


H KK Medical Specialists, πάντα “ένα βήμα μπροστά”, 
εισάγει στην ελληνική αγορά προϊόντα ιατρικού εξοπλι-
σμού, νευροχειρουργικά και ορθοπεδικά εμφυτεύματα 
στην αιχμή της τεχνολογίας.

Με άριστη γνώση της αγοράς, ισχυρή after sales υπο-
στήριξη και συνεχή αναζήτηση καινοτόμων προϊόντων 
από τις πρωτοπόρες εταιρίες της ιατρικής τεχνολογίας, 
είμαστε στο πλευρό της επιστημονικής κοινότητας για 
να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής του πάσχοντα 
συνανθρώπου μας.

one step ahead!



MISSION KK Medical Specialist’s mission is to build our vi-
sion of becoming a leading healthcare commercial company. 
This will be accomplished by:
• Managing innovative and superior product quality devices
• Our commitment to our partners’ doctors and patients.
• Our focus on positive results based on sincere relations.
• Cost-effective innovative products on medical technology 

that drives our business strategy.

ΣΤΟΧΟΣ Ο στόχος της KK Medical Specialist είναι να γίνει μια ηγετική 
εταιρεία στον τομέα της υγείας, αναβαθμίζοντας συνεχώς την ποιότητα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών της.  Αυτό θα επιτευχθεί με:
• Διαχείριση καινοτόμων και ανώτερης ποιότητας μηχανημάτων, εξο-

πλισμού και εμφυτευμάτων.
• Αφοσίωση στους συνεργάτες μας, γιατρούς και ασθενείς.
• Εστίαση στα θετικά αποτελέσματα, βασιζόμενοι σε ειλικρινείς σχέσεις.
• Προσφορά αποτελεσματικών, καινοτόμων προϊόντων ιατρικής τεχνο-

λογίας, τα οποία στηρίζουν την στρατηγική μας.

VISION KK Medical Specialist’s vision is to offer premium 
services in healthcare by providing unique devices and im-
plants that improve the quality of life in the areas of neuro-
spine and pain management. Our aim is to provide state-of-
the-art surgical products and to create an extensive network that 
will make us market leaders.

ΟΡΑΜΑ Στην KK Medical Specialist το όραμά μας είναι να παρέχουμε 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα της υγείας, προσφέροντας 
μηχανήματα, εμφυτεύματα και εργαλεία τα οποία βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής και αφορούν το νευροχειρουργικό και ορθοπεδικό 
τομέα της ιατρικής. 

Ο σκοπός μας είναι να παρέχουμε χειρουργικά προϊόντα υψηλής τε-
χνολογίας και να δημιουργήσουμε ένα εκτενές δίκτυο το οποίο θα μας 
εγκαθιδρύσει στην ελληνική αγορά ως πρωτοπόρους.



COMPETITIVE STRENGTHS

Dedicated key accounts // Nurture long-term trusting rela-
tionships with our customers by being honest and keeping 
our promises.

Market Know-how // Utilize our extensive business experi-
ence to gauge the market and our customer’s needs and to 
support them in making informed decisions and to take the 
right actions.

Innovative products // Acquire and distribute innovative, su-
perior quality and easy-to-use products and devices.

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Σταθερές σχέσεις // Ανάπτυξη μακροπρόθεσμων σχέσεων εμπιστοσύ-
νης με τους πελάτες μας.

Γνώση της αγοράς // Αξιοποίηση της εκτενούς επαγγελματικής εμπει-
ρίας για εκτίμηση της αγοράς, των αναγκών των πελατών μας και 
υποστήριξη αυτών, ώστε να λαμβάνουν ενημερωμένες, σωστές απο-
φάσεις.

Καινοτομικά προϊόντα // Απόκτηση και διανομή καινοτόμων προϊόντων 
μηχανημάτων και εργαλείων, που χαρακτηρίζονται από υψηλή ποιότη-
τα και αξιοπιστία.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Διείσδυση στην εθνική αγορά αξιοποιώντας την εκτενή 
εμπειρία της ομάδας διοίκησης. Στην στρατηγική συμπεριλαμβάνονται 
τα εξής στοιχεία:

• Εκπροσώπηση εταιρειών με υψηλής ποιότητας προϊόντα που αφο-
ρούν στο νευρικό ιστό (νευροχειρουργικό), σπονδυλική στήλη και 
αντιμετώπιση πόνου.

• Κεφαλαιοποίηση στην ήδη εγκατεστημένη βάση πελατών δια μέσου 
έντονων προσπαθειών του τμήματος marketing και πωλήσεων.

• Επένδυση σε κεφάλαια και πόρους για συνεχή ανάπτυξη εσόδων.

• Επέκταση του εκπαιδευμένου, υψηλά ειδικευμένου τμήματος πω-
λήσεων.

