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ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΔΕΥΤΕΡΑ 04-02-2019 ΣΕ MAIL H ΣΕ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ, έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1313.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ.
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1. Στυλεός για χρήση χωρίς τσιμέντο , να είναι κατασκευασμένος από κράμα τιτανίου
(TiΑΙ6V4) και να φέρει επικάλυψη Ρ|αsmα sρrαy Τίtαnίου και υδροξυαπατίτη, σε σχήμα σφήνας
για καλύτερη στροφική σταθερότητα. Να διαθέτει κώνο 12/14 και να προσφέρεται σε 10

τουλάχιστον μεγέθη stαndαrd και Ιαterαιίzed .Να φέρει επικάλυψη ΡΙαsmα sρrαy Τιτάνιου στο
άνω τριτημόριο, και το περιφερικό άκρο του στυλεού να είναι λεπτό και να διαθέτει μια αύλακα
στο πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα.
2. Κοντός στυλεός για χρήση χωρίς να είναι κατασκευασμένος από κράμα τιτανίου
(ΤίΑ16V4) και να φέρει επικάλυψη ΡΙαsmα sρrαy Τίtαnίου και υδροξυαπατίτη κεντρικής στήριξης
παροχής δυνατότητας διατήρησης μείζονος τροχαντήρας και αυχένος σε 9 μεγέθη stαndαrdκαι
Ιαterαιίzed.
3. Στυλεός για χρήση με τσιμέντο να είναι κατασκευασμένος από CοCrΜο σε σχήμα σφήνας
για καλύτερη στροφική σταθερότητα. Να διαθέτει κώνο 12/14 σε δύο τύπους, stαndαrd και
Ιαterαιίzed, και να προσφέρεται σε 6 τουλάχιστον μεγέθη και στους δύο τύπους.
4. Πρόθεση κοτύλης ελλειπτική για χρήση χωρίς τσιμέντο κατασκευασμένη από κράμα
Τιτανίου με επικάλυψη καθαρού Τιτανίου και ΗΑ (70-30% αντίστοιχα). Λόγω της ελλειπτικής
της σχεδίασης ο γείσος προσφέρει καλύτερη συγκράτηση και ενίσχυση στην περιφέρεια
εξασφαλίζοντας άμεση αρχική σταθεροποίηση (Ρrίmαry stαbίlίty). Το κυπέλλιο να προσφέρεται
με οπές για χρήση βιδών , έως και τρεις, για την δευτεροβάθμια στήριξη. Να διαθέτει μια οπή
στο Θόλο για καλύτερη οπτική επαφή και να δέχεται πλαστικά ένθετα με και χωρίς γείσο. Τα
ένθετα να δέχονται κεφαλάκια 28mm , και 32mm.
5. Κοτύλη υψηλού μοριακού βάρους πολυαιθυλενίου τύπου ΜULLΕR για χρήση με τσιμέντο
με ακτινοσκιερή σήμανση σε διαμέτρους από 40mm έως 60mm για χρήση με εσωτερικές
κεφαλές 22 , 28 και 32mm.
6. Πολυαιθυλένια υψηλής μοριακής διακλάδωσης. Να προσφέρονται με εσωτερική
διάμετρο , 28mm ,32mm 36mm χωρίς γείσο και με γείσο 10ο . Τα πολυαιθυλένια να φέρουν
χρωματική σήμανση για το σωστό παραλληλισμό.
7. Μεταλλικές κεφαλές κατασκευασμένες από CοCrΜο 22mm, 28mm και 32mm Να
προσφέρονται σε 3 ύψη (ανά 3,5 mm) yια την διάμετρο 22mm, σε 6 ύψη (ανά 3,5mm) για την
διάμετρο 28mm και σε 6 ύψη (ανά 3,5mm) για την διάμετρο 32mm.
8. Κεφαλή με κεραμική επικάλυψη νιτριδίου του τιτανίου για πρόληψη αλλεργικών
αντιδράσεων σε μεταλλικά στοιχεία και μείωση της φθοράς των εφαπτόμενων επιφανειών
28mm ,32mm και 36mm. Να προσφέρονται σε 6 ύψη (ανά 3,5mm) για την διάμετρο 28mm και
32mm και σε 5 ύψη (ανά 3,5mm) για την διάμετρο 36mm.
9. Βίδες από κράμα τιτανίου TίΑ16V4) σε 8 μεγέθη από 15mm έως 50mm.
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