
Α/Α ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΦΕ 

1 Πλζγματα πολυπροπυλενίου επίπεδα μη απορροφήςιμα. 

1.1 30Χ30εκ. 

1.2 15Χ15 

2 
Πλζγματα τριπλά πολυπροπυλενίου (δφο επίπεδα πλζγματα ενωμζνα μεταξφ τουσ με 

ςυνδετικό κφλινδρο από το ίδιο υλικό) 

2.1 Μεςαίο(M 

2.2 Μεγάλο(L) 

2.3 Πολφ Μεγαλο (XL) 

3 

ετ   πλζγματοσ για βουβωνοκήλη αποτελοφμενο από επίπεδο ελειψοειδζσ επίθεμα με 
προςχηματιςμζνη ςχιςμή και οπή για τον ςπερματικό τόνο και από ξεχωριςτό 

τριςδιάςτατο προςχηματιςμζνο κϊνο, ο οποίοσ να ζχει την δυνατότητα να εκτίςεται με 
πολλαπλά πζταλα και να ενιςχφει το προπεριτοναϊκό χϊρο τησ βουβ/λησ από 

πολυπροπυλζνιο 

3.2 Μεςαίο(M 

3.2 Μεγάλο(L) 

3.3 Πολφ Μεγαλο (XL) 
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Πλζγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , με τριςδιάςτατη φφανςη, διπλήσ όψεωσ,   
αποτελοφμενο ςτην μία πλευρά από τριςδιάςτατο  μονόκλωνο πολυεςτζρα με ζνα 

εξτρά πτερφγιο διςδιάςτατου μονόκλωνου πολυεςτζρα πράςινου χρϊματοσ ςτο κζντρο 
για διευκόλυνςη προςανατολιςμοφ τησ τοποθζτηςησ και ςτην άλλη πλευρά από 

απορροφήςιμο υδρόφιλο αντιςυμφυτικό φιλμ , από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και 
γλυκερόλησ 

4.1 10Χ15 εκ 

4.2 20Χ15 εκ 

4.3 25Χ15 εκ 

4.4 25Χ20 εκ 

4.5 30X20 εκ 

4.6 37X28 εκ 
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Πλζγμα ενδοπεριτοναϊκό διάφανο , με τριςδιάςτατη φφανςη, διπλήσ όψεωσ,   
αποτελοφμενο ςτην μία πλευρά από τριςδιάςτατο  μονόκλωνο πολυεςτζρα με ζνα 

εξτρά πτερφγιο διςδιάςτατου μονόκλωνου πολυεςτζρα πράςινου χρϊματοσ ςτο κζντρο 
για διευκόλυνςη προςανατολιςμοφ τησ τοποθζτηςησ και ςτην άλλη πλευρά από 

απορροφήςιμο υδρόφιλο αντιςυμφυτικό φιλμ , από μείγμα χοίρειου κολλαγόνου και 
γλυκερόλησ 

5.1 Διάμετροσ 12cm 

5.2 Διάμετροσ 15 cm 

5.3 Διάμετροσ 20 cm 

5.4 Διάμετροσ 6,6 cm 

5.5 Διάμετροσ 8.6 cm 
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Πλζγματα διπλήσ όψησ με αντιςυμφυτική επιφάνεια από ePTFE ή PVDF ή ςιλικόνη, ή ω3 
ή άλλο υλικό επίςημα εγκεκριμζνο για αποφυγή ςυμφφςεων και κάκωςη 

εvδοπεριτοναικου ςπλάχνου και με επιφάνεια αποτελοφμενη από μη απορροφήςιμο 
υλικό χρηςιμοποιοφμενα ςε ανοικτζσ και ςε λαπαροςκοπικζσ επεμβάςεισ, για 

αποκατάςταςη κοιλιοκηλϊν. Να προςκομιςθοφν κλινικζσ μελζτεσ για την ςυμπεριφορά 
των πλεγμάτων 

6.1 10X15 cm 

7 
Ημιαπορροφήςιμα πλζγματα δίχωσ ανάγκησ καθήλωςησ από μονόκλωνο πολυεςτζρα 

και απορροφήςιμα άγκιςτρα από πολυγαλακτικό οξφ, ςε διάςταςη: 

7.1 15Χ15 

8 
ζτ αυτοκαθηλοφμενου ημιαπορροφήςιμου κϊνου και προςχεδιαςμζνου πλζγματοσ 

απόμονόκλωνο υδρόφιλο  πολυεςτζρα ςε διάμετρο: 

8.1 6 cm 

8.2 8 cm 

9 
υνθετικό Πλζγμα Σριπλό, ημιαπορροφήςιμο, αποτελοφμενο από δφο επίπεδα ενωμζνα 

με ςυνδετικό κφλινδρο, ςφνθετη φφανςη από 50% Πολυπροπυλζνιο & 50% 
Πολυγλυκαπρόνη, 

9.1 Μεςαίο(M) 
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ετ ημι-απορροφήςιμου επίπεδου πλζγματοσ και κϊνου , που να αποτελείται από 
επίπεδο μη-προςχηματιςμζνο πλζγμα από πολυπροπυλζνιο & απορροφήςιμεσ ίνεσ 

πολυγλυκαπρόνησ διαςτάςεωσ 7 Χ 14 cm και ίδιασ πλζξησ κϊνο με επιπλζον ραβδϊςεισ 
από μεμβράνη πολυμεροφσ  πολυδιοξανόνησ .Διάμετροσ κϊνου: 55 mm. 

10.1 Διάμετροσ κϊνου 55 mm 
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φςτημα αποκατάςταςησ βουβωνοκήλησ αποτελοφμενο από: προςχηματιςμζνο πλζγμα 
από μονόκλωνο πολυεςτζρα με ειδική ελλειπτική ςχεδίαςη και προδιαμορφωμζνη 

ςχιςμή με ειδικά απορροφήςιμα άγκιςτρα από πολυγαλακτικό οξφ για την καθήλωςή 
του διαςτάςεων 14x9cm και ςτρογγυλό πλζγμα πωματιςμοφ( κϊνοσ) από μονόκλωνο 

πολυεςτζρα με ειδικά απορροφήςιμα άγκιςτρα από πολυγαλακτικό οξφ για την 
καθήλωςή του διαςτάςεων 

11.1 6 εκ διαμετροσ 

11.2 8 εκ διαμετροσ 

 

1. ΠΙΕΡΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

2. ΣΑΝΣΙΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

3. ΠΑΠΑΒΑΙΛΕΙΟΤ ΑΘΑΝΑΙΟ 


