ιδανική και ομοιόμορφα κατανεμημένη ραφή των μοσχευμάτων 

Η)  Συνθετικά  μοσχεύματα  για  αντικατάσταση  ή  ενίσχυση  συνδέσμων  όπως  οι  ACL,  PCL,  πλάγιοι 
γόνατος κ.α.) από πολυεστέρα  

Καθηλώσεις  ώμου

Α) Αστάθεια – συρραφή   επιχείλιου χονδρου  

Αρθροσκοπικές κάνουλες σε 3 τουλάχιστον διαμετρήματα σε έκδοση εύκαμπτη και μη.

+Διαπεραστές ραμμάτων ανατομικοί 

+ Ισχυρά Ράμματα

+ Άγκυρες για καθήλωση επιχείλιου χονδρού (διαμέτρου < 3 χιλ.) με ευθεία και κυρτή φρέζα. Τύπου 
softanchor (χωρίς σώμα / Άγκυρα μόνο ραμμάτων) ή ισοδύναμες. 

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

Β) Συρραφή στροφικού πέταλου.
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Αρθροσκοπικές κάνουλες σε 3 τουλάχιστον διαμετρήματα σε έκδοση εύκαμπτη και μη.

+Διαπεραστές ραμμάτων ανατομικοί. Να υπάρχει διαπερατής που να συλλαμβάνει και να επιστρέφει 
το ράμμα μόλις διαπεράσει τον ιστό (Σε ένα χρόνο και από την ιδία αρθροσκοπική πόρτα). 

+ Ισχυρά Ράμματα

+ Άγκυρες Peekβιδωτές όχι κάτω από 5 χιλ και όχι πάνω από 7.0 χιλ (οι εκδόσεις ασφάλειας) διάμετρο. 
Να υπάρχει και έκδοση knotless. Να διατείνονται με ράμματα με βελόνες και χωρίς.

+ Άγκυρες τιτάνιου βιδωτές όχι κάτω από 5 χιλ και όχι πάνω από 7.0 χιλ (οι εκδόσεις ασφάλειας) 
διάμετρο. Να διατείνονται με ράμματα με βελόνες και χωρίς.

+ Άγκυρες ραμμάτων (softanchors) κατάλληλες για καθήλωση στροφικού πέταλουή ισοδύναμες. 

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

Γ) Καθήλωση μακράς κεφαλής δικέφαλου.
 Άγκυρες Τενοντόδεσης Peek βιδωτές από 5 χιλ ως 9 χιλ διάμετροτουλάχιστον ,knotless. ή ισοδύναμες. 

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα

Συστήματα  καθήλωσης    συνδέσμων με κουμπί

Σύστημα καθήλωσης συνδέσμων και τενόντων με κουμπί  από τιτάνιου και εκτεινόμενου διεγχειρητικά 
μήκους λούπας ,στο σύστημα να περιλαμβάνεται και οποιαδήποτε άλλο εργαλείο είναι απαραίτητο 
(όπως φρέζες , δερμογραφία κ.α.)

Να προσφερθεί συνολική τιμή ως σύστημα
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