STRATEGY KK Medical Specialist’s strategy is to penetrate the 
national market utilizing the extensive experience and dedi-
cation of our management team, and to reach our goals on a 
fair profit. The strategy includes the following elements:

• Represent companies offering high-tech products in neuro, 
spine, and pain management

• Capitalize on our established customer base through strong 
marketing and sales efforts.

• Invest in capital and assets for continuous revenue 
growth and expand our educated, highly skilled and ethi-
cal sales team.
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Οι καθετήρες Silverline είναι επικαλυμμένοι με 
νανοσωματίδια αργύρου και αδιάλυτων αλάτων 
αργύρου. Τα ιόντα αργύρου έχουν 
ένα ισχυρό, αντιμικροβιακό αποτέλεσμα. 
Εξαιτίας του νανομεγέθους των μορίων αργύρου,
η δραστική επιφάνεια είναι μεγάλη και έχει 
ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση ιόντων σε 
αντιμικροβιακή συγκέντρωση στην επιφάνεια 
του καθετήρα. Ο συνδυασμός της ταχείας δράσης 
του άλατος αργύρου και της βραδείας δράσης 
του μεταλλικού αργύρου έχει σαν επακόλουθο 
το ιδανικό βραχυπρόθεσμο, αλλά και 
μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα. Τα άλατα αργύρου 
ξεκινούν να απελευθερώνουν ιόντα αργύρου 
με την άμεση επαφή με τα υγρά του σώματος. 
Η απελευθέρωση των ιόντων αργύρου από τα 
μεταλλικά μόρια αργύρου ξεκινάει κάποιες ώρες 
αργότερα, όταν η επίδραση των αλάτων αργύρου 
μειωθεί. Οι καθετήρες Silverline διαθέτουν 
αριθμητική ένδειξη στα 7εκατ. καθώς και 
μεγαλύτερη εσωτερική διάμετρο, διατηρώντας 
την εξωτερική διάμετρο σταθερή. 

Silverline Catheters are impregnated with 
nanoparticles of silver and an unsoluble silver 
salt. Silver ions have a strong antiseptic effect. 
Because of the nanometer size of the particles 
the specific surface area is large, which 
results in the release of ions in antimicrobial 
concentration on the surface of the catheter. 
The combination of fast acting silver salt and 
slow acting metallic silver results in an optimal 
short term and long term effect. The silver salt 
starts to release silver ions immediately when 
it gets in contact with body fluid. The release 
of silver ions from the metallic silver particles 
doesn’t start until some hours later, when the 
effect of the silver salt slows down.

Αντιμικροβιακοί Καθετήρες Αργύρου
Antimicrobial Catheters Ag
External Ventricular Drainage Kit

neuro 
spine 

instruments
equipment

one step ahead!



Το CRANOS, είναι μία κατά παραγγελία ασθενή 
πρόθεση κρανίου, που επιτρέπει την τέλεια 
αναδόμηση μεγάλων κρανιακών ελλειμμάτων 
δίνοντας άριστα αισθητικά αποτελέσματα. 
Έχοντας ένα CT scan του ασθενούς πάχους 2mm, 
είναι εφικτό να κατασκευαστεί 
στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ένα τρισδιάστατο 
μοντέλο του κρανιακού ελλείμματος. 
Το ηλεκτρονικό μοντέλο τότε, χρησιμοποιείται 
για να ληφθεί μια στερεολιθογραφία, δηλ. ένα 
πρωτότυπο της τελικής πρόθεσης. 
Τέλος, εγχέεται PMMA σε ελεγχόμενη πίεση 
στο ειδικής κατασκευής πρόπλασμα ώστε 
να έχουμε μειωμένη μακροπόρωση. Αυτή η 
διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα υψηλή μηχανική 
συνοχή και μειωμένο κίνδυνο βακτηριακής 
προσκόλλησης με συνέπεια μειωμένες 
πιθανότητες μόλυνσης του εμφυτεύματος. 

CRANOS is a custom made prosthesis 
that allows for a perfect reconstruction giving 
excellent aesthetic results of large bone defects. 
By means of the acquisition of the patient’s CT 
scan at a pitch of no more than 2mm, 
it is possible to make a computerised 3D model 
of the bone problem. The computer model 
is then used to obtain a stereolithography, i.e. a 
prototype of the final prosthesis. 
Lastly, PMMA is injected at controlled pressure 
into the “custom made” mould in order to obtain 
reduced macroporosity. This procedure results 
in high mechanical strength and a reduced 
risk of bacterial adhesion, with consequent 
decreased probabilities of infection 
of the implant. Two perfectly identical 
prostheses are made sterilized by EtO. 

Ακρυλική Ρητίνη με πολυμεθυλμεκριλική βάση 
για αποκατάσταση κρανιακών ελλειμμάτων.

Ευπλαστότητα: Άριστο επίπεδο πλαστότητας 
πολύ σύντομα μετά την ανάμειξή του.

Ευκολία:  Η ανάμειξή του συνοδεύεται από πολύ 
μικρότερη εξώθερμη αντίδραση, σε σχέση 
με τα αντίστοιχα προιόντα.

Ακρίβεια: Παραμένει εύπλαστο για αρκετό 
διάστημα επιτρέποντας μια λεπτομερή 
ανακατασκευή του ελλείμματος.

Ασφάλεια: Η συνοχή της μάζας επιτρέπει 
στο εμφύτευμα να κρατήσει το σχήμα που του 
έχει δοθεί πολύ πριν τον πολυμερισμό, 
ο οποίος συνεπώς μπορεί να γίνει και εκτός 
της περιοχής εμφύτευσης.

Acrylic resin with a polymethylmethacrylate 
base for repairing cranial defects. Malleability: 
Reaches an excellent moulding state shortly 
after mixing.

Precision: Reamains malleable for a long time, 
allowing for a detailed reconstruction of 
the bone defect.

Safety: The consistency of the mass 
allows it to maintain the shape given even 
before polymerization, which can therefore 
take place on an external support, away from 
the site of implant.

CRANOS
Πρόθεση Κρανίου 
Cranium prosthesis 

MEDEC CRANIO
Κρανιοπλαστική
Cranioplasty
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• Παρέχει απόλυτη σταθεροποίηση.
• 12, 16, 20mm διάμετρος του δίσκου για 

κρανιοτομία και burr hole.
• Φτιαγμένο από titanium alloy (Ti6A4VELI).
• Συμβατό με ακτίνες Χ, CT και MRI.

• Provide rigid flap fixation.
• 12, 16, 20mm diameter of disks cover for 

craniotomy gap and burr hole.
• Made by titanium alloy (Ti6A4VELI).
• Static free X-ray, CT and MRI.

• Εξοικονόμηση χρόνου λόγω της μεγάλης 
ποικιλίας πλακών, βιδών & εργαλείων.

• Ασφάλεια & ευκολία λόγω της μόνιμης & 
ασύρματης σταθεροποίησης.

• Εύκολη επιλογή των πλακών λόγω χρωμάτων. 
• Υλικό κατασκευής: Τιτάνιο.
• Τέσσερα μεγέθη: Micro, Mid, Mini, Maxi.
• Ένα σετ εργαλείων & εμφυτευμάτων για 

πολλαπλές χρήσεις.
• Ειδικά σχεδιασμένες κεφαλές βιδών για 

γρήγορη επιλογή & τοποθέτηση.

• Time savings through a variety of plates, 
screws & instruments.

• Safety & convenience due to stable 
 & wireless fixation.
• Easy selection of plates by colors.
• Material “Titanium”.
• Four sections of Micro, Mid, 
 Mini, Maxi.
• One kit for multiple uses.
• Easy screw pick-up & replacement 

with the special design of head.

SPEEDY FLAP
Σύστημα Σταθεροποίησης Κρανιακού 
Οστικού Εμφυτεύματος 
Cranial Bone Flap Fixation System

LE FORTE SYSTEM
Neuro & Craniofacial Plates
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Η Αιμοστατική Σκόνη ANTEMA POWDER 
προορίζεται για χειρουργική χρήση 
για αιμορραγίες παρεγχυματικών οργάνων, 
oozing, αναστομώσεις, κτλ. Το κολλαγόνο τύπου Ι
συμμετέχει καθοριστικά στην επούλωση του 
τραύματος, την ιστική ανάπλαση 
και κατ’επέκταση, στην επιδιόρθωσή τους.

 Η Αιμοστατική Σκόνη ANTEMA POWDER 
αποτελεί ισχυρό αιμοστατικό παράγοντα απόλυτα 
βιοσυμβατό, βιοαπορροφήσιμο, υδρόφιλο 
και υδροδιαλυτό.

ΑΝΤΕΜΑ POWDER is indicated for controlling 
Surgical hemorrhages of parenhymatic organs, 
oozing, capillary bleedings, vessels anastomosis 
etc. Moreover, collagen type I –on contrary to 
synthetics haemostatics- is directly involved in 
trauma healing, tissue regeneration and wound 
management, by retaining autologous plasmatic 
and growth factors. 

ANTEMA POWDER is made of anallergic, sterile, 
bioabsorbable, atelopeptydic, equine tendon 
type I collagen.

ΑΝΤΕΜΑ
Αιμοστατική Σκόνη
Haemostatic powder
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PCM-VTM

Artificial Cervical Disk 

DUOCAGE 
Osteoconductive Resorbable 
Cervical Cage

ΒΙΟ 1 & ΒΙΟ 1-S
Synthetic Bone Substitutes

ARTRODEX
Lumbar Fixation System

WP TPA-CAGES  
WP TPA-Cages & Cervical Plate

MISS – SYSTEM
Minimal Invasive Spine Surgery

VERCOL SYSTEM
Spinal Fixation System

VESSEL-XTM

VesselplastyTM

C-SPRING
Interspinous Device 

OXIPLEX / SP GEL
Adhesion Barrier for Spine Surgery
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Η Πορώδης Επικαλυμμένη Κίνηση – Αυχενικός 
Τεχνητός Δίσκος (PCM-VTM) σχεδιάστηκε 
για να δίνει την σκόπιμη, φυσική ελευθερία 
κίνησης. Το ανάγλυφο σχέδιο του PCM-VTM 
ταιριάζει τέλεια με το σχήμα του αυχενικού 
δίσκου ελαχιστοποιώντας την αφαίρεση οστού 
και κατά συνέπεια μειώνοντας τη νοσηρότητα 
του ασθενούς και μικραίνοντας τους χρόνους 
τοποθέτησης. Το εμφύτευμα PCM-VTM έχει 
αναπτυχθεί για να καλύψει τις εξειδικευμένες 
ανάγκες της αυχενικής αρθροπλαστικής, ενώ 
ταυτόχρονα να ξεπεράσει τα συνήθη πρακτικά 
προβλήματα των ήδη υπαρχόντων συστημάτων.

Porous Coated Motion Artificial Cervical Disk 
designed to provide the freedom of motion 
nature intended. PCMTM sculptured shape 
perfectly matches the cervical disc space 
minimizing bone resection reducing patient 
morbidity and shortening procedure times. 
The PCMTM implant has been developed to meet 
the specific needs of cervical arthroplasty and at 
the same time overcome the practical problems 
common in existing systems.

• Συνθετικό: δεν περιέχει οργανικά στοιχεία
• Οστεοαγώγιμο
• Βιοσυμβατό
• Βιοαπορροφήσιμο

• Synthetic: does not contain any otganic phase
• Osteoconduction
• Biocompatible
• Resorption
• Bioactivity

Το εμφύτευμα DUOCAGE είναι ένας 
βιοαπορροφήσιμος οστεοεπαγωγός αυχενικός 
κλωβός με ενσωματωμένο συνθετικό οστικό 
υποκατάστατο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
πρόσθια διασωματική σύντηξη σε εκφυλιστικές 
ή τραυματικές παθήσεις του αυχενικού 
τμήματος της σπονδυλικής στήλης, αυχενική 
αστάθεια ή αμελητέα λόρδωση. Ο κλωβός είναι 
κατασκευασμένος από συνθετικό υλικό DUOSORB 
(β-TCP/PLLA), βιοαπορροφήσιμο με υψηλό 
επίπεδο β-TCP 60% που επιπλέον επιταχύνει 
την οστική επούλωση. Το εσωτερικό μέρος είναι 
κατασκευασμένο από 100% β-TCP που προάγει 
την οστεογένεση, βελτιώνει την επαφή με το οστό 
και την σταθερότητα του κλωβού. Στην άνω και 
κάτω επιφάνεια του υπάρχουν σειρές οδοντωτών 
προεξοχών οι οποίες αυξάνουν την σταθερότητα. 
Είναι διαθέσιμος σε τέσσερα μεγέθη. Είναι ορατός 
με MRI και X-Ray τεχνικές. 

The duocage implant can be used in Anterior 
Interbody Fusion for either degenerative or 
traumatic disease of the Cervical Spine or 
instabilility or when lordosis is not respected.  

DUOCAGE is made of:
• A cage constructed from a composite materials 

DUOSORB (β-TCP/PLLA), resorbable with 
high level of β-TCP 60% which enhances the 
proliferation and phenotypic expression of 
human osteogenic cells and also accelerates 
bone healing.

• An insert made of 100% β-TCP which favours 
osteoconductive bone integration. It improves 
bone contact and primary stability of the 
implant.

• Duocage is 100% resorbable and 
osteoconductive. 

• Duocage is visible on both MRI and 
classical X-Ray imaging techniques.

• There are four sizes.

PCM-VTM

Τεχνητός Αυχενικός Δίσκος
Artificial Cervical Disk 

ΒΙΟ 1 & ΒΙΟ 1-S
Συνθετικά Οστικά Υποκατάστατα
Synthetic Bone Substitutes

DUOCAGE 
Βιοαπορροφήσιμος Οστεαγώγιμος 
Αυχενικός Κλωβός
Osteoconductive Resorbable Cervical Cage
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Επεκτεινόμενος κλωβός από τιτάνιο 
με σταθεροποιητικές ακίδες και επικάλυψη 
Υροξυαπατίτη, που προωθεί την οστεοποίηση. 
• Οι δύο πλευρές σχηματίζουν ένα τριγωνικό 

πλαίσιο και έχουν τρεις ακίδες στην άκρη τους 
για τέλεια εφαρμογή και σταθερότητα στο 
σημείο τοποθέτησης.

• Διαθέσιμο σε τρία μεγέθη (7mm, 9mm, 11mm) 
και δύο σχήματα, ορθογώνιο και τραπέζιο για 
καλύτερη εφαρμογή.

