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1
ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 

ΧΙΑΣΤΟΥ (posteriorstabilized)
1.1 Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 7 μεγέθη για δεξί και 7 

για αριστερό γόνατο, και κνημιαία πρόθεση αναλόγων μεγεθών συμβατή για 

χρήση με τη προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό 

τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου χαμηλής τριβής, διαθέσιμο σε τουλάχιστον 5 

ύψη. Να παρέχονται αξιόπιστα κοπτικά μπαταρίας και εργαλεία για minimal 

(μικρή) προσπέλαση.

334120-1 33.4.120 1.132,00 80 1.010,00 80.800,00 10.504,00 91.304,00

1.2 Αντικατάσταση επιγονατίδας (κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, με τρείς 

στειλεούς στερέωσης από πολυαιθυλένιο, σε τρείς τουλάχιστον διαμέτρους 

επιγονατίδας). H επιγονατίδα να είναι συμβατή με το είδος 1.1
33568-1 33.5.68 50,00 30 50,00 1.500,00 195,00 1.695,00

1.3 Στειλεός κνήμης για χρήση με τσιμέντο. Να είναι συμβατός με το είδος 1.1
33565-1 33.5.65 250,00 10 250,00 2.500,00 325,00 2.825,00

2 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΣΤΡΟΦΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟY ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (Posterior 

stabilized)
2.1 Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 6 μεγέθη για δεξί και 6 

για αριστερό γόνατο και κνημιαία πρόθεση, αναλόγων μεγεθών συμβατή για 

χρήση με τη προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό 

τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου με post, με στροφική κίνηση, διαθέσιμο 

ανάλογα με τις μηριαίες προθέσεις, σε τουλάχιστον 4 ύψη. Να παρέχονται 

αξιόπιστα κοπτικά και εργαλεία για minimal (μικρή) προσπέλαση.

334126-2 33.4.126 1.059,00 45 1.006,00 45.270,00 5.885,10 51.155,10

2.2 Αντικατάσταση επιγονατίδας (με στρογγυλό ή οβάλ ένθετο, κατασκευασμένη 

από πολυαιθυλένιο, με τρείς στειλεούς στερέωσης από πολυαιθυλένιο, σε τρείς 

τουλάχιστον διαμέτρους επιγονατίδας). Να είναι συμβατή με το είδος 2.1
33568-2 33.5.68 50,00 20 50,00 1.000,00 130,00 1.130,00

3 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ,  ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 

ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ΤΥΠΟΥ MEDIAL PIVOT
3.1 Σύστημα Ολικής Αρθροπλαστικής γόνατος, τύπου Medial Pivot ή ισοδύναμου. 

Μηριαία πρόθεση ανατομική διαθέσιμη σε τουλάχιστον 6 μεγέθη για δεξί και 6 

για αριστερό γόνατο, και κνημιαία πρόθεση αναλόγων μεγεθών συμβατή για 

χρήση με τη προσφερόμενη μηριαία πρόθεση, κατάλληλη για χρήση με ακρυλικό 

τσιμέντο. Ένθετο πολυαιθυλενίου χαμηλής τριβής, διαθέσιμο σε τουλάχιστον 4 

ύψη. Να παρέχονται αξιόπιστα κοπτικά μπαταρίας και εργαλεία για minimal 

(μικρή) προσπέλαση.

334120-3 33.4.120 1.132,00 15 1.132,00 16.980,00 2.207,40 19.187,40

3.2 Αντικατάσταση επιγονατίδας (κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, με τρείς 

στειλεούς στερέωσης από πολυαιθυλένιο, σε τρείς τουλάχιστον διαμέτρους 

επιγονατίδας). Να είναι συμβατή με το είδος 3.1

33568-3 33.5.68 50,00 5 50,00 250,00 32,50 282,50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

Σελίδα 1



4 ΗΜΙΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΜΕΝΤΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Στειλεός μηριαίου με συνδεόμενη κεφαλή, με ή χωρίς επικεντρωτές για χρήση με 

τσιμέντο σε 5 τουλάχιστον μεγέθη, σε 2 τουλάχιστον offset, με κολάρο ή χωρίς, 

κεφαλή διπλής κίνησης σε διάφορα μεγέθη (τουλάχιστον από 42 έως 58 ανά 1 

έως 2 χιλιοστά) και κατάλληλα μεταλλικά κεφαλάκια σε 5 τουλάχιστον μήκη 

αυχένα. Να παρέχεται πλήρες set εργαλείων minimal προσπέλασης για άμεση 

πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση. Να υπάρχει service Σάββατο, Κυριακή και 

αργίες και δυνατότητα μόνιμης παραμονής στο νοσοκομείο δύο πλήρων set 

ημιαρθροπλαστικής.

33218-4 33.2.18 498,00 70 466,60 32.662,00 4.246,06 36.908,06

5 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

5.1 Στειλεός μηριαίου από κράμα τιτανίου με συνδεόμενη κεφαλή, με κεντρική 

επίστρωση πορώδους ή ισοδύναμη, σφηνοειδούς μορφής για χρήση χωρίς 

τσιμέντο, διαθέσιμος σε τουλάχιστον 8 μεγέθη και 2 τουλάχιστον offset ανά 

μέγεθος.

Κεφαλές μεταλλικές 22mm σε 2 τουλάχιστον μήκη αυχένα, 28-32-36mm σε 5 

τουλάχιστον μήκη αυχένα.

Κοτυλιαίο εμφύτευμα  ημισφαιρικό από κράμα  τιτανίου με κατάλληλη πορώδη 

ή ισοδύναμη επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο, στερεούμενο με ενσφήνωση 

και δυνατότητα αρχικής συμπληρωματικής στήριξης με κοχλίες σε διάφορα 

μεγέθη.

Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και να 

διατίθεται με και χωρίς γείσο για αποφυγή πρόσκρουσης. (ελάχιστη εξωτερική 

διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 

36mm είναι επιθυμητή). Να παρέχεται πλήρες set εργαλείων minimal 

προσπέλασης κοπτικά και γλύφανα μπαταρίας για άμεση πρόσθια και οπίσθια 

προσπέλαση.

334137-5 33.4.137 890,00 30 879,00 26.370,00 3.428,10 29.798,10

5.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης, συμβατές με το είδος 5.1
33562-5 33.5.62 19,40 70 19,40 1.358,00 176,54 1.534,54

6 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Σελίδα 2



6.1 Στειλεός μηριαίου με συνδεόμενη κεφαλή (modular), διπλή επεξεργασία, από 

κράμα τιτανίου και πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη για χρήση χωρίς τσιμέντο, 

διαθέσιμος σε τουλάχιστον 8 μεγέθη και 2 οffset ανά μέγεθος

Κεφαλές μεταλλικές 22mm σε 2 τουλάχιστον μήκη αυχένα, 28-32-36mm σε 5 

τουλάχιστον μήκη αυχένα.

