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ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο 
 
 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των Τεχνικών Προδιαγραφών για 

την προμήθεια πλεγμάτων – εμβαλωμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

Χειρουργείων του νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή).».  

 

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΛΑΪΚΟ» 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

147/08-08-2016). 

2. Το υπ’ αρ. 4963/05-10-2016 έγγραφο της ΕΠΥ με θέμα «Προμήθειες από τους 

φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του ν. 3580/2007 – Καθορισμός ΚΑΑ». 

3. Το υπ’ αρ. 4661/14-09-2016 έγγραφο της ΕΠΥ σχετικά με την αρμοδιότητά της να 

εγκρίνει τεχνικές προδιαγραφές μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4412/2016. 

4. Το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α΄/18-06-07) «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων 

από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής  Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» όπως 

ισχύει. 

5. Το Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04-04-2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως ισχύει.  

6. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13764/14-09-2020 έγγραφο της εταιρείας   «ACTION MEDICAL 
HEALTH».              

7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13675/10-09-2020 έγγραφο της εταιρείας   «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.».              

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 13900/15-09-2020 έγγραφο της εταιρείας   «MEDICARE HELLAS 
S.A.».              

9. Το υπ’ αρ. πρωτ. 11935/13-09-2021 έγγραφο της Επιτροπής Σύνταξης Τεχνικών 

Προδιαγραφών του Νοσοκομείου.  
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10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου. 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

 

1. Τη Διενέργεια Β΄ Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης των τεχνικών προδιαγραφών για 

την προμήθεια πλεγμάτων – εμβαλωμάτων για την κάλυψη των αναγκών των 

Χειρουργείων του νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από 

την ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www.laiko.gr στη διαδρομή ANAK/EIΣ-

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΛΑΪΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ καθώς και από τον ιστότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια). 

3. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

4. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μέχρι την 
24η/09/2021 Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του νοσοκομείου 
ή να τις αποστείλουν με έγγραφο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 
prot@laiko. gr και με κοινοποίηση στο k.zadeli@laiko.gr. 

5. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν 

και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση αυτών με αντικειμενικά κριτήρια ώστε 

να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των προμηθευτών, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών μας. 

6. Με την οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών θα προκηρυχθεί Ανοικτός 

Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων, για την προμήθεια 

πλεγμάτων – εμβαλωμάτων για την κάλυψη των αναγκών των Χειρουργείων του 

νοσοκομείου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.400,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή). 

 

                                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

Επισυνάπτονται:                                                                                                           

Επτά (7) σελίδες                                                                             ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.laiko.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 

Aπάντηση στις προτάσεις – παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από τις εταιρείες 

(ACTION MEDICAL HEALTH) (ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α.Ε.) 

και (MEDICARE HELLAS). 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η επιτροπή σύνταξης προδιαγραφών αφού ενημερώθηκε 

για τις παρατηρήσεις των εταιρειών, εμμένει στις αρχικές της θέσεις για 

προδιαγραφές, της προμήθειας πλεγμάτων-εμβαλωμάτων.  

 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ – ΕΜΒΑΛΩΜΑΤΩΝ» 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 
Set προσχηματισμένου πλέγματος μονόκλωνου πολυπροπυλενίου και 
έτοιμου κώνου λείου εξωτερικά, με εσωτερικά πέταλα και κορυφή του 
κώνου λεία κολλημένη  με θυροκόλληση  για ευκολία τοποθέτησης. 

 
2 

2 

Σύστημα αποκατάστασης βουβωνοκήλης αποτελούμενο από: 
προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα και στρογγυλό 
πλέγμα πωματισμού από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά 
απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωση του 
διαστάσεων 8cm. 

 
4 

3 

Σύστημα αποκατάστασης  αριστερής βουβωνοκήλης αποτελούμενο από: 
προσχηματισμένο πλέγμα  από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική 
ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με ειδικά 
απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωση των 
διαστάσεων 14χ 9 cm  αριστερό ή δεξί και στρογγυλό πλέγμα 
πωματισμού 9 κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά 
απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωση του 
διαστάσεων 8cm. 

 
1 
 

4 

Σύστημα αποκατάστασης δεξιάς βουβωνοκήλης αποτελούμενο από: 
προσχηματισμένο πλέγμα από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική 
ελλειπτική σχεδίαση και προδιαμορφωμένη σχισμή με ειδικά 
απορροφήσιμα άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ  για την καθήλωση του  
διαστάσεων 14χ9 cm αριστερό ή δεξί και στρογγυλό πλέγμα πωματισμού 
(κώνος) από μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα 
από πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωση του διαστάσεων 8cm. 

 
1 

5 

Ημιαπορροφήσιμο αυτοκαθηλούμενο, προσχηματισμένο πλέγμα από 
μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική ελλειπτική σχεδίαση και 
προδιαμορφωμένη  σχισμή με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από 
πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωση του διαστάσεων 14χ9cm αριστερό 

 
1 

6 

Ημιαπορροφήσιμο αυτοκαθηλούμενο, προσχηματισμένο πλέγμα από 
μονόκλωνο πολυεστέρα με ειδική ελλειπτική σχεδίαση και 
προδιαμορφωμένη σχισμή με ειδικά απορροφήσιμα άγκιστρα από 
πολυγαλακτικό οξύ για την καθήλωση του διαστάσεων 14χ9cm δεξί 

 
1 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

7 

Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση 
ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ  υδρόφιλου 
κολλαγόνου που εκτείνεται 5 mm περιμετρικά του πλέγματος  και από 
τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με 
ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης  από PGLA, τέσσερα 
πτερύγια καθήλωσης κα 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση 
τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. 
Διαστάσεων 4,6 cm 

 
1 

8 

Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναϊκή αποκατάσταση 
ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ υδρόφιλου 
κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος και από 
τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με 
ενσωματωμένο απορροφήσιμο δακτύλιο έκπτυξης από PGLA , τέσσερα 
πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση 
τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. 
Διαστάσεων 6,6cm 

 
1 

9 

Πλέγμα αυτοεκπτυσσόμενο για ενδοπεριτοναική αποκατάσταση 
ομφαλοκήλης, αποτελούμενο από αντισυμφητικό φιλμ  υδρόφιλου 
κολλαγόνου που εκτείνεται 5mm περιμετρικά του πλέγματος και από 
τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα μεγάλων πόρων, με 
ενσωματωμένο απορροφήσιμο  δακτύλιο έκπτυξης από PGLA , τέσσερα 
πτερύγια καθήλωσης και 2 αφαιρούμενες λαβές για την υποβοήθηση 
τοποθέτησης ενωμένες με ράμματα με τα πτερύγια καθήλωσης. 
Διαστάσεων 8,6cm 

 
1 

10 

Ενδοπεριτοναϊκό πλεγμα διάφανο, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην 
μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με έξτρα θήκη – 
πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, που να λειτουργεί ως 
ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοιρείου 
κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του 
πλέγματος, από  μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 
15χ10cm 

 
1 

11 

Ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα διάφανο, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην 
μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με έξτρα θήκη – 
πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, που να λειτουργεί ως 
ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοιρείου 
κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του 
πλέγματος, από  μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 
20χ15cm 

 
1 

12 

Ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα διάφανο, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην 
μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με έξτρα θήκη – 
πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, που να λειτουργεί ως 
ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοιρείου 
κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του 
πλέγματος, από  μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 
25χ20cm 

 
1 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

13 

Ενδοπεριτοναϊκό πλέγμα διάφανο, διπλής όψεως, αποτελούμενο στην 
μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο πολυεστέρα, με έξτρα θήκη – 
πτερύγιο δισδιάστατο στο άνω περιμετρικό τμήμα, που να λειτουργεί ως 
ζώνη ασφαλούς καθήλωσης και ελέγχου και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ από μείγμα χοιρείου 
κολλαγόνου και γλυκερόλης, επεκτεινόμενο κατά 5mm περιμετρικά του 
πλέγματος, από  μείγμα κολλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 
30χ20cm 

 
1 

14 

Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκο διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής 
όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο 
πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου 
πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση 
προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοιρείου 
κολλλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 9cm στρογγυλό. 

 
1 

15 

Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκο διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής 
όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο 
πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου 
πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση 
προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοιρείου 
κολλλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 15χ10cm . 

 
1 

16 

Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκο διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής 
όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο 
πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου 
πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση 
προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοιρείου 
κολλλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 20χ15cm . 

 
1 

17 

Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκο διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής 
όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο 
πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου 
πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση 
προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοιρείου 
κολλλαγόνου και  γλυκερόλης. Διαστάσεων 25χ20cm . 

 
1 

18 

Πλέγμα ενδοπεριτοναϊκο διάφανο, με τρισδιάστατη ύφανση, διπλής 
όψεως, αποτελούμενο στην μία πλευρά από τρισδιάστατο μονόκλωνο 
πολυεστέρα με ένα έξτρα πτερύγιο δισδιάστατου μονόκλωνου 
πολυεστέρα πράσινου χρώματος στο κέντρο για διευκόλυνση 
προσανατολισμού της τοποθέτησης και στην άλλη πλευρά από 
απορροφήσιμο υδρόφιλο αντισυμφυτικό φιλμ, από μείγμα χοιρείου 
κολλλαγόνου και γλυκερόλης. Διαστάσεων 30χ20cm . 

 
1 

19 

Πλέγμα για λαπαροσκοπική αποκατάσταση βουβωνοκήλης 
αυτοκαθηλούμενο από μονόκλωνο πολυεστέρα και φιλμ κολλαγόνου με 
άγκιστρα από πολυγαλακτικό οξύ, διαστάσεων 15χ10 cm 
αυτοκαθηλωτικό, grasper ή dissector 

 
2 
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20 

Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για  λαπαροσκοπική αποκατάσταση 
κήλης μήκους 35,5cm διαμέτρου 5mm με 30 κλιπ ελικοειδούς σχήματος 
από τιτάνιο 3,8mm, υλικού που δεν προκαλεί παρεμβολές στα 
συστήματα απεικόνισης (MRI) Δυνατότητα καθήλωσης σε ιστό 4mm 
πάχους και δυνατότητα αφαίρεσης του κλιπ με το καθηλωτικό, , grasper ή 
dissector 

 
1 

21 
Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος  για λαπαροσκοπική  επέμβαση κήλης με 
30 απορροφήσιμες  βίδες με σταθεροποιητικά πτερύγια  από PGLA και 
δυνατότητα κάμψης 3cm. 

 
1 

22 

Λαπαροσκοπικό καθηλωτικό πλέγματος 5mm αρθρούμενο από 0 έως 65 
μοίρες και με δυνατότητα πλήρης περιστροφής. 
Να περιλαμβάνει ανταλλακτικές κασέτες κλιπ σε μορφή απορροφήσιμης 
βίδας από PGLA 

 
2 

23 

Χειρουργικό βιολογικό μόσχευμα από χοίρειο δερματικό κολλαγόνο, για 
μόνιμη ενίσχυση ή / και αντικατάσταση μαλακού ιστού, αδρανές, 
διασταυρούμενης δομής HMDI, αποστειρωμένο με ακτινοβολία, έτοιμο 
προς χρήση χωρίς την ανάγκη εφύγρανσης. Να συνοδεύεται από 
τουλάχιστον 2 κλινικές μελέτες που να εγγυώνται την ασφάλεια και 
αποτελεσματικότητα της χρήσης  του σε περιστατικά βεβαρημένα όπου 
δεν συνιστάται η επιλογή συνθετικών υλικών, διαστάσεις 15cmχ10cm 
x1,5mm 

 
1 

24 

Σετ ημι-απορροφήσιμου επιπέδου πλέγματος και κώνου, που να 
αποτελείται από επίπεδο μη-προσχηματισμένο πλέγμα από 
πολυπροπυλένιο & απορροφήσιμες ίνες πολυγλυκαπρόνης διαστάσεως 
7χ14 cm και ιδίας πλέξης κώνο σχήματος  V με επιπλέον ραβδώσεις από 
μεμβράνη πολυμερούς πολυδιοξανόνης. Διάμετρος κώνου : 40 cm. 

 
10 

25 

Σετ  ημι-απορροφήσιμου επιπέδου πλέγματος και κώνου, που να 
αποτελείται από επίπεδο μη-προσχηματισμένο πλέγμα από 
πολυπροπυλένιο & απορροφήσιμες ίνες πολυγλυκαπρόνης διαστάσεως 
7χ14 cm και ιδίας πλέξης κώνο με επιπλέον ραβδώσεις από μεμβράνη 
πολυμερούς πολυδιοξανόνης. Διάμετρος κώνου : 55 cm. 

 
10 

26 
Πλέγμα  Vicryl συνθετικά απορροφ. Για επικάλυψη παρεγχυματικών 
οργάνων, υποστήριξη κήλης κλπ. Διαστ. 28cm x18 cm 

 
5 

27 

Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής 
χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με 
ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο, από  πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη 
πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 15χ120 cm 

 
2 

28 

Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής 
χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με 
ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο, από  πολυδιοξανονη και αντισυμφητική επικάλυψη 
πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 20χ 30 cm 

 
2 

29 

Πολυστρωματικό ενδοπεριτοναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα ανοιχτής 
χειρουργικής με ειδική περιμετρική θήκη για καθήλωση με κλιπ ή με 
ράμμα. Το πλέγμα αποτελείται από αραιής πλέξης μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο, από  πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη 
πολυγλυκαπρόνης. Διάσταση 25χ36 cm 

 
2 
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30 
Ενδοπερποναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα από Πολυπροπυλένιο, 
Πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη Οξειδωμένης 
Αναγεννημένης Κυτταρίνης . Διάσταση 10cm x 20cm 

 
2 

31 
Ενδοπερποναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα από Πολυπροπυλένιο, 
Πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη Οξειδωμένης 
Αναγεννημένης Κυτταρίνης . Διάσταση 15cm x 20cm (οβάλ) 

 
2 

32 
Ενδοπερποναϊκό ημιαπορροφήσιμο πλέγμα από Πολυπροπυλένιο, 
Πολυδιοξανόνη και αντισυμφητική επικάλυψη Οξειδωμένης 
Αναγεννημένης Κυτταρίνης . Διάσταση 20cm x 25cm(οβάλ) 

 
2 

33 
Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενα 50% από πολυπροπυλένιο και 
50% από  πολυγλυκαπρόνη. Να έχει διαμέτρημα πόρων 2,7 mm και να 
παρέχει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα. Διάσταση 15χ15 cm 

 
5 

34 
Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενα 50% από πολυπροπυλένιο και 
50% από  πολυγλυκαπρόνη. Να έχει διαμέτρημα πόρων 2,7 mm και να 
παρέχει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα. Διάσταση 15χ30 cm 

 
5 

35 
Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποτελούμενα 50% από πολυπροπυλένιο και 
50% από  πολυγλυκαπρόνη. Να έχει διαμέτρημα πόρων 2,7 mm και να 
παρέχει μεγάλη αντοχή και ελαστικότητα. Διάσταση 30 χ30 cm 

 
5 

36 

Αυτοεκτυσσόμενο, ημιαπορροφήσιμο σύστημα πλέγματος από 
Πολυπροπυλένιο, Πολυδιοξανόνη, Πολυγλακτίνη & Οξειδωμένη 
Αναγεννημένη Κυτταρίνη για αποκατάσταση ομφαλοκηλών &μικρών 
κοιλιοκηλών. Μέγεθος μεσαίο 6.4 cm X 6.4cm 

 
5 

37 

Ημι-απορροφήσιμο σετ πλεγμάτων αποκατάστασης βουβωνοκήλης το 
οποίο περιλαμβάνει ημισφαίριο αποτελούμενο από 10% 
πολυπροπυλένιο και 90% πολυγαλακτικό οξύ και από προσχηματισμένο 
πλέγμα αποτελούμενο από 25% πολυπροπυλένιο και από 
75%πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε διαστάσεις προσχηματισμένου 
πλέγματος 9X5.2cm και σε διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος  
9Χ5.2 cm και σε διαστάσεις ημισφαιρίου 2,4cm (small) 

 
2 

38 

Ημι-απορροφήσιμο σετ πλεγμάτων αποκατάστασης βουβωνοκήλης το 
οποίο περιλαμβάνει ημισφαίριο αποτελούμενο από 10% 
πολυπροπυλένιο και 90% πολυγαλακτικό οξύ και από προσχηματισμένο 
πλέγμα αποτελούμενο από 25% πολυπροπυλένιο και από 
75%πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε διαστάσεις προσχηματισμένου 
πλέγματος 9X5.2cm και σε διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος  
9Χ5.2 cm και σε διαστάσεις ημισφαιρίου 3cm(medium) 

 
10 

39 

Ημι-απορροφήσιμο σετ πλεγμάτων αποκατάστασης βουβωνοκήλης το 
οποίο περιλαμβάνει ημισφαίριο αποτελούμενο από 10% 
πολυπροπυλένιο και 90% πολυγαλακτικό οξύ και από προσχηματισμένο 
πλέγμα αποτελούμενο από 25% πολυπροπυλένιο και από 
75%πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε διαστάσεις προσχηματισμένου 
πλέγματος 9X5.2cm και σε διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος  
9Χ5.2 cm και σε διαστάσεις ημισφαιρίου 3,8 cm(Large) 

 
10 

40 

Ανατομικό προσχηματισμένο πλέγμα λαπαροσκοπικής αποκατάστασης 
βουβωνοκήλης και μηροκήλης αποτελούμενο από 25% ελαφρύ 
μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και 75% απορροφήσιμο Poly –L Γαλακτικό 
οξύ ( PLLA). Ν α έχει αντοχή 16Ν/cm. Να διατίθεται σε διαστάσεις 12χ15 
cm(Large)τόσο για δεξιά όσο και για αριστερή κήλη. 

 
6 
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41 

Αντισυμφυτικό αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή  
αποκατάσταση κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικής κήλης διπλής όψης. Η μία 
πλευρά να είναι από πλεκτό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και η άλλη 
μαλακό αντισυμφυτικό PTFE, με σήμανση σχήματος σταυρού για εύκολη 
τοποθέτηση. Να διατίθεται σε διαστάσεις 20cm x 20 cm 

 
1 

42 

Αντισυμφυτικό αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή  
αποκατάσταση κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικής κήλης διπλής όψης. Η μία 
πλευρά να είναι από πλεκτό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και η άλλη 
μαλακό αντισυμφυτικό PTFE, με σήμανση σχήματος σταυρού για εύκολη 
τοποθέτηση. Να διατίθεται σε διαστάσεις 30cm x 230 cm 

 
1 

43 

Αντισυμφυτικό αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή  
αποκατάσταση κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικής κήλης διπλής όψης. Η μία 
πλευρά να είναι από πλεκτό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και η άλλη 
μαλακό αντισυμφυτικό PTFE, με σήμανση σχήματος σταυρού για εύκολη 
τοποθέτηση. Να διατίθεται σε διαστάσεις 15cm x 20 cm - oval 

 
1 

44 

Αντισυμφυτικό αυτοεκπτυσσόμενο πλέγμα για ενδοπεριτοναϊκή  
αποκατάσταση κοιλιοκήλης και μετεγχειρητικής κήλης διπλής όψης. Η μία 
πλευρά να είναι από πλεκτό μονόκλωνο πολυπροπυλένιο και η άλλη 
μαλακό αντισυμφυτικό PTFE, με σήμανση σχήματος σταυρού για εύκολη 
τοποθέτηση. Να διατίθεται σε διαστάσεις 20cm x 25 cm - oval 

 
1 

45 

Ημιαπορροφήσιμο εξωπεριτοναϊκό πλέγμα, από 40% ελαφρύ μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο και 60% PLLA (απορροφήσιμο),βάρους 65gr/m2  και 
εναπομένον πλέγμα με δύναμη 32Ν/cm. Να διατίθεται σε διαστάσεις:  
20cm x25cm 

 
1 

46 

Ημιαπορροφήσιμο εξωπεριτοναϊκό πλέγμα, από 40% ελαφρύ μονόκλωνο 
πολυπροπυλένιο και 60% PLLA (απορροφήσιμο),βάρους 65gr/m2  και 
εναπομένον πλέγμα με δύναμη 32Ν/cm. Να διατίθεται σε διαστάσεις:  
15cm x30cm 

 
1 

47 

Πλέγμα αποκατάστασης ομφαλοκήλης στρογγυλό διαμέτρου  7cm διπλής 
όψης πολυπροπυλενίου και Eptfe με προτοποθετημένα τέσσερα 
ράμματα. Να φέρει  ενσωματωμένο μπαλόνι διόγκωσης. Στη συσκευασία 
να περιλαμβάνεται σύριγγα πλήρωσης του μπαλονιού καθώς και δύο 
επιπλέον ράμματα . 

 
1 

48 

Πλέγμα αποκατάστασης ομφαλοκήλης στρογγυλό διαμέτρου  9cm διπλής 
όψης πολυπροπυλενίου και Eptfe με προτοποθετημένα τέσσερα 
ράμματα.  
Να φέρει  ενσωματωμένο μπαλόνι διόγκωσης. Στη συσκευασία να 
περιλαμβάνεται σύριγγα πλήρωσης του μπαλονιού καθώς και δύο 
επιπλέον ράμματα . 

 
1 

49 

Εργαλείο καθήλωσης πλέγματος για αποκατάσταση κήλης μήκους 35,5cm 
και 15cm, διαμέτρου 5mm με 30 κλιπ και 20 κλιπ αντίστοιχα, ελικοειδούς 
σχήματος από τιτάνιο 3,8 mm, υλικού που δεν προκαλεί παρεμβολές στα 
συστήματα απεικόνισης (MRI), δυνατότητα καθήλωσης σε ιστό 4mm 
πάχους. 

 
2 

50 
Πλέγμα αποκατάστασης βουβωνοκήλης μη απορροφήσιμο από πλεκτό 
πολυεστέρα εμβαπτισμένο σε σιλικόνη. Να διατίθεται σε διαστάσεις: 
12cm  x16 cm 

 
1 

51 
Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποκατάστασης κήλης  αποτελούμενο από 
25% πολυπροπυλένιο και από 75% πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε 
διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος:6χ13,5 cm 

 
1 
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52 
Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποκατάστασης κήλης  αποτελούμενο από 
25% πολυπροπυλένιο και από 75% πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε 
διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος:17 χ 17 cm 

 
1 

53 
Ημιαπορροφήσιμο πλέγμα αποκατάστασης κήλης  αποτελούμενο από 
25% πολυπροπυλένιο και από 75% πολυγαλακτικό οξύ. Να διατίθεται σε 
διαστάσεις προσχηματισμένου πλέγματος: 13 χ 17 cm 

 
1 
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