ΑΤΥΔΝΑ
(00325) Απρεληθφ πεξηιαίκην ηχπνπ Μηami
71,00
Aπρελνζσξαθηθφο θεδεκφλαο ηχπνπ Μηnerva (ξπζκηδφκελνπ χςνπο)
(00167) Μεγάινο 288,00
(00432) Μεζαίνο 270,00
(00471) Γηιέθν/δαθηχιηνο Halo γηα αθηλεηνπνίεζε Α.Μ...
1.488,00
Σν είδνο 1 ρνξεγείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο : αθηλεηνπνίεζεο, απνζεξαπείαο,
απνθαηάζηαζεο θαθψζεσλ απρέλα, εθθπιηζηηθψλ παζήζεσλ, ζε αζζελείο πνπ
ρξήδνπλ απρεληθή ζηήξημε γηα καθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα.
Θα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ε ζπληαγνγξάθεζε ηνπ θεδεκφλα Minerva θαη Halo.
Σν είδνο 3 ρνξεγείηαη ζε βαξηέο ηξαπκαηηθέο θαθψζεηο απρεληθήο κνίξαο. Πξνζθνκίδεηαη
ηαηξηθή βεβαίσζε Ννζ/κείνπ ή Κιηληθήο κε ζπλππνγξαθή Διεγθηή.

ΧΜΟ –ΒΡΑΥΙΟΝΙΟ
(00291) Νάξζεθαο βξαρηνλίνπ Sarmiento 55,00
(00472) Νάξζεθαο ψκνπ αεξνπιαλάθη 143,00
Σν είδνο 2 ρνξεγείηαη κεηά απφ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε (αξζξνζθνπηθή ή κε),
ζπλδεζκηθήο απνθαηάζηαζεο, πεξηιακβάλεηαη ζηα ΚΔΝ.
Να πξνζθνκίδεηαη εμηηήξην πνπ λα βεβαηψλεη ηελ επέκβαζε

ΑΓΚΧΝΑ
(00185) 1 Γπλακηθφο βξαρηνλνπερηθφο θεδεκφλαο κε θνριία γηα πιήξε θάκςε -έθηαζε
605,00
(00528) Γπλακηθφο βξαρηνλνπερηθφο λάξζεθαο (κε γσληφκεηξν, επαλαηαηηθφ
ειαηήξην, κε εηδηθή καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο).
260,00
Σν είδνο 1 δελ αληηθαζίζηαηαη.
Γηα ηα είδε 1 θαη 2 λα αηηηνινγείηαη ζαθψο ε ρνξήγεζή ηνπο.
Σν 2 αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ 1-2 ρξφληα κφλν ζε κφληκεο θαη κε ηάζηκεο
θαηαζηάζεηο.

ΑΚΡΑ ΥΔΙΡΑ - ΓΤΝΑΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΔ
(00298) Νάξζεθαο θαιαγγνθαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ γηα 1-4 δάθηπια, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
αληίρεηξα (θάκςε - έθηαζε)
73,00
(00302) Νάξζεθαο παιακηαίαο ή ξαρηαίαο θάκςεο-έθηαζεο,περενθαξπηθήο,θαξπνθαιαγγηθψλ θαη
θαιαγγνθαιαγγηθψλ αξζξψζεσλ απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ ή πθαζκάηηλνο κε κεηαιιηθή
ελίζρπζε (αινπκηλίνπ)
92,00
(00293) Γπλακηθφο λάξζεθαο περενθαξπηθήο κε θνριία γηα πιήξε θάκςε – έθηαζε
372,00
(00551) Γπλακηθφο λάξζεθαο περενθαξπηθήο (κε γσληφκεηξν, επαλαηαηηθφ ειαηήξην, κε
εηδηθή καιαθή επέλδπζε θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο)
232,00
Αληηθαζίζηαληαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο - παζήζεηο ή παξάιπζε κεηά ην
ρξφλν.

ΑΚΡΑ ΥΔΙΡΑ-ΘΔΡΜΟΠΛΑΣIΚΟΙ ΝΑΡΘΗΚΔ
(00303) Περενθαξπηθφο λάξζεθαο 76,00
(00482) Νάξζεθαο εθηάζεσο περενθαξπηθήο 56,00
(00292) Νάξζεθαο γηα θάκςε-έθηαζε θαξπνχ θαη δαθηχισλ 94,00
Αληηθαζίζηαληαη κφλν ζε κφληκεο παξακνξθψζεηο ή παξάιπζε άλσ άθξνπ κεηά ην
ρξφλν.

ΚΟΡΜΟ - Θ.Μ...
Κεδεκφλαο ζθνιίσζεο-θχθσζεο κε πίεζηξν
(00254) Σχπνπ Boston 595,00
(00484) .Σχπνπ Cheneau 669,00
(00485) .Σχπνπ D.D.B. 564,00
(00486) .Σχπνπ Ρ. Δ.Ρ 445,00
Υνξεγνχληαη:
α) ε παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ θχθσζε ή ζθνιίσζε.
Αληηθαηάζηαζε:
Μέρξη 16 εηψλ: κεηά 6-12 κήλεο
Άλσ ησλ 16 εηψλ :κεηά 1-2 ρξφληα
β) ε ελήιηθεο κεηά απφ επεκβάζεηο δηφξζσζεο θχθσζεο ή ζθνιίσζεο.
Σν είδνο δελ αληηθαζίζηαηαη.
(00445) .Γπλακηθφο δηνξζσηηθφο Κεδεκφλαο ηδηνπαζνχο ζθνιίσζεο ζπνλδπιηθήο
ζηήιεο.900,00
Υνξεγείηαη ζε παηδηά - εθήβνπο έσο 16 εηψλ.
Αληηθαηάζηαζε: κεηά 18 κήλεο, ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο

. Κεδεκφλαο ηχπνπ Nirop γηα ζσξαθννζθπτθή πάζεζε
(00143) ΜΔΓΑΛΟ 318,00
(00426) ΜΔΑΙΟ 285,00
. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR
(00144) ΜΔΓΑΛΟ 147,00
(00427) ΜΔΑΙΟ 130,00
. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε πίεζηξν ζηέξλνπ
(00430) ΜΔΓΑΛΟ 180,00
(00431) MEΑΙΟ 165,00
. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε ππνκαζράιηα
(00428) ΜΔΓΑΛΟ 180,00
(00429) ΜΔΑΙΟ 165,00
. Κεδεκφλαο ηχπνπ TAYLOR κε απρεληθή ζηήξημε.
(00165) ΜΔΓΑΛΟ 250,00
(00164) ΜΔΑΙΟ 215,00
(00255) . Κεδεκφλαο ζθνιηψζεσο ηχπνπ Milwake (γηα πνιχ πςειή ζθνιίσζε)
463,00
Αληηθαηάζηαζε κέρξη 16 εηψλ : κεηά 6-12 κήλεο
Αληηθαηάζηαζε άλσ ησλ 16 εηψλ : κεηά 1- 2 ρξφληα
ηα θαηάγκαηα θαη ηηο κεηεγρεηξεηηθέο θαηαζηάζεηο δελ απαηηείηαη αληηθαηάζηαζε.

ΚΟΡΜΟ-Ο.Μ...
Κεδεκφλαο νζθπτθήο κνίξαο ηχπνπ Goldwait
ΜΔΓΑΛΟ 107,00
ΜΔΑΙΟ 96,00
Εψλε νζθχνο πθαζκάηηλε κε κπαλέιεο απηνθφιιεηε ή κε
(00111) Σχπνπ Deseze 45,00
Σχπνπ Lombosto 45,00
Σχπνπ Goldwait 45,00
(00252) ΜΔΓΑΛΟ
(00253) ΜΔΑΙΟ
3 Εψλε θνηιίαο απιή ειαζηηθή (ιαζηέμ) 35,00
4 Εψλε ζπιαρλνπηψζεσο εκηειαζηηθή πνιιαπιήο παζήζεσο 55,00
(00118) 5 Νάξζεθαο Θ.Μ... ή Ο.Μ... κε ππνζηεξίγκαηα γηα ιφξδσζε. 325,50

(00119) 6 Νάξζεθαο Θ.Μ... ή Ο.Μ... κε εηδηθή δψλε ζπκπίεζεο ή θνξδφλη ζπκπίεζεο
411,50
(00500) 7 Φνπζθσηφ γηιέθν εμσηεξηθήο εθαξκνγήο απνζπκπίεζεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο
980,00
(00498) 8 Εψλε νζθχνο κε ζεξκνπιαζηηθφ 76,00
9 Σερλεηφο καζηφο (0% ζπκκεηνρή) 92,78
10 ηεζφδεζκνο Μαζηεθηνκήο (25%ζπκκεηνρή)
Δπί καζηεθηνκήο ρνξεγνχληαη: 1 ηεκάρην
ηερλεηνχ καζηνχ θάζε έηνο θαη 2 ζηεζφδεζκνη.
Δπί δηπιήο καζηεθηνκήο ρνξεγνχληαη: έσο 2
ηεκάρηα ηερλεηψλ καζηψλ αλά έηνο θαη 2
ζηεζφδεζκνη
έσο ην πνζφλ ησλ 53,61 €
(00582) Kεδεκφλαο ηξηψλ ζεκείσλ ΘΜ ή ΟΜ 300,00
(00583) Kεδεκφλαο ππεξεθηάζεσο ΘΜ ή ΟΜ 300,00
Αληηθαηάζηαζε : κεηά ην ρξφλν θαη κφλν κεηά απφ αηηηνιφγεζε γηα φιεο ηηο δψλεο.
Η αληηθαηάζηαζε ηνπ θεδεκφλα θαη ησλ λαξζήθσλ λα γίλεηαη κεηά 6-12 κήλεο ζηα
παηδηά θαη 1-2 ρξφληα ζηνπο ελήιηθεο κεηά απφ αηηηνιφγεζε.
Σν 7 δελ αληηθαζίζηαηαη - Απαηηείηαη πιήξσο αηηηνινγεκέλε ηαηξηθή γλσκάηεπζε.

ΠΤΔΛΟΤ-ΙΥΙΧΝ
(00116) 1 Θσξαθννζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ζεξκνπιαζηηθφ εηδηθήο θαηαζθεπήο κεηά
απφ ιήςε πξνπιάζκαηνο κε ζηήξηγκα ζηήζνπο (έσο 16 ρξφλσλ) ΑΦΟΡΑ ΕΔΤΓΟ ΚΖΓΔΜΟΝΧΝ
2.147,00
(00120) Νάξζεθαο ηζρίνπ ιεηηνπξγηθφο κε γσληφκεηξν 299,70
(00283) Νάξζεθαο απαγσγήο ηζρίσλ (ζε πεξηπηψζεηο ζπγγελνχο εμαξζξήκαηνο ) 139,20
(00290) Λεηηνπξγηθφο λάξζεθαο απαγσγήο ηζρίσλ ηχπνπ Pavlik 138,40
5 Κεδεκφλαο γηα ππνηξνπηάδνλ εμάξζξεκα ηζρίνπ
(00174) α)Πιαζηηθφο 206,25
(00187) β)Νενπξελίνπ 88,00
(00188) γ)Γεξκάηηλνο 171,75
(00180) Οζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ αηζάιη κε αζθάιεηα γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ ή κε
ειεχζεξε άξζξσζε γφλαηνο, κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε 575,00
(00178) Οζθπνκεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ληνπξαινπκίλην κε ειεχζεξε άξζξσζε ή κε
αζθάιεηα γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε,κε CLETZAK ή ρσξίο 900,00
Αληηθαηάζηαζε : κεηά 2 ρξφληα

ΚΑΣΧ ΑΚΡΑ – ΜΖΡΟ
(00230) Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε αζθάιεηα γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ
CLETZAK απφ Σηηάλην 950,00
(00243) Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε ειεχζεξε άξζξσζε γφλαηνο κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε
ηχπνπ CLETZAK απφ ηηηάλην 950,00
(00244) Μεξνθλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ κεηά απφ ιήςε γχςηλνπ
πξνπιάζκαηνο, κε κεηαιιηθά αληηζηεξίγκαηα απφ ληνπξαινπκίλην, κε άξζξσζε θαη αζθάιεηα
γφλαηνο ειβεηηθνχ ηχπνπ θαη άξζξσζε πνδνθλεκηθήο, έζσ ή έμσ ππνδήκαηνο κε ειαηήξην
αλχςσζεο πέικαηνο. 900,00
(00245) Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε ειεχζεξε άξζξσζε ή κε αζθάιεηα γφλαηνο
ειβεηηθνχ ηχπνπ κε πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK απφ ληνπξαινπκίλην 625,00
Κεδεκφλαο κεξνθλεκνπνδηθφο κε ειεχζεξε άξζξσζε ή κε αζθάιεηα γφλαηνο κε
πνδνθλεκηθή άξζξσζε ηχπνπ CLETZAK απφ αηζάιη
(00246) ΜΔΓΑΛΟ
530,00+260,00=790,00
(00247) ΜΔΑΙΟ
476,00+232,00=708,00
6 Κεδεκφλαο κεξηαίνο κε αζηξάγαιν θαη πέικα βξάρπλζεο κε δψλε απφ ηηξάληα ή δεξκάηηλε
(απφ αηζάιη θαη δέξκα)
ΜΔΓΑΛΟ: 795,00
ΜΔΑΙΟ: 714,00
ΜΙΚΡΟ: 641,00
7 Κεδεκφλαο κεξηαίνο κε αζηξάγαιν θαη πέικα βξάρπλζεο (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
ΜΔΓΑΛΟ: 715,00
ΜΔΑΙΟ: 646,00
ΜΙΚΡΟ: 578,00
8 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
ΜΔΓΑΛΟ: 455,00
ΜΔΑΙΟ: 408,00
ΜΙΚΡΟ : 370,00
9 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο κε δψλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
ΜΔΓΑΛΟ : 533,00
ΜΔΑΙΟ: 476,00
ΜΙΚΡΟ: 430,00
10 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έζσ ππνδήκαηνο κε δψλε πιαηηά δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
ΜΔΓΑΛΟ: 646,00
ΜΔΑΙΟ: 578,00
ΜΙΚΡΟ: 522,00
11 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
(00203) ΜΔΓΑΛΟ:455,00
ΜΔΑΙΟ: 408,00
(00212) ΜΙΚΡΟ: 370,00

12 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε δψλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
(00206) ΜΔΓΑΛΟ :530,00
(00204) ΜΔΑΙΟ: 476,00
(00205) ΜΙΚΡΟ: 431,00
13 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε δψλε πιαηηά δεξκάηηλε (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
(00206) ΜΔΓΑΛΟ: 640,00
ΜΔΑΙΟ: 578,00
(00207) ΜΙΚΡΟ: 522,00
14 Κεδεκφλαο κεξηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε ππφδεκα θαη ζηήξημε κε κπάξα, κε ή ρσξίο
άξζξσζε (απφ αηζάιη θαη δέξκα)
(00209) ΜΔΓΑΛΟ:455,00
ΜΔΑΙΟ: 408,00
ΜΙΚΡΟ: 370,00
ζπλ ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα ππνδήκαηα.
(00297) 15 Νάξζεθαο εξεκίαο Μ. Κ. Π. απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ έζσ ππνδήκαηνο. 247,80
Σα αλσηέξσ είδε κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη θάζε 2-3 ρξφληα.

ΓΟΝΑΣΟ
(00294) Μεξνθλεκηθφο λάξζεθαο πιαζηηθφο 74,00
(00249) 2 Μεξνθλεκηθφο ιεηηνπξγηθφο θεδεκφλαο κε άξζξσζε γηα ηε ξχζκηζε ηνπ εχξνπο
θηλήζεσλ ηνπ γφλαηνο (κε γσληφκεηξν) 115,00
(00117) Νάξζεθαο κεξνθλεκηθφο ιεηηνπξγηθφο κε γσληφκεηξν 45,00
(00186) 4 Κεδεκφλαο κεξνθλεκηθφο ξπζκηδφκελνο γηα δηφξζσζε βιαηζζφηεηαο-ξαηβφηεηαο
ηνπ γφλαηνο 309,00
(00575) Νάξζεθαο νπίζζηνπ ρηαζηνχ δπλακηθφο 79,00
(00417) Νάξζεθαο πξνζζίνπ ρηαζηνχ δπλακηθφο 79,00
Υνξεγνχληαη γηα παζήζεηο πεξηνξηζκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη επνκέλσο δελ
αληηθαζίζηαληαη εθηφο απφ εηδηθέο κφλν πεξηπηψζεηο γηα ηηο νπνίεο ζα ππάξρεη ζαθήο
αηηηνιφγεζε απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ.

ΚΝΗΜΗ
(00200) 1 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ 183,00
(00199) 2 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο κε κεξηαίν ζηήξηγκα έζσ ππνδήκαηνο πιαζηηθφο ή κεηαιιηθφο
88,00
3 Κεδεκφλαο θλεκηαίνο έμσ ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλπςψζεσο πέικαηνο CLETZAK.
(00193) ΜΔΓΑΛΟ: 260,00
(00194) ΜΔΑΙΟ: 232,00

(00197) 4 Κεδεκφλαο θλεκνπνδηθφο κε αηέξκνλα θνριία γηα ηππνπνδία (απφ ζεξκνπιαζηηθφ
πιηθφ κε εηδηθή επέλδπζε θαη ηκάληεο ζηαζεξνπνίεζεο) 312,00
(00192) 5 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ (θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ
πξνπιάζκαηνο ), έζσ ππνδήκαηνο κε ειαηήξην αλχςσζεο πέικαηνο, ρσξίο κεηαιιηθά
αληηζηεξίγκαηα κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο θάκςεο-έθηαζεο άθξνπ πνδφο. 257,50
(00195) 6 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο κε ειεχζεξε άξζξσζε πνδνθλεκηθήο θαη δεχγνο νξζ/θψλ
ππνδεκάησλ 210,00 ζπλ ηελ αληίζηνηρε ηηκή γηα ππνδήκαηα
(00585) Κεδεκφλαο θλεκνπνδηθφο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ (θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ
πξνπιάζκαηνο) έζσ ππνδήκαηνο κε ή ρσξίο ειαηήξην αλχςσζεο πέικαηνο 232,00
(00198) 8 Κλεκνπνδηθφο θεδεκφλαο Sarmiento 197,00
Σν είδνο 2 λα αληηθαζίζηαηαη κεηά 6 κήλεο
Σα ινηπά κπνξνχλ λα αληηθαζίζηαληαη θάζε 2-3 ρξφληα

ΠΟΓΟΚΝΗΜΙΚΗ
(00287) Κλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο λάξζεθαο κε ζαιάκνπο Aircast – Gelcast 44,00
(00288) Κλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο λάξζεθαο έζσ ππνδήκαηνο 64,00
(00184) 3 Κεδεκφλαο δηπιφο δηνξζσηηθφο πνδνθλεκηθήο ηχπνπ Denis Braun κε πέικα
πξνζαξκνδφκελν ζηα ππνδήκαηα ή ζαλδαιέην. 256,90
(00295) Νάξζεθαο θλεκνπνδηθφο ιεηηνπξγηθφο κε γσληφκεηξν 110,00
(00296) Νπρηεξηλφο λάξζεθαο Κ. Π.Γ. απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ έζσ ππνδήκαηνο 123,00
(00502) Νάξζεθαο θλεκνπνδηθφο κε ελζσκαησκέλε αληιία, αεξνζάιακν θαη ξχζκηζε κε
γσληφκεηξν
(εμσηεξηθήο εθαξκνγήο λάξζεθαο πνδνθλεκηθήο ζε θελφ αέξνο ). ε ρεηξνπξγηθέο
απνθαηαζηάζεηο ζχλζεησλ βιαβψλ Π.Γ.Κ. 332,00
Σα είδε 1 θαη 4 λα κελ αληηθαζίζηαληαη.
Δπαλαρνξεγνχληαη κφλν επί λέσλ ελδείμεσλ.
Σα είδε 2,3,5 θαη 6 λα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 1-2 ρξφληα κφλν ζε κφληκεο θαη κε
ηάζηκεο θαηαζηάζεηο.

ΑΚΡΟΤ ΠΟΓΟ
(00413) 1 Δηδηθφ πέικα θαηφπηλ γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο γηα ζπγθξάηεζε θακάξαο θαη
κεηαηαξζίσλ ζηηο πεξηπηψζεηο αθξσηεξηαζκνχ 89,60
Αληηθαηάζηαζε : παηδηά 6-12 κήλεο / ελήιηθεο κεηά 2 ρξφληα

ΤΠΟΓΗΜΑΣΑ ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΑ
1 Τπνδήκαηα ζθαξπίληα νξζ/θά ρσξίο βξάρπλζε
Ν° 36 θαη άλσ : 85,00
Ν° 26-35: 68,00
Ν° 0-25: 51,00

2 Τπνδήκαηα κπφηεο νξζ/θέο ρσξίο βξάρπλζε
Ν°36 θαη άλσ: 85,00
Ν° 26-35: 70,00
Ν° 0-25: 57,00
3 Τπνδήκαηα ζθαξπίληα νξζ/θά γηα βξάρπλζε έσο 4 εθαηνζηά
Ν°36θαη άλσ: 165,00
Ν° 26-35: 136,00
Ν° 0-25: 108,00
4 Τπνδήκαηα κπφηεο νξζ/θέο γηα βξάρπλζε έσο 4 εθαηνζηά
Ν°36 θαη άλσ: 170,00
Ν° 26-35: 153,00
Ν° 0-25: 110,00
5 Τπνδήκαηα κπφηεο ή ζθαξπίληα νξζ/θά γηα βξάρπλζε άλσ ησλ 4 εθαη. ή ηέηνηα γηα ηα νπνία
απαηηείηαη εηδηθή δηακφξθσζε
Ν°36 θαη άλσ: 250,00
Ν° 26-35: 200,00
Ν° 0-25: 160,00
Aληηθαηάζηαζε: παηδηά κεηά 6 κήλεο
Αληηθαηάζηαζε: ελήιηθεο κεηά 1 ρξφλν
Σα είδε 1 – 5 ρνξεγνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο:
Bξάρπλζεο, εγθεθαιηθήο παξάιπζεο, κπτθέο δπζηξνθίεο, ζπγγελείο αλσκαιίεο (εθ
γελεηήο αλσκαιίεο) πνδνθλεκηθήο θαη πεικάησλ (π.ρ. ηππνπνδία, βιαηζνπνδία,
θ.ι.π.)
αλσκαιίεο ζηήξημεο απφ λεπξίηηδεο ή λεπξνπάζεηεο π.ρ. πνιπνκειίηηδα, εκηπιεγίεο,
επίθηεηεο θιεξνλνκηθέο λεπξνπάζεηεο (π.ρ. Charcot-Marie-Tooth).

1. Θεξαπεπηηθά ππνδήκαηα δηαβήηε κε έλζεηα πέικαηα
115,20 € (δεχγνο) Κάζε δχν ρξφληα (δχν δεχγε ηε θνξά)
2. Πέικα εμαηνκηθεπκέλν 34,00 € (ηεκάρην) Κάζε ρξφλν
3. Θεξαπεπηηθά ππνδήκαηα δηαβήηε εμαηνκηθεπκέλα θαηφπηλ γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο
330,00 € (δεχγνο) Κάζε δχν ρξφληα
4. Μπφηα απνθφξηηζεο (Αηrcast)
69,00 € (ηεκάρην) Γελ αληηθαζίζηαηαη
5. Τπφδεκα απνθφξηηζεο (half shoeο)
38,00 € (ηεκάρην) Γελ αληηθαζίζηαηαη
6. Δμαηνκηθεπκέλνο λάξζεθαο (cast)
261,00 € (ηεκάρην) Γελ αληηθαζίζηαηαη

1 ΑΔΡΟΣΡΧΜΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΣΑΚΔΚΛΗΜΔΝΟΤ ΑΘΔΝΔΙ
Μεραληζκφο αεξνζηξψκαηνο-αληιία 68,60
ηξψκα θαηαθιίζεσο 52,00

2 ΔΡΔΙΝΧΣΟ 46,00
Θα πξέπεη λα ππάξρεη ηαηξηθή γλσκάηεπζε πνπ λα βεβαηψλεη φηη ν αζζελήο είλαη
θαηαθεθιηκέλνο.
Αληηθαηάζηαζε αεξνζηξψκαηνο:
ηξψκα κεηά ην ρξφλν
Μεραληζκφο : κεηά 3 ρξφληα
Δγγχεζε : 1 ρξφλν
Service : - αληαιιαθηηθά : 10 ρξφληα
Serial number

ΓΙΑΦΟΡΑ ΒΟΗΘΗΜΑΣΑ
1 Αλπςσηηθφ ιεθάλεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν
αζζελήο πάζρεη απφ παξαπιεγία, εκηπιεγία. 40,00
Αληηθαηάζηαζε : κεηά 2 ρξφληα

Ηιεθηξηθή ζπζθεπή αλχςσζεο (γεξαλάθη) ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ
665,00 € (ζην πνζφ πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηνπ κνηέξ)
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ ΜΟΣΔΡ 250,00 €
πζθεπή κε 2 επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, θνξηηζηήο, ελζχξκαην ρεηξηζηήξην, κνηέξ
κε
ηθαλφηεηα αλχςσζεο έσο 160kg, δίθηπ κεηαθνξάο ηεζζάξσλ ζεκείσλ, ηξνρήιαηε
βάζε κε πνδφθξελα.
Υνξεγείηαη απζηεξά ζε άηνκα κε ηεηξαπιεγία θαη ζε άηνκα κε παξαπιεγία πνπ είλαη
θιηλήξε.
Η ζπζθεπή πξέπεη λα θέξεη :Δγγχεζε 10 ρξφληα
(ην κνηέξ 5 ρξφληα)
Serial number
Βεβαίσζε γηα service- αληαιιαθηηθά 10 ρξφληα.
Βεβαίσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ρξήζηε.
Αληηθαηάζηαζε : κφλν ην κνηέξ κεηά ηα 5 ρξφληα
ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο
TO EΙΓΟ ΓΔΝ ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑΣΑΙ
ηνπο αζθ/λνπο ρνξεγείηαη ε «εηδηθή θαξέθια» (ζει. 25 ) είηε ε «ειεθηξηθή ζπζθεπή
αλχςσζεο(γεξαλάθη)».

Α. Ννζνθνκεηαθφ θξεβάηη ΥΔΙΡΟΚΙΝΗΣΟ, ηξνρήιαην.
Πεξηγξαθή-Καζνξηζκέλν πνζφλ: α) Noζ/θή θιίλε 224,70 €
β) Πιατλά ζηεξίγκαηα (δεχγνο) 92,00 €
γ) Αλαξηήξαο γηα έιμε 80,80 €
δ) Ρφδεο κε θξέλα (4 ηεκ.) 66,40 €
ε) ηξψκα αθξνιέμ 69,60 €

Β. Ννζνθνκεηαθφ θξεβάηη ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ (πιήξεο)
Με κνηέξ ειεθηξηθήο αλχςσζεο έσο 135kg, κνηέξ ειεθηξηθήο αλάθιεζεο πιάηεο θαη
πνδηψλ,
ελζχξκαην ρεηξηζηήξην ειεθηξηθψλ εληνιψλ, 2 κπαηαξίεο έθηαθηεο ιεηηνπξγίαο, 2
κεηψπεο
(θεθάιη-πφδηα), κε μχιηλε επέλδπζε, πιατλά ζηεξίγκαηα (δεχγνο) απφ μχιν, ζνκηέ απφ
μχιν,
αλαξηήξα γηα έιμε, 4 ξφδεο κε πνδφθξελα, ζηξψκα αθξνιέμ κε θάιπκκα.

Καζνξηζκέλν πνζφλ: 1.000,00 €
Γ. Σν είδνο (Α ή Β) ρνξεγείηαη κφλν ζε ελήιηθεο απζηεξά ζηηο παξαθάησ παζήζεηο:
Tεηξαπιεγία, παξαπιεγία, βαξηά κπαζζέλεηα, βαξηά ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο,
απνδεδεηγκέλα ζε
θαηαθεθιηκέλνπο αζζελείο, γηα ηελ απηφλνκε δηαβίσζή ηνπο, πνπ λα βεβαηψλεηαη απφ
Θεξάπνληα
αλάινγεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαη έγθξηζε Διεγθηή.
Αληηθαηάζηαζε κφλν ηνπ ζηξψκαηνο ζηα 3 ρξφληα
Απαξαίηεηα πξέπεη λα θέξεη : 1)Δγγχεζε 10 ρξφληα
2)Serial number
3)Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο
4)Βεβαίσζε γηα service-αληαιιαθηηθά γηα 10 ρξφληα .
Υνξεγείηαη κφλν ζε άηνκα πνπ δηαβηνχλ ζην ζπίηη (φρη ζε Ιδξχκαηα ρξνλίσλ
παζήζεσλ,
Γεξνθνκεία, Οίθνπο Δπγεξίαο θ.ι.π.) , κε ζρεηηθή Τπεχζπλε δήισζε (Ν.1599/86) ηνπ
αζθ/λνπ ή
ηνπ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ.
Υνξεγείηαη λνζνθνκεηαθή θιίλε «ρεηξνθίλεηε» είηε «ειεθηξνθίλεηε».

(00406) Δλεξγεηηθφο θαη ιεηηνπξγηθφο νξζνζηάηεο ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ
ΠΟΟ 2.150,00 €
Απνηειείηαη απφ δεχγνο θάζεησλ κεηαιιηθψλ ξάβδσλ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο ζηα άθξα (
ηζρία
θαη πνδνθλεκηθέο ) κε αξζξσηή πνιπθεληξηθή κεηαιιηθή άξζξσζε, ζχζηεκα ππνζηήξημεοζηήξημεο
γνλάησλ (κπνξεί λα θέξνπλ θαη αξζξψζεηο) ζηήξημε ζσξαθννζθπτθή, ηκάληεο πξφζδεζεο,
απνξξνθεηήξεο θξαδαζκψλ, ξπζκηδφκελα πιάγηα ζηεξίγκαηα θνξκνχ, απηνξπζκηδφκελν
ξνδάθη
αζθάιεηαο θάησ άθξσλ θαη ρεηξνιαβέο ρεηξηζκψλ εμ' νινθιήξνπ ξπζκηδφκελεο.
Δλδείμεηο ρνξήγεζεο :
1)Υακειή ζσξαθηθή θαη νζθπτθή παξαπιεγία
2) Τςειή ζσξαθηθή παξαπιεγία
3) Αηειή ηεηξαπιεγία
4)Γεληθεπκέλεο παζήζεηο θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο
5) Υνξεγείηαη ζε παηδηά θαη ζε ελήιηθεο έσο 65 εηψλ, κεηά απφ γλσκάηεπζε Θεξάπνληα
γηαηξνχ αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαη έγθξηζε Διεγθηή.
Όξνη ρνξήγεζεο :
1) Δγγχεζε 5 εηψλ
2) Serial number «ρηππεκέλν» ζην κεράλεκα
3) Service -αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε
4) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο
5) Τπεχζπλε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή
ΗΜΔΙΧΗ :
Γελ ρνξεγείηαη ζε άηνκα κε ζπλεξγάζηκα ή κε λνεηηθή έθπησζε θαη ζε άηνκα κε ζνβαξά
πξνβιήκαηα
φξαζεο θαη αθνήο.

Όηαλ ρνξεγείηαη ην είδνο ΓΔΝ ζα ρνξεγείηαη «Οξζνζηάηεο».
Αληηθαηάζηαζε :
Παηδηά : 4 έηε ιφγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο
Δλήιηθεο: 6-7 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο

ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΓΙΑ
(00050) 1. ΑΠΛΟΤ ΣΤΠΟΤ κε κεγάιεο ή κηθξέο ξφδεο κε θηλεηά ή ζηαζεξά πιατλά
κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ησλ ππνπνδίσλ.
161,00 €
Υνξεγείηαη ζε θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ΜΟΝΗΜΖ αδπλακία βάδηζεο.
(00051) 2. ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ εληζρπκέλν κε κεγάιεο θνπζθσηέο ξφδεο πίζσ, θνπζθσηέο
ξφδεο εκπξφο, πηπζζφκελν ή ζηαζεξνχ ζθειεηνχ, κε θξέλα, κε δπλαηφηεηα ξχζκηζεο
πιάηεο θαη θαζίζκαηνο, χςνπο θαη θιίζεο ππνπνδίσλ, πξνζζαθαηξνχκελα
ξπζκηδφκελα πιατλά θαη ππνπφδηα, ιαβέο ψζεζεο.
445,00 €
Υνξεγείηαη ζε θαηάζηαζε πνπ πξνθαιεί ΜΟΝΗΜΖ αδπλακία βάδηζεο.
(00054) 3. ΔΛΑΦΡΟΤ ΣΤΠΟΤ ηξνρήιαην κε θξέλα, κε ζθειεηφ απφ ειαθξχ θξάκα
(αινπκίλην, ηηηάλην ή καγλήζην) κε ξπζκηδφκελν θέληξν βάξνπο, θιίζε γσλίαο
θαζίζκαηνο θαη πιάηεο, πξνζζαθαηξνχκελνη νπίζζηνη ηξνρνί, ππνπφδηα, πιατλά.
Αλψηαην βάξνο ακαμηδίνπ έσο 12 kg ρσξίο ηνπο νπίζζηνπο ηξνρνχο.
1.080,00 €
Βεβαίσζε ηνπ πξνκεζεπηή γηα ην πιηθφ θαηαζθεπήο.
ΥΟΡΖΓΔΗΣΑΗ Δ ΠΑΡΑΠΛΖΓΗΑ, ΑΣΔΛΖ ΣΔΣΡΑΠΛΖΓΗΑ, ΚΖΡΤΝΖ ΚΑΣΑ ΠΛΑΚΑ
Σα 1,2,3 αλαπεξηθά ακαμίδηα αληηθαζίζηαληαη κεηά απφ 4-5 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο.
(00061) 4. ΠΑΙΓΙΚΟ κε πηπζζφκελε ηξνρήιαηε βάζε ηξηψλ ή ηεζζάξσλ ηξνρψλ, κε
θξέλα, αλαθιηλφκελε πιάηε απμνκεηνχκελε θαη ξπζκηδφκελσλ θιίζεσλ. Απαξαίηεηα λα
ππάξρνπλ ρεηξνιαβέο νδήγεζεο θαη ηκάληεο θλήκεο. Γχλαηαη λα θέξεη ζηήξηγκα
θεθαιήο, δηαρσξηζηηθφ ζθειψλ θαη γηιέθναζθαιείαο.
1.045,00 €
Αληηθαηάζηαζε : Αλά 4εηία γηα παηδηά κέρξη 16 εηψλ, ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο
δηάπιαζεο
Αληηθαηάζηαζε κφλν ηνπ θαζίζκαηνο ιφγσ ηεο ζπλερνχο αλάπηπμεο κπνξεί λα γίλεη
αλά 2εηία.
(00113) 5. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ ΑΠΛΟ αλαπεξηθφ ακαμίδην, κε δχν κνηέξ κε κπαηαξία
ιηζίνπ 12V, ρακειή ηαρχηεηα θαη κεηαθνξηθή ηθαλφηεηα έσο 100 kg. Να ππάξρεη
κεραληζκφο θαηεχζπλζεο, θνξηηζηήο.
2.310,00 €
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΥΟΡΗΓΗΗ:
1) Hιηθία 18-65 εηψλ
2) Μνξθή αλαπεξίαο
3) Πλεπκαηηθή ηθαλφηεηα
4) Φπζηνινγηθέο αληηδξάζεηο φξαζεο, αθνήο θαη αληίδξαζεο
5) Φπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαγθαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ (εληφο θαη εθηφο
θαηνηθίαο)
6) Αλαγθαηφηεηα κεηαθίλεζεο ιφγσ επαγγέικαηνο, ζπνπδψλ ή άιισλ θνηλσληθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.
ΔΝΓΔΙΞΗ: Πιήξεο ή αηειήο ηεηξαπιεγία
ΔΝΓΔΙΞΗ: Παξαπιεγία

(00114) 6. ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΟ ΔΝΙΥΤΜΔΝΟ ,
Με δχν κνηέξ, δχν κπαηαξίεο 12V, απηνλνκία έσο 36 Km, ηαρχηεηα κεγαιχηεξε 10Κm/h
θαη κε κεραληζκφ θαηεχζπλζεο, θνξηηζηήο.
3.486,00 €
ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΥΟΡΗΓΗΗ:
Oη αλαθεξφκελεο παξαπάλσ γηα ηα απιά ειεθηξνθίλεηα.
ΔΝΓΔΙΞΗ: Πιήξεο ή αηειήο ηεηξαπιεγία
ΔΝΓΔΙΞΗ: Παξαπιεγία
To είδνο ρνξεγείηαη ΜΟΝΟΝ εθφζνλ ζπληξέρεη, εθηφο ησλ αλσηέξσ (1-6 ζηνηρείσλ), επηπιένλ
έζησ κία πξνυπφζεζε απφ ηηο θαησηέξσ:
α) Απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο ή
β) Μεγάιε απφζηαζε ηφπνπ θαηνηθίαο θαη απαζρφιεζεο ή
γ) Αλσθέξεηα ηφπνπ θαηνηθίαο ή απαζρφιεζεο.
(00588) ΜΠΑΣΑΡΙΑ ΚΑΘΔ 4 ΔΣΗ ΜΟΝΟ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΚΗΝΖΣΑ
ΑΝΑΠΖΡΗΚΑ ΑΜΑΞΗΓΗΑ 140,00 € (έθαζηε)
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΚΙΝΗΣΧΝ ΑΝΑΠΗΡΙΚΧΝ ΑΜΑΞΙΓΙΧΝ ΜΔΣΑ ΣΗΝ
ΠΑΡΔΛΔΤΗ 6 ΔΣΙΑ ΛΟΓΧ ΟΛΟΚΛΗΡΧΣΙΚΗ ΦΘΟΡΑ.
ηνπο ηεηξαπιεγηθνχο αζθ/λνπο πνπ έρεη ρνξεγεζεί «ειεθηξνθίλεην αλαπεξηθφ ακαμίδην»
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα λα εγθξηζεί θαη ΑΠΛΟΤ ή ΔΙΓΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑΠΖΡΗΚΟ ΑΜΑΞΗΓΗΟ,
γηα ηελ εμππεξέηεζή ηνπο εληφο θαηνηθίαο. Ο ΥΡΟΝΟ ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΖ ΣΧΝ ΑΠΛΧΝ
ΑΝΑΠΖΡΗΚΧΝ ΑΜΑΞΗΓΗΧΝ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε είλαη θάζε 8 έηε.
Όινη νη ηχπνη αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ πξέπεη λα θέξνπλ :
1)Δγγχεζε 4 έηε
2Βεβαίσζε γηα service-αληαιιαθηηθά 10 έηε.
3)Serial number «θηππεκέλν»
4)CE
5)Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο
6)Βεβαίσζε εθπαίδεπζεο ζηε ρξήζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή κφλν γηα ηα ειεθηξνθίλεηα
ακαμίδηα.

Δηδηθφ ειεθηξνληθφ πνδήιαην
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ
(00042) α) παξαπιεγίαο: 1.290,00 €
(00043) β) ηεηξαπιεγίαο: 2.130,00 €
Παξαπιεγίαο ή ηεηξαπιεγίαο θαηά πεξίπησζε, «κε ξπζκηδφκελε αθηίλα πεξηζηξνθήο
ησλ πεηαιίσλ, κε πνιιαπιφ αληηζπαζκηθφ έιεγρν, ειεθηξνληθφ ρεηξηζηήξην, ζήθεο
ζηήξημεο ησλ πνδνθλεκηθψλ» ή «εηδηθφ ειεθηξνληθφ πνδήιαην κεηαιιηθήο

θαηαζθεπήο βάξνπο 30 θηιψλ κε πνιιαπιφ ζπλερή αληηζπαζκηθφ έιεγρν».
Δλδείμεηο:
Παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία (ραιαξή ή ζπαζηηθή), εκηπιεγία, ηξηπιεγία θαη ελ γέλεη παζήζεηο
ηνπ θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηηο παξαπάλσ θιηληθέο ελδείμεηο.
Όξνη ρνξήγεζεο :
1) Δγγχεζε 4 εηψλ
2) Serial number «θηππεκέλν»
3)C.E
4) Service θαη αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε
5) Καηάιιειε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
6) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο.

Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο δελ πξνβιέπεηαη.

(00041) ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΡΔΚΛΑ
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ 665,00 €
Δηδηθή κεηαιιηθή θαξέθια κε ππνπφδηα, ηξνρήιαηε-πηπζζφκελε ,ε νπνία κε εηδηθφ κεραληζκφ
ηκάλησλ θαη κνριψλ, φπνπ ιεηηνπξγεί θαη ζαλ γεξαλφο, κπνξεί λα κεηαθηλεί, ηνπνζεηεί,
αλαζεθψλεη ηνλ αζζελή ζην θξεβάηη, ζηελ ηνπαιέηα, ζην κπάλην, ζην απηνθίλεην θ.ι.π
Ζ ιεηηνπξγία ηεο έγθεηηαη ζηελ θηλεηή πιάηε θαη ζην ιεηηνπξγηθά κειεηεκέλν απνζπψκελν
θάζηζκα, φπνπ ράξε ζηνλ κεραληζκφ ηκάλησλ θαη κνριψλ πνπ δηαζέηεη αιιά θαη ράξε ζηελ
εηδηθά ζρεδηαζκέλε νπή ηνπ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αζζελή ρσξίο λα κεηαθηλείηαη απφ ην
εηδηθφ απηφ θάζηζκα λα αθνδεχεη θαη λα νπξεί ρσξίο πξφβιεκα ζηελ ηνπαιέηα.
Σν πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ θαζίζκαηνο είλαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο (ζάληνπηηο)
επελδεδπκέλν κε LATEX ,κε επεξεαδφκελν απφ αιιαγή ζεξκνθξαζίαο (δεζηφ ληνπο) ή
εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Οη απμνκεηνχκελνη ηκάληεο ζηήξημεο ηνπ θαζίζκαηνο αζθαιίδνπλ κε 4
πφξπεο (ζπλδεηήξεο) ίδηεο κε ηηο πφξπεο ησλ δσλψλ αζθαιείαο ησλ απηνθηλήησλ.
Ζ εηδηθή κεηαιιηθή θαξέθια είλαη αλεμάξηεηε απφ ηε ρνξήγεζε ησλ αλαπεξηθψλ ακαμηδίσλ.
Υνξεγείηαη ζε άηνκα κε ηεηξαπιεγία θαη ζε άηνκα κε παξαπιεγία πνπ είλαη θιηλήξε.
Δγγχεζε : 5 έηε
1) Serial number « ρηππεκέλν » επί ηεο θαξέθιαο
2) Service θαη αληαιιαθηηθά : 10 έηε
3)Αληηθαηάζηαζε κεηά απφ 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο
ΣΟΤ ΑΦ/ΝΟΤ ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ «ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΤΚΔΤΗ ΑΝΤΦΧΗΗ (ΓΔΡΑΝΑΚΙ)»
(ζει.19) ΔΙΣΔ
Η «ΔΙΓΙΚΗ ΚΑΡΔΚΛΑ» ( ΟΥΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΤΟ ΔΙΓΗ).

(00044) Δηδηθφ κεράλεκα νξζνζηάηηζεο θαη βάδηζεο
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ2.575,00 €
Απνηειείηαη απφ δχν εηδηθά δηακνξθσκέλνπο, θαηφπηλ ιήςεσο γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο,
κεξνθλεκνπνδηθνχο νξζνζηάηεο, θαηαζθεπαζκέλνπο απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ κε κεηαιιηθά
αληηζηεξίγκαηα ζηήξημεο κε άξζξσζε θαη αζθάιεηεο γνλάησλ, ζπλδεκέλα κε εηδηθή κεηαιιηθή
ζπζθεπή κεηαθνξάο θίλεζεο απφ θνξκφ ζηα θάησ άθξα .
Δλδείμεηο ρνξήγεζεο :
Υνξεγείηαη ΜΟΝΟΝ ζε αζζελείο κε ρακειή παξαπιεγία πνπ έρνπλ έιεγρν θνξκνχ, θαηφπηλ
βεβαίσζεο Θεξάπνληα εηδηθφηεηαο (ΦΤΗΑΣΡΟΤ ή ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ ή ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟΤ) πνπ
λα πηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ είδνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Δπηπιένλ λα εμεηάδνληαη:
1) H Φπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη δπλαηφηεηα νξζήο επηθνηλσλίαο
κε ην πεξηβάιινλ.
2) Nα εθηηκάηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα.
3) Υνξεγείηαη ζε άηνκα έσο 60 εηψλ.
Όξνη ρνξήγεζεο :

1) Δγγχεζε 5 εηψλ
2) Serial number «ρηππεκέλν» ζην κεράλεκα
3) Service -αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.
4) Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο.
5) Τπεχζπλε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή
Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο
Δλήιηθεο 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο
Παηδηά 2-3 έηε έσο ηεο ελήβσζεο.
ΓΔΝ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΓΙΚΟΙ ΚΗΓΔΜΟΝΔ.
ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΔΝΑ ΔΚ ΣΧΝ ΓΤΟ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΟΡΘΟΣΑΣΙΗ ΚΑΙ ΒΑΓΙΗ».

(00040) Δηδηθφ κεράλεκα νξζνζηάηηζεο θαη βάδηζεο κε
ελζσκαησκέλεο πδξαπιηθέο κπνπθάιεο πςειήο πίεζεο
ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ 2.575,00 €
Απνηειείηαη απφ δχν θλεκνπνδηθνχο λάξζεθεο, απφ ζεξκνπιαζηηθφ πιηθφ θαηφπηλ ιήςεσο
γχςηλνπ πξνπιάζκαηνο ,κε ελζσκαησκέλεο πδξαπιηθέο κπνπθάιεο πςειήο πίεζεο, ληίδα
βάδηζεο, απηνθφιιεηεο ηαηλίεο Velcro κε αθξψδεο πιηθφ, βέξγεο ζηήξημεο απφ θξάκα
αηζαιηνχ, κε αξζξψζεηο ηηηαλίνπ.
Δλδείμεηο ρνξήγεζεο :
Υνξεγείηαη ΜΟΝΟΝ ζε αζζελείο κε ρακειή παξαπιεγία πνπ έρνπλ έιεγρν θνξκνχ, θαηφπηλ
βεβαίσζεο Θεξάπνληα εηδηθφηεηαο (ΦΤΗΑΣΡΟΤ ή ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ ή ΟΡΘΟΠΑΗΓΗΚΟΤ) πνπ
λα πηζηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπ είδνπο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο.
Δπηπιένλ λα εμεηάδνληαη:
1) H Φπρνινγηθή θαη ιεηηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αζζελνχο θαη δπλαηφηεηα νξζήο επηθνηλσλίαο
κε ην πεξηβάιινλ.
2) Nα εθηηκάηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ κεραλήκαηνο κε ηδηαίηεξα απζηεξά θξηηήξηα.
3) Υνξεγείηαη ζε άηνκα έσο 60 εηψλ.

ΓΔΝ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΤΓΥΡΟΝΧ ΚΑΙ ΜΗΡΟΚΝΗΜΟΠΟΓΙΚΟΙ ΚΗΓΔΜΟΝΔ
ΥΟΡΗΓΔΙΣΑΙ ΜΟΝΟΝ ΔΝΑ ΔΚ ΣΧΝ ΓΤΟ «ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΧΝ ΟΡΘΟΣΑΣΙΗ ΚΑΙ
ΒΑΓΙΗ.
Όξνη ρνξήγεζεο : 1)Δγγχεζε 5 εηψλ.
2)Serial number «ρηππεκέλν» ζην κεράλεκα
3) Service-αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.
4)Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο.
5)Τπεχζπλε εθπαίδεπζε απφ ηνλ πξνκεζεπηή.
Αληηθαηάζηαζε ηνπ κεραλήκαηνο
Δλήιηθεο : 5- 6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο
Παηδηά: 2-3 έηε έσο ηεο ελήβσζεο

(00407) Δηδηθφ παηδηθφ θάζηζκα γηα κπάλην-wc
KΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟΝ 810,00 €
Δηδηθφ θάζηζκα ξπζκηδφκελσλ θιίζεσλ απφ εηδηθφ πιαζηηθφ, ξπζκηδφκελα ζε θιίζεηο θαη χςνο
ππνπφδηα, ζηήξηγκα θεθαιήο, κε ηξνρήιαηε πηπζζφκελε βάζε απμνκεηνχκελε ζε χςνο θαη
πξνζζαθαηξνχκελν θάζηζκα .
Δλδείμεηο : ε παηδηά έσο 16 εηψλ κε παζήζεηο θεληξηθνχ ή πεξηθεξηθνχ λεπξηθνχ
ζπζηήκαηνο.
Όξνη ρνξήγεζεο : 1 )Δγγχεζε 5 έηε
2)Serial number «ρηππεκέλν»
3)Service -αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.
Αληηθαηάζηαζε αλά 5-6 έηε ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο

ΟΡΘΟΣΑΣΔ
(00311) .Οξζνζηάηεο απιφο θαηαθφξπθνο ή εκηαλαθιηλφκελνο μχιηλνο ή κεηαιιηθφο κε
ηκάληεο ζπγθξάηεζεο ηζρίσλ-νζθχνο, πιατλά ζηεξίγκαηα ζψξαθνο θαη ζηεξίγκαηα γνλάησλ
θαη ξπζκηδφκελα ππνπφδηα . 575,00 €
(00308) .0ξζνζηάηεο αλαθιηλφκελνο απφ 0-90° κε ηξνρήιαηε βάζε θαη πνδφθξελα, κε
κεραληζκφ απαγσγήο ζθειψλ ,γηα θάζε ζθέινο ρσξηζηά, δηαηξνχκελα ππνπφδηα ξπζκηδφκελα
ζε θιίζεηο θαη χςνο, πξνζζαθαηξνχκελν ηξαπέδη εξγνζεξαπείαο, πιατλά ζηεξίγκαηα ζψξαθνο
ζηεξίγκαηα ιεθάλεο θαη ζηεξίγκαηα γνλάησλ. 1.603,00 €
Οη ππ'αξηζ.1 θαη 2 νξζνζηάηεο ρνξεγνχληαη ζε παηδηά θαη ελήιηθεο έσο 65 ρξφλσλ κε
ραιαξή ή ζπαζηηθή παξαπιεγία ή ζνβαξή δπζιεηηνπξγία θάησ άθξσλ πνπ εκπνδίδεη
ηελ αθ' εαπηνχ νξζνζηάηεζε, πξφζθαηξε ή κφληκε. Γηα ηελ έγθξηζή ηνπο λα ππάξρεη
επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην Θεξάπνληα φηη ν ΥΡΗΣΗ δνθίκαζε θαη νξζνζηάηηζε,
πιεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο θαη παξαηεηακέλεο νξζνζηάηηζεο.
(00307).0ξζνζηάηεο εηδηθφο αλαθιηλφκελνο απφ 0-90° κε ηξνρήιαηε βάζε θαη πνδφθξελα,
ειεθηξνθίλεην κεραληζκφ αλάθιηζεο κε ρεηξηζηήξην θαη επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο,
πξνζζαθαηξνχκελν ηξαπέδη εξγνζεξαπείαο ,ζηεξίγκαηα ζψξαθνο ,
ζηεξίγκαηα ιεθάλεο, δηαρσξηζηηθφ ζθειψλ, ηκάληεο πξφζδεζεο θαη ζηεξίγκαηα θηεξλψλ.
2.350,00 €
Υνξεγείηαη απζηεξά ζε άηνκα ειηθίαο απφ 18 έσο 65 ρξφλσλ ζε πιήξε ή αηειή
ηεηξαπιεγία θαη ζε παξαπιεγία απφ νπνηαδήπνηε πάζεζε ή λφζν.
Γηα ηελ έγθξηζε ηνπ είδνπο, λα ππάξρεη επηπιένλ βεβαίσζε απφ ην Θεξάπνληα
(Φπζίαηξν ή Οξζνπαηδηθφ ή Νεπξνιφγν) φηη ν ΥΡΗΣΗ δνθίκαζε θαη νξζνζηάηηζε,
πιεξψληαο ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο ζσζηήο θαη παξαηεηακέλεο νξζνζηάηηζεο.
Γελ ρνξεγείηαη ζε άηνκα κε ζπλεξγάζηκα, ιφγσ θαθήο επηθνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ, έλεθα
ςπρνινγηθήο ή ιεηηνπξγηθήο αδπλακίαο.
Όηαλ ρνξεγείηαη «ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΟΡΘΟΣΑΣΗ» δελ ζα ρνξεγείηαη
ζπγρξφλσο θαη Οξζνζηάηεο νπνηνπδήπνηε ηχπνπ απφ ηνπο αλσηέξσ.
Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο γηα φινπο ηνπο νξζνζηάηεο:
1. Δγγχεζε 5 έηε
2. Serial number «ρηππεκέλν»
3. Βεβαίσζε γηα service-αληαιιαθηηθά γηα 10 έηε.
4. CE
5. Δγρεηξίδην ιεηηνπξγίαο.
6. Βεβαίσζε εθπαίδεπζεο απφ ηνλ πξνκεζεπηή γηα ηνλ ππ'αξηζ.3 νξζνζηάηε.
Αληηθαηάζηαζε :ε παηδηά έσο 17 εηψλ: θάζε 3 ρξφληα ιφγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο
δηάπιαζεο.
Δλήιηθεο: Αληηθαζίζηαηαη κεηά απφ 15 ρξφληα κφλνλ εθφζνλ έρεη ππνζηεί
νινθιεξσηηθή θζνξά.

ΒΑΚΣΗΡΙΔ - ΠΔΡΙΠΑΣΗΣΗΡΔ - ΚΑΘΙΜΑΣΑ
1. Μπαζηνύλη ηπθιώλ (παξάιιειε ρνξήγεζε 2 κπαζηνπληώλ)
Αληηθαηάζηαζε αλά 6 κήλεο
50,00
(00329) . Πεξηπαηεηνύξα κεηαιιηθή ηξνρήιαηε (ROLLATOR), ξπζκηδόκελνπ ύςνπο (παηδηά)
Αληηθαηάζηαζε αλά 2 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο
295,80
(00330) . Σξνρήιαηε πεξηπαηεηνύξα κε θνπζθσηνύο ηξνρνύο θαη θξέλα
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα
246,00
(00281) . Μπνπζνπιίζηξα (παηδηά)
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα
208,80
(00306) . Οξζνζηαηε πεξηπαηεηνύξα (παηδηά έσο 16 ρξόλσλ)
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο
925,00
(00135) 6. Δηδηθό θάζηζκα κε ξόδεο θαη ηξαπέδη γηα εθπαίδεπζε θαη απαζρόιεζε ησλ ρεξηώλ.
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο.
Υνξεγείηαη ζε παηδηά έσο 6 ρξόλσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε
675,00
(00136) 7. Δηδηθό θάζηζκα κε ηξίγσλν απαγσγήο ηζρίσλ, κπξάηζα θαη ηξαπέδη ξπζκηδόκελνπ
ύςνπο θαη έλα ππνπόδην.
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο
Υνξεγείηαη ζε παηδηά έσο 18 ρξόλσλ κε εγθεθαιηθή παξάιπζε 1.130,00
8. Κάζηζκα από εηδηθό ειαθξύ πιηθό θαηόπηλ ιήςεσο πξνπιάζκαηνο γηα ζηαζεξνπνίεζε
θεθαιήο-θνξκνύ κε ή ρσξίο ηξνρήιαηε βάζε
(00134) α)κε ζηαζεξή πιάηε 2.600,00
(00133) β)δηαηξνύκελν κε ξπζκηδόκελε πιάηε 2.800,00
(00364) γ)ζηήξηγκα θεθαιήο θαη εηδηθόο ηκάληαο ζηήξημεο κεηώπνπ 325,00
(00365) δ)ζηήξηγκα ζηήζνπο 50,00
ε)ηξνρήιαηε βάζε 1.350,00
Αληηθαηάζηαζε:
α)έσο 18 ρξόλσλ αλά δύν έηε ιόγσ αιιαγήο ηεο ζσκαηηθήο
δηάπιαζεο
β)άλσ ησλ 18-65 εηώλ κόλν ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο
αηηηνινγεκέλεο από ηα πγ/θά όξγαλα.
Υνξεγείηαη ζε άηνκα έσο 65 ρξόλσλ κε κεγάιε δπζκνξθία
ζώξαθα θαη αλαπλεπζηηθή δπζιεηηνπξγία.
Δπίζεο ζε κπτθέο δπζηξνθίεο θαη κεγάιεο βαξηέο ζθνιηώζεηο
άλσ ησλ 45ν.
Γηα ην είδνο λα δίδεηαη γλσκάηεπζε κόλνλ από γηαηξνύο κε
εηδηθόηεηα:
ΦΤΙΑΣΡΟΤ ή ΟΡΘΟΠΑΙΓΙΚΟΤ ή ΝΔΤΡΟΛΟΓΟΤ.
α) ηε γλσκάηεπζε λα βεβαηώλεηαη ε αδπλακία ηνπ αζζελή λα
θαζίζεη ζε νπνηνδήπνηε άιιν πνιπξπζκηδόκελν θάζηζκα
(θάζηζκα αλαπεξηθνύ ακαμηδίνπ) ή όπνπ απαηηείηαη

β) Βεβαίσζε Πλεπκνλνιόγνπ γηα ηελ επηβάξπλζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο
ΓΔΝ ΥΟΡΗΓΟΤΝΣΑΙ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΑΣΑΚΛΙΔΩΝ ΟΤΣΔ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΓΙΟ
Υνξεγείηαη όκσο ηξνρήιαηε βάζε ζηελ νπνία πξνζαξκόδεηαη ην θάζηζκα.
Δάλ έρεη ήδε ρνξεγεζεί αλαπεξηθό ακαμίδην, ην θάζηζκα πξνζαξκόδεηαη ζ΄απηό θαη δελ
ρνξεγείηαη ηξνρήιαηε βάζε.
9. Μαμηιάξη γηα ζεξαπεία ή πξνθύιαμε από θαηαθιίζεηο
α) Μαμηιάξη κε αέξα ή αεξνθπςέιεο 245,00
β) Μαμηιάξη κε ζθαηξίδηα ζηιηθόλεο 210,00
Αληηθαηάζηαζε αλά 2 έηε ιόγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο
(00371) . ηξώκα θπζηθνζεξαπείαο θαη εμάζθεζεο δαπέδσλ από αθξώδεο βξαδύθαπζην πιηθό
θαηάιιειεο ζθιεξόηεηαο, επελδεδπκέλν κε αδηάβξνρν αληηκηθξνβηαθό βηλύιην, κε ηνμηθό
αλαδηπινύκελν (παηδηά)
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 50,00
(00363) . Ρνιό θπζηθνζεξαπείαο θαη εμάζθεζεο από αθξώδεο πιηθό δηαθόξσλ κεγεζώλ,
βξαδύθαπζην θαηάιιειεο ζθιεξόηεηαο, επελδεδπκέλν κε αδηάβξνρν κε ηνμηθό αλζεθηηθό
P.V.C., ρπηό, ρσξίο ξαθέο θαη θεξκνπάξ γηα ηελ απνθπγή εξεζηζκνύ, ππναιιεξγηθό (παηδηά)
Αληηθαηάζηαζε αλά 3 ρξόληα ιόγσ αιιαγήο ζσκαηηθήο δηάπιαζεο 50,00.

ΠΡΟΘΔΔΙ ΚΑΣΧ ΑΚΡΧΝ ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΣΧΝ ΜΔΛΧΝ
.
ΘΗΚΗ ΜΗΡΟΤ Ή ΚΝΗΜΗ
(00346) Θ1 Carbon 1.150,00
(00347) Θ2 Ρεηίλε + Carbon 920,00
(00348) Θ3 Πιαζηηθή (ζεξκνπιαζηηθή) 339,00
(00354) Θ4 Κλεκηαία ζήθε κε Αληηζηεξίγκαηα 1.035,00
Αληηθαηάζηαζε ηεο ζήθεο, ιφγσ δπζαλαινγίαο ηνπ θνινβψκαηνο, 2 θνξέο κέζα ζηα
2 πξψηα ρξφληα ζηνπο πξφζθαηα αθξσηεξηαζκέλνπο θαη κεηά απφ 5 ρξφληα ζηνπο παιαηνχο

ΤΝΓΔΜΟ
(00510) 1 Αηζάιη 198,00
(00511) 2 Αινπκίλην 165,00
(00512) 3 Σηηάλην 282,00
ΑΞΟΝΑ
(00513) Α1 Αηζάιη 206,00
(00514) Α2 Αινπκίλην 173,00
(00515) A3 Σηηάλην 295,00
πκπεξηιακβάλεηαη χλδεζκνο
(00101) ΚΑΛΣΑ ΙΛΙΚΟΝΗ ΚΝΗΜΗ Ή ΜΗΡΟΤ
(00518) Κ4 555,00

Αληηθαηάζηαζε θάζε 1 ½ έηνο
(00234) ΑΦΑΛΔΙΑ ΔΓΚΛΧΒΙΜΟΤ ΚΝΗΜΗ Ή ΜΗΡΟΤ
373,00
ΓΟΝΑΣΟ
(00075) Γ1 Με αζθάιεηα 537,00
(00235) Γ2 Με θξέλν 572,00
(00236) Γ3 Μεραληθφ 661,00
(00077) Γ4 Σεηξαμνληθφ 776,00
(00076) Γ5 Τδξαπιηθφ 2.026,00
(00078) Γ6 Πλεπκαηηθφ 1.969,00
ΓΔΝ ΥΟΡΖΓΟΤΝΣΑΗ ΒΗΟΝΗΚΟ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΓΟΝΑΣΟ (C-LEG ή άιινπ ηχπνπ).
Υνξήγεζε ΤΓΡΑΤΛΗΚΟΤ θαη ΠΝΔΤΜΑΣΗΚΟΤ γφλαηνο ζε αζθ/λνπο έσο 55 εηψλ θαη ζε εξγαδφκελνπο
αζθ/λνπο έσο 65 εηψλ

ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ
(00237) Δ1 Μεξνχ 281,00
(00131) Δ2 Κλήκεο 215,00
ΠΔΛΜΑ
(00228) Π1 Sach 239,00
(00229) Π2 Γπλακηθφ 303,00
(00319) Π3 Μεραληθφ 303,00
(00344) Π4 Τηηεξδπλακηθφ 1.078,00

ΣΔΥΝΗΣΑ ΜΔΛΗ ΔΝΙΑΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΘΟΡΙΜΔΝΟ ΠΟΟ
(00351) .Κλεκηαία πξφζεζε απφ πιαζηηθφ ηχπνπ Ρ.Σ.β.ρσξίο αληηζηεξίγκαηα.
867,00 €
(00345) .Κλεκηαία πξφζεζε απφ πιαζηηθφ ηχπνπ Ρ.Σ.Β. κε αληηζηεξίγκαηα.
1.000,00
(00340) .Κλεκηαία πξφζεζε γεξηαηξηθνχ ηχπνπ Ρ.Σ.Β.
1.000,00
(00352) .Κλεκηαία πξφζεζε μχιηλε κε επέλδπζε δέξκαηνο ή μχιν πιαζηηθνπνηεκέλν
510,00
(00196) .Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν
510,00
(00127) .Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ζήθε πξνεθηάζεσο θνινβψκαηνο
550,00
(00342) .Κλεκηαίν ηειηθφ μχιηλν επί γφλαηνο
605,00
(00439).Κλεκηαία πξφζεζε δεξκάηηλε κε αληηζηεξίγκαηα (δέξκα θαη αηζάιη)
555,00
(00334) .Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME κε κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη)
550,00
(00449) .Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME ρσξίο κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη)
380,00
(00424) 10.Πξφζεζε δεξκάηηλε T.PIROGOFF (δέξκα θαη αηζάιη)
380,00
(00343) .Πξφζεζε μχιηλε T.PIROGOFF
350,00
12.Πξφζεζε CHOPAR (δέξκα θαη αηζάιη)
210,00
13.Πξφζεζε CHOPAR κε θλεκηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη)
408,00
14.Πξνζέζεηο SYME-PIROGOFF (ξεηίλε)
1.725,00
15.Πξφζεζε CHOPAR (ξεηίλε)
1.437,00
(00356) . Μεξηαία πξφζεζε απεμάξζξσζεο ηζρίνπ ή εκηππειεθηνκήο (ζήθε κε ξεηίλεο άξζξσζε
ηζρίνπ ηηηαλίνπ-γφλαην 4αμνληθφ- ζσιήλαο+ζχλδεζκνο ηηηαλίνπ-δπλακηθφ πέικα )
7.296,00
(00069) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε δψλε
680.00
(00115) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε δψλε θαη αζθάιεηα
730,00
(00339) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ηηξάληεο
630,00
20.Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε ηηξάληεο θαη αζθάιεηα
680,00
(00337) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε βεληνχδα
750,00
(00599) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν κε βεληνχδα θαη αζθάιεηα
795,00
23.Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ (ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε δψλε
1.025,00
(00081) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ (ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε ηηξάληεο
975,00

(00080) .Μεξηαίν ηειηθφ μχιηλν πνιπθεληξηθφ (ξπζκηδφκελε άξζξσζε) κε βεληνχδα
1095,00
26. Κάιηζα θνινβψκαηνο κεξνχ ή θλήκεο απφ ζηιηθφλε
122,44
Αληηθαηάζηαζε ιφγσ θζνξάο κεηά ην ρξφλν
(00349) β27.Πξφζεζε ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ δαθηχισλ πξψηεο ή δεχηεξεο θαιαγγηθήο
άξζξσζεο θάησ άθξσλ (ην έλα)
776,00
28.Πξφζεζε lisfranc κε πέικα ζηιηθφλεο
3.378,00
29 ΠΡΟΘΔΖ ΑΠΔΞΑΡΘΡΧΖ ΓΟΝΑΣΟ
(00350) α. Άξζξσζε Γφλαηνο Πνιπαμνληθή κε αζθάιεηα
857,00
(00341) β. Άξζξσζε Γφλαηνο Πνιπαμνληθή ρσξίο αζθάιεηα
798,00
(00353) γ. Άξζξσζε Γφλαηνο πδξαπιηθή πνιπθεληξηθή
1.692,00
(00355) δ. Άξζξσζε Γφλαηνο κε πδξαπιηθή πεξηζηξνθή
1.883,00
(00553) ε. Άξζξσζε Γφλαηνο πνιπαμνληθή πλεπκαηηθή (απηαζθαιηδφκελε)
1.681,00

Οη πξνζέζεηο θάησ άθξσλ λα έρνπλ ΔΓΓΤΗΗ θαιήο ιεηηνπξγίαο 2
ρξφλσλ.
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ:
Tα ηερλεηά κέιε αληηθαζίζηαληαη ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο απφ ηε
θπζηνινγηθή ρξήζε κεηά ηελ παξέιεπζε 5 εηψλ.
ην δηάζηεκα ηεο 5εηίαο αληηθαζίζηαληαη:
1. H «ζήθε» ησλ πξνζέζεσλ, ιφγσ δπζαλαινγίαο ηνπ θνινβψκαηνο, 2
θνξέο κέζα ζηα 2 πξψηα ρξφληα ζηνπο πξφζθαηα αθξσηεξηαζκέλνπο θαη
κεηά απφ 5 ρξφληα ζηνπο παιαηνχο
2. Η «θάιηζα ζηιηθφλεο» (εζσηεξηθή ζήθε) θάζε ελάκηζε (1 ½ ) ρξφλν,
ιφγσ θζνξάο απφ ηελ άκεζε επαθή κε ην θνιφβσκα.
ΔΙΓΙΚΟΣΔΡΑ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΝΙΑΙΔ ΠΡΟΘΔΔΙ ΑΚΡΟΤ ΠΟΓΟ ,
αληηθαζίζηαληαη ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο ζηνπο ΔΝΗΛΙΚΔ θάζε 2
ρξφληα θαη ζηα ΠΑΙΓΙΑ θάζε 6-12 κήλεο:
Πξφζεζε δεξκάηηλε Σ.SYME κε κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη)
Πξφζεζε δεξκάηηλε T.SYME ρσξίο κεξηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη)
(00424) Πξφζεζε δεξκάηηλε Σ.PIROGOFF (δέξκα θαη αηζάιη)
Πξφζεζε μχιηλε T.PIROGOFF
(00332) Πξφζεζε CHOPAR (δέξκα θαη αηζάιη)
(00045) Πξφζεζε CHOPAR κε θλεκηαίν ζηήξηγκα (δέξκα θαη αηζάιη)
(00336) Πξφζεζε SYME-PIROGOFF (ξεηίλε)
(00046) Πξφζεζε CHOPAR (ξεηίλε).
(00349) Πξφζεζε ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ δαθηχισλ πξψηεο ή
δεχηεξεο θαιαγγηθήο άξζξσζεο θάησ άθξσλ
(00049) Πξφζεζε lisfranc κε πέικα ζηιηθφλεο.

ΠΡΟΘΔΔΙ ΑΝΧ ΑΚΡΧΝ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΘΔΔΧΝ
ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΧΜΑΣΟ ΑΝΣΙΒΡΑΥΙΟΤ-ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΗ
(00123) Απιή 286,00 €
(00126) ηιηθφλεο 725,00
(00129) Γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 512,50
ΘΗΚΗ ΚΟΛΟΒΧΜΑΣΟ ΑΝΣΙΒΡΑΥΙΟΤ-ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ
(00122) Απιή 447,50
(00124) Με αζθάιεηα γηα ζηιηθφλε 575,00
(00125) Γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 850,00
(00128) Βξαρηνλίνπ γηα απεμάξζξσζε αγθψλα γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.407,50
Αληηθαηάζηαζε φπσο ε ζήθε ησλ Κάησ άθξσλ
(00267) ΣΜΗΜΑ MODULAR ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ 800,00
(00130) ΑΦΡΧΓΗ ΔΠΙΚΑΛΤΦΗ ΒΡΑΥΙΟΝΙΟΤ MODULAR 187,50

ΑΓΚΧΝΑ
(00145) Μεραληθφο απιφο γηα MODULAR 575,00
(00146) Μεραληθφο απιφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.150,00
(00147) Ζιεθηξνληθφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 2.250,00
(00148) Ζιεθηξηθφο γηα ειεθηξηθή πξφζεζε 1.559,00
(00149) πλδεηήξαο 172,50

ΠΑΛΑΜΗ
(00265) Κνζκεηηθή πξφζεζε 150,00
(00442) Ζιεθηξηθή πξφζεζε απιή 1.787,50
(00441) Ζιεθηξηθή ξπζκηδφκελε απμεκέλεο επαηζζεζίαο 2.180,00
(00357) Ζιεθηξηθή κε αηζζεηήξεο 3.065,00
(00524) πλδεηήξαο 56,00

ΓΑΝΣΙ (Αληηθαηάζηαζε : 1 ρξφλνο)
(00451) Απιφ 156,00
(00446) ηιηθφλεο 227,50
ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΡΟΘΔΔΧΝ ΜΠΑΣΑΡΙΔ (Αληηθαηάζηαζε : 3 ρξφληα)
(00360) Απιέο (2 ηεκ.) 255,00
(00504) Ληζίνπ (2 ηεκ.) 420,00
(00505) Θήθε 64,00
(00506) Δπαθέο (δεχγνο) 71,10
(00507) Φνξησηήο 270,00
(00508) ΖΛΔΚΣΡΟΓΗΑ (δεχγνο) 785,00
(00359) ΚΑΛΧΓΗΑ (δεχγνο) 72,00
(00509) ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΠΔΡΗΣΡΟΦΔΑ ΚΑΡΠΟΤ 889,00 (Αληηθαηάζηαζε : 3 ρξφληα)
(00181) ΓΑΚΣΤΛΗΟ ΤΝΓΔΣΗΚΟ ΔΞΑΡΣΖΜΑ ην ζεη ΟΜΟΑΞΟΝΗΚΟ ΒΤΜΑ 210,00
Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηερλεηνχ κέινπο ιφγσ νινθιεξσηηθήο θζνξάο κεηά ηελ πεληαεηία

(00443) .Πξφζεζε αληηβξαρίνλα απφπιαζηηθφ 330,00
Αληηθαηάζηαζε: 5 ρξφληα
(00444) . Πξφζεζε αληηβξαρίνλα απφπιαζηηθφ κε κεραληθή παιάκε, κε δπλαηφηεηα ζχιιεςεο
2 δαθηχισλ, αληίρεηξα θαη δείθηε, κέζσ ηκάλησλ αλάξηεζεο. 415,00
Αληηθαηάζηαζε: 5 ρξφληα
3.Πξφζεζε απφ πιαζηηθφ γηα αθξσηεξηαζκφ
(00264) α)θάησ απφ ηνλ ψκν (βξαρηφλην)
(00438) β)απφ ηνλ ψκν
α) 505,00
β) 646,00
Αληηθαηάζηαζε: 5 ρξφληα
(00576) 4. Κάιηζα θνινβψκαηνο ρεξηνχαπφ ζηιηθφλε 122,44
Αληηθαηάζηαζε: 1 ρξφλo
(00333) .Πξφζεζε δαθηχινπ ζηιηθφλεο γηα αθξσηεξηαζκφ απφ δεχηεξε κεηαθαιαγγηθή
άξζξσζε (ην έλα) 675,00
Αληηθαηάζηαζε: Μεηά απφ 3 ρξφληα
(00361) .Πξφζεζε δαθηχινπ ζηιηθφλεο κε ζπγθξάηεζε γχξσ απφ ηελ παιάκε (επηπιένλ ην
θφζηνο γηα θάζε δάθηπιν αθξσηεξηαζκέλν) 875,00
Αληηθαηάζηαζε: Μεηά απφ 3 ρξφληα
(00358) .Πξφζεζε παιάκεο απφ ζηιηθφλε 2.950,00
Αληηθαηάζηαζε: Μεηά απφ 3 ρξφληα

ΔΙΓΗ ΚΔΦΑΛΗ
1. Σερλεηνί νθζαικνί γπάιηλνη (αλά ηεκάρην) 254,63 €
ΥΩΡΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
2. Σερλεηνί νθζαικνί πιαζηηθνί (αλά ηεκάρην) 462,96 €
ΥΩΡΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
Α λ η η θ α η ά ζ η α ζ ε:
Σα είδε 1. θαη 2. ζύκθσλα κε ηελ 63/6.6.2012 απόθαζε ηνπ
Α.Τ.. αληηθαζίζηαληαη κε ην ζρήκα:
Mέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 εηώλ θάζε 6 κήλεο.
Μέρξη ηα 12 έηε θάζε ρξόλν θαη κέρξη ηα 18 έηε θάζε 2 ρξόληα.
ηνπο Δλήιηθεο θάζε 5 ρξόληα.
3.Πεξνύθα
Αληηθαηάζηαζε θάζε 2 ρξόληα
251,41 €
ΜΔ ΤΜΜΔΣΟΥΗ
4. Λαξπγγόθσλν 600,00 €
ΥΩΡΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ

