
TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ 

 

 

 1 Επίδεσμοι γύψου διάφορα μεγέθη από 6 cm    

 2 Επίδεσμοι γύψου διάφορα μεγέθη από 8cm                                                                  

 3 Επίδεσμοι γύψου διάφορα μεγέθη από10cm  

 4 Επίδεσμοι γύψου διάφορα μεγέθη από12cm                                                             

 5 Επίδεσμοι γύψου διάφορα μεγέθη από15 cm                                                            

 6 Επίδεσμοι γύψου διάφορα μεγέθη από20 cm                                                                

 7 

Επίδεσμοι γύψου τύπου cellacast διαστάσεων 5 
cm    

 8 

Επίδεσμοι γύψου τύπου cellacast 
διαστάσεων7,5 cm                                                                 

 9 

Επίδεσμοι γύψου τύπου cellacast 
διαστάσεων10 cm                                                                 

 10 

Επίδεσμοι γύψου τύπου cellacast 
διαστάσεων12,5 cm                                                                   

 11 

Ελαστικοί επίδεσμοι διάφορα μεγέθη από 6 cm  
με διαρκή ελαστικότητα από 65% βαμβάκι 34% 
πολυαμίδι 1%  ελαστίνη περίπου,   με 
δυνατότητα έκτασης 110% και επαναφορά στο 
αρχικό του μήκος και με δυνατότητα 
αποστείρωσης , ανοιχτού χρώματος.         

 12 

Ελαστικοί επίδεσμοι διάφορα μεγέθη από 20 cm  
με διαρκή ελαστικότητα από 65% βαμβάκι 34% 
πολυαμίδι 1%  ελαστίνη περίπου,   με 
δυνατότητα έκτασης 110% και επαναφορά στο 
αρχικό του μήκος και με δυνατότητα 
αποστείρωσης , ανοιχτού χρώματος.         

 13 

Ελαστικοί επίδεσμοι διάφορα μεγέθη από 10 cm  
με διαρκή ελαστικότητα από 65% βαμβάκι 34% 
πολυαμίδι 1%  ελαστίνη περίπου,   με 
δυνατότητα έκτασης 110% και επαναφορά στο 
αρχικό του μήκος και με δυνατότητα 
αποστείρωσης , ανοιχτού χρώματος.         

 14 

Ελαστικοί επίδεσμοι διάφορα μεγέθη από 12 cm  
με διαρκή ελαστικότητα από 65% βαμβάκι 34% 
πολυαμίδι 1%  ελαστίνη περίπου,   με 
δυνατότητα έκτασης 110% και επαναφορά στο 
αρχικό του μήκος και με δυνατότητα 
αποστείρωσης , ανοιχτού χρώματος.         



 15 

Ελαστικοί επίδεσμοι διάφορα μεγέθη από 15cm  
με διαρκή ελαστικότητα από 65% βαμβάκι 34% 
πολυαμίδι 1%  ελαστίνη περίπου,   με 
δυνατότητα έκτασης 110% και επαναφορά στο 
αρχικό του μήκος και με δυνατότητα 
αποστείρωσης , ανοιχτού χρώματος.         

 16 

Ελαστικός επίδεσμος λεπτος για συγκράτηση 
επιθεμάτων –γαζών 

 17 

Επίδεσμοι τύπου ORTHOBAND διαστάσεων 
από 4 cm  να έχει κάθετη ελαστικότητα να 
επιμηκύνεται χωρίς να ελλατώνεται το πλάτος 
του από συνθετικό βαμβάκι.      

 18 

Επίδεσμοι τύπου ORTHOBAND διαστάσεων 
από 6 cm  να έχει κάθετη ελαστικότητα να 
επιμηκύνεται χωρίς να ελλατώνεται το πλάτος 
του από συνθετικό βαμβάκι.      

 19 

Επίδεσμοι τύπου ORTHOBAND διαστάσεων 
από 8 cm  να έχει κάθετη ελαστικότητα να 
επιμηκύνεται χωρίς να ελλατώνεται το πλάτος 
του από συνθετικό βαμβάκι.      

 20 

Επίδεσμοι τύπου ORTHOBAND διαστάσεων 
από 10 cm  να έχει κάθετη ελαστικότητα να 
επιμηκύνεται χωρίς να ελλατώνεται το πλάτος 
του από συνθετικό βαμβάκι.      

 21 

Επίδεσμοι τύπου ORTHOBAND διαστάσεων 
από 12 cm  να έχει κάθετη ελαστικότητα να 
επιμηκύνεται χωρίς να ελλατώνεται το πλάτος 
του από συνθετικό βαμβάκι.      

 22 

Επίδεσμοι τύπου ORTHOBAND διαστάσεων 
από 15 cm  να έχει κάθετη ελαστικότητα να 
επιμηκύνεται χωρίς να ελλατώνεται το πλάτος 
του από συνθετικό βαμβάκι.      

 23 

Επίδεσμος ελαστικός επικολλώμενος μεγέθη 
7,5 cm 

 24 

 Επίδεσμος ελαστικός επικολλώμενος μεγέθη 
10cm.                                                                            

 25 

Ελαστικοί επίδεσμοι 15 cm για επεμβάσεις 
άκρων μεγάλης ελαστικότητας Κλιβανιζόμενοι . 

 26 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος   Νο 2 σε 
ρολό των  25m 

 27 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 3  σε 
ρολό των  25m     

 28 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 4   σε 
ρολό των  25m      

 29 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 5   σε 
ρολό των  25m       

 30 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 6  σε 
ρολότων  25m          



 31 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 7  σε 
ρολό των  25m         

 32 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 8  σε 
ρολότων  25m        

 33 

Διχτυωτος  σωληνοειδης επιδεσμος Νο 9 σε 
ρολό των  25m          

 


