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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 

  „ЮСС Медика” ООД, ЕИК 201156292