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8.1. ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

A/A ΦΩΤΟΓΡAΦΙA ΠΕΡΙΓΡAΦΗ ΔΙAΚΗΡΥΞΗΣ ΠΕΡΙΓΡAΦΗ MAQUET ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΠΟΣΟ 
ΤΗΤA 
(ΤΜΧ) 

8.1.1 

 

Μαξιλάρι για επεμβάσεις 
μεσοσπονδύλιου δίσκου 

Special pad for spinal 
surgery, two-part, 
radiotranslucent, 
electrically conductive 

1000.68C0 2 

8.1.2 Πλήρες σύστημα Mayfield αποτελούμενο από: 

8.1.2.α 

 

Αντάπτορας για την 
προσαρμογή του 
συστήματος Mayfield στο 
χειρουργικό τραπέζι 

Connection bracket for 
head positioning 
accessories, compatible 
with basic unit, back 
plate, extension plate 

1180.36A0 2 

8.1.2.β 

 

Σφιγκτήρας κρανίου Skull clamp Doro 1005.52A0  2 

8.1.2.γ 

 

Βασική μονάδα στήριξης Connection clamp for 
skull clamp 1005.51A0 2 
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8.1.2.γ 

 

Βασική μονάδα στήριξης Standard holder for skull 
clamp, width-adjustable 1005.50A0 2 

8.1.2.δ 

 

Προσκέφαλο μεγάλο 
σχήματος πετάλου  

Horseshoe-shaped head 
rest with gel pad 1005.56A0 2 

8.1.2.ε 

 

Προσκέφαλο μικρό 
σχήματος πετάλου 

Horseshoe-shaped head 
rest with gel pad 1005.56A0 2 

8.1.2.στ 

 

Περιστρεφόμενος 
αντάπτορας 

Special clamp for skull 
clamp, swivelling through 
180° 

1005.3600 2 

8.1.2.ζ 

 

Τρείς ακίδες μεγάλων 

Pins, adults, scope of 
delivery includes 3 pcs, to 
be used with skull clamp, 
reusable product 

1005.53B0 2 
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8.1.2.η 

 

Τρείς ακίδες μικρών 

Pins, children, scope of 
delivery includes 3 pcs, to 
be used with skull clamp, 
reusable product 

1005.53A0 2 

8.1.2 

 

Ειδικό στήριγμα 
προσαρμογής κρανιακής 
έλξης στο στήριγμα 
Mayfield 

Guiding roller for head-
side traction, for head 
rest 1002.7000, with 
horizontal and vertical 
adjustment 

1007.12A0 2 

8.1.3 

 

Πλήρες σύστημα 
ορθοπεδικής έλξης κάτω 
άκρων. Περιλαμβάνει: 

Extension device, 
compatible with basic 
unit 1180.10A0 

1180.19A0 2 

8.1.3.α 

 

Σταθερή στήριξη λεκάνης. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 

8.1.3.β 

 

Ζεύγος κλινόμενων και 
προσθαφαιρούμενων 
στηριγμάτων γλουτών. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 

8.1.3.γ 
 

 

Πλήρεις μηχανισμοί 
(βραχίονες) έλξης με 
δυναμόμετρα. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 
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8.1.3.ε 

 

Στηρίγματα ιγνυακού 
μυός πλήρη. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 

Extension device, 
compatible with basic 
unit 1180.10A0 

1180.19A0 2 

8.1.3.στ 

 

Ράβδος αντεφελκυσμού. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 

8.1.3.ι 

 

Προσθαφαιρούμενη 
μπάρα στήριξης της έλξης 
για χρήση σε περιπτώσεις 
υπέρβαρων ασθενών. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 

8.1.4 

 

Τροχήλατο για τη 
μεταφορά και την εύκολη 
προσέγγιση - 
απομάκρυνση της 
ορθοπεδικής έλξης στη 
χειρουργική τράπεζα. 
Περιλαμβάνεται στον 
κωδικό 1180.19A0 

8.1.3.δ 

 

Ζεύγος στήριξης ποδιών Standard leg plates, pair, 
SFC padding 1150.64B0 2 

8.1.3.ζ 

 

