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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 

  „Неуро” ЕООД, ЕИК 203427625, със седалище и адрес на управление гр. София, пк 1616, ул. 

“Кумата” 77Г, бл.7, ет.2, ап.3, представлявано от Стилянос Зафирис - 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 2 608 856,00 (два милиона, шестстотин и осем хиляди, 

осемстотин петдесет и шест) лева 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: BG17 UNCR 7000 1588 7788 66, BIC: 

UNCRBGSF при банка „УниКредит Булбанк” АД,  Клон: София Южен Парк. ПРОДАВАЧЪТ е длъжен 

писмено да уведоми КУПУВАЧА при промяна на банковата си сметка, адрес на управление или друга 

регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на промяната. 
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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 

и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на КУПУВАЧА той може 





№ 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

12

Коронарен балон за CTO, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см.  Хидрофилно 

покритие. Диаметри: 1,10 мм, 1,25 мм, 1,50 мм.  Дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално 

налягане 6 ATM, RBP 20 ATM.  Тройно сгъване на балона, Rapid – exchange design, на 

проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016˝, Memo-wrap 

технология.

Blue Medical / SUM1110, SUM1115, 

SUM1120, SUM1210, SUM1215, SUM1220, 

SUM1510, SUM1515, SUM1520

брой 60 72 40 700,00 28 000,00

13

Коронарен балон за PTCA, полиамиден, семи-комплиантен, с дължина 148 см. 

Хидрофилно покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00мм, дължини: 10 мм - 30 мм. Номинално 

налягане 6 ATM, RBP 16 ATM. Тройно сгъване на балона, Rapid – exchange design, на 

проксимален шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016˝, Memo-wrap 

технология.

Blue Medical / EVER1510, EVER1515, 

EVER1520, EVER2010, EVER2015, 

EVER2020, EVER2510, EVER2515, 

EVER2520, EVER2530, EVER3010, 

EVER3015, EVER3020, EVER3030, 

EVER3510, EVER3515, EVER3520, 

EVER3530, EVER4010, EVER4015, 

EVER4020, EVER4030

брой 60 72 200 600,00 120 000,00

15

Коронарен балон, излъчващ паклитаксел. Съдържание на паклитаксел - 3,0 микрограма на 

квадратен милиметър.  Полиамиден, семи-комплиантен с дължина 154 см. Хидрофилно 

покритие. Диаметри: 1,25 мм - 4,00 мм, дължини: 10 мм - 30 мм, номинално налягане 6 

ATM, RBP 16 ATM, тройно сгъване на балона, технология Rapid-exchange, на проксимален 

шафт 1,9Fr, на дистален 2,4Fr, профил на върха 0,016˝, Wing-Seal технология.

Blue Medical / PRO2010, PRO2015, 

PRO2020, PRO2030, PRO2510, PRO2515, 

PRO2520, PRO2530, PRO3010, PRO3015, 

PRO3020, PRO3030, PRO3510, PRO3515, 

PRO3520, PRO3530, PRO4010, PRO4015, 

PRO4020, PRO4030

брой 60 72 250 1080,00 270 000,00

17

Коронарен стент от хром-кобалтова сплав L605 с по-малко от 30% съдържание на никел, 

дебелина на страта 50 µm (0,0020"), отворен клетъчен диаметър (0,9 мм - 1,3 мм), профил 

на входа на лезията 0.016″, проксимален шафт 1,9Fr, проминиране на балона по-малко от 

0,5 мм от всяка страна, профил на преминаване: 2,00 мм - 0.031″, 2,25 мм - 0.032″, 2,50 мм - 

0.033″; размери: диаметри - 2,00 мм, 2,25 мм, 2,50 мм, с дължини 9 мм, 14 мм, 16 мм, 19 

мм, 24 мм, диаметри 2,50 мм, 2,25мм с дължина 27 мм.

Bbraun Melsungen 

5028807,5028808,5028809,5028817,5028

818,5028819,5028827,5028828,5028829,5

028837,5028838,5028839,5028847,50288

48,5028849,5028858,5028859,5028869

брой 60 72 80 480,00 38 400,00

18

Коронарен стент от хром-кобалтова сплав L605 с по-малко от 30% съдържание на никел, 

дебелина на страта 60 µm (0,0024"), дизайн: девет корони с три свързващи мостчета, 

отворен клетъчен диаметър; профил на входа на лезията  0.016″, проксимален шафт 1,9Fr, 

дистален шафт 2,5Fr, проминиране на балона по-малко от 0,5 мм от всяка страна, профил 

на преминаване: 2,75 мм - 0.033″, 3,00 мм - 0.034″, 3,50 мм - 0.035″, 4,00 мм - 0.035″;  

размери: диаметри 2,75 мм, 3,00 мм, 3,50 мм, 4,00 мм с дължини 8 мм, 13 мм, 16 мм, 19 

мм, 24 мм, 27 мм и 32 мм.

