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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΠΛΔΓΜΑΣΩΝ ΚΗΛΩΝ
1i)

ΒΟΤΒΩΝΟΚΗΛΗ - ΠΛΔΓΜΑΣΑ ΚΛΑΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ:

1. εη βνπβσληθνύ θώλνπ από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην, κε μερσξηζηό ηξηζδηάζηαην
πξνζρεκαηηζκέλν θώλν ππθλήο πιέμεο θαη πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα βνπβσλνθήιεο κε νπή
δηαζηάζεσλ 4,5x10cm. Ο θώλνο λα δηαζέηεη εμσηεξηθό πεξίβιεκα κε πηπρώζεηο θαη πνιιαπιά
αθαηξνύκελα εζσηεξηθά πέηαια ή θώλνπο. Σν ζεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηερληθή MILLICAN.
ε δηαζηάζεηο θώλνπ: L
2. ύζηεκα απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο απνηεινύκελν από: πξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα από
κνλόθισλν πνιπεζηέξα κε εηδηθή ειιεηπηηθή ζρεδίαζε θαη πξνδηακνξθσκέλε ζρηζκή κε εηδηθά
απνξξνθήζηκα άγθηζηξα από πνιπγαιαθηηθό νμύ γηα ηελ θαζήισζή ηνπ δηαζηάζεσλ 14x9cm
αξηζηεξό ή δεμί θαη ζηξνγγπιό πιέγκα πσκαηηζκνύ(θώλνο) από κνλόθισλν πνιπεζηέξα κε
εηδηθά απνξξνθήζηκα άγθηζηξα από πνιπγαιαθηηθό νμύ γηα ηελ θαζήισζή ηνπ δηαζηάζεσλ
8cm.
3. εη εκη-απνξξνθήζηκνπ επίπεδνπ πιέγκαηνο θαη θώλνπ , πνπ λα απνηειείηαη από επίπεδν κεπξνζρεκαηηζκέλν πιέγκα από πνιππξνππιέλην & απνξξνθήζηκεο ίλεο πνιπγιπθαπξόλεο
δηαζηάζεσο 7 Χ 14 cm θαη ίδηαο πιέμεο θώλν κε επηπιένλ ξαβδώζεηο από κεκβξάλε πνιπκεξνύο
πνιπδηνμαλόλεο. Δηάκεηξνο θώλνπ: 40mm, 55mm.
4. Πιέγκα από κνλόθισλν πνιππξνππιελην αξαηεο πιέμεο κε νπή πιέμεο 2x2,4mm κε ππθλόηεηα
46g/m2. Πξνζρεκαηηζκέλα κε νπή γηα ηνλ ζπεξκαηηθό ηόλν δηαζηάζεσλ 15x7,5cm.
1.ii) ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΒΟΤΒΩΝΟΚΗΛΗ:
1. Πιέγκα ιαπαξνζθνπηθήο απνθαηάζηαζεο βνπβσλνθήιεο, κε ηηο ηερληθέο ΣΑΡΡ θαη ΣΕΡ
εκηαπνξξνθήζηκν απνηεινύκελν θαηά 25% κνλόθισλν ειαθξύ πνιππξνππιέλην θαη θαηά 75%
από απνξξνθήζηκν PLLA. Δηαηίζεηαη ζε αλαηνκηθό 3D ζρήκα γηα δεμηά ή αξηζηεξά
βνπβσλνθήιε
2. Σξηζδηάζηαην πιέγκα κνλόθισλνπ πνιππξνππιελίνπ αξαηήο πιέμεο κε κεγάια δηάθελα &
καιαθή δνκή, ειαθξηνύ βάξνπο, κε εηδηθό αλαηνκηθό ζρήκα δηαθνξεηηθό γηα ηε δεμηά θαη ηελ
αξηζηεξή πιεπξά θαη εληζρπκέλε πεξίκεηξν, πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηόηεηα ηνπνζέηεζεο ρσξίο
κεραληθή θαζήισζε. Να δηαζέηεη έλδεημε πξνζαλαηνιηζκνύ κέζεο γξακκήο “Μ” θαη βέινο. Να
πξνζθεξζνύλ ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο, Δεμί θαη Αξηζηεξό, large 10x15.7cm.
3. Ηκηαπνξξνθήζηκν πιέγκα απνηεινύκελα 50% από πνιππξνππιέλην θαη 50% από
πνιπγιπθαπξόλε. Να έρεη δηακέηξεκα πόξσλ 2,7 mm θαη λα παξέρεη κεγάιε αληνρή θαη
ειαζηηθόηεηα. Δηάζηαζε: 10 Χ 15cm, 15Χ15.
2.

ΟΜΦΑΛΟΚΗΛΗ

1. Απηνεθπηπζζόκελν εκη-απνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο όςεο δύν πιηθώλ, από κνλόθισλν
πνιππξνππιέλην αξαηήο πιέμεο θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε από πδξνγέιε
ελσκέλα από απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA, κε δαθηύιην έθπηπμεο, ηζέπε θαη ηκάληεο θαζήισζεο,
γηα απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο θαη επηγαζηξηθήο θήιεο. Δηαζηάζεηο 4,3Χ4,3cm, 6,4Χ6,4cm,
8Χ8cm
2. Πιέγκα απηνεθπηπζζόκελν γηα ελδνπεξηηνλατθή απνθαηάζηαζε νκθαινθήιεο , απνηεινύκελν
από
αληηζπκθεηηθό θηικ πδξόθηινπ θνιιαγόλνπ πνπ εθηείλεηαη 5mm πεξηκεηξηθά ηνπ
πιέγκαηνο θαη από ηξηζδηάζηαην κνλνθισλν πνιπεζηέξα κεγάισλ πόξσλ , κε ελζσκαησκέλν
απνξξνθήζηκν δαθηύιην έθπηπμεο από PGLA , ηέζζεξα πηεξύγηα θαζήισζεο θαη 2
αθαηξνύκελεο ιαβέο γηα ηελ ππνβνήζεζε ηνπνζέηεζεο ελσκέλεο κε ξάκκαηα κε ηα πηεξύγηα
θαζήισζεο. Δηαζηάζεσλ 6,6 cm θαη 8,6 εθ.
3. ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗ
1. Πιέγκα εκηαπνξξνθήζηκν από κνλόθισλν πνιπεζηέξα θαη κε εηδηθά απνξξνθήζηκα άγθηζηξα
από πνιπγαιαθηηθό νμύ γηα ηελ θαζήισζή ηνπ ρσξίο ξάκκαηα, δηαζηάζεσλ 30x15cm.
2. Μνλόθισλν πιέγκα πνιππξνππιελίνπ επίπεδν δηαζηάζεσλ 25Χ35 εθ πεξίπνπ
3. Απηνεθπηπζζόκελν εκηαπνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο όςεο δύν πιηθώλ, από κνλόθισλν
πνιππξνππιέλην αξαηήο πιέμεο θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε από πδξνγέιε,
ελσκέλα κε απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA, κε απνξξνθήζηκν δαθηύιην έθπηπζεο θαη ηζέπε
ζηεξέσζεο. Δηαζηάζεηο πεξίπνπ: 13,8Χ17,8cm, 15,5Χ25,7cm, 22x27cm.
4. Ελδνπεξηηνλατθό πιέγκα δηάθαλν , δηπιήο όςεσο, απνηεινύκελν ζηελ κία πιεπξά από
ηξηζδηάζηαην κνλόθισλν πνιπεζηέξα, κε εμηξά ζήθε- πηεξύγην δηζδηάζηαην ζην άλσ
πεξηκεηξηθό ηκήκα , πνπ λα ιεηηνπξγεί σο δώλε αζθαινύο θαζήισζεο θαη ειέγρνπ θαη ζηελ
άιιε πιεπξά από απνξξνθήζηκν πδξόθηιν αληηζπκθπηηθό θηικ από κείγκα ρνίξεηνπ
θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο , επεθηεηλόκελν θαηά 5mm πεξηκεηξηθά ηνπ πιέγκαηνο , από
κείγκα θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο .Δηαζηάζεσλ 15x10cm,20x15cm,25x20cm,30x20cm
5. Εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα επηκνιπζκέλα ηξαύκαηα, πιήξσο απνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο
όςεο βξαδηάο απνξξόθεζεο (12-18κήλεο), απνηεινύκελν από πιεθηό απνξξνθήζηκν P4HB
θαη απνξξνθήζηκε αληηζπκθεηηθή κεκβξάλε από πδξνγέιε, ελσκέλα κε απνξξνθήζηκεο ίλεο.
Δηαζηάζεηο: 25Χ30.
6. εη Πιέγκαηνο από απνξξνθήζηκν θαζεισηηθό πιέγκαηνο θαη ελδνπεξηηνλατθό πιέγκα
απνθαηάζηαζεο θήιεο ζε ζηνκία δηακέηξνπ 15cm από κνλόθισλν πνιπεζηέξα θαη
αληηζπκθπηηθή κεκβξάλε από κείγκα θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο κε νπή γηα ηελ ζηνκία
50mm.
7. ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΟ Πιέγκα ελδνπεξηηνλατθό δηάθαλν , κε ηξηζδηάζηαηε ύθαλζε, δηπιήο
όςεσο, απνηεινύκελν ζηελ κία πιεπξά από ηξηζδηάζηαην κνλόθισλν πνιπεζηέξα κε έλα
εμηξά πηεξύγην δηζδηάζηαηνπ κνλόθισλνπ πνιπεζηέξα πξάζηλνπ ρξώκαηνο ζην θέληξν γηα
δηεπθόιπλζε πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο ηνπνζέηεζεο θαη ζηελ άιιε πιεπξά από απνξξνθήζηκν
πδξόθηιν αληηζπκθπηηθό θηικ , από κείγκα ρνίξεηνπ θνιιαγόλνπ θαη γιπθεξόιεο κε
πξσηνπνζεηεκέλα ξάκκαηα. Δηαζηάζεσλ :9cm ζηξνγγπιν,12 cm ζηξνγγπιό ,15cm ζηξνγγπιό,
15x10cm,17x10cm,20x12cm,20x15cm,25x15cm,25x20cm,30x20cm.
8. ύζηεκα ηνπνζέηεζεο πιέγκαηνο γηα ηελ ιαπαξνζθνπηθή απνθαηάζηαζε θνηιηνθήιεο
απνηεινύκελν από κπαιόλη ρακεινύ πξνθίι πξνζαξκνζκέλν ζην πιέγκα, παξειθόκελα
ηνπνζέηεζεο θαη εκηαπνξξνθήζηκν πιέγκα δηπιήο όςεσο από κνλόθισλν πνιππξνππιέλην θαη
απνξξνθήζηκε πδξνγέιε, ελσκέλα κε απνξξνθήζηκεο ίλεο PGA, ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο

ειιεηπηηθό 10,2cmx15,2cm, 15,2x20,3cm, 17,8x22,9cm, 20,3x25,4cm θαη 25,4x33cm.
4. ΚΑΘΗΛΩΣΙΚΑ ΠΛΔΓΜΑΣΩΝ
1. Καζεισηηθό εξγαιείν πιέγκαηνο γηα αλνηρηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο,, κήθνπο 39
cm, δηακέηξνπ 5mm κε 30 αηξαπκαηηθά απνξξνθήζηκα θιηπ ζε κνξθή αθίδαο, κε δηάκεηξν
θεθαιήο ηνπ θιηπ 9,0mm2 γηα θαιύηεξε ζηεξέσζε.
2. Καζεισηηθό εξγαιείν πιέγκαηνο γηα αλνηρηέο θαη ιαπαξνζθνπηθέο επεκβάζεηο, κήθνπο 37
cm, δηακέηξνπ 5mm, κε 30 κε απνξξνθήζηκα θιηπ από ρεηξνπξγηθό αλνμείδσην αηζάιη ζε
ζρήκα βίδαο (pig tail), κε επηθαιπκκέλν άθξν (PEEK), γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπκθύζεσλ θαη
έλδεημε κεηξεηή ησλ θαηαλαισζέλησλ θιηπ
3. Εξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο κε ζηπιεό 5 ρηι. θαη κήθνο 36 εθ. Πεξηιακβάλεη 12
απνξξνθήζηκα θιηπ (πνιπδηνμαλόλεο/πνιπγιαθηίλεο, ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε δύν
ζεκεία θαζήισζεο γηα αζθαιέζηεξε ζπγθξάηεζε πιέγκαηνο.
4. Εξγαιείν θαζήισζεο πιέγκαηνο κε θπξηό ζηπιεό 20cm . Να πεξηιακβάλεη 20
απνξξνθήζηκα θιίπ (πνιπδηνμαλόλε/πνιπγιαθηίλε) ζρήκαηνο δηπιήο άγθπξαο κε δύν ζεκεία
θαζήισζεο γηα αζθαιέζηεξε ζπγθξάηεζε πιέγκαηνο.
5. Λαπαξνζθνπηθό θαζεισηηθό πιέγκαηνο 5mm αξζξνύκελν από 0 έσο 65 κνίξεο θαη κε
δπλαηόηεηα πιήξεο πεξηζηξνθήο. Να πεξηιακβάλεη 3 θαζέηεο ησλ 10 θιηπ ζε κνξθή
απνξξνθήζηκεο βίδαο από PGLA
6. Αληαιαθηηθέο θαζζέηεο γηα Λαπαξνζθνπηθό θαζεισηηθό πιέγκαηνο 5mm αξζξνύκελν
από
0
έσο
65
κνίξεο
θαη
κε
δπλαηόηεηα
πιήξεο
πεξηζηξνθήο.
5. ΣΡΟΚΑΡ ΚΟΙΛΙΑ
ύζηεκα ηξνθάξ γηα ιαπαξνζθνπηθή βνπβσλνθήιε , απνηεινύκελν από νπηηθό ηξνθάξ κε
ζηεηιεό , κπαιόλη δηάλνημεο ρώξνπ θαη κπαιόλη ζηαζεξνπνίεζεο , καδί κε ζύξηγγα θαη
ζύζηεκα πιήξσζεο αέξα ηνπ κπαινληνύ

Η επηηξνπή
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