• Εύκολο στη χρήση, απλό σετ δύο εργαλείων 
• Το άνοιγμα του κλωβού μπορεί να ρυθμιστεί 

κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 
• Υπάρχει μειωμένος κίνδυνος μετατόπισης.
• Εσωτερικά διαθέτει σφαιρικό κοχλία διαστολής 

με πλευρική αντιστήριξη, που εμποδίζει την 
περιστροφή του κατά την διαστολή.

• Μείωση της διάρκειας επέμβασης και 
 του χρόνου ανάρρωσης του ασθενή.
• Δεν υπάρχει κίνδυνος μετατόπισης στη 

μετεγχειρητική περίοδο.

Artrodex is an expanding interbody cage 
made of titanium with fixation pins and a 
Hydroxyapatite coating to favor bone fusion.

Features & Advantages: Side faces have a 
pyramidal framework and three anchoring pins 
at the ends for perfect fixation and locking in 
place in the intervertebral space. Spherical 
tightening key with side shafts that prevent it 
from rotating when the bolt is turned. Available 
in two shapes, rectangular and trapezoidal, for a 
better fit Easy to use, simple set of instruments 
The cage’s aperture and distraction can be 
controlled and changed during the operation 
There is a lower risk of shifting.

ARTRODEX
Διατεινόμενος Οσφυϊκός Κλωβός 
Lumbar Fixation System
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Τεχνολογικά προτερήματα
• Απόλυτα βιοσυμβατό (PEAK). 
• Ράβδοι από τιτάνιο για ακτινογραφική 

απεικόνιση.
• Αυτοσυγκρατούμενος. 
•  Μη λήψη μαγνητικής τομογραφίας. 
• Απαιτείται περιορισμένος αριθμός εργαλείων. 
• Από το 1996, πάνω από 5500 περιπτώσεις. 
• Επανατροφοδότηση πάνω στην μακροπρόθεσμη 

επούλωση.

Αυχενική Πλάκα & Βίδες 
• Χαμηλό προφίλ. 
• Μοναδικό σύστημα κλειδώματος βιδών. 
• Διάφορα επίπεδα και διαστάσεις. 
• Υψηλής ασφάλειας βίδες.

Technological advantages 
• Extremely biocompatibility. 
• Titanium tracers for RX visualisation. 
• Stand-alone procedure. 
• No NMR interference. 
• Almost no instrumentation. 
• More than 5500 cases since 1996. 
• Lots of follow-up on longterm healing. 

Cervical Plate & Screws 
• Low profile plate. 
• Unique locking system. 
• Exists in normal and exceptional lengths. 
• Premium self-tapping screws.

WP TPA-CAGES  
Αυχενικοί Κλωβοί και Αυχενική Πλάκα
WP TPA-Cages & Cervical Plate

one step ahead!



• Τα εμφυτεύματα του MISS-system είναι 
σχεδιασμένα για αντικατάσταση σώματος 
σπονδύλου, για σπονδυλοδεσία ή για 
διατήρηση ύψους, για διόρθωση κάκωσης 
σπονδύλου (μία ή περισσότερες τμηματικές 
συγχωνεύσεις) εκφυλισμένου, συνεσταλμένου, 
τραυματικού είδους.

• Εύκολη και γρήγορη χρήση.
• Είναι ειδικά κατασκευασμένο ώστε να 

αποφευχθεί η πλευρική μετατόπιση.
• Το MISS-System είναι ιδανικό 
 για την αντιμετώπιση των παθήσεων 
 της αυχενικής σπονδυλικής στήλης, 
 εκτός από C1 και C2 επίπεδα.

• The implants of the MISS – system are 
designated for spondylodeses or to maintain 
a distance, to correct corpus vertebrae 
lesions (one or more segmental fusion) of 
degenerative, timorous or traumatic kind.

• No unnecessary screwing during operation-No 
loss of time.

• With our multiple constructions, lateral 
buckling is impossible.

• With our modular and stackable “MISS-
System” all described defects of cervical spine, 
except for C1 and C2 can be medicated.

MISS – SYSTEM
Minimal Invasive Spine Surgery
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Εύκολο - Ασφαλές - Ευπροσάρμοστο 

Η συνεχής και μόνιμη τεχνολογική ανανέωση 
σε συνδυασμό με τη συσσωρευμένη εμπειρία, 
έκαναν δυνατή τη δημιουργία, από την εταιρεία 
TRAIBER GROUP,  του συστήματος Οπίσθιας 
Σπονδυλοδεσίας, στο οποίο αντανακλώνται 
οι επαγγελματικοί και τεχνικοί στόχοι του 
Επιστημονικού Τμήματος Έρευνας και 
Ανάπτυξης.

The constant and permanent techological 
renewal, joined to the accumulated experiece, 
have made possible the creation, by the 
TRAIBER GROUP, of the VERCOL Spinal Fixation 
System, where professional and technical goals 
of the Scientific Researcher and Development 
Team are reflected.

Πολυαξονικός 
Εμπλοκή του χαμηλότερου επιπέδου της ράβδου. 
Μεγέθη: 
μικρό (5mm) - μεσαίο (10mm) - μεγάλο (15mm) 

Polyaxial 
Lower blockage of the rod 
Three sizes of connector 
(short - medium - large)

VERCOL SYSTEM
Σύστημα Οπίσθιας Σπονδυλοδεσίας 
Spinal Fixation System 

Spondylolisthesis 
Spinal Fixation System 

one step ahead!



Μια καινοτόμος τεχνολογία για τη Θεραπεία 
Σπονδυλικών Συμπιεστικών Καταγμάτων. 
Μια καινούρια τεχνική που προάγει την τεχνική 
της κυφοπλαστικής. Σε αυτήν την τεχνική 
χρησιμοποιείται εμφυτεύσιμο τεχνητό μπαλόνι 
πλήρωσης από μη εκτατό PET και υλικό 
πλήρωσης οστικού ελλείμματος. 
Σκοπός του είναι η αποκατάσταση του ύψους του 
σπονδυλικού σώματος, όπως επίσης και 
η επίλυση του προβλήματος διαρροής τσιμέντου 
από το σπονδυλικό σώμα. 

Χαρακτηριστικά: 
1. Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αποκατάστασης 

Σπονδυλικών Συμπιεστικών Καταγμάτων. 
2. Εμφυτεύσιμο τεχνητό μπαλόνι πλήρωσης από 

υλικό μη εκτατό ΡΕΤ. 
3. Υλικό πλήρωσης οστικού ελλείμματος. 
4. Σωστό σπονδυλικό ύψος. 
5. Ελεγχόμενο και διατηρητέο σχήμα 

ελλείμματος. 
6. Το μπαλόνι και το υλικό πλήρωσης οστικού 

ελλείμματος παραμένουν στη θέση τους. 
7. Εφάπτεται μεταξύ του μπαλονιού και του 

σπονδυλικού σώματος 
8. Αποτρέπει το υλικό πλήρωσης οστικού 

ελλείμματος να διαρρεύσει έξω από το 
σπονδυλικό σώμα.

An innovative technology in treating VCF 
pathology. A new technique advancing the 
kyphoplasty technique uses a PET artificial 
vessel filling with bone void filler material to 
restore a height of a vertebral body, solves the 
fatal problem of leakage of cement out of the 
vertebral body.

Features: 
• Minimal invasive surgery in VCF 
• Inflatable vessel, a PET artificial vessel 
• Inflated by bone void filler material 
• Correct vertebral height. 
• Void shape controlled and preserved 
• The vessel and the bone void filler material are 

left in the position 
• Interdigitate between the vessel and the 

vertebral body 
• Prevent the bone void filler material from 

leaking out of the vertebral body 

VESSEL-XTM

Κυφoπλαστική
VesselplastyTM
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• Στις εκατέρωθεν προεξοχές υπάρχουν τρεις 
σειρές ραβδώσεων για καλύτερη εφαρμογή. 

• Διαθέτει οβάλ οπή για την τοποθέτηση 
ράμματος ή σύρματος ή βίδας για πλήρη 
σταθεροποίηση της πρόθεσης. 

• Η υψηλότερη εξωτερική πλευρά διαθέτει τρεις 
σειρές ραβδώσεων για καλύτερη εφαρμογή της 
πρόθεσης κατά την τοποθέτηση. 

• Προάγει την διεύρυνση του τρίμματος. 
• Προλαβαίνει την πρόπτωση του ωχρού 

συνδέσμου. 
• Μειώνει τη φόρτιση των αρθρικών επιφανειών. 
• Μειώνει την τάση του δίσκου. 
• Δυνατότητα τοποθέτησης σε πολλαπλά επίπεδα. 
• Διατίθενται δύο τύποι: απλή πρόθεση και 

πρόθεση για το ιερό (sacral).

Features: 
• Open up foramina. 
• Prevents ligament flavor to fold. 
• Reduce loads on facet joints. 
• Release disc forces. 
• Can be used in multilevel cases. 
• Two types, simple and sacral.

C-SPRING
Πρόθεση Σταθεροποίησης 
Ακανθωδών Αποφύσεων
Interspinous Device 
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Χαρακτηριστικά & Πλεονεκτήματα 
• Βιο-συμβατό. 
• Βιο-απορροφήσιμο. 
• Αγνό συνθετικό χωρίς προσθήκες ζωικών 

ή βακτηριακών πρωτεϊνών και χημικών 
συνδυασμών. 

• Gel εύκολο στη χρήση. 
• Ειδικά σχεδιασμένο για αντισυμφυτική 

προστασία.
• Γρήγορη, απλή εφαρμογή. 
• Πλήρης κάλυψη και προστασία. 
• Επιτρέπει την επισκόπηση του χειρουργικού 

σημείου. 
• Ασφαλές και αποτελεσματικό. 
• Διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου. 
• Χρόνος διάρκειας 2 έτη. 
• Διαυγές gel σε αποστειρωμένη σύριγγα 3ml.
• Εύκαμπτο άκρο έγχυσης.

Advantages of Oxiplex®/SP Gel 
• Biocompatible. 
• Bioabsorbable. 
• Synthetic and Pure. 
• No animal or bacterial proteins. 
• No chemical cross-linking. 
• Easy to use gel (not a film onlay). 
• Designed specifically as an adhesion barrier. 
• Fast, simple application (seconds). 
• Thorough coverage & protection. 
• Allows visualization of operative site. 
• Safe & effective. 
• Room temperature storage. 
• 2-year shelf life. 
• Clear gel in 3mL sterile syringe. 
• Flexible applicator tip.

OXIPLEX / SP GEL
Adhesion Barrier for Spine Surgery

one step ahead!
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BILLY
Laminectomy Punches & Rongeurs

CERE TOM
CT Scanner

SABRE SOURCETM 
Real Time Image Guidance System

ICP-CPP Monitors
Brain Pressure Monitors

on
e 
st
ep

 a
he
ad

!



• Βελτιώνουν τη ροή της δουλειάς
• Ικανότητα περιστροφής 360.
• Επιλογή 8 διαφορετικών γωνιών κοπής  
 ενώ το χέρι παραμένει στην ίδια θέση.
• Εύκολα μετατρέψιμη γωνία λαβής.
• Επανατοποθέτηση στελέχους.
• Εξαιρετικά εύκολο να καθαριστεί & να 

επανασυναρμολογηθεί.
• Τα εργαλεία BILLY είναι διαθέσιμα με μαύρη 

κεραμική επικάλυψη  ή με ματ επιφάνεια.

• Improve your workflow.
• 360 rotable.
• Choose from 8 different biting angles while 

your hand remains in the same position.
• Easily convertible shaft angle.
• Replaceable shafts.
• Extremely easy to clean & reassemble.
• BILLY punches & rongeurs are available with 

black ceramic coating or matt finish.

BILLY
Οστεοτόμοι και Δισκολαβίδες Laminectomy
Laminectomy Punches & Rongeurs
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• Ελαφρύ. 
• Φορητό (λειτουργία και με μπαταρίες). 
• Μέχρι και 8 slices/ανάλυση. 
• Εικόνες εξαιρετικής ποιότητας (2D και 3D). 
• Ασύρματη μεταφορά εικόνων (WITS), που 

προσφέρει μεγάλη ευελιξία. 
• Χαμηλής ακτινοβολίας. 
• Μεγάλη αξιοπιστία σε υψηλές θερμοκρασίες.
• Μεγάλη διάρκεια ζωής. 
• Μεταφέρεται και τοποθετείται οπουδήποτε 

χρειαστεί να γίνει η εξέταση.

Εγκεκριμένη - προτεινόμενη χρήση σε: 
Εντατικές Μονάδες, Τμήμα Επειγόντων 
Περιστατικών, Νευροεπεμβατικά Τμήματα, Ακτινο-
επεμβατικά Τμήματα, Αίθουσες Χειρουργείου, 
Τμήματα Νοσηλείας, Νευρολογικές Κλινικές, 
Νευροχειρουργικά Τμήματα, Εντατικές Μονάδες 
Νεογνών , Νευρολογικά Ιατρεία, Γναθοχειρουργικές 
Μονάδες Προωθημένα Εμπόλεμα Τμήματα, 
Ασθενοφόρα, Οδοντιατρικά Ιατρεία 

It is a compact, light weight, mobile, high speed; 
battery and line powered multi slice helical CT 
Scanner, optimized for scanning anatomy that can 
be imaged in the 25 cm field of view, primarily head 
and neck. The system generates up to 8 slides per 
resolution using a Modular Multi Row Detector 
(MMD). Combining mobility with state of the art 
image detail enables the Cere-TomTM to provide 
effective and flexible CT imaging. Its wireless image 
transfer system (WITS) enables it even greater 
flexibility as every examination can be processed 
whenever the patient id located

Optimized use for use in: 
Intensive Care Units, Emergency Departments, 
Neuro Interventional Suites Interventional Radiology 
Suites, Operating Rooms, Neuro Critical 
Care Suites Patient Rooms, Neurology 
Clinics, Neurological Suites, Neonatal 
Intensive Care Units, Neurology offices, 
Maxillofacial Surgical Suites, Battlefield 
Forward Surgical Units, Ambulances, 
Dental Offices. 
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CERE TOM
CT Scanner

1. Μεγάλη εσωτερική 
διάμετρος ώστε να 
διευκολύνει την είσοδο 
του κρανίου με επιδέ-
σμους, ICPs κ.α. 

2. Η περιοχή σάρωσης 
καλύπτει όλη την 
εσωτερική επιφάνεια 
ώστε να είναι δυνατή 
η εξέταση και του 
αυχένα 

3. Περιοχή τοποθέτησης 
μπαταρίας 

4. Εύκολη μεταφορά 
με το σύστημα 
“Centipede” (πατέντα) 

5. Λαβές μετακίνησης – 
ανοξείδωτο ατσάλι 

6. Έγχρωμη, επίπεδη 
οθόνη αφής 

1. Bore Sized to Accom-
modate Heads with 
Room for Masks, ICPs, 
Bandages, etc. 

2. Scan Plane is Close to 
Outer Surface to Allow 
Scanning of the Neck. 

3. Battery Compartment. 
4. Patented “Centipede” 

Drive System Moves 
the CT Over the 
Patient. 

5. Dual Stainless Steel 
Handles for Ergo-
nomic Transport. 

6. Easy to Use Color 
Touch Screen LCD, 
which is movable and 
tiltable. 

5

6

2
1

3 4



Το σύστημα SabreSourceTM ορίζει 
ένα ακριβές σημείο εισόδου και μια ακριβή 
γωνία προσέγγισης σε μια βαθιά υποδερμική 
δομή, ενώ ταυτόχρονα μειώνει αισθητά την 
έκθεση των ιατρών, ασθενών και προσωπικού 
του χειρουργείου σε ακτινοβολία. Αυτό 
το σύστημα βοηθά στην επίλυση τόσο των 
προβλημάτων παραλλαγής όσο και στην απόδοση 
των ακτινοσκοπικών διαδικασιών (αυχενικές 
βίδες, σπονδυλοδεσία, κυφωπλαστική, ριζεκτομή, 
δισκεκτομή, βιοψίες, αντιμετώπιση πόνου, κτλ.).

Χαρακτηριστικά:
• Ακρίβεια: +/- 1mm στο 1 μέτρο.
• Απόκτηση Στόχου: Μέσα σε 20τμ. Δεν απαιτεί 

την τοποθέτηση του ασθενούς ή ακτινοσκόπιο.
• Εξασφαλίζει στον χειρουργό ακριβή και άμεση 

αναφορά στην στοχευμένη ανατομική δομή του 
ασθενή στην ακτινοσκοπική εικόνα χωρίς να 
κοιτάζει το μόνιτορ. 

• Μειώνει τη χρήση ακτινοβολίας κατά τη 
διάρκεια των επεμβάσεων.

• Εύκολη προσαρμογή και αφαίρεση από το 
ακτινοσκοπικό μηχάνημα.

• Συνοδεύεται από μία σειρά συσκευών μίας 
χρήσης με ενσωματωμένο οδηγό φωτός 
(«ευθυγραμμισμένος σωλήνας») που 
υποδεικνύει ότι η συσκευή είναι ακριβώς 
ευθυγραμμισμένη με το laser (βελόνες 
βιοψίας οστού, βελόνες σπονδυλικής, σύριγγες 
εισαγωγής και αναρρόφησης).

• Τα εργαλεία στοχεύουν με ακρίβεια 
±3millimeter σε βάθος 10cm.

The SabreSourceTM system provides an 
accurate point of entry and an accurate angle 
of approach to a deep subcutaneous structure 
while considerably reducing the radiation 
exposure experienced by medical professionals, 
patients, and other operating room personal. 
This system helps to solve the parallax problem 
and significantlyassistsintheperformance of 
fluoroscopicallyguidedprocedures (pedicle 
screws, vertebroplasty, kyphoplasty, rhizotomy, 
discectomy, facets, biopsy, pain management etc).

Features:
• Accuracy: +/- 1mm at 1meter.
• Target Acquisition: Within a 20 cm square, 

Does not requires positioning of Patient or 
Fluoroscope.

• Alignment with the X-ray fieldasaretrofit:“Sp
otontheDot”easierandreduces the chance of 
errors in alignment.

• Intrusiveness as a retrofit:Reduces operating 
space by 5cm with less overhang.

• Mounting: Quick Release.

SABRE SOURCETM 
Σύστημα Καθοδήγησης Εικόνας 
σε Πραγματικό Χρόνο
Real Time Image Guidance System
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ICP-CPP Monitors
Monitors Ενδοκράνιας Πίεσης
Brain Pressure Monitors

• Συμβατά με όλους τους τύπους καθετήρων 
air-pouch και μόνιτορ

• Ψηφιακή οθόνη απεικόνισης
• Δεν χρειάζονται calibration
• Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα μόνιτορ, 

μηχανήματα εγγραφής, H/Y.

• Compatible with the full range of air-pouch 
probes and monitors

• Digital display
• No need of calibration
• Connection with other monitors, chart 

recorder and PC.
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