Κοτυλιαίο εμφύτευμα  ημισφαιρικό από κράμα  τιτανίου με κατάλληλη πορώδη 

ή ισοδύναμη επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο, στερεούμενο με ενσφήνωση 

και δυνατότητα αρχικής συμπληρωματικής στήριξης με κοχλίες σε διάφορα 

μεγέθη.

Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και να 

διατίθεται με και χωρίς γείσο για αποφυγή πρόσκρουσης. (ελάχιστη εξωτερική 

διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 

36mm είναι επιθυμητή).

Να παρέχεται πλήρες set εργαλείων minimal προσπέλασης για άμεση πρόσθια 

και οπίσθια προσπέλαση.

334137-6 33.4.137 890,00 20 879,00 17.580,00 2.285,40 19.865,40

6.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης, συμβατές με το είδος 6.1
33562-6 33.5.62 19,40 40 19,40 776,00 100,88 876,88

7 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΥΒΡΙΔΙΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ. 

7.1 Στειλεός μηριαίου με συνδεόμενη κεφαλή, με ή χωρίς επικεντρωτήρες για χρήση 

με τσιμέντο, με ή χωρίς κολάρο, διαθέσιμος σε τουλάχιστον 5 μεγέθη και 2 

τουλάχιστον offset ανά μέγεθος.

Κεφαλές μεταλλικές  22mm σε 2 τουλάχιστον μήκη αυχένα, 28, 32, 36mm σε 

τουλάχιστον 5 μήκη αυχένα.

Κοτυλιαίο εμφύτευμα με κατάλληλη πορώδη ή ισοδύναμη επικάλυψη για χρήση 

χωρίς τσιμέντο, που να στερεώνεται με ενσφήνωση και να έχει δυνατότητα 

συμπληρωματικής στήριξης με κοχλίες σε διάφορα μεγέθη.

Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και να 

διατίθεται με και χωρίς γείσο για αποφυγή πρόσκρουσης. (ελάχιστη εξωτερική 

διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 

36mm είναι επιθυμητή). Να παρέχονται κοπτικά και γλύφανα μπαταρίας πλήρες 

set εργαλείων minimal προσπέλασης για άμεση πρόσθια και οπίσθια 

προσπέλαση.

334139-7 33.4.139 1.086,60 10 974,00 9.740,00 1.266,20 11.006,20

7.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης, συμβατές με το είδος 7.1
33562-7 33.5.62 19,40 20 19,40 388,00 50,44 438,44

8 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

Σελίδα 3



8.1 Στειλεός μηριαίου: από κράμα τιτανίου,  σφηνοειδής σε 3 διαστάσεις με 

κεντρική επίστρωση  πορώδους.  Να διατίθεται σε  τουλάχιστον 8 μεγέθη και 2 

τουλάχιστον offset ανά μέγεθος. 

Κοτυλιαίο εμφύτευμα ημισφαιρικό από κράμα τιτανίου, με πορώδη ή ισοδύναμη 

επικάλυψη που να μπορεί να δέχεται επιπλέον στήριξη με κοχλίες.

Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και γείσο, 

εσωτερικής διαμέτρου έως και 36mm. (ελάχιστη εξωτερική διάμετρος 

κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 36mm είναι 

επιθυμητή)

Κεραμικές κεφαλές τύπου DELTA ή ισοδύναμες,  αντιστοίχου μεγέθους με τα 

προσφερόμενα πολυαιθυλένια.

Να παρέχονται κοπτικά και γλύφανα μπαταρίας πλήρες set εργαλείων minimal 

προσπέλασης για άμεση πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση.

334138-8 33.4.138 1.030,00 70 1.000,00 70.000,00 9.100,00 79.100,00

8.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης, συμβατές με το είδος 8.1
33562-8 33.5.62 19,40 40 19,40 776,00 100,88 876,88

9 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

9.1 Στειλεός μηριαίου με συνδεόμενη κεφαλή, διπλή επεξεργασία, από κράμα 

τιτανίου και πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη και κωνική απόληξη για χρήση 

χωρίς τσιμέντο, διαθέσιμος σε τουλάχιστον 8 μεγέθη και 2 οffset ανά μέγεθος

Κοτυλιαίο εμφύτευμα ημισφαιρικό από κράμα τιτανίου, με πορώδη ή ισοδύναμη 

επικάλυψη που να μπορεί να δέχεται επιπλέον στήριξη με κοχλίες.

Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και γείσο, 

εσωτερικής διαμέτρου έως και 36mm. (ελάχιστη εξωτερική διάμετρος 

κοτυλιαίου εμφυτεύματος 52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 36mm είναι 

επιθυμητή)

Κεραμικές κεφαλές τύπου DELTA ή ισοδύναμες,  αντιστοίχου μεγέθουςμε τα 

προσφερόμενα πολυαιθυλένια.

Να παρέχονται κοπτικά και γλύφανα μπαταρίας  πλήρες set εργαλείων minimal 

προσπέλασης για άμεση πρόσθια και οπίσθια προσπέλαση.

334138-9 33.4.138 1.030,00 20 1.000,00 20.000,00 2.600,00 22.600,00

9.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης, συμβατές με το είδος 9.1
33562-9 33.5.62 19,40 12 19,40 232,80 30,26 263,06

10 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ (ΕΠΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑΣ) ΧΩΡΙΣ 

ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΤΥΠΟΥ WAGNER ΚΑΙ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

10.1 Κοτυλιαίο εμφύτευμα  ημισφαιρικό από κράμα  τιτανίου με διάμετρο από 40 

mm με κατάλληλη πορώδη ή ισοδύναμη επικάλυψη για χρήση χωρίς τσιμέντο, 

στερεούμενο με ενσφήνωση και δυνατότητα αρχικής συμπληρωματικής στήριξης 

με κοχλίες σε διάφορα μεγέθη.

3355-10 33.5.5 350,00 5 350,00 1.750,00 227,50 1.977,50

10.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκτάτηση της κοτύλης. Συμβατές με το είδος 10.1
33562-10 33.5.62 19,40 15 19,40 291,00 37,83 328,83

10.3 Ένθετα κεραμικά DELTA ή ισοδύναμα, με εξωτερική διάμετρο από 44 mm, 

συμβατά με το είδος 10.1
4086-10 40.8.6 423,00 2 423,00 846,00 109,98 955,98
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10.4 Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και γείσο, 

εσωτερικής διαμέτρου από 22 mm. Συμβατό με το είδος 10.1

33521-10 33.5.21 250,00 3 250,00 750,00 97,50 847,50

10.5 Μηριαίος στειλεός τύπου Wagner από τιτάνιο μικρού μήκους σε όλα τα μεγέθη, 

με τα κατάλληλα δοκιμαστικά
33558-10 33.5.58 1.248,00 5 1.248,00 6.240,00 811,20 7.051,20

10.6 Κεραμική κεφαλή τύπου DELTA ή ισοδύναμη με απαραίτητη διαθεσιμότητα 

εσωτερικής μεταλλικής επίστρωσης, εάν αυτό ζητηθεί, σε διαμέτρους 28-32-36 

χιλιοστά σε πολλαπλά μήκη με κώνο 12-14. Να είναι συμβατή με τα είδη 10.3 και 

10.4

3353-10 33.5.3 341,00 3 341,00 1.023,00 132,99 1.155,99

10.7 Μεταλλική κεφαλή από CoCr σε διαμέτρους 22-28-32-36 χιλιοστά σε πολλαπλά 

μήκη με κώνο 12-14
33522-10 33.5.22 79,00 2 79,00 158,00 20,54 178,54

11 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ CERAMIC on CERAMIC ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

11.1 Στειλεός μηριαίου από κράμα τιτανίου, με συνδεόμενη κεφαλή, σφηνοειδής σε 3 

διαστάσεις με κεντρική επίστρωση πορώδους.  Να διατίθεται σε  τουλάχιστον 8 

μεγέθη και 2 τουλάχιστον offset ανά μέγεθος.

Κοτυλιαίο εμφύτευμα  ημισφαιρικό με κατάλληλη πορώδη ή ισοδύναμη 

επικάλυψη που να στερεώνεται με ενσφήνωση και να έχει τη δυνατότητα 

αρχικής συμπληρωματικής στήριξης με κοχλίες σε διάφορα μεγέθη.

Ένθετα κεραμικά DELTA ή ισοδύναμα, προσαρμοζόμενα στις προσφερόμενες 

κοτύλες και κεφαλές(ελάχιστη εξωτερική διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 

52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 36mm είναι επιθυμητή).

Κεφαλές κεραμικές DELTA αντιστοίχου μεγέθους με τα κεραμικά ένθετα.

Να παρέχεται πλήρες set εργαλείων minimal προσπέλασης για άμεση πρόσθια 

και οπίσθια προσπέλαση.

34143-11 3.4.143 1.166,00 20 1.100,00 22.000,00 2.860,00 24.860,00

11.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης. Συμβατές με το είδος 11.1
33562-11 33.5.62 19,40 10 19,40 194,00 25,22 219,22

12 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ CERAMIC on CERAMIC ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ

12.1 Στειλεός μηριαίου με συνδεόμενη κεφαλή, διπλή επεξεργασία, από κράμα 

τιτανίου και πλήρη επικάλυψη υδροξυαπατίτη για χρήση χωρίς τσιμέντο, 

διαθέσιμος σε τουλάχιστον 8 μεγέθη και 2 οffset ανά μέγεθος

Κοτυλιαίο εμφύτευμα  ημισφαιρικό με κατάλληλη πορώδη ή ισοδύναμη 

επικάλυψη που να στερεώνεται με ενσφήνωση και να έχει τη δυνατότητα 

αρχικής συμπληρωματικής στήριξης με κοχλίες σε διάφορα μεγέθη.

Ένθετα κεραμικά DELTAή ισοδύναμα, προσαρμοζόμενα στις προσφερόμενες 

κοτύλες και κεφαλές(ελάχιστη εξωτερική διάμετρος κοτυλιαίου εμφυτεύματος 

52mm συνδυαζόμενη με τη κεφαλή των 36mm είναι επιθυμητή)

Κεφαλές κεραμικές DELTA αντιστοίχου μεγέθους με τα κεραμικά ένθετα.

Να παρέχεται πλήρες set εργαλείων minimal προσπέλασης για άμεση πρόσθια 

και οπίσθια προσπέλαση.

334143-12 33.4.143 1.166,00 10 1.100,00 11.000,00 1.430,00 12.430,00

12.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης. Συμβατές με το είδος 12.1
33562-12 33.5.62 19,40 5 19,40 97,00 12,61 109,61

13 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΙΟΥ CERAMIC on CERAMIC ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΕ 

ΜΗΡΙΑΙΟ ΣΤΕΙΛΕΟ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
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13.1 Στειλεός μηριαίου ανατομικός ή ευθύς μικρού μήκους με συνδεόμενη κεφαλή, 

με διπλή επεξεργασία ή επίστρωση ή επικάλυψη ή οιοδήποτε συνδυασμό αυτών 

για χρήση χωρίς τσιμέντο διαθέσιμος σε 8 τουλάχιστον μεγέθη και 2 

τουλάχιστον offset ανά μέγεθος. Κυπέλιο με κατάλληλη επεξεργασία ή 

επικάλυψη ή επίστρωση ή οιονδήποτε συνδυασμό αυτών για χρήση χωρίς 

τσιμέντο στερεούμενο με ενσφήνωση και δυνατότητα συμπληρωματικής 

στήριξης με βίδες σε διάφορα μεγέθη. Κεφαλές κεραμικές Delta 28, 32, 36 mm 

σε τουλάχιστον 3 μήκη αυχένα. Ένθετο κεραμικό DELTA για όλα τα μεγέθη 

κεφαλής και κυπελίου που προσφέρονται.

Να παρέχεται πλήρες set εργαλείων minimal προσπέλασης για άμεση πρόσθια 

και οπίσθια προσπέλαση.

334148-13 33.4.148 1.980,00 2 1.980,00 3.960,00 514,80 4.474,80

13.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης. Συμβατές με το είδος 13.1
33562-13 33.5.62 19,40 6 19,40 116,40 15,13 131,53

14 ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΑ ΗΛΟ ΚΑΙ 

ΠΛΑΚΑ, ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ

Να υπάρχει service Σάββατο, Κυριακή και αργίες και δυνατότητα μόνιμης 

παραμονής στο νοσοκομείο δύο πλήρων set.

0,00 0,00 0,00

14.1
Ολισθαίνων ήλος ισχίου τύπου Richards (διαφόρων  μηκών) με πλάκα 2 ή 3 

οπών (να παρέχονται απαραίτητα και οι δύο επιλογές), διαφόρων γωνιών, 

τουλάχιστον 125, 130 και 135 μοιρών, και βίδα συμπίεσης του ήλου για 

διατροχαντήρια κατάγματα ισχίου (όλο το set) από ανοξείδωτο χάλυβα. 
3561-14 35.6.1 151,68 25 145,00 3.625,00 471,25 4.096,25

14.2 Εάν χρησιμοποιηθεί πλάκα περισσοτέρων οπών, επιπλέον χρέωση για κάθε οπή 

πέραν των τριών (να διατίθενται πλάκες έως και 14 οπές) 
3562-14 35.6.2 6,37 6 6,00 36,00 4,68 40,68

14.3 Οδηγός για τον ολισθαίνοντα ήλο 

3565-14 35.6.5 6,37 5 6,00 30,00 7,20 37,20

14.4 Βίδες φλοιού, τύπου Α.Ο ή ισοδύναμες, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 4,5mm 

αυτοκόπτουσες ή μη, σε μήκη που μπορεί να κυμαίνονται από 14 έως 110mm 

περίπου, από ανοξείδωτο χάλυβα, συμβατές με το είδος 14.1                                                                                                  4023-14 40.2.3 7,06 100 6,80 680,00 88,40 768,40

15 ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΜΗΡΙΑΙΟΥ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΕ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΟ 

