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Α/Α    

Κωδ.θαηπεξηγξαθή 

είδνπο θαηά CPV 

Πεξηγξαθή αηηήκαηνο Σερληθέο πξνδηαγξαθέο Πνζόηεηεο(ζε ηεκάρηα) 

Α)Οξζνπεδηθά 

πιηθά 

CPV33141700-7 

1)Βειόλεο εμωηεξηθήο 

νζηενζύλζεζεο πρθ 

Βειόλεο εμωη.νζηενζύλ.πρθ 

άξζξωζεο,από ηηηάλην ή αλνμείδωην 

αηζάιη,πάρνο 2,7 έωο 4mm,γηα 

εμωηεξηθή νζηενζύλζεζε. 

40 ηεκ 

 2)Βειόλεο θινηνύ 

Cortical 

Bειόλεο θινηνύ cortical,εζωηεξηθήο 

νζηενζύλ.θαηαγκάηωλ,από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην,πάρνο 

3,5 θαη 4,5 mm θαη λνύκεξα από 10-

46. 

400 ηεκ 

 3)Βειόλεο Kirshner Βειόλεο Kirshner 15cm,ρωξίο 

ζπε’ηξακα,δηακ.1.0θαη 1.2θαη 1.4mm 

από αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην. 

λ.1.0mm=20ηεκ..λ1.4=

80ηεκλ.1.2=40ηεκ. 

 4)Βειόλεο Kirshner Βειόλεο kirshner 15cm,ρωξίο 

ζπείξακα,δηακέη.1.6 θαη 1.8mm,από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην. 

λ.1.6=80ηεκ.λ.1.8=80η

εκ 

 5)Βειόλεο Kirshner  Bειόλεο Κirshner 15cm ρωξίο 

ζπείξακα,δηακ.2.0 θαη 2.2mm,από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην. 

λ.2.0=80ηεκ,λ.2.2=60η

εκ 

 6)ΒειόλεοKirshner Βειόλεο Kirshner 20cm,ρωξίο 

ζπείξακα,δηακ.2.0 θαη 2.4 θαη 2.6mm 

από αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην. 

λ.2=80ηεκ,λ2.2=80ηεκ,

λ.2.4=40ηεκ,2.6=30ηεκ

. 

 7)Βίδα Malleolar 

Cancellous 

Bίδα Malleolar Cancellous,δηακ.4.0-

4.5,από αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην 

θαη λνύκεξα από 30-50mm. 

60 

 8)Βίδα Spongiossa Βίδα Spongiossa δηακ.3.5-4.5mm από 

αλνμείδωην αηζ’αιη ή 

ηηηάλην,λνύκεξα από 16-40mm,λαζώο 

θαη 6.5mm θαη λνύκεξα από 40-

80mm. 

60 

 9) Βίδεο θινηνύ 3..5mm Βίδεο θινηνύ cortical,από αλνμείδωην 

αηζάιη ή ηηηάλην,θιεηδνύκελεο θαη 

κε,δηακ.3.5mm θαη λνύκεξα 10-

46mm. 

100 

 10)Βίδεο ζπνγγεηώδεο Βίδεο θινηνύ ζπνγγεηώδε,4-6mm 60 



4-6mm απηνθόπηνπζεο,από αλνμείδωην 

αηζάιη ή ηηηάλην,θαη λνύκεξα 30-

80mm 

 11)SETελδνκπειηθήο 

ήιωζεο κεξηαίνπ 

Πιήξεο ζεη ελδνκπειηθήο ήιωζεο 

κεξνύ πνπ λα 

πεξηιακβάλεη,ελδνκπειηθό ήιν 

κεξνύ,όια ηα λνύκεξα θαη όια ηα 

κεγέζε,δηαθαηαγκαηηθό 

ήιν,δηαπρεληθό ήιν,βίδα ήινπθαη 

βίδα ζπκπηέζεωο,λα ε’ηλαη από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην,λα 

πεξηιακβ’αλεη όια ηα λνύκεξα θαη 

όια ηα κεγέζε ζην ζεη,θαη λα έρεη 

δπλαηόηεηα πεξηθεξηθήο ζθόπεπζεο. 

5 

 12)SET ελδνκπειηθήο 

ήιωζεο θλήκεο 

Πιήξεο εη ελδνκπειηθήο ήιωζεο 

θλήκεο πνπ λα πεξηιακβάλεη 

ελδνκπειηθνύο ήινπο θλήκεο,όια ηα 

λνύκεξα θαη όια ηα 

κεγέζε,δηαθαηαγκαηηθό ήινθαη βίδα 

ήιωλ,βίδα ζπκπηέζεωο,λα είλαη από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην θαη κε 

δπλαηόηεηα πεξηθεξηθήο ζθόπεπζεο. 

5 

 13)SETεμωηεξηθήο 

νζηενζύλζεζεο ΠΥΚ 

Πιήξεο ζεη νζηενζύλζ.πρθ,πνπ λα 

πεξηιακβάλεη βειόλεο(θαξθίδεο)θαη 

κνλάδα εμωηεξ.νζηενζύλζ. 

κεγέζ.small,medium,large,θαη λα 

είλαη από αλνμείδωην αηζάιη  

10 

 14)Λάκα αεξνηξύπαλνπ Λάκεο γηα αεξνηξύπαλν,όιωλ ηωλ 

κεγεζώλ από αλνμείδωην αηζάιη ή 

ηηηάλην 

10 

 15)Ξεξό αλζξώπηλν 

κόζρεπκα 

Οζηέηλν μεξό αλζξώπηλν κόζρεπκα 

θινηνζπνγγώδε,ρωξεηηθόηεηαο 5cc 

θαη10cc θαη 15cc, ζε απνζηεηξωκέλν 

βαδάθη ή ζπζθεπαζία 

5cc=2ηερ,10cc=3ηεκ,1

5cc=3ηεκ. 

 16)Πιάθα 1/2-1/3 

θύθινπ 6-8 νπώλ 

Πι΄αθα εζωηεξηθήο νζηενζύλζεζεο 

θαηαγκάηωλ από αλνμείδωην αηζάιη 

ή ηηηάλην,/12 θαη 1/3 θύθινπ,6 ωο 8 

νπώλ,θαη λα δέρεηαη βίδεο 3.5 θαη 

4.5mm 

20 

 17)Πιάθα 1/3 θύθινπ Πιάθα εζωηεξηθήο 

νζηενζύλζ.θαηαγκάηωλ,από 

αλνμείδωην αηζάιηή ηηηάλην,1/3 

θύθινπ,από 5 έωο 15 νπώλ θαη λα 

δέρνληαη βίδεο 3.5 θαη 4.5mm 

20 

 18)Πιάθα κεξνύ Πιάθα εζωηεξ.νζηενζύλζ.κεξνύ,από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην,6 έωο 12 

νπώλ θαη λα δέρνληαη βίδεο 4.5mm 

20 



 19)Πξόζεζε ηηηαλίνπ 

αληηθαηάζηαζεο 

θεξθηδηθήο θεθαιήο 

Πξόζεζε θεθαιήο θεξθίδαο από 

ηηηάλην,δηάθνξα κεγέζε θαη λνύκεξα 

3 

 20)set 

εζωηεξ.νζηενζύλζ.θεξθί

δαο 

Πιήξεο ζεη 

εζωηεξ.νζηενζύλζ.θεξθίδαο,πνπ λα 

πεξηιακβάλεη όιε ηε ζεηξά εξγαιείωλ 

θαη πιάθεο θαη βίδεο όια ηα κεγέζε 

θαη λνύκεξα,λα είλαη από αλνμείδωην 

αηζάιη ή ηηηάλην 

20 

 21)ύζηεκα αλάδεπζεο 

θη έγρπζεο ηζηκέληνπ 

ύζηεκα έγρπζεο θη αλ’αδεπζεο 

ηζηκέληνπ κ.ρ,απνζηεηξωκέλν,κε 

δπλαηόηεηα ή κε ζε ζύλδεζε παξνρήο 

αέξα 5ή 8bar 

30 

 22)ζεη εμωηεξηθήο 

νζηενζύλζ.ΠΓΚ 

Πιήξεο ζεη 

εμωηεξ.νζηενζύλζ.ΠΓΚ,πνπ λα 

πεξηιακβάλεη όιε ηε ζεηξά 

εξγαιείωλ,κε θαξθίδεο(όια ηα 

λνύκεξα),θαζώο θαη κνλάδα 

αλάηαμεο εμωηεξ.νζηενζύλζ.ΠΓΚ 

θαη λα είλαη από αλνμείδωην αηζάιη ή 

αηηηάλην 

3 

 23)Σζηκέλην νζηώλ κε 

αληηβηωηηθό 

Σζηκέλην νζηώλ 40gr,κε 

αληηβηωηηθό,ζε απνζηεηξωκέλε 

ζπζθεπαζία θαη λα έρεη δπλαηόηεηα 

ζε ζύζηεκα έγρπζεο θη αλάδεπζεο 

ηζηκέληνπ 

30 

 24)Φξέδα ηξππαληνύ Φξέδεο γηα αεξνηξύπαλν ή 

ειεθηξηθό,από αλνμείδωην 

αηζάιη,δηακ.2.2mm,2.7κκ,3.2mm,4.0

κκ θαη 5.0mm 

10 

 25)SET 

εζωηεξ.νζηενζύλζ.ΠΥΚ 

Πιήξεο ζεη νζηενζύλζ.ΠΥΚ,πνπ λα 

πεξηιακβάλεη όιε ηε ζεηξά 

εξγαιείωλ,θαη λα πεξηιακβάλεη 

πιαθεο 4-12 νπώλ,αλαηνκηθέο θαη 

κε,βίδεο 3.5mm θιεηδνύκελεο θαη 

κε,πνιπαμνληθέο,από 10-46mm,θαη 

λα είλαη από αλνμείδωην αηζάιη ή 

ηηηάλην 

30 

 26)SET ελδνκπειηθήο 

ήιωζεο g-nail. 

Πιήξεο ζεη ελδνκπειηθήο ήιωζεο g-

naill,απνηεινύκελε από πιήξε ζεηξά 

εξγαιείωλ θαη λα 

πεξηιακβάλεη..Α)ελδνκπειηθό ήιν # 

δηακ.10 θαη 11mm,θαη όια ηα 

λνύκεξα.Β)απρεληθό ήιν(νια ηα 

κεγέζε),Γ)βίδεο ήιωλ(όια ηα 

κεγέζε)Γ)βίδα αζθαιείαο,Δ)νδεγνί 

ελδνκπειηθώλ ήιωλ,Σ)θξέδα 

πεξηθεξηθήο βίδαο,θαη λα είλαη από 

70 



αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην 

 27)ΔΣ 

εκηαξζξνπιαζηηθήο 

BIPOLLAR 

Πιήξεο ζεη εκηνιηθήο 

αξζξνπιαζηηθήο BIPOLLAR,πνπ λα 

πεξηιακβάλεη πιήξε ζεηξά 

εξγαιείωλ,δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο 

ηζηκέληνπ νζηώλ,θαη λα 

πεξηιακβάλεη,Α)ζηπιεό όια ηα 

λνύκεξα από 6-15mm,Β)θεθαιή,όια 

ηα λνύκεξα από 41-56mm,Γ)απρέλαο 

θεθαιήο,από -7.5 ‘εωο +10.5mm θαη 

λα είλαη από αλνμείδωην αηζάιη ή 

ηηηάλην 

40 

 28)ΔΣ κηθξώλ 

θαηαγκάηωλ ΜΣΚ 

Πιήξεο ζεη κηθξώλ θαηαγκ’αηωλ 

κεηαθαξπίωλ,απνηεινύκελε από 

πιήξε ζεηξά εξγαιείωλ,θαη κε πιάθεο 

αλαηνκηθέο θαη κε,από 4-12 νπώλ,θαη 

λα δέρεηαη βίδεο 2 θαη 

2.7mm,θιεηδνύκελεο θαη 

κε,πνιπαμνληθέο θαη λα είλαη από 

αλνμείδωην αηζάιη ή ηηηάλην. 

3 

 
 