Bbraun Mewlsungen 

5029012,5029013,5029014,5029015,5029

022,5029023,5029024,5029025,5029032,5

029033,5029034,5029035,5029042,50290

43,5029044,5029045,5029062,5029063,50

29064,5029065,5029072,5029073,502907

4,5029075,5029082,5029083,5029084,502

9085

брой 60 72 120 480,00 57 600,00

към договор №6339, сключен на 14.03.2016 г., между МБАЛ "Света Марина" ЕАД и „Неуро” ЕООД, 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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24

Коронарен стент от кобалт-хром  L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена 

клетка,  технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, 

дебелина на покритието 4 µm, концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, рекойл 4,3%, 

проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr,  дистален шафт полиамид 2,5 Fr, профил 

на входа на лезията 0.016 ″, профил на преминаване: 2,00 мм - 0,032″, 2,25 мм - 0,033″, 

2,50 мм - 0,033″, 2,75 мм - 0,034″, 3,00 мм - 0,034″, 3,50 мм - 0,035″, 4,00 мм - 0,035″, 

номинално налягане 10 ATM, дебелина на страт 50 µm при диаметри 2,00, 2,25 и 2,50 мм, 

при диаметри 2,75, 3,00, 3,50 и 4,00 мм - 60 µm. Размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 

3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм.

BBraun Melsungen 

5028700,5028710,5028720,5028730,5028

740,5028764,5028765,5028701,5028711,5

028721,5028731,5028741,5028750,50287

66,5028702,5028712,5028722,5028732,50

28742,5028751,5028760,5028703,502871

3,5028723,5028733,5028743,5028767,502

8768,5028704,5028714,5028724,5028734,

5028744,5028752,5028761,5028705,5028

715,5028725,5028735,5028745,5028753,5

028762,5028706,5028716,5028726,50287

36,5028746,5028754,5028763

брой 60 72 1000 920,00 920 000,00

164

Премонтиран коронарен стент от хром-кобалтова сплав - F562 върху паклитаксел-

излъчващ балон. Съдържание на паклитаксел на балона: 3,0 микрограма на квадратен 

милиметър. Съотношение метал/артерия при раздут стент - 14 %, recoil < 4%, 

изключително висока флексибилност. Профил на върха 0,016˝. Носеща система: балон, 

полиамиден с паклитаксел, семи-комплиантен, с тройно сгъване и ном. налягане 11 ATM. 

RBP - 18 ATM. Диаметри - 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50 и 4,00 мм, дължини - 10, 14, 18, 22 и 28 

мм.

Blue Medical / PIO2510, PIO2514, PIO2518, 

PIO2522, PIO2528, PIO2710, PIO2714, 

PIO2718, PIO2722, PIO2728, PIO3010, 

PIO3014, PIO3018, PIO3022, PIO3028, 

PIO3210, PIO3214, PIO3218, PIO3222, 

PIO3228, PIO3510, PIO3514, PIO3518, 

PIO3522, PIO3528, PIO4010, PIO4014, 

PIO4018, PIO4022, PIO4028 

брой 60 72 150 1080,00 162 000,00

256 Заместител на дура от лиофилизиран говежди колаген, резорбируем, размери 6х8 см. Bbraun/Aesculap 1066242 брой 60 72 400 990,00 396 000,00

257

Стабилизация за торакален, лумбален и сакрален сегмент с полиаксиални канюлирани 

винтове с технология Zodiac, нисък профил и въжможност за мини-инвазивно и 

перкутанно поставяне с един инструментариум. Титаниева сплав Ti-6Al-4V. Диаметър на 

пръчките 5.5мм. Иннери с технология buttress-thread против отвиване. Винтове с 

възможност за 78 градуса полиаксиална ротация. Комплект 4 винта, 2 извити пръчки и 4 

иннери.

Alphatec Spine / 738XX-XX брой 60 72 8 5950,00 47 600,00

258 Лумбо-перитонеален шънт с клапа за фиксирано налягане. Sophysa / LPS50-SM1A брой 60 72 4 4200,00 16 800,00

259

Клапа за хидроцефалия с фиксирано налягане. Избор между нормален и анти-рефлукс 

дистален катетър. Механиъм ball-in-cone. Вариант за възрастни и деца. Сет с проксимален 

и дистален катетър. Избор между високо, средно и ниско налягане. Премонтирана с 

силиконов anti-chamber. Нископрофилен пластмасов корпус с вътрешни титаниеви 

пластини. Лазерно маркиране за посоката на ликворния поток.

Sophysa / SM1A-2010M, SM1A-2010L, 

SM1A-2010H
брой 60 72 6 3200,00 19 200,00

260

Клапа за хидроцефалия с въжможност за външна регулация с магнит. Нископрофилен 

пластмасов корпус с вътрешни титаниеви пластини. 2 вътрешни квадратни магнити за 

регулация. Избор между нормален и анти-рефлукс дистален катетър. Пре-монтирана с 

силиконов anti-chamber. Механиъм ball-in-cone. 7 нива на регулация, от 50 до 200 мм 

воден стълб. Сет с проксимален и дистален катетър. Рентгено-позитивни маркри 

позволяващи рентгеново разчитане на налягането. Лазерно маркиране за посоката на 

ликворния поток.

Sophysa / SM8A-2010 брой 60 72 18 5600,00 100 800,00
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