ΗΛΟ, ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ

Να υπάρχει service Σάββατο, Κυριακή και αργίες και δυνατότητα μόνιμης 

παραμονής στο νοσοκομείο δύο πλήρων set.
15.1 Ενδομυελικός ήλος με τουλάχιστον 2 γωνίες αυχένα και ελάχιστη διάμετρο 

10mm, με κοχλίες ασφάλισης κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων 

καταγμάτων κοντός από κράμα τιτανίου
40760-15 40.7.60 505,00 90 500,00 45.000,00 5.850,00 50.850,00

15.2 Ενδομυελικός ήλος  με ελάχιστη διάμετρο 10mm,  με κοχλίες ασφάλισης 

κεντρικού μηριαίου περιτροχαντηρίων καταγμάτων ανατομικός από κράμα Ti 

μακρύς από το ελάχιστον 300- τουλάχιστον 450 εκατοστά 
40761-15 40.7.61 546,15 25 545,00 13.625,00 1.771,25 15.396,25
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15.3 Οδηγός βελόνας με ελαία και χωρίς ή Kirschner συμβατός με τα είδη 15.1 και 

15.2
40529-15 40.5.29 21,45 100 22,00 2.200,00 528,00 2.728,00

15.4 Βίδες ήλων τιτανίου συμβατές με τα είδη 15.1 και 15.2
40755-15 40.7.55 29,10 140 25,00 3.500,00 455,00 3.955,00

16 ΚΟΧΛΙΩΣΗ ΥΠΟΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΠΟ TITANIO , ΣΕΤ ΠΛΗΡΕΣ

16.1 Βίδες με αυλό, τύπου Α.Ο με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου από  6,0mm σε μήκη 

που μπορεί να κυμαίνονται από 30 έως 130mm περίπου με μακρύ σπείραμα από 

τιτάνιο . 35323-16 35.3.23 170,00 18 127,00 2.286,00 297,18 2.583,18

16.2 Οδηγοί συμβατοί με το είδος 16.1 40529-16 40.5.29 21,45 9 21,95 197,55 47,41 244,96

16.3 Αντίστοιχες ροδέλες συμβατές με το είδος 16.1                                                                                                                                                       
40525-16 40.5.25 83,37 15 8,15 122,25 15,89 138,14

17 ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ   

Όλα τα υποείδη πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους. Για απλές 

αρθροσκοπήσεις χρησιμοποιούνται μόνο τα υποείδη 17.1, 17.2, 17.3 (ένα 

τεμάχιο έκαστο). Για τις επεμβάσεις συνδεσμοπλαστικής χιαστού 

χρησιμοποιούνται επιπλέον τα υποείδη 17.4 (1 τμχ), 17.5 (3 τμχ), 17.6 (1 ή 2 τμχ), 

17.6 (1 ή 0 τμχ), 17.7 (3 τμχ), 17.8 (1 ή 2 τμχ).
17.1 Αναλώσιμα συσκευών σταθερής ενδαρθρικής πίεσης (αντλία)

40894-17 40.8.94 59,00 30 50,00 1.500,00 360,00 1.860,00

17.2 Ηλεκτρόδια εξάχνωσης-συρρίκνωσης ιστών, διαφόρων γωνιών και διαμέτρων με 

αναρρόφηση 40889-17 40.8.89 168,00 30 165,00 4.950,00 1.188,00 6.138,00

17.3 Αρθροσκοπικά γλύφανα μαλακών μορίων 40877-173 40.8.77 96,00 30 90,00 2.700,00 648,00 3.348,00

17.4 Αρθροσκοπικά γλύφανα οστικά 40877-174 40.8.77 96,00 15 106,00 1.590,00 381,60 1.971,60

17.5 Σετ βελόνες-οδηγοί βιδών
35217-17 35.2.17 115,00 45 40,00 1.800,00 432,00 2.232,00

17.6 Βίδες βιο-απορροφήσιμες
35327-17 35.3.27 188,00 20 188,00 3.760,00 488,80 4.248,80

17.6 Κουμπί καθήλωσης για πρόσθιο χιαστό 35333-17 35.3.33 375,00 15 375,00 5.625,00 731,25 6.356,25

17.7 Μη απορροφήσιμο ράμμα αρθροσκοπικής συρραφής                                                                                          
35339-17 35.3.39 15,80 45 15,80 711,00 92,43 803,43

17.8 Αγγράφες
3574-17 35.7.4 139,20 12 125,00 1.500,00 195,00 1.695,00

18 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΜΗΡΙΑΙΟΥ (Η προσφορά να 

περιέχει ένα ήλο, 4 βίδες και τον κατάλληλο οδηγό)
18.1 Ήλος ανατομικός σε διάφορα μεγέθη και διαμέτρους από κράμα τιτανίου, ώστε 

να αντιστοιχούν στο μηριαίο αυλό των ασθενών(τουλάχιστον 10). Να μπορεί να 

τοποθετηθεί με τη χρήση οδηγού. Να διατίθεται το κατάλληλο σκόπευτρο για τη 

τοποθέτηση κοχλιών κεντρικά και να υπάρχει η δυνατότητα περιφερικής 

ασφάλισης με βίδες.

40730-18 40.7.30 569,40 8 543,90 4.351,20 565,66 4.916,86

18.2 Βίδες ήλων τιτανίου συμβατές με το είδος 18.1 40755-18 40.7.55 29,10 32 29,10 931,20 121,06 1.052,26

18.3 Οδηγός με ελαία συμβατός με το είδος 18.1 408111-18 40.8.111 22,90 8 22,90 183,20 43,97 227,17

19 ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΔΙΑΦΥΣΗΣ ΚΝΗΜΗΣ (Η προσφορά να 

περιέχει έναν ήλο, 4 βίδες και τον κατάλληλο οδηγό)
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19.1 Ήλος σε διάφορα μεγέθη και διαμέτρους από κράμα τιτανίου, ώστε να 

αντιστοιχούν στο κνημιαίο αυλό του ασθενούς (τουλάχιστον 4). Να μπορεί να 

τοποθετηθεί με τη χρήση οδηγού. Να διατίθεται το κατάλληλο σκόπευτρο για τη 

τοποθέτηση πολλαπλών κοχλιών κεντρικά και να υπάρχει δυνατότητα 

περιφερικής ασφάλισης με βίδες

 40753-19  40.7.53 644,00 9 628,56 5.657,04 735,42 6.392,46

19.2 Βίδες ήλων τιτανίου συμβατές με το είδος 19.1 40755-19 40.7.55 29,10 36 29,10 1.047,60 136,19 1.183,79

19.3 Oδηγός με ελαία συμβατός με το είδος 19.1 408111-19 40.8.111 22,90 9 22,90 206,10 49,46 255,56

20 ΠΩΜΑ ΑΥΛΟΥ ΜΗΡΙΑΙΟΥ

Πώμα από πολυαιθυλένιο για τον αυλό του μηριαίου.
40818-20 40.8.18 18,00 100 18,00 1.800,00 234,00 2.034,00

21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ HOFMANN Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΕΣ. Γενική 

περιγραφή: σύστημα εξωτερικής οστεοσύνθεσης κατάλληλο για τα κατάγματα 

μηριαίου, κνήμης και λεκάνης,  με ανεξάρτητη τοποθέτηση βελονών, που να 

περιλαμβάνει πλαίσιο μονόπλευρης και αμφίπλευρης (λεκάνη) τοποθέτησης, το 

οποίο θα αποτελείται από ράβδους, συνδετικά ράβδων με ράβδο και συνδετικά 

ράβδων με βελόνες, βελόνες διάφυσης σε δύο διαμέτρους τουλάχιστον 6,5 και 

4,0 mm.

21.1 Εξωτερική οστεοσύνθεση μηριαίου τύπου Hofmann ή ισοδύναμη 35818-21 35.8.18 1.206,20 1 1.150,00 1.150,00 149,50 1.299,50

21.2 Εξωτερική οστεοσύνθεση κνήμης τύπου Hofmann ή ισοδύναμη 35827-21 35.8.27 1.360,91 1 1.260,00 1.260,00 163,80 1.423,80

21.3 Εξωτερική οστεοσύνθεση για οστά λεκάνης, με σύστημα τμηματικό (modular) με 

ράβδους 11 mm,  από συνθετικό υλικό (carbon fiber), και μεταλλικές από S.S., με 

κεφαλές σύνδεσης βελονών με δυνατότητα πλήρους περιστροφής 360ο όπως 

και γωνίωσης, καθώς και κεφαλές σύνδεσης ράβδων με ίδιες δυνατότητες 

γωνίωσης και περιστροφής.   

Η σύσφιξη των βελονών και ράβδων  γίνεται από δύο ανεξάρτητες βίδες – 

παξιμάδια σε κάθε κεφαλή.

Μπορούν να συνδεθούν  με δακτυλίους τύπου ILIZAROV ώστε να μπορούν να 

εφαρμοστούν  σαν υβρίδιο. 

Οι βελόνες  είναι αυτοκόπτουσες και αυτοτρυπανούμενες, παράλληλου 

σπειράματος και με συνδετικό τύπου Α.Ο.

35830-21 35.8.30 3.710,00 1 3.197,00 3.197,00 415,61 3.612,61

21.4 Συμβατές βελόνες εξωτερικής οστεοσύνθεσης σε διάφορες διαστάσεις και 

τύπους
3511-21 35.1.1 34,00 20 30,00 600,00 78,00 678,00

22 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΟΝΑΤΟΣ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ 

ΤΥΠΟΥ (hinged-μεντεσέ), στροφικού τύπου κατάλληλη για χρήση με τσιμέντο 

υβριδικά (Όλα τα υποείδη πρέπει να είναι μεταξύ τους συμβατά)

22.1 Αντικατάσταση μηριαίου τμήματος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος με 

προεπικάλυψη ακρυλικού τσιμέντου
33529-22 33.5.29 984,00 20 984,00 19.680,00 2.558,40 22.238,40

22.2 Αντικατάσταση πολυαιθυλενίου posterior stabilizer 33535-22 33.5.35 292,00 20 292,00 5.840,00 759,20 6.599,20

22.3 Αντικατάσταση κνημιαίου τμήματος ολικής αρθροπλαστικής γόνατος 33525-22 33.5.25 668,00 20 668,00 13.360,00 1.736,80 15.096,80

22.4 Αντικατάσταση επιγονατίδας (κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, με τρείς 

στειλεούς στερέωσης από πολυαιθυλένιο, σε τρείς τουλάχιστον διαμέτρους 

επιγονατίδας)

22568-22 33.5.68 50,00 5 50,00 250,00 32,50 282,50

22.5 Στειλεοί (προεκτάσεις) με δυνατότητα απόκλισης (offset) στο μηρό και στη κνήμη 

για χρήση υβριδικά (με ή χωρίς τσιμέντο)
33565-22 33.5.65 250,00 40 250,00 10.000,00 1.300,00 11.300,00

22.6 Προσθήκες μηριαίας και κνημιαίας πρόθεσης 33566-22 33.5.66 249,00 25 255,00 6.375,00 828,75 7.203,75

23 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΙΟΥ (Όλα τα υποείδη πρέπει να 

είναι συμβατά μεταξύ τους)

Σελίδα 8



23.1 Κοτύλη από ταντάλιο ή ισοδύναμο κατάλληλη για αναθεώρηση με πολλαπλές 

οπές (multihole) και σε πολύ μεγάλα μεγέθη (70 χιλιοστά) με τα κατάλληλα 

δοκιμαστικά με τεκμηρίωση μακροχρόνιας βιωσιμότητας σε αναγνωρισμένα 

διεθνή περιοδικά του εξωτερικού.

33556-23 33.5.56 1.238,00 20 1.238,00 24.760,00 3.218,80 27.978,80

23.2 Κλωβοί τιτανίου συμβατοί με την κοτύλη τανταλίου η  του ισοδύναμου αυτής . 
33576-232 33.5.76 1.521,00 5 1.501,00 7.505,00 975,65 8.480,65

23.3 Σφήνες τανταλίου ή ισοδύναμες (augments) 33576-233 33.5.76 1.521,00 10 1.501,00 15.010,00 1.951,30 16.961,30

23.4 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της κοτύλης 33562-23 33.5.62 19,40 150

23.5 Δακτύλιοι μεταλλικοί ενίσχυσης κοτύλης από τιτάνιο, τύπου Bursch-Schneider με 

τα κατάλληλα δοκιμαστικά
 33575-23  33.5.75 314,00 10 314,00 3.140,00 408,20 3.548,20

23.6 Ένθετο πολυαιθυλένιο για το είδος 98 με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή 

ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη. 

Να είναι κατάλληλο για όλα τα μεγέθη κοτυλιαίου εμφυτεύματος και όλες τις 

διαμέτρους κεφαλών που προσφέρονται,  να διατίθεται με και χωρίς γείσο. 

(ειδικότερα επιθυμητό να διατίθεται πολυαιθυλένιο με εσωτερική διάμετρο 36 

χιλιοστών για κοτυλιαία εμφυτεύματα εξωτερικής διαμέτρου από τουλάχιστον 

52 χιλιοστά και άνω).

