
                     

 

                                                     
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Αριθμ. Πρωτ.:6214  

2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς:  02-05-2019

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  ΚΑΜΠΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ  

ΤΗΛ: 210 – 4592576

Fax:   210 - 4592597 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: xristina.kotsari@tzaneio.gr

                         

                  Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υγειονομικών  υλικών 

                             

              ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτή
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 06-05-2019
ΩΡΑ: 12:00 π.μ.,
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ Όπως  αναλυτικά  αναφέρεται  στα 

Παραρτήματα Α – Γ

1



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 

1.1. Του N. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»    

( ΦΕΚ 147/08-08-2016)

 1.2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 134/18-6-2007). 

1.3. Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. 

και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 256/2-11-2001), όπως τροποποιημένος ισχύει. 

1.4. Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 247/27-11-1995), όπως ισχύει. 

1.5  Του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107Α /09-05-2013) Παράγραφος Ζ-Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στην οδηγία της 16-02-2017 για την καταπολέμηση καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

1. Κάθε ενδιαφερόμενο, να καταθέσει προσφορά για προμήθεια υλικών του πίνακα Α με 

κριτήριο  κατακύρωσης  τη  χαμηλότερη  τιμή η  οποία  θα  είναι  ίση  ή  μικρότερη  του 

τελευταίου  παρατηρητηρίου  τιμών,  όπως  αυτό  αναρτάται  στην  ιστοσελίδα  της 

Επιτροπής Προμηθειών Υγείας.

2. Δικαίωμα  Συμμετοχής  στη  διαδικασία  έχουν  οι  αναφερόμενοι  κατωτέρω,  εφόσον 

ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το 

αντικείμενο  της  προμήθειας:  α)  Όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα,  ημεδαπά  ή 

αλλοδαπά.  β)  Ενώσεις  προμηθευτών  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά.  γ) 

Συνεταιρισμοί. 
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3. Περιγραφή  των  ζητούμενων  κατηγοριών  ειδών  γίνεται  στο  παράρτημα  Α  της 

παρούσας. 

4. Οι  προσφορές  μπορούν  να  κατατίθενται  μέχρι  και  την  ημερομηνία  και  ώρα  της 

διαδικασίας στο mail της Υπηρεσίας xristina.kotsari@tzaneio.gr 

Σε περίπτωση που ο όγκος των δικαιολογητικών είναι μεγάλος, παρακαλείστε όπως 

κατατεθούν  σε  φάκελο  στο  Γραφείο  Πρωτοκόλλου  του  Νοσοκομείου 

(με επισήμανση του αριθμού πρωτοκόλλου της ανάρτησης)

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα 

παρακάτω  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  και  αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος αυτής.

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ   ΕΙ-
ΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

2. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β

3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ

4. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Δ

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο αυτής 
(συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων της), σε ηλεκτρονική μορφή, στην 
ιστοσελίδα του Νοσοκομείου στο διαδίκτυο (ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tzaneio.gr
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                                                                                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α
(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

A.E ΑΔΑ ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ ΧΩ-
ΡΙΣ ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1256/15-04-
2019

Ψ8Δ446906Κ-
Μ49

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΟΣΤΑΓΟΝΩΝ ΜΕ ΒΑΡΕΛΑ-
ΚΙ (ΣΤΑΓΟΝΟΜΕΤΡΙΚΕΣ) 10.000 4.040,00  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ

 ΚοςΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ 

210-4592587

1255/15-04-
2019

7Χ4Π46906Κ-
4Χ6

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ (ΠΡΟ-
ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ) 100.00 7.100,00  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΤΙ-

ΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ
Κα ΤΣΑΜΠΗ ΤΗΛ: 

2104592463

1257/15-04-
2019

ΩΖΓΗ46906Κ-
8Δ0

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 5ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕ-
ΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 65.000 1.579,50  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΛΙΚΟΥ

  ΚοςΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ 210-4592587ΣΥΡΙΓΓΕΣ 10ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ-

ΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 75.000 2.790,00  

1314/18-04-
2019

6ΡΟ-
Θ46906Κ-Σ9Ν

ΣΥΡΙΓΓΕΣ 20ml ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩ-
ΜΕΝΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 40.000 2.476,00  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ

 Κος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ 210-4592587

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 25 35.000 280,00  

ΒΕΛΟΝΕΣ ΕΝΕΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 
ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Νο 19 20.000 160,00  

1291/18-04-
2019

Ψ3ΑΟ-
46906Κ-Ζ42

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON ΜΑΛΑΚΟΙ ΑΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 cm  

2.673,00  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΥΛΙΚΟΥ

Κος ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΤΗΛ:210-4592587

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 10 4.000
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 12 6.000
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 14 12.000
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ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 16 3.000
ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ NELATON Νο 18 2.000

1271/17-04-
2019

6Ζ-
ΦΣ46906Κ-ΛΤΖ

ΟΛΙΚΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΓΟΝΑΤΟΣ ΥΒΡΙ-
ΔΙΟ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑ ΟΠΙΣΘΙΟΥ ΧΙΑΣΤΟΥ ΣΥΝ-
ΔΕΣΜΟΥ (ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ)

13 18.440,50  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ Κα ΛΑΤΑΝΙΩΤΗ 
ΤΗΛ: 2104592908

ΛΑΜΕΣ ΟΣΤΕΟΤΟΜΟΥ 13 910,00  

1259/15-04-
2019

ΨΝΓΙ-
46906Κ-ΕΥ5

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΧΟΙΡΕΙΑΣ ΔΟ-
ΜΗΣ ΕΝΤΕΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ (ΌΧΙ ΔΕΡ-

ΜΑΤΙΚΟΥ) ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΦΥ-
ΓΡΑΝΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ, 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 9Χ12 ( -)(+) 12

6 4.800,00  
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 

(ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙ-
ΚΟ)

Κα ΜΑΡΓΑΡΩΝΗ 
ΤΗΛ 210-4592840
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                                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
                                 (Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης)

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τη μορφή του πίνακα που επισυνάπτεται στο
Παράρτημα Γ.

2. Υπεύθυνη δήλωση του α. 8 του Ν. 1599/1986 ότι  «δεν υπάρχει αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα (από το νόμιμο 
εκπρόσωπο του φορέα) ή και του φυσικού προσώπου (το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό) για έναν από τους 
κάτωθι λόγους:

• συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

• δωροδοκία

• απάτη

• τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες

• νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

• παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

3. Αποδεικτικό καταβολής φόρων (Φορολογική Ενημερότητα σε ισχύ)
4. Αποδεικτικό καταβολής εισφορών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ασφαλιστική 

Ενημερότητα σε ισχύ)

5. Υποχρεωτικά να δηλώνονται κωδικός Παρατηρητηρίου Τιμών, GMDN και κω-
δικός

ΕΚΑΠΤΥ

6. Η οικονομική προσφορά θα κατατίθεται αποκλειστικά σε EURO.

7. Γλώσσα: Ελληνική
8. Σε  περίπτωση  κατακύρωσης : α)  η παράδοση  θα  γίνεται  εντός  τριών  (3) 

εργασίμων  ημερών από  τη  λήψη της   παραγγελίας,   εκτός   αν  ορίζεται 

διαφορετικά  κατ’ εξαίρεση,    β)  η  παράδοση των ειδών  θα  γίνεται  με 

φροντίδα  και  δαπάνες  του  Προμηθευτή, στις  Αποθήκες  της  Υπηρεσίας  μας.
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9. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, μετά από προηγούμενη θεώρηση 

των  χρηματικών  ενταλμάτων  πληρωμής  από  τον  αρμόδιο  Επίτροπο  του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

10. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επί ποινή απόρριψης την προσφορά τους ηλεκτρονι-
κά :

Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη προσήκουσας υποβολής των αναφε-
ρόμενων πιο πάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Γ
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ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΤΙΜΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

GMDN ΕΚΑΠΤΥ



 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΟΛΗ: 1255/15-04-2019

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

1. Το εύρος αιματοκρίτη για το οποίο οι ταινίες μέτρησης σακχάρου δίνουν 
αξιόπιστα αποτελέσματα να είναι αρκετά μεγάλο.

2. Η συσκευασία των ταινιών να τις προστατεύει από οποιονδήποτε κίνδυνο αλλοίω-
σης κατά την χρήση τους.

3. Η αντίδραση να μην επηρεάζεται από το φως.

4. Οι ταινίες να δίνουν:

5. α) μετρήσεις ανεπηρέαστες από φάρμακα ή άλλες ουσίες.

6. β) αποτέλεσμα μόνον αν πάρει την απαραίτητη ποσότητα.

7. γ) αποτέλεσμα ανεπηρέαστο από φως.

8. Το μήκος της ταινίας να είναι τόσο ώστε το σημείο εισόδου του αίματος να είναι σε 
απόσταση ασφαλείας από το σακχαρόμετρο. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κα-
τακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού θα προμηθεύσει ΔΩΡΕΑΝ το Νοσο-
κομείο με τους απαραίτητους μετρητές σακχάρου αίματος (περίπου 250) .

9. Τεμάχια προς προμήθεια: 100.000 

10. Nα φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης και να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα 
e- daby του ΕΟΠΠΥ(ΦΕΚ 2315/2018)

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν 
την προβλεπόμενη σήμανση CE. 
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1. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΤΩΝ 50 ΤΕΜ ΚΑΙ 250 ΜΕΤΡΗΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ
1. Ο μετρητής να δείχνει όλα τα μηνύματά του στα ελληνικά.

2. Να έχουμε αποτελέσματα άμεσα.

3. Ο μετρητής να χρειάζεται μικρή ποσότητα αίματος.

4. Τα αποτελέσματα να είναι ευανάγνωστα και από ανθρώπους με μειωμένη δυνατότητα 
όρασης.

5. Κάθε αποτέλεσμα να εμφανίζει το δυνατό περισσότερα στοιχεία.

6. Το αίμα να παραμένει πάνω στην ταινία και να μην μπαίνει στο σώμα του μετρητή 
έτσι ώστε να μη χρειάζεται καθόλου καθάρισμα.

7. Ο μετρητής να ενεργοποιείται άμεσα και αυτόματα με την είσοδο της ταινίας στην 
υποδοχή μέτρησης χωρίς κουμπιά on-off, διακόπτες.

8. Η έναρξη της μέτρησης να γίνεται μόνο όταν η ποσότητα αίματος που έχει τοποθετη-
θεί στην ταινία είναι επαρκής.

9. Ο χρόνος εμφάνισης του αποτελέσματος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερος 
και όχι παραπάνω από 10 sec.

10.Τα αποτελέσματα τους να είναι αξιόπιστα δηληδή να μην παρουσιάζουν απόκλιση.

ΕΝΤΟΛΗ: 1271/17-04-2019

Ολική αρθροπλαστική γόνατος υβρίδιο για απουσία οπισθίου χιαστού συνδέσμου

Αριθμός Παρατηρητηρίου  33.4.122

Βάσει ανθρωπομετρικών υπολογισμών, που πλησιάζουν τους διεθνείς (ηλικία, σωματικό 
βάρος, διαφορετική ανατομία μηρού και κνήμης, ραιβότητα ή βλαισότητα γόνατος, ποιότητα 
οστού) των ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο μας και από την πολύχρονη εμπειρία 
και εξοικείωση των ιατρών της Ορθοπεδικής Κλινικής με συγκεκριμένες τεχνικές, προτείνουμε 
την παραγγελία:

Α) 6 (έξι) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα Ολικής αρθροπλαστικής γόνατος  υβρίδιο, με ανατομική μηριαία πρόθεση ενιαίας 
ακτίνας τύπου Medial  Pivot ή ισοδύναμου και κνημιαία  πρόθεση σε δύο  τύπους, (κράμα 
χρωμίου-κοβαλτίου, κράμα τιτανίου), που να επιδέχεται ανατομικό ένθετο σε τουλάχιστον δύο 
διαφορετικούς τύπους.
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Β) 4 (τεσσάρων) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Σύστημα  ολικής  αρθροπλαστικής  γόνατος  υβρίδιο  POSTERIOR  STABILIZER,  με  μηριαία 
πρόθεση από CoCr  μικροπορώδες με οπίσθιο σταθεροποιητή, συμμετρική σε 7 μεγέθη και 
ανατομική σε 14 μεγέθη, συμβατή μόνο με το αντίστοιχό της πολυαιθυλένιο, να είναι διαθέσιμη 
και σε τύπο για μέγιστη κάμψη. Κνημιαία πρόθεση με κυλινδρικό στυλεό και πτερύγια ή/και 
επιμηκυνόμενο  στυλεό  τετράγωνης  διατομής.  Επίσης  πρόθεση  εξολοκλήρου  από 
πολυαιθυλένιο. Ένθετο χυτευμένο σε καλούπι και crosslinked συμβατό μόνο  με το αντίστοιχο 
μηριαίο, να είναι διαθέσιμο και σε τύπο για μέγιστη κάμψη, σε δύο τύπους σταθερό και κινητό 
σε στροφή. Επιγονατίδα με 1 και με 3 στυλεούς καθώς και χωρίς στυλεό, σε 6 μεγέθη ανά  
τύπο.

Γ) 3 (τριών) τεμαχίων με τις εξής προδιαγραφές:

Μηριαία  ανατομική  πρόθεση  για  χρήση  χωρίς  τσιμέντο  σχεδιασμένη  για  απουσία   του 
οπισθίου χιαστού, από κράμα Cobalt Chromium Molybdenum με εφαρμοσμένη την  μέθοδο 
επεξεργασίας  MICROLOY,  με  επικάλυψη  Titanium Hydroxyapatite στο  εσωτερικό  της, 
σχεδιασμένη για μέγιστη κάμψη,  να διατίθεται σε 8 διαφορετικά μεγέθη στον κάθε τύπο (8 
Δεξιά - 8 Αριστερά). 
 Κνημιαία  πρόθεση  μη  ανατομική  για  χρήση  με   τσιμέντο,  από κράμα  Cobalt  Chromium 
Molybdenum  ή  Titanium Aluminium Vanadium,  με  ειδικό  peg  τριγωνικής  αντιστροφικής 
σχεδιάσεως σε 5 μεγέθη και δυνατότητα προσθήκης μικρού στειλεού.
 Πολυαιθυλένιο υψηλού μοριακού βάρους, ειδικό για απουσία του οπισθίου χιαστού και ειδικής 
σχεδίασης για μέγιστη κάμψη και έκταση, να διατίθεται σε 7 διαφορετικά μεγέθη σε συνδυασμό 
με την κνημιαία πρόθεση και σε 4 διαφορετικά πάχη.
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