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158 Α2α.

Ενδοµυελικός ήλος για κατάγµατα του κεντρικού άκρου του βραχιονίου, κράµατος 

τιτανίου. Ο ήλοι πρέπει να είναι µεγάλης αντοχής, µε δυνατότητα τοποθέτησης µε 

ή χωρίς γλυφανισµό, κλειδούµενος κεντρικά και περιφερικά, ενώ το κεντρικό 

κλείδωµα επιτυγχάνεται µε τη χρήση εξωτερικού σκοπεύτρου. Οι κεντρικοί κοχλίες 

του ήλου πρέπει να βιδώνουν επί των ήλου για καλύτερη σταθεροποίηση.

Βίδες αυτοκόπτουσες για την σταθεροποίηση του κατάγµατος και του ήλου 

διαφόρων µεγεθών

159 Α2β.

Ορθρόδροµος ενδοµυελικός ήλος για κατάγµατα διάφυσης  βραχιονίου, κράµατος 

τιτανίου, µεγάλης αντοχής, κλειδούµενος περιφερικά και κεντρικά. Τοποθέτηση 

ήλου µε γλυφανισµό. Ο ήλο πρέπει να διατίθεται σε διαφορετικά µεγέθη και µήκη. 

Οι κεντρικοί κοχλίες τοποθετούνται µε την χρήση ειδικού σκοπεύτρου και 

βιδώνουν επί του ήλου για καλύτερη σταθεροποίηση. 

Κοχλίες κράµατος τιτανίου, µε εξαγωνική κεφαλή, διαφόρων µεγεθών, για την 

ασφάλιση του ήλου.

Πώµατα ήλων 

1

Ανάστροφος ενδοµυελικός ήλος για κατάγµατα διάφυσης  βραχιονίου, κράµατος 

τιτανίου, µεγάλης αντοχής, κλειδούµενος περιφερικά και κεντρικά. Τοποθέτηση µε 

γλυφανισµό. Ο ήλος πρέπει να διατίθεται σε διαφορετικά µεγέθη και µήκη.

Κοχλίες κράµατος τιτανίου, µε εξαγωνική κεφαλή, διαφόρων µεγεθών, για την 

ασφάλιση του ήλου.

Πώµατα ήλων 

175 Α1β.

183 ∆β.

Αυλοφόρος ενδοµυελικός ήλος τύπου γ-nail για περιτροχαντήρια 

κατάγµατα, 

κράµατος τιτανίου, µε διαφορετικές αυχενοµηριαίες γωνίες και διαµέτρους. Στο 

περιφερικό τµήµα του ο ήλος παρέχει τη δυνατότητα στατικής και δυναµικής 

ασφάλισης. Ο ήλος συνδυάζεται µε: 

α) Κεντρικό κοχλία ασφάλισης της µηριαίας κεφαλής, διαθέσιµο σε διαφορετικά 

µήκη 

β) Ενσωµατωµένο µηχανισµό που εµποδίζει τις στροφικές κινήσεις της µηριαίας 

κεφαλής.

γ) Περιφερικοί κοχλίες τιτανίου για την περιφερική σταθεροποίηση του ήλου

Αυλοφόρος ενδοµυελικός ήλος τύπου γ-nail µε µακρύ στειλεό για 

διατροχαντήρια και υποτροχαντήρια κατάγµατα, κράµατος τιτανίου, σε 

διαφορετικά µήκη. Στο περιφερικό τµήµα του ο ήλος παρέχει τη δυνατότητα 

στατικής και δυναµικής ασφάλισης. Ο ήλος συνδυάζεται µε: 

1) Κεντρικό κοχλία ασφάλισης της µηριαίας κεφαλής, διαθέσιµο σε διαφορετικά 

µήκη 

2) Ενσωµατωµένο µηχανισµό που εµποδίζει τις στροφικές κινήσεις της µηριαίας 

κεφαλής.

3) Περιφερικοί κοχλίες τιτανίου για την περιφερική σταθεροποίηση του ήλου

Κεντρικό 
άκρο 

µηριαίου

ΕΝ∆ΟΜΥΕΛΙΚΟΙ ΗΛΟΙ

Ενδοµυελικοί Ηλοι Βραχιονίου

Κεντρικό 
άκρο 

Βραχιονίου

∆ιάφυση 
Βραχιονίου

Ενδοµυελικοί Ηλοι Μηριαίου



186 Αα.
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∆ιάφυση 
Μηριαίου

Αυλοφόρος ενδοµυελικός ήλος µηρού , κράµατος τιτανίου, µε δυνατότητα 

τοποθέτησης ορθόδροµα ή ανάστροφα, σε διαφορετικές διαµέτρους και µήκη. Το 

κλείδωµά του επιτυγχάνεται κεντρικά και περιφερικά µε κοχλίες.  

Κοχλίες κράµατος τιτανίου, µε εξαγωνική κεφαλή, διαφόρων µεγεθών, για την 

ασφάλιση του ήλου.

Βίδες για την σταθεροποίηση του ήλου  απο τιτάνιο αυτοκόπτουσες, 
διαφόρων µεγεθών

Πώµατα ήλων (43)

181 Γβ.

Περιφερικό 
άκρο 

µηριαίου

Αυλοφόρος (κλειστής διατοµής) ανάστροφος ήλος για υπερκονδύλια κατάγµατα 

και κατάγµατα διάφυσης του µηριαίου οστού, µε δυνατότητα περιφερικού και 

κεντρικού κλειδώµατος µε κοχλίες ολικού σπειράµατος, σε διαφορετικές 

διαµέτρους και µήκη. Η σκόπευση για την τοποθέτηση των κοχλιών επιτυγχάνεται 

µε τη χρήση εξωτερικού οδηγού.

Βίδες για την σταθεροποίηση του ήλου  απο τιτάνιο αυτοκόπτουσες, 
διαφόρων µεγεθών
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189 Ββ.

194 Α.
Ηλος 
κνήµης

Αυλοφόρος ενδοµυελικός ήλος κνήµης, κράµατος τιτανίου, µε δυνατότητα 

τοποθέτησης µε ή χωρίς γλυφανισµό, σε διαφορετικές διαµέτρους και µήκη. Ο 

ενδοµυελικος ήλος παρέχει τη δυνατότητα στατικής, αλλά και δυναµικής 

ασφάλισης. Στο περιφερικό τµήµα του παρέχεται η δυνατότητα ασφάλισης πολύ 

κοντά στο άκρο του, ώστε να µπορούν να αντιµετωπιστούν περισσότερο 

περιφερικά κατάγµατα της κάτω µετάφυσης της κνήµης. Η διάταξη των οπών 

πρέπει να είναι τέτοια,  ώστε να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή 

σταθερότητα. Οι κοχλίες ασφάλισης του ήλου έχουν πολυγωνικές κεφαλές για 

ευκολότερη τοποθέτηση αλλά και ασφαλέστερη εξαγωγή.

Βίδες για την σταθεροποίηση του ήλου  απο τιτάνιο αυτοκόπτουσες, 
διαφόρων µεγεθών

Πώµατα ήλων (43)

Ενδοµυελικοί Ηλοι Κνήµης 