33521-23 33.5.21 250,00 20 240,00 4.800,00 624,00 5.424,00

23.7 Κοτύλη απο πολυαιθυλένιο για στερέωση με τσιμέντο  με επεξεργασία υψηλής 

διακλάδωσης ή ισοδύναμης που να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε 

διάφορα μεγέθη για στερέωση με τσιμέντο (ειδικοτέρα επιθυμητό να διατίθεται 

πολυαιθυλένιο με εσωτερική διάμετρο 32 χιλιοστών για κοτυλιαία εμφυτεύματα  

εξωτερικής διαμέτρου από τουλάχιστον 46 χιλιοστά και άνω)

3351-23 33.5.1 190,00 10 190,00 1.900,00 247,00 2.147,00

23.8 Μηριαίος στειλεός τύπου Wagner από τιτάνιο από 190 έως 305 χιλιοστα μήκος 

σε όλα τα μεγέθη με δυνατότητα συρραφής τροχαντήρα, με τα κατάλληλα 

δοκιμαστικά

33558-23 33.5.58 1.248,00 25 1.246,00 31.150,00 4.049,50 35.199,50

23.9 Μακρύς στειλεός τσιμέντου σε διαμέτρους τουλάχιστον 13 χιλιοστά και σε μήκη 

άνω των 190 χιλιοστών
33574-23 33.5.74 1.094,00 2 1.094,00 2.188,00 284,44 2.472,44

23.10 Κεραμική κεφαλή τύπου DELTA ή ισοδύναμη με απαραίτητη διαθεσιμότητα 

εσωτερικής μεταλλικής επίστρωσης, εάν αυτό ζητηθεί, σε διαμέτρους 28-32-36 

χιλιοστά σε πολλαπλά μήκη με κώνο 12-14

3353-23 33.5.3 341,00 25 340,00 8.500,00 1.105,00 9.605,00

23.11 Μεταλλική κεφαλή από CoCr σε διαμέτρους 28-32-36 χιλιοστά σε πολλαπλά 

μήκη με κώνο 12-14
33522-23 33.5.22 79,00 15 79,00 1.185,00 154,05 1.339,05

24 Σπογγώδη τρίμματα από πτωματικούς δότες <1cm, όγκου έως και 15cc 

απολύτως σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνικη και Κοινοτική Νομοθεσία (επί 

ποινή απορρίψεως)

34613-24 34.6.13 370,00 30 369,00 11.070,00 1.439,10 12.509,10

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

ΙΣΧΙΟΥ

25 Κλειδούμενο ένθετο πολυαιθυλενίου για κοτύλη τανταλίου (συμβατό με το είδος 

27.1)
33551-25 33.5.51 763,00 5 763,00 3.815,00 495,95 4.310,95

26 ΚΟΤΥΛΗ ΔΙΠΛΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (TRIPOLAR)

26.1 Πρόθεση κοτύλης ελλειπτική για χρήση χωρίς τσιμέντο κατασκευασμένη από 

CoCrMo σε τουλάχιστον 12 μεγέθη με τα κατάλληλα δοκιμαστικά
33556-26 33.5.56 1.238,00 10 1.238,00 12.380,00 1.609,40 13.989,40

26.2 Κεφαλή πολυαιθυλενίου υψηλού μοριακού βάρους (high cross linked) συμβατή 

με την ως άνω πρόθεση κοτύλης σε τουλάχιστον 12 μεγέθη με τα κατάλληλα 

δοκιμαστικά

33573-26 33.5.73 561,60 10 561,60 5.616,00 730,08 6.346,08

26.3 Μεταλλική κεφαλή από CoCr με κεραμική επικάλυψη σε διαμέτρους 22-28-32 

χιλιοστά σε πολλαπλά μήκη με κώνο 12-14 κλειδούμενη από την ως άνω κεφαλή 

πολυαιθυλενίου

33522-26 33.5.22 79,00 10 79,00 790,00 102,70 892,70

27 ΚΟΤΥΛΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟ
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27.1 Κοτύλη ημισφαιρική με πορώδη επικάλυψη τιτανίου άνω των 5 οπών (multihole) 

και σε μεγάλα μεγέθη με τα κατάλληλα δοκιμαστικά
3355-27 33.5.5 350,00 5 350,00 1.750,00 227,50 1.977,50

27.2 Βίδες από τιτάνιο για συγκράτηση της ανωτέρω κοτύλης
 33562-27  33.5.62 19,40 35 20,00 700,00 91,00 791,00

27.3 Ένθετο πολυαιθυλένιο με επεξεργασία υψηλής διακλάδωσης ή ισοδύναμης που 

να εξασφαλίζει εξαιρετικά χαμηλή φθορά σε διάφορα μεγέθη, κατάλληλη για 

όλα τα μεγέθη κεφαλής που προσφέρονται με ή χωρίς ανύψωση και να 

διατίθεται με και χωρίς γείσο για αποφυγή πρόσκρουσης, για την ως άνω κοτύλη

33521-27 33.5.21 250,00 5 240,00 1.200,00 156,00 1.356,00

28 ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΠΡΟΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

28.1 Ανατομικές πλάκες καταγμάτων μεγάλων οστών και περιπροθετικών 

καταγμάτων, πολύ μεγάλου μήκους (άνω των 30εκ για το μηριαίο) κεντρικό και 

διάφυση  , με δυνατότητα για βίδες (πολυαξονικά) κλειδούμενες και μη, 

ασφαλιζόμενες και μη, σπογγώδεις και φλοιώδεις, που να δέχονται καλώδια 

μονόκλωνα και πολύκλωνα, ανατομικές για κεντρικό και περιφερικό μηριαίο, 

δεξιές και αριστερές,

35646-281 35.6.46 862,08 5 854,00 4.270,00 555,10 4.825,10

28.2 Ανατομικές πλάκες μηριαίων κονδύλων και κνημιαίων κονδύλων από κράμα 

τιτανίου, πολύ μεγάλου μήκους, με δυνατότητα για βίδες κλειδούμενες και μη, 

ασφαλιζόμενες και μη, σπογγώδεις και φλοιώδεις, που να δέχονται καλώδια 

μονόκλωνα και πολύκλωνα, ανατομικές για κεντρικό και περιφερικό μηριαίο, 

δεξιές και αριστερές

35646-282 35.6.46 862,08 6 854,00 5.124,00 666,12 5.790,12

28.3 Αυτοκλειδούμενες βίδες, συμπιεστικές όλων των τύπων σε διαμέτρους από 4 

mm έως 5.9mm, από τιτάνιο, συμβατές με τα είδη 28.1 και 28.2.
35318-28 35.3.18 133,00 60 130,00 7.800,00 1.014,00 8.814,00

28.4 Βίδες φλοιού διαμέτρου 3.5mm, αυτοκόπτουσες από κράμα τιτανίου, 

αυτοκλειδούμενες σε διάφορα μήκη, συμβατές με τα είδη 28.1 και 28.2.
40319-28 40.3.19 54,52 50 55,00 2.750,00 357,50 3.107,50

28.5 Βίδες φλοιού αυτοκόπτουσες από κράμα τιτανίου σε διάφορα μήκη, συμβατές 

με τα είδη 28.1 και 28.2.
40320-28 40.3.20 38,10 50 38,00 1.900,00 247,00 2.147,00

28.6
Αυτοκλειδούμενοι μηχανισμοί ασφάλισης πολυαξονικά κλειδούμενων βιδών  

(καπάκια βιδών), από κράμα τιτανίου, συμβατοί με το είδος 33.3. Σχεδιασμένοι 

για να ασφαλίζουν πολυαξονικά τις βίδες στην πλάκα εφόσον επιλεγούν βίδες 

που για το κλείδωμά τους απαιτεί τέτοιους μηχανισμούς.

40226-28 40.2.26 18,24 40 18,24 729,60 94,85 824,45

28.7 Πολύκλωνα σύρματα διαμέτρου 18mm 40820-28 40.8.20 83,00 20 83,00 1.660,00 215,80 1.875,80

28.8  Ένθετα στηρίγματα πολύκλωνων συρμάτων, συμβατά με τα είδη 28.1, 28.2 και 

28.7                                                                                                    
35328 -28 35.3.28 115,20 30 115,00 3.450,00 448,50 3.898,50

29 Aγκιστροειδής πλάκες για τροχαντήρα που δυνητικά να συνδέονται  με τις 

πλάκες του είδους 28.1 ή να τοποθετούνται αυτοδύναμα 
35642-29 35.6.42 500,00 2 495,00 990,00 128,70 1.118,70

30 ΠΛΑΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΟΤΥΛΗΣ

30.1

Από ανοξείδωτο χάλυβα ψυχρής επεξεργασίας. Ποικιλία πλακών σχεδιασμένων 

να ταιριάζουν στην επιφάνεια της λεκάνης.  Δυνατότητα ευρείας γωνίωσης με 

βίδες διαμέτρου 3.5 mm ειδικά για τοποθέτηση στο οπίσθιο τοίχωμα. 

40945-30 40.9.45 580,00 3 580,00 1.740,00 226,20 1.966,20
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30.2 Βίδες φλοιού 3.5 mm

Αυτοκόπτουσες βίδες φλοιού που επιτρέπουν γρήγορη, απλή και 

αποτελεσματική τοποθέτηση. Χαμηλού προφίλ κεφαλή βίδας σχεδιασμένη για 

να αποτρέψει την ενόχληση των μαλακών μορίων. Συμβατές με το είδος 35.1.  

Να είναι διαθέσιμα και πολύ μεγάλα μεγέθη (έως 90 mm)

40227-30 40.2.27 25,00 30 25,00 750,00 97,50 847,50

31 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

(Όλα τα υποείδη πρέπει να είναι μεταξύ τους συμβατά)
31.1 πλάκες τύπου PHILOS ή ισοδύναμες 

Ανατομική  πλάκα άνω πέρατος βραχιονίου , 4 έως τουλάχιστον 8 περιφερικών 

οπών,  τύπου PHILOSή ισοδύναμη τιτανίου κλειδούμενη που να δέχεται 

φλοιώδεις και κλειδούμενες βίδες καθώς και βίδες σπογγώδους οστού ολικού 

και μερικού σπειράματος σε όλες τις κεντρικές οπές που βιδώνουν στην κεφαλή 

του βραχιονίου.

  40933-31   40.9.33 605,50 3 566,00 1.698,00 220,74 1.918,74

31.2 Ανατομικές πλάκες Κάτω πέρατος βραχιονίου

Ανατομική πλάκα κονδύλων βραχιονίου έξω και έσω: 5 έως τουλάχιστον 8 οπών 

τιτανίου κλειδούμενη αριστερή και δεξιά που δέχεται  φλοιώδεις και 

κλειδούμενες βίδες καθώς και βίδες σπογγώδους ολικού και μερικού 

σπειράματος.

 401028-31  40.10.28 672,00 3 634,10 1.902,30 247,30 2.149,60

31.3 Ευθείες πλάκες μικρών καταγμάτων κλειδούμενες (π.χ. οστών αντιβραχίου)

Πλάκες κλειδούμενες, μικρών καταγμάτων, ευθείες από κράμα τιτανίου που να 

δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών.
 401024-31  40.10.24 330,20 5 314,40 1.572,00 204,36 1.776,36

31.4 Πλάκες ανακατασκευής 

Πλάκα ευθεία ανακατασκευής τιτανίου κλειδούμενη 5 έως τουλάχιστον 12 οπές  

που δέχεται   φλοιώδεις και κλειδούμενες βίδες καθώς και σπογγώδους οστού 

ολικού και μερικού σπειράματος.

 401026-31  40.10.26 331,50 5 314,40 1.572,00 204,36 1.776,36

31.5 Πλάκες 1/3 του κύκλου

Πλάκα 1/3 κλειδούμενη τιτανίου 4 έως 12 οπών τουλάχιστον που δέχεται  

φλοιώδεις και κλειδούμενες βίδες καθώς και σπογγώδους οστού ολικού και 

μερικού σπειράματος σε όλες τις οπές.

 401027-36  40.10.27 93,20 15 95,00 1.425,00 185,25 1.610,25

31.6 Ανατομικές Πλάκες άπω πέρατος κνήμης έσω για κατάγματα PILON 

Ανατομική πλάκα άπω πέρατος κνήμης έσω, δεξιά και αριστερή, τιτανίου, 

κατάλληλη και για κατάγματα τύπου PILON, από 6 έως τουλάχιστον 12 οπές, που 

δέχεται  φλοιώδεις και κλειδούμενες βίδες καθώς και σπογγώδους οστού ολικού 

και μερικού σπειράματος.

401025-31   40.10.25 605,20 2 572,60 1.145,20 148,88 1.294,08

31.7 Πλάκες άπω πέρατος κερκίδας παλαμιαίες 

Ανατομική πλάκα άπω πέρατος κερκίδας  παλαμιαία , δεξιά και αριστερή,  

τιτανίου 3 έως τουλάχιστον 5 οπές που να δέχεται  βίδες φλοιώδεις και 

κλειδούμενες, πάχους 2.4mm& 2.7mm

401035-31 40.10.35 350,00 2 278,70 557,40 72,46 629,86

31.8 Ανατομικές Πλάκες ωλεκράνου 

Ανατομική πλάκα ωλεκράνου, τιτανίου 3 έως τουλάχιστον 5 οπές που να δέχεται  

βίδες φλοιώδεις και κλειδούμενες.

401029-31 40.10.29 670,00 1 601,40 601,40 78,18 679,58

31.9 Πλάκες πτέρνας 

Ανατομικές πλάκες κλειδούμενες, μικρών καταγμάτων πτέρνας από κράμα 

τιτανίου, που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών.

 401032-31  40.10.32 361,00 2 342,00 684,00 88,92 772,92

31.10 Πλάκες κλείδας, ακρωμιοκλειδικής 

Πλάκες κλειδούμενες μικρών καταγμάτων κλείδας και ακρωμιοκλειδικής από 

κράμα τιτανίου που να δέχονται βίδες όλων των τύπων και μεγεθών
 401033-31  40.10.33 725,00 1 602,00 602,00 78,26 680,26
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31.11 Bίδες 3.5 mm κλειδούμενες

Βίδες φλοιού 3.5 κλειδούμενεςτουλάχιστον έως 64 mm, τιτανίου, αυτοκόπουσες 

ολικού σπειράματος
40319-31 40.3.19 54,52 50 42,50 2.125,00 276,25 2.401,25

31.12 Bίδες σπογγώδους 4.0 mm

Βίδες σπογγώδους 4.0τιτανίου αυτοκόπτουσες ολικού και μερικού σπειράματος 

τουλάχιστον έως 52 mm
 40321-31  40.3.21 40,24 50 9,60 480,00 62,40 542,40

31.13 Βίδες φλοιού, ολικού σπειράματος, τιτανίου, αυτοκόπτουσες 2.7  μη 

κλειδούμενες
4042-31 40.4.2 8,20 10 8,20 82,00 10,66 92,66

31.14 Βίδες φλοιού, ολικού σπειράματος, τιτανίου, αυτοκόπτουσες 2.4  μη 

κλειδούμενες
40413-31 40.4.13 8,88 10 8,43 84,30 10,96 95,26

31.15 Βίδες 3.5 mm μη κλειδούμενες 

Βίδες φλοιού 3.5mm μη κλειδούμενες από 12mm έως 50mm τιτανίου ολικού 

σπειράματος πολυαξονικής τοποθέτησης

40320-31 40.3.20 38,10 120 38,00 4.560,00 592,80 5.152,80

31.16 Βίδες 2.7 mm κλειδούμενες 40422-31 40.4.22 79,50 15 79,50 1.192,50 155,03 1.347,53

31.17 Ροδέλες από κράμα τιτανίου για βίδες μικρών καταγμάτων 40323-31 40.3.23 11,00 30 7,80 234,00 30,42 264,42

31.18 Κ-wires

Βελόνες Kirschner με άκρο τροκάρ απόκράμα τιτανίου διάμετρος έως 3.0mm, σε 

πλήρη σειρά μεγεθών

4012-31 40.1.2 11,84 30 11,84 355,20 46,18 401,38

31.19 Φρέζες μικρών καταγμάτων 40313-31 40.3.13 29,40 5 29,40 147,00 19,11 166,11

32 ΣΕΤ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ

32.1 Πλάκες διάφυσης μηριαίου 

Πλάκα διάφυσης μηριαίου ευθεία, 6 έως τουλάχιστον 12 οπές, τιτανίου, 

κλειδούμενη, που δέχεται βίδες φλοιώδεις, κλειδούμενες και σπογγώδους οστού 

ολικού και μερικού σπειράματος.

 40929-32  40.9.29  325,00 2 260,00 520,00 67,60 587,60

32.2 Ανατομικές πλάκες άπω πέρατος μηριαίου 

Ανατομική πλάκα άπω πέρατος μηριαίου, κλειδούμενη, δεξιά και αριστερή, 

τιτανίου, 5 εώς τουλάχιστον 12 οπές, που δέχεται βίδες  φλοιώδεις, 

κλειδούμενες και σπογγώδους οστού ολικού και μερικού σπειράματος.
40930-32 40.9.30 565,00 12 455,00 5.460,00 709,80 6.169,80

32.3 Ανατομικές πλάκες άνω πέρατος κνήμης (ΕΣΩ Κνημιαίων Κονδύλων)

Ανατομική πλάκα άνω πέρατος κνήμης τύπου Τ  για έσω κνημιαίο κόνδυλο,  

κλειδούμενη, δεξιά και αριστερή, τιτανίου, 4 έως τουλάχιστον 8 οπές, , που 

δέχεται βίδες φλοιώδεις, κλειδούμενες και σπογγώδους οστού ολικού και 

μερικού σπειράματος.  

40931-323 40.9.31 565,00 2 455,00 910,00 118,30 1.028,30

32.4 Ανατομικές πλάκες άνω πέρατος κνήμης (ΕΞΩ Κνημιαίων Κονδύλων)

Ανατομική πλάκα άνω πέρατος κνήμης τύπου L για έξω κνημιαίο κόνδυλο,  

κλειδούμενη, δεξιά και αριστερή, τιτανίου, 4 έως τουλάχιστον 10 οπές, που 

δέχεται βίδες φλοιώδεις, κλειδούμενες και σπογγώδους οστού ολικού και 

μερικού σπειράματος.

40931-324 40.9.31 565,00 5 455,00 2.275,00 295,75 2.570,75

32.5 Πλάκες διάφυσης κνήμης 

Πλάκα διάφυσης κνήμης ευθεία, τιτανίου, κλειδούμενη, 6 εώς τουλάχιστον 12 

οπές, που δέχεται βίδες φλοιώδεις, κλειδούμενες και σπογγώδους οστού ολικού 

και μερικού σπειράματος.

40932-32 40.9.32 402,00 7 315,00 2.205,00 286,65 2.491,65
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32.6 Βίδες 4.5 mm

Βίδες φλοιού 4.5mm τιτανίου, με εξαγωνική κεφαλή μήκουςαπό 20 έως  

τουλάχιστον 60mm, αυτοκόπτουσες
4022-32 40.2.2 15,80 80 12,50 1.000,00 130,00 1.130,00

32.7 Βίδες 5.0mm

Βίδες 5.0mm τιτανίου, με εξαγωνική κεφαλή κλειδούμενες, αυτοκόπτουσες, 

ολικού και μερικού σπειράματος, τουλάχιστον έως 100mm 40224-32 40.2.24 78,00 50 59,00 2.950,00 383,50 3.333,50

32.8 Βίδες 6.5mm

Βίδες σπογγώδους τύπου ΑΟ, με εξαγωνική κεφαλή διαμέτρου 6.5 mm με μακρύ 

και ολικό σπείραμα με μήκη από 45mm έως 150mm περίπου από κράμα 

τιτανίου σε πλήρη σειρά μεγεθών

40210-32 40.2.10 26,10 30 19,50 585,00 76,05 661,05

32.9 Ροδέλες 

Ροδέλες από κράμα τιτανίου για βίδες μεγάλων καταγμάτων .                                                                            

Μειοδότρια η  εταιρία που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των 

ανωτέρω ειδών 40225-32 40.2.25 10,19 10 8,15 81,50 10,60 92,10

32.10 Κ-wires 

Βελόνες Kirschner με άκρο τροκάραπόκράμα τιτανίου διαμέτρου έως 3.0mm, σε 

πλήρη σειρά μεγεθών
4012-32 40.1.2 11,84 20 11,84 236,80 30,78 267,58

32.11 Φρέζες μεγάλων καταγμάτων 40215-32 40.2.15 25,00 5 25,00 125,00 16,25 141,25

33 Σύρμα σε κουλούρες διαμέτρου 1,2 ΜΜ και μεγάλου μήκους από ανοξείδωτο 

χάλυβα
40131-33 40.13.1 24,65 10 24,65 246,50 32,05 278,55

34 Σύρμα σε κουλούρες διαμέτρου 1,5 ΜΜ και μεγάλου μήκους από ανοξείδωτο 

χάλυβα
40131-34 40.13.1 24,65 10 24,65 246,50 32,05 278,55

854.181,07

Σημείωση :   H  αξιολόγηση των των ειδών  για την ανάδειξη μειοδότη ανά είδος,  θα πραγματοποιηθεί για το  σύνολο των υποειδών που περιλαμβάνονται σ΄αυτό .
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