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ДОГОВОР 
за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на ангиографски 

лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална 

Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по Нуклеарна медицина и  

метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ 

„Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за период от две години 

 

 Днес, 14.03.2016 г. в гр. Варна, между: 

 МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, ЕИК 103562052, със седалище и адрес на управление: гр. Варна,  

бул. „Христо Смирненски“ №1, тел. 052 302 875/6 и факс: 052 302 874, представлявано от проф. д-р 

Жанета Георгиева, д.м.- Изпълнителен директор, чрез Марта Александрова Дракова- Директор ИД, 

упълномощено лице по чл. 8, ал. 2 от ЗОП, притежаваща нотариално заверено пълномощно от 

законния представител на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, гр. Варна с рег. № 1465 от 17.10.2013г. на 

Нотариус Светлана Стойчева, вписана в Нотариалната камара с рег. №193, с район на действие -  

РС-Варна, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ от една страна и 

  "Екос Медика" ООД, ЕИК 831029075, със седалище и адрес на управление гр. София, пк 1618, 

кв. Павлово, ул. Голям Братан 8,  представлявано от Елка Алексиева Илиева-Петрова - Управител, 

наричано за краткост ПРОДАВАЧ, на основание чл. 41 от ЗОП се сключи настоящият договор за 

следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да прехвърли правото на собственост на КУПУВАЧА върху стоки, 

които ще се описват подробно по количество, вид и стойност в периодични заявки, изготвени от 

КУПУВАЧА, съгласно Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.2. КУПУВАЧЪТ запазва правото си да заявява различни видове и количества в рамките на 

Приложение 1 към настоящия договор. 

Чл.3. КУПУВАЧЪТ не е длъжен да заяви и съответно да закупи цялото количество, посочено в 

Приложение 1 към настоящия договор. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл.4. Максималната стойност на договора е 3 012 563,46 (три милиона, дванадесет хиляди, 

петстотин шестдесет и три лева, и четиридесет и шест стотинки) с включен ДДС, изчислена въз 

основа на максимално заявените количества, описани в Приложение 1 към настоящия договор.  

Чл.5. Единичната цена на стоките по договора е определена при условията на доставка до краен 

получател, с включени всички дължими елементи - мита, такси, застраховки, ДДС, транспорт до 

адреса за доставка на КУПУВАЧА, посочен в чл.11 от настоящия договор. 

III. СРОК НА ДОГОВОРА  

Чл.6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и  е със срок на действие 24 (двадесет и 

четири) месеца или до достигане на максималната стойност на договора, посочена в чл.4. 

Независимо от настъпването на срока, Договорът запазва действието си и обвързва страните 

помежду им до достигане на сумата, посочена в чл. 4. 

IV. УСЛОВИЯ, НАЧИН И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ. 

Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков превод от 

страна на КУПУВАЧА по следната сметка на ПРОДАВАЧА:  IBAN: BG27 UNCR 7000 1509 1611 83, BIC: 

UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк” АД. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен писмено да уведоми 

КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга регистрация, в срок 
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от 3 (три) дни от датата на промяната. 

Чл.8. Заплащането на стоките се извършва, съгласно Приложение 1 към договора и след 

представяне на следните документи: 

1. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА; 

2.  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който са описани Ref. №, LOT № 

и срок на годност на всяка стока/медицинско изделие. 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на 

представяне на документите по чл. 8. 

V. ДОСТАВЯНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. 

Чл.10. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да доставя стоките, предмет на настоящия договор, в срок до  

72 (седемдесет и два) часа, считано от часа на приемане от ПРОДАВАЧА на подадената от КУПУВАЧА 

конкретна писмена заявка. 

Чл.11. Място на доставяне на стоките, предмет на този договор, е медицински склад на КУПУВАЧА 

на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски” №1. 

Чл.12. Собствеността и рискът от погиването или повреждането на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне и подписването на приемо-

предавателния протокол, посочен в чл. 8. 

Чл.13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали при крайния получател, 

съгласно приемо-предавателния протокол. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА. 

Чл.14. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките на мястото за доставяне в уговорения срок, в 

съответния вид, количество и качество. 

Чл.15. ПРОДАВАЧЪТ се задължава при доставянето на стоките да представи на КУПУВАЧА 

документите, изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

Чл.16. (1) ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми писмено КУПУВАЧА, в срок до 24 (двадесет и четири) 

часа, считано от получаването на заявката, ако не е в състояние да я изпълни точно. 

(2) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не спази указания срок за доставка, КУПУВАЧЪТ има право да 

закупи заместваща стока, като ПРОДАВАЧЪТ няма право на никакви претенции и дължи на 

КУПУВАЧА разликата между по-високата цена на заместващата стока и цената, определена по реда 

на Раздел II от настоящия договор, установена със съответните счетоводни документи. 

(3) В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не извърши доставката в срок до 72 часа, той дължи на 

КУПУВАЧА неустойка в размер на стойността на неизпълнената заявка. 

Чл.17. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ не изпълни три заявки, КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с 

писмено уведомление, отправено до ПРОДАВАЧА. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА. 

Чл.18. КУПУВАЧЪТ се задължава: 

1. Да предостави на ПРОДАВАЧА по своя преценка, съгласно Раздел I от договора, писмена 

заявка за доставка, която следва да съдържа минимум следната информация - наименование на 

стоките, единични цени и заявено количество; 

2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество, 

качество и цена на посоченото в писмената заявка, отправена до ПРОДАВАЧА, и да ги прегледа. 

3. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

4. Да оказва обичайно необходимото съдействие на ПРОДАВАЧА.  
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VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. 

Чл.19. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

КУПУВАЧА. 

Чл.20. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че 

те са получени на посочената дата, в съответния вид, количество и качество. 

IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ. 

Чл.21. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите 

стандарти на производителя. 

Чл.22. Към момента на доставяне на стоките следва да е изтекъл не повече от 30 (тридесет) % от 

срока им на годност, даден от техния производител. 

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СЪДЕБНО ОТСТРАНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ. 

Чл.23. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 

1. Количество и некомплектност на стоките или документация (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 

Чл.24. КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА за установените скрити недостатъци в  

7 (седем) дневен срок от констатирането им. 

Чл.25. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като констатираните 

такива се отбелязват в приемо- предавателния протокoл. 

Чл.26. В рекламациите се посочва номерът на заявката, точното количество на получените стоки, 

техния производител и каталожен номер, основанието за рекламация и конкретното искане на 

КУПУВАЧА. 

Чл.27. В 5- (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва да отговори на 

КУПУВАЧА писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я отхвърля. 

Чл.28. При констатирани недостатъци, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в срок до 48 (четиридесет и осем) 

часа от получаване на рекламацията да замени некачествените стоки с качествени такива за своя 

сметка и риск. 

Чл.29. ПРОДАВАЧЪТ декларира, че е собственик на стоките, които ще бъдат доставяни при 

изпълнение на настоящия договор и че не му е известно към датата на сключване на договора трети 

лица да имат или да претендират да имат права върху същите. 

Чл.30. В случай на евикция, КУПУВАЧЪТ има право да получи от ПРОДАВАЧА платената в изпълнение 

на договора цена по конкретната заявка, ведно с неустойка в размер на 20 (двадесет) % от 

стойността на заявката, с включен ДДС. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ. 

Чл.31. При неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА на задълженията му по чл.14, чл.21, чл.22 и чл.28 

от настоящия договор, той дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 % (пет процента) от 

дължимата сума за всяко отделно неизпълнение . 

Чл.32. ПРОДАВАЧЪТ няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този 

договор на трети страни, освен в случаите по чл.43, ал.7 от ЗОП. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ 

прехвърли свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, КУПУВАЧЪТ има право 

да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция. 

Чл.33. Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не 

изпълнява свое задължение по него и след като е била надлежно поканена да го изпълни в разумен 

срок. 
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XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. 

Чл.34. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.35. Страната, изпаднала в забава поради непреодолима сила,  е длъжна да уведоми писмено 

насрещната страна в 3 (три)- дневен срок от настъпването на събитието, причинило невъзможността 

за точно изпълнение. 

Чл.36. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава в 

момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може да се позовава 

на непреодолима сила. 

Чл.37. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна вреди.  

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.38. Настоящият договор  се прекратява: 

38.1. при изтичане на срока му; 

38.2. в случай на системно неизпълнение от страна на ПРОДАВАЧА. 

XIV. СПОРОВЕ. 

Чл.39. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се решават по 

приятелски начин чрез преки преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за 

решаване пред компетентния български съд. 

Чл.40. За всички неуредени в договора въпроси се прилага действащото българско законодателство. 

XV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.41. ПРОДАВАЧЪТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение и се представя в една от 

формите, посочени в чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение по настоящия договор е в размер на  

3 (три) % от стойността, посочена в чл. 4 без ДДС. 

Чл.42. КУПУВАЧЪТ държи гаранцията за изпълнение на договора до изпълнението на всички 

задължения на ПРОДАВАЧА, които произтичат от договора. 

Чл.43. КУПУВАЧЪТ не дължи лихва на ПРОДАВАЧА за времето, през което гаранцията за изпълнение 

на договора е престояла у КУПУВАЧА, в изпълнение на настоящия договор. 

Чл.44. КУПУВАЧЪТ може извънсъдебно да усвоява съответната част от гаранцията, дадена за 

изпълнение на настоящия договор, независимо от нейната форма, в следните случаи: 

1. За обезщетения за виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна 

на ПРОДАВАЧА; 

2. За компенсиране на разлики в цените, когато е извършена доставка на стоки по реда на чл.16, 

ал.2; 

3. За дължими неустойки по настоящия договор от страна на ПРОДАВАЧА към КУПУВАЧА. 

Чл.45. КУПУВАЧЪТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, в пълен размер или 

частично, в срок до 3 (три) работни дни след изпълнението на последното задължение на 

ПРОДАВАЧА по настоящия договор, в случай че не са настъпили обстоятелства, обуславящи нейното 

пълно или частично усвояване от КУПУВАЧА. 

Чл.46. КУПУВАЧАТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да 

търси обезщетение за претърпени вреди. 

Чл.47. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от КУПУВАЧА, ако в процеса на изпълнение на 

договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА 





№ по ред Наименование Производител и каталожен номер
Мерна 

единица

Отложено 

плащане в 

дни

Срок на 

доставка в 

часове

Брой за 

две 

години

Единична цена за 

брой/комплект в 

лева с ДДС

Стойност в лева с 

ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

Диагностичен нитинолов хидрофилен водач с полиуретаново и хидрофилно полимерно 

покритие, гъвкав, с нетравматичен връх, с ядро от високоеластична сплав и нитинол, 

диаметри 0.025” и 0.032", дължина от 120 см до 180 см, диаметър 0.035” от 50 см до 180 см 

- прави.

TERUMO, /Radifocus® 

Guidewire M Standard type/, 

Кат. № RF-GS25183M, RF-

GA25153M, RF-GA35153M, RF-

GS35181M

брой 60 72 400 70,00 28 000,00

3

Диагностичен катетър 5Fr със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват хидрофилно покритие  с 

уникални радиални криви с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява 

и дясна коронарни артерии при ОМИ с един катетър - "single catheter concept", дължина на 

катетъра 100 см или 110 см, атравматичен връх за брахиален и радиален достъп, лимит на 

налягане - до 1000 psi,съвместим с водач с диаметър 0.038".

TERUMO, /RF Optitorque 

TIGER I, TIGER II/, Кат. № RH….
брой 60 72 1500 48,00 72 000,00

27

Коронарен S-образен стент от неръждаема стомана 316L, състоящ се от квадратични, 

свързани помежду си клетки "отворен " тип, покрити аблуминално с  резорбируем 

биополимер от млечна киселина /ПЛА/, съдържащ антипролиферативно лекарство 

Биолимус А9, монтиран върху  трипластов бързо сменяем балон-катетър от найлон, 

силиконова проксимална и хидрофилна дистална част, използваема дължина - 145 см. 

Диаметър на страта - 125 микрона. Диаметри - 2,25, 2,50, 2,75, 3,00 и 3,50 мм. Дължини - 8, 

14, 18, 24 и 28 мм. Входен профил на стента: 0,42 мм или 0,016".

TERUMO, /NOBORI/, Кат. № 

DERA…
брой 60 72 250 920,00 230 000,00

33

Стандартен интродюсер сет за радиална артерия - от 5 до 7 Fr, маркиран с цветови код за 

различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова 

хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0.038"), 

вид на водача - прав или J с дължина 45 см, дилататор.

TERUMO, /RADIFOCUS 

INTRODUCER II KIT 

TRANSRADIAL/, Кат. № RTR…

брой 60 72 4000 62,00 248 000,00

34

Стандартен интродюсер сет за феморална артерия - от 5 до 7 Fr, маркиран с цветови код за 

различните размери, дължина 10 см, сета да включва: интродюсер със силиконова 

хемостатична клапа с единична тънка рентгенпозитивна стена, водач (0,035" или 0.038"), 

вид на водача - прав или J с дължина 45 см, дилататор.

TERUMO, /RADIFOCUS  

INTRODUCER II   KIT 

STANDARD/, Кат. № RSB...

брой 60 72 1000 59,00 59 000,00

45

Компресивно устройство за контролирана хемостаза след радиална процедура, със 

самозалепваща се прозрачна гривна и зелен прицелен маркер, контролирано раздуване с 

въздух с обем 13мл/18мл, две дължини - 21 см и 26 см.

TERUMO, /TR BAND/, Кат. 

№XXRF06…
брой 60 72 800 47,00 37 600,00

48

М-хидрофилен ангиографски катетър за доставка на контраст, емболизационен материал, 

водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. лумен - 0.043"). Единичен SUS 

braid за 5Fr и двоен SUS braid за 4Fr. Специални криви и дължини от 65 см до 150см, прави 

за реканализации на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr.celliacus, 

COE 2, JB1, JB2.

TERUMO, /Radifocus 

Glidecath/, Кат. № RF…
брой 60 72 100 109,00 10 900,00

към договор №6332, сключен на 14.03.2016 г., между МБАЛ "Света Марина" ЕАД и "Екос Медика" ООД, за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за нуждите на 

ангиографски лаборатории, дейност Оперативно лечение по Ортопедия и Травматология, Клиника по Орална Лицево-Челюстна хирургия, Клиника по Неврохирургия, Клиника по 

Нуклеарна медицина и  метаболитна терапия, Клиника по Урология и Клиника по Обща и Клинична Патология в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, след заявка от страна на възложителя, за 

период от две години

Приложение 1
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49

Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и 

интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. 

Атравматичен, с М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен 

маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътръшен лумен: за 5Fr - 1,9 мм, 6Fr - 2,2 мм, 

7Fr - 2,5 мм, 8Fr -2,9 мм. Дължина - 45 см. Профили - MPA, RDC, Straight, Lima, HS.

TERUMO, /Destination/, Кат. 

№ RS…….
брой 60 72 6 298,00 1 788,00

50

Водещ катетър-дезиле 5, 6, 7, 8Fr, предназначен за въвеждане на диагностичен и 

интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. 

Атравматичен, с М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен 

маркер на 5 мм от дисталния край, уширен вътрешен лумен: за 5Fr - 1,9 мм, 6Fr - 2,2 мм, 

7Fr - 2,5 мм, 8Fr - 2,9 мм. Дължина - 90см. Профили - MPA, Straight.

TERUMO, /Destination/, Кат. 

№ RS…….
брой 60 72 30 398,00 11 940,00

137

Стандартен интродюсер сет с хидрофилно покритие за минимална фрикция с тъканта, 

скосен връх на дилататора. Размери  5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11Fr, дължина 250 мм, "cross-cut" 

силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of- dilator lock" система, цветови кодове за 

различните размери, съвместим с 0.038" водач, с полимерно покритие, ангулиран, 80 см 

дължина на водача.

TERUMO, RADIFOCUS  

INTRODUCER II   KIT 

STANDARD, Кат. № RSB...

брой 60 72 100 75,00 7 500,00

138

Ангиографски катетър за висцерална и церебрална  диагностика - 4Fr и 5Fr, двойна 

стоманена оплетка за устойчивост при усукване, натиск и стабилност при движение в съда. 

Предназначен за селективна доставка на терапевтичен и контрастен мaтериал, водач или 

микрокатетър.  Лимит на налягане до 1000PSI, криви: J, Streight, Headhunter, Cobra, Mani, 

Wilson, Vertebral, Simmons, с дължини 100, 90, 80 и 65 см.

TERUMO, /ANGIOGRAPHIC 

CATHETER STANDARD/, Кат. 

№ RHA/RHB...RH-BH14110M, 

RH-BH15110M, RH-

BB15110M, ref. RH-

4ST0161M, ref. RH-

AB5410GM, ref. RH-

AD6410GM

брой 60 72 200 70,00 14 000,00

139

Ангиографски катетър със специално хидрофилно покритие  за доставка на контраст, 

емболизационен материал , водачи и микрокатетри - 4Fr (вътр. лумен - 0.041") и 5Fr (вътр. 

лумен - 0.043"). Единична стоманена оплетка за 5Fr и двойна стоманена оплетка за 4Fr. 

Специални криви и дължини - 40,  65, 80, 100, 110, 120  и 150 см. Прави за реканализации 

на долни крайници, Yashiro 3D shape за по-лесен достъп на tr. celliacus, COE 2, JB1, JB2, 

включително Vertebral - 100 см и 120 см, лимит на налягане до 1000 PSI.

TERUMO, /GLIDECATH/, Кат. 

№ RFZ..., RFY.., RFW… , RFX.. 

RF*WH14112M

брой 60 72 150 109,00 16 350,00

140

Диагностичен водач 0.018"/0.025"/0.032"/0.035"/0.038", с дължини 220 см - 260 см, с 

конструкция "one-piece nitinol core", полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра 

рентгеновидимост и специално хидрофилно покритие, предназначено да намали триенето 

между водача и катетъра, както и водач - съдова стена, с цел избягване на съдов спазъм.

TERUMO, /RADIFOCUS 

GUIDEWIRE M/, Кат. № 

RFG...,RF*GA35263M

брой 60 72 200 109,00 21 800,00

141

Нитинолов водач, облечен с полиуретанов жакет и волфрамов прах за по-добра 

рентгеновидимост и специално хидрофилно покритие, предназначено да намали триенето 

между водача и катетъра, както и водач - съдова стена, с цел избягване на съдов спазъм. 

Дължина до 260 см, прав и ангулиран.

TERUMO, /RADIFOCUS 

GUIDEWIRE M/, Кат. №  

RFGA...,

брой 60 72 150 109,00 16 350,00

198

Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9мм 

трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални 

винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно диафизарен ъгъл 135 гр. 

Дължина на импланта 220 мм.

SANATMETAL, Кат. №№ 

254010135; 254011135; 

254313075;254313080; 

254313085;254313090; 

254313095; 25431310…

брой 60 72 10 1 640,00 16 400,00

199

Реконструктивен бедрен пирон с фиксация в бедрената шийка посредством 9 мм 

трохантерен винт и 6,5 мм антиротационен винт. Дистално заключване с 4,8 мм кортикални 

винтове. Проксимален диаметър на импланта 15 мм. Шийно диафизарен ъгъл 135 гр. 

Дължини на импланта от 355 мм до 415 мм, през 15 мм.

SANATMETAL, Кат. № от 

254110295 до 254110415
брой 60 72 10 1 800,00 18 000,00
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200

Интрамедуларен хумерален пирон. Възможност за антеградно и ретроградно поставяне. 

Четири планово проксимално заключване с кортикални винтове 3,8 мм и възможност за 

дистално двупланово заключване чрез механичен прицел. Заключване на кортикалните 

винтове към пирона чрез резба. Дължини на импланта: къс -140 мм и 160 мм, при 

диаметър 8 мм и 9 мм, дълги - от 210 мм до 285 мм при диаметър 7 мм и 8 мм.

SANATMETAL, Кат. №  от 

253218140 до 253228300
брой 60 72 10 1 510,00 15 100,00

201

Интрамедуларен тибиален пирон. Трипланово проксимално заключване и възможност за 

механично заключване на дисталните отвори с 4,8 мм кортикални винтове. Петнадесет 

градуса кривина на проксималната част за по-лесно въвеждане на импланта в медуларния 

канал. Допълнителен дистален отвор с възможност за двупланово заключване в него. 

Диаметри 9 мм и 10 мм, канюлирани. Дължини на импланта - от 285 мм до 375 мм през 15 

мм.

SANATMETAL, Кат. №№ 

257209270; 257209285; 

257209300; 257209315; 

257209330; 257209345; 

257209360; 257209375; 

257209390; 257210270…

брой 60 72 4 1 610,00 6 440,00

202

Интрамедуларен бедрен пирон за диафизарни фрактури. Заключване с 4 броя 4,8 мм 

кортикални винтове в една равнина. Диаметри 9, 10 и 11 мм, канюлирани. Дължини на 

импланта - от 340 мм до 440 мм през 20 мм.

SANATMETAL, Кат. №№ 

257309340; 257309340; 

257309360; 257309380…

брой 60 72 4 1 610,00 6 440,00

203

Титаниева заключваща плака за дистален радиус. Полиаксиални отвори за 2,7 мм 

заключващи винтове с девиация +/- 15 градуса. Анатомично оформен контур на плаката. 

Воларна плака с малка, средна или голяма глава с две редици отвори на главата за по-

стабилна фиксация. 3, 5, 8 отвора на опашката на плаката.

SANATMETAL, Кат. № от 

280114103 до 280115608
брой 60 72 4 1 500,00 6 000,00

204

Титаниева заключваща плака за проксимален хумерус. Полиаксиални отвори за 3,5 мм 

заключващи винтове с девиация +/- 15 градуса. Анатомично оформен контур на плаката с 9 

отвора на главата и водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете. 3, 4, 6, 

8, 10, 12 отвора на плаката.

SANATMETAL, Кат. № от 

280303003 до 280303012
брой 60 72 4 1 800,00 7 200,00

205

Титаниева заключваща плака за дистална тибия. Полиаксиални отвори за 3,5 мм 

заключващи винтове с девиация +/- 15 градуса. Анатомично оформен контур на плаката с 

водач за полиаксиално или стандартно заключване на винтовете. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 

отвора на плаката.

SANATMETAL, Кат. № от 

280122506 до 280122618
брой 60 72 4 1 870,00 7 480,00

263

Двукомпонентно фибриново тъканно лепило, предназначено за залепване, ускорено 

ранево оздравяване, профилактика на адхезии и контрол на хемостазата при различни 

хирургични техники. Състои се от: Първи компонент - залепващ протеинов лиофилизиран 

концентрат приготвен с рекомбинантен апротининов разтвор - човешки фибриноген 

91мг/мл, апротинин 3000 KIU²/ml, полисорбат 80 от 0,6-1,9мг/мл. Втори компонент - 

тромбинов разтвор приготвен от лиофилизиран тромбин 500 IU/ml и калциев хлорид 40 

µmol/ml. Съдържа също и коагулационен фактор XIII. Разфасовка от 2 мл.

BAXTER , /TISSEEL LIO KIT 2 

ml/, Кат. № 1502824
брой 60 72 6 329,76 1 978,56

264

Двукомпонентно фибриново тъканно лепило, предназначено за залепване, ускорено 

ранево оздравяване, профилактика на адхезии и контрол на хемостазата при различни 

хирургични техники. Състои се от: Първи компонент - залепващ протеинов лиофилизиран 

концентрат приготвен с рекомбинантен апротининов разтвор - човешки фибриноген 

182мг/мл, апротинин 6000 KIU²/ml, полисорбат 80 от 0,6-1,9мг/мл. Втори компонент - 

тромбинов разтвор приготвен от лиофилизиран тромбин 1000 IU/ml и калциев хлорид 80 

µmol/ml. Съдържа също и коагулационен фактор XIII. Разфасовка от 4 мл.

BAXTER, /TISSEEL LIO KIT 4 

ml/, Кат. № 1502825
брой 60 72 2 608,27 1 216,54

Клапни комплекти USP 2/0, с четвъртит филц 3х3х1,5 мм, пет бели и пет зелени, дължина 75 

см, обла игла с режещ връх, 17мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, /Ethibond Excel/, 

Кат. № W10B54
комплект 60 72 216 153,64 33 186,24

Клапни комплекти USP 2/0, с четвъртит филц 6х3х1,5 мм, пет бели и пет зелени, дължина 75 

см, обла игла с режещ връх, 17мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, /Ethibond Excel/, 

Кат. №  W10B55
комплект 60 72 216 157,70 34 063,20

Шевен материал за нуждите на клиника по Кардиохирургия

274

Нерезорбируем плетен полиестерен конец, с покритие от полибутилат и специална оплетка от един централен и 16 периферни снопа, единични конци, клапни комплекти и конци със заоблен и четвъртит 

филц
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Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 5 бели и 5 зелени, дължина 75 см, 

двойна обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, /Ethibond Excel/, 

Кат. № KV94
комплект 60 72 648 228,16 147 847,68

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 2 бели и 2 зелени, дължина 75 см, 

двойна обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, /Ethibond Excel/, 

Кат. №  EH7715LG
комплект 60 72 864 93,90 81 129,60

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 1 зелен конец, дължина 75 см, двойна 

обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, /Ethibond Excel//, 

Кат. № PX1001
брой 60 72 864 28,19 24 356,16

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 1 бял конец, дължина 75 см, двойна 

обла игла с режещ връх, 17 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, /Ethibond Excel/, 

Кат. № PX1002
брой 60 72 864 28,19 24 356,16

Клапни конци USP 2/0, с четвъртит филц 6х3х1,5 мм, 5 бели и 5 зелени, дължина 75 см, 

обла двойна игла с режещ връх, 26 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Ethibond Excel, 

Кат. № W10B77
комплект 60 72 216 138,27 29 866,32

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 4 зелени, дължина 90 см, двойна обла 

игла с режещ връх, 26 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Ethibond Excel, 

Кат. № W4B77
комплект 60 72 864 85,46 73 837,44

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 5 бели и 5 зелени, дължина 75 см, 

двойна обла игла с режещ връх, 26 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Ethibond Excel , 

Кат. № PXX77F
комплект 60 72 648 200,04 129 625,92

Клапни конци USP 2/0, със заоблен филц 6х3х1,5 мм, 2 бели и 2 зелени, дължина 75 см, 

двойна обла игла с режещ връх, 26 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Ethibond Excel, 

Кат. № EH7716LG
комплект 60 72 864 82,13 70 960,32

Клапни конци USP 2/0, 2 бели и 2 зелени, дължина 75 см, двойна обла игла с режещ връх, 

26 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Ethibond Excel, 

Кат. № EH7711LG
комплект 60 72 864 92,04 79 522,56

Клапни конци USP 2/0, 5 бели и 5 зелени, дължина 90 см, обла двойна игла с режещ връх, 

26 мм, 3/8 кръг

Ethicon J&J, Ethibond Excel, 

Кат. № KV35
комплект 60 72 432 137,51 59 404,32

788 155,92

USP 7/0, дължина 75 см, две обли, черни, антирефлекторни игли, 9,3 мм, 3/8 кръг
Ethicon J&J, Prolene , Кат. 

№EH7238H
брой 60 72 1296 36,18 46 889,28

USP 8/0, дължина 2x60 cм, две игли с диаметър 175 микрона, 8 мм
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

M8967
брой 60 72 432 85,68 37 013,76

USP 8/0, дължина 60cм, две обли игли с диаметър 175 микрона, 8 мм, 3/8 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8967H
брой 60 72 1296 66,62 86 339,52

USP 8/0, дължина 60cм, две обли игли с диаметър 175 микрона, двойно покритие със 

силикон, 8 мм, 3/8 кръг 

Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8767H
брой 60 72 2592 45,80 118 713,60

USP 5/0, дължина 90 см, две игли с двойно силиконово покритие, 17 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8556H
брой 60 72 912 13,71 12 503,52

USP 5/0, дължина 90см, черна антирефлекторна игла, 17 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8330
брой 60 72 516 16,77 8 653,32

USP 7/0, дължина 60cм, две игли, 13 мм, 3/8 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. 

№W8725
брой 60 72 36 25,73 926,28

USP 6/0, дължина 75 см, двойна черна антирефлекторна игла със специфична форма за 

улеснен достъп при калцирани съдове, 13 мм

Ethicon J&J, Prolene , Кат. № 

EH8030H
брой 60 72 1296 51,39 66 601,44

377 640,72

USP 2/0, дължина 90 см, двойна обла игла, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8523H
брой 60 72 1296 51,56 66 821,76

USP 0, дължина 100 см, обла игла с режещ връх, 36 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W486
брой 60 72 432 10,77 4 652,64

USP 2/0, дължина 90 см, две обли игли, 31 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8526
брой 60 72 432 13,01 5 620,32

USP 4/0, дължина 90 см, две обли игли със скосен връх, 22 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

EH7585H
брой 60 72 2592 22,74 58 942,08

Сума в лева с ДДС за обособена позиция 274:

275

Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игла за съдови анастомози, обла със специално заострен връх за подобрена пенетрация

Сума в лева с ДДС за обособена позиция 275:

276

Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли с оребрено тяло за стабилен захват

274
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USP 4/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

EH7580H
брой 60 72 720 38,60 27 792,00

USP 5/0, дължина 75 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

EH7587H
брой 60 72 252 23,17 5 838,84

USP 3/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8522H
брой 60 72 1080 20,09 21 697,20

USP 3/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8522
брой 60 72 240 9,90 2 376,00

USP 4/0, дължина 90 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8521
брой 60 72 240 12,88 3 091,20

USP 3/0, дължина 75 см, две обли игли, 26 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8832H
брой 60 72 828 11,66 9 654,48

USP 0, дължина 100см, обла игла, тип мейо, 31 мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8430 
брой 60 72 36 10,71 385,56

USP 2/0, дължина 75cм, две обли игли със заострен връх, 26мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

8833H
брой 60 72 144 11,66 1 679,04

208 551,12

USP 5/0, дължина 60 см, две игли, 9,3 мм, 3/8 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8662
брой 60 72 120 40,57 4 868,40

USP 4/0, дължина 75см, кръг, две игли, 13мм, 1/2 кръг
Eticon J&J, Prolene, Кат. № 

W8665
брой 60 72 120 38,43 4 611,60

USP 3/0, дължина 90см, две обли игли с режещ връх, 16мм, 1/2 кръг
Ethicon J&J, Prolene, Кат. № 

W8667
брой 60 72 120 37,21 4 465,20

13 945,20

USP 6, метални конци с дължина 4x45см, усилена игла за затваряне на стернум, с режещ 

връх, 48 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Stainless Steel 

Wire, Кат. № M649G
комплект 60 72 144 60,42 8 700,48

USP 7, метални конци с дължина 4x45см, игла за затваряне на стернум, с обратно режещ 

връх, 48 мм, 1/2 кръг

Ethicon J&J, Stainless Steel 

Wire, Кат. № M624G
комплект 60 72 1944 60,49 117 592,56

126 293,04

USP 1, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90 см, 40 мм, 1/2 обла, усилена игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. №  

VCP359H
брой 60 72 3888 13,32 51 788,16

USP 0, Антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90 см, 40 мм, 1/2 обла, усилена игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. №  

VCP358H
брой 60 72 1296 12,70 16 459,20

USP 2/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90 см, 36 мм, 1/2 обла, усилена игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP345H
брой 60 72 3888 13,82 53 732,16

USP 1, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90 см, 40 мм, 1/2 обратно режеща игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP486H
брой 60 72 1800 12,95 23 310,00

Сума в лева с ДДС за обособена позиция 278:

279

Резорбируем плетен синтетичен конец полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, със и без Триклозан 

Сума в лева с ДДС за обособена позиция 276:

277

Синтетичен нерезорбируем монофиламентен полипропиленов конец, син, игли за калцирани съдове, с Хемосил технология за вторична хемостаза

Сума в лева с ДДС за обособена позиция 277:

278

Метални конци с усилена игла за затваряне на стернум, обла игла с режещ връх

276
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USP 2, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90 см, 40 мм обратно режеща игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP481H
брой 60 72 2880 18,27 52 617,60

USP 4/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 70см, 22мм, 1/2 кръг, обла игла с усилен заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP310H
брой 60 72 360 12,36 4 449,60

USP 1, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90см, 36мм, 1/2 кръг, обла игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP347H
брой 60 72 468 14,49 6 781,32

USP 0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90см, 40мм обратно режеща игла 

Ethicon  J&J, Vicryl Plus, Кат. 

№ VCP485H
брой 60 72 720 13,31 9 583,20

USP 0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, безцветен, дължина 90см, 36мм, 1/2 кръг, усилена игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP946H
брой 60 72 468 13,82 6 467,76

USP 2, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90см, 36мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP348H
брой 60 72 1656 20,35 33 699,60

USP 2/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 70 см, 17 мм, 1/2 обла усилена игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP306H
брой 60 72 252 15,52 3 911,04

USP 0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 90 см, 26 мм, 1/2 кръг, обла игла 

Ethiocn J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP330H
брой 60 72 360 13,17 4 741,20

USP 5/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 70 см, 17 мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP303H
брой 60 72 360 12,36 4 449,60

USP 3/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 70 см, 17 мм, 1/2 обла, усилена игла

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP305H
брой 60 72 360 12,54 4 514,40

USP 3/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина 70см, 22мм,  1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP311H
брой 60 72 108 11,63 1 256,04

USP 2/0, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов,  дължина на конеца 70см, 22мм, 1/2 кръг, обла игла със усилен 

заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP312H
брой 60 72 1180 11,63 13 723,40

USP 1, антибактериален резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с 

покритие полиглактин 370 и калциев стеарат, с Триклозан, 75% запазване на здравината на 

14-ия ден, виолетов, дължина на конеца 70см, 45мм, 1/2 кръг, игла тип мейо

Ethicon J&J, Vicryl Plus, Кат. № 

VCP9245H
брой 60 72 1332 13,86 18 461,52
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USP 3/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 70cм, 

13мм,  1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

V113H
брой 60 72 360 22,83 8 218,80

USP 0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 

и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 70cм, 

26мм, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

V318H
брой 60 72 1080 11,86 12 808,80

USP 1, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 

и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 75cм, 

31мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9213
брой 60 72 552 11,70 6 458,40

USP 2/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 75cм, 

26мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9121
брой 60 72 1320 11,02 14 546,40

USP 3/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 75cм, 

26мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. №  

W9120
брой 60 72 120 11,02 1 322,40

USP 4/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, безцветен, дължина 

45cм, 26мм,  3/8 кръг, режеща игла със специална прайм геометрия

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9520T
брой 60 72 408 14,42 5 883,36

USP 4/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, безцветен, дължина 

45cм, 19мм,  3/8 кръг, режеща игла със специална прайм геометрия

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9510T
брой 60 72 120 13,65 1 638,00

USP 2/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 75cм, 

31мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9136
брой 60 72 120 8,65 1 038,00

USP 3/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, виолетов, дължина 70cм, 

22мм, 1/2 кръг, обла игла със заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

V311H
брой 60 72 612 13,28 8 127,36

USP 2/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, безцветен, дължина 

75cм, 26мм, 3/8 кръг, обратно режеща игла, специална прайм геометрия

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9527T
брой 60 72 336 15,73 5 285,28

USP 4/0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 

370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, безцветен, дължина 

70cм, 26мм, 3/8 кръг, обратно режеща игла, специална прайм геометрия

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9580T
брой 60 72 168 15,50 2 604,00

USP 0, резорбируем плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие полиглактин 370 

и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, дължина на конеца 75см, 

31мм, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, виолетов

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

W9138
брой 60 72 912 11,06 10 086,72

USP 1, резорбируем виолетов плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие 

полиглактин 370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден,  дължина на 

конеца 70см, 36мм, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

V325H
брой 60 72 468 13,17 6 163,56

USP 0, резорбируем виолетов плетен синтетичен конец, полиглактин 910 с покритие 

полиглактин 370 и калциев стеарат, 75% запазване на здравината на 14-ия ден, дължина на 

конеца 90см, 36мм, 1/2 кръг, обла игла със усилен заострен връх, 

Ethicon J&J, Vicryl, Кат. № 

V346H
брой 60 72 108 20,47 2 210,76
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