Ράβδος αντεφελκυσμού 
σχήματος "L" 

Countertraction post for 
femur, for interlocking 
nailing with the patient in 
supine position, PUR 
padded 

1004.90C0 2 
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8.1.3.η 
 

Ζεύγος μπότες 
ορθοπεδικής έλξης 
ενηλίκων 

Pair of traction boots 1001.8800  2 

 

Foot plate for adults, 
piece 1001.8700  4 

8.1.3.θ 
 

Ενα στήριγμα ποδιού 
τύπου Goepel για τη 
στήριξη του υγιούς κάτω 
άκρου, πλήρες με 
σφιγκτήρα (clamp) 

Goepel knee crutch 
adjustable via ball-and-
socket joint, with 
fastening strap, SCF pad, 
without clamp 

1001.65A0 2 

 

Radial setting clamp 1003.23C0  2 

8.1.5 

 

Τμήμα πλάτης τριών 
μερών (εκ των οποίων τα 
δύο πλευρικά 
προσθαφαιρούνται) για 
επεμβάσεις ώμων, με 
ρυθμιζόμενο τμήμα 
κεφαλής 

Shoulder module for 
shoulder operations in 
beach chair position, with 
2 lateral, detachable 
segments, compatible 
with motor-powered joint 
module 

1180.34A0 2 
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Head support for 
shoulder operations 
(helmet) 

1002.15A0 2 

8.1.6 

 

Συσκευή αρθροσκόπησης 
γονάτου μεταβλητού 
ύψους με δυνατότητα 
κλίσης 

Knee positioning device, 
manually adjustable, incl. 
radial setting clamp and 
gel pad 

1004.84B0 2 

8.1.7 

 

Διάταξη ήλωσης κνήμης 

Countertraction post for 
tibia and fibula, height-
adjustable and swivelling, 
incl. PUR padded roll 

1003.50C0 2 

8.1.8 
 Επιφάνεια χειρουργικής 

χειρός 

Hand operating table, 845 
x 380 mm, metal-free, 
radiolucent, 
with side rails, without 
clamp, with SFC padding 

1001.63A0 2 

 

Radial setting clamp 1003.23C0 2 
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8.1.9 
 

Aκτινοδιαπερατό 
τραπεζάκι 
προσαρμοζόμενο στην 
κεντρική κλίνη, 
τροχήλατο για 
επεμβάσεις χειρός 

Hand operating table, 845 
x 380 mm, metal-free, 
radiolucent, 
with side rails, without 
clamp, with SFC padding 

1001.63A0 2 

 

Radial setting clamp 1003.23C0  2 

8.1.10 

 

Σύστημα υποστήριξης - 
ανάρτησης βραχιονίου 
στην πλάγια θέση για 
επεμβάσεις άνω άκρου 

Humerus positioning 
device for 1004.8000, 
incl. clamp 

1004.9800 2 

 

Countertraction post for 
humerus for 1004.9800, 
incl. clamp, PUR padded 

1004.8000 2 

 

Weinberger hand traction 
device, radiotranslucent, 
hand plate and finger rest 
made of plastic, can be 
steam sterilized 

1001.48A0 2 
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8.1.11 

 

Ράβδος υποστήριξης 
κάτω άκρου μηρού , για 
διενέργεια ανάστροφων 
ενδομυελικών ηλώσεων 
μηρού 

Condyle fixation for 
1003.50A0, 1004.92A0, 
individually adjustable 

1004.93B0 2 

8.1.12 

 

Ράβδος αντιστήριξης 
μηριαίου για διενέργεια 
αρθροσκοπήσεων 
γόνατος 

Universal support, height-
adjustable swivelling, 
padded rest adjustable 
via ball-and socket joint 

1004.86B0 1 

8.1.13 
 

Ειδικό στήριγμα λεκάνης 
και θώρακος για 
επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης στην πρινή θέση 

Kneeling frame 1007.04D0 2 

 

Buttocks support for 
1007.04AC, with vertical 
and horizontal 
adjustment, incl. lateral 
thigh supports, SFC 
padding 

1007.13A0 2 

 


