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ΘΕΜΑ:  Α΄ΦΑΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔ/ΦΩΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛ. (ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΑΡΘΡΩΣΕΙΣ) 

 
Αξιότιμοι Κύριοι, 

Σε συνέχεια ανακοίνωσής σας σχετικά με τη διαβούλευση  Τεχνικών, θα θέλαμε να σας 
γνωρίσουμε ότι η εταιρεία μας επιθυμεί να συμμετάσχει στη διαδικασία. 
 
Θα θέλαμε ενδεικτικά να λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά συστημάτων και 
ειδών που χρησιμοποιούνται με άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα σε πολλά Δημόσια και Ιδιωτικά 
Νοσοκομεία στην επικράτεια και υπάγονται στο Μητρώο Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.    
 

Για τον τομέα Α. ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΓΟΝΑΤΟΣ 
 

1. Έχετε συμπεριλάβει σε κάθε ζητούμενη κατηγορία τρείς διαφορετικές τεχνικές 
προδιαγραφές.  
Λάβετε υπόψη ότι αφενός τα συστήματα που προδιαγράφονται έχουν διαφορετική 
σχεδιαστική φιλοσοφία, τεχνολογία υλικών κλπ και ως εκ τούτου καλό θα ήταν να 
αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία, διότι στο ενδεχόμενου μελλοντικού μειοδοτικού 
διαγωνισμού, θα οδηγηθεί η  Επιτροπή Αξιολόγησης να συγκρίνει ΜΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ είδη ανά 
ζητούμενη κατηγορία. 
 

2.  Σας  προτείνουμε προστεθεί στην κατηγορία με α/α  Α5. ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 
ΓΟΝΑΤΟΣΥΒΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ (posteriorstabilized), προδιαγραφή για 
σύστημα με ένθετο τύπου medial pivot ή ισοδύναμου, ως ακολούθως : 
 
Σύστημα αρθροπλαστικής γόνατος με μηριαία ανατομική πρόθεση ενιαίας ακτίνας σε  επτά 
(7) ανατομικά μεγέθη, κνημιαία πρόθεση αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την 
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο τύπους α) monoblock  και β) τμηματική 
επιδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον έξι (6)  ύψη  και σε 
τουλάχιστον  τρεις  τύπους όπως τύπου medial pivot ή ισοδύναμου, CS, CR κλπ. 
 

3. Σας  προτείνουμε προστεθεί στην κατηγορία με α/α Α.6 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ 
ΜΕΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥΧΙΑΣΤΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR), προδιαγραφή για σύστημα με κνημιαία ανατομική πρόθεση και ένθετο 
τύπου medial pivot ή ισοδύναμου, ως ακολούθως : 

 
Σύστημα αρθροπλαστικής γόνατος με μηριαία ανατομική πρόθεση ενιαίας ακτίνας τύπου 
Medial Pivot ή ισοδύναμου σε  οκτώ (8) ανατομικά μεγέθη, κνημιαία πρόθεση ανατομική  
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο 
τύπους α) monoblock  και β) τμηματική επιδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε 
τουλάχιστον  6  ύψη  και σε τουλάχιστον  τρεις  τύπους όπως τύπου medial pivot, CS, CR κλπ. 
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4. Σας  προτείνουμε προστεθεί στην κατηγορία με α/α Α.7 ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 

ΓΟΝΑΤΟΣYΒΡΙΔIO, ΜΕ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΟΠΙΣΘΙΟΥ 
ΧΙΑΣΤΟΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (CR), , προδιαγραφή για σύστημα με κνημιαία ανατομική πρόθεση και  
ένθετο τύπου medial pivot ή ισοδύναμου, ως ακολούθως : 

 
Σύστημα αρθροπλαστικής γόνατος με μηριαία ανατομική πρόθεση ενιαίας ακτίνας τύπου 
Medial Pivot ή ισοδύναμου σε  οκτώ (8) ανατομικά μεγέθη, κνημιαία πρόθεση ανατομική  
αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο 
τύπους α) monoblock  και β) τμηματική επιδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε 
τουλάχιστον  6  ύψη  και σε τουλάχιστον  τρεις  τύπους όπως τύπου medial pivot, CS, CR κλπ. 

 
 

5.  Στη ζητούμενη κατηγορία α/α  Α15. ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ 
ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, δεν έχετε προβλέψει ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Προτείνουμε να προστεθεί προδιαγραφή για σύστημα με ένθετο τύπου medial pivot ή 
ισοδύναμου, ως ακολούθως : 
 
Σύστημα αρθροπλαστικής γόνατος με μηριαία ανατομική πρόθεση ενιαίας ακτίνας σε  επτά 
(7) ανατομικά μεγέθη, κνημιαία πρόθεση αναλόγων μεγεθών συμβατή για χρήση με την 
προσφερόμενη μηριαία πρόθεση σε δύο τύπους α) monoblock  και β) τμηματική 
επιδεχόμενη στυλεό και ένθετο πολυαιθυλενίου σε τουλάχιστον έξι (6)  ύψη  και σε 
τουλάχιστον  τρεις  τύπους όπως τύπου medial pivot ή ισοδύναμου, CS, CR κλπ. 

 
 

6. Στη ζητούμενη κατηγορία α/α  Α17. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΣΤΙΚΩΝ 
ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΩΝΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΗΡΙΑΙΑΣ ΚΑΙ ΚΝΗΜΙΑΙΑΣ, δεν έχετε 
προβλέψει ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά. 
Προτείνουμε να προστεθεί προδιαγραφή για σύστημα για μεγάλες συνδεσμικές αστάθειες 
ή/και μεγάλα οστικά ελλείμματα,, ως ακολούθως : 

 
Σύστημα Ολικής Αρθοπλαστικής Γόνατος για χρήση με τσιμέντο για μεγάλες συνδεσμικές 
αστάθειες ή/και μεγάλα οστικά ελλείμματα, με ανατομική μηριαία πρόθεση και 
ενσωματωμένη γωνία βλαισότητας 6 μοιρών σε δύο τύπους, α) ενιαίο και β) τμηματικό σε 
τουλάχιστον τέσσερα (4) μεγέθη, με ή χωρίς επιγονατοδομηριαία άρθρωση. 
Το σύστημα να διαθέτει ειδικό σύστημα αποφυγής εξαρθρώματος και δυνατότητα να δεχτεί 
τμηματικούς στυλεούς σε μήκη από 50mm έως 280mm και σε  εννέα (9) μεγέθη,  με και 
χωρίς τσιμέντο, κυλινδρικούς και κωνικούς, τετράπλευρης διατομής καθώς και σφήνες – 
προσθήκες μηρού και κνήμης  σε δύο τύπους : α) από πολυαιθυλένιο, β) από κράμα 
Τιτανίου Tilastan ή ισοδύναμου τύπου, δίνοντας τη δυνατότητα μετατροπής του συστήματος 
σε ογκολογικού τύπου. 
Να διαθέτει  ένθετα  πολυαιθυλενίου  αποστειρωμένα  με μέθοδο για την αποφυγή 
οξείδωσης και αλλοίωσης των μηχανικών αντοχών. 
Το σύστημα να διαθέτει επίσης πρόθεση αντικατάστασης περιφερικού μηριαίου ή/και 
κεντρικού τμήματος κνημιαίου. 
 
 

Για όλα τα παραπάνω παραμένουμε στη διάθεσή σας. 
 
Με τιμή  
Για την εταιρεία 
OORRTTHHOOMMEEDDIICCAALL  AA..EE..EE  
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Κωνσταντίνα Βασιλάκου 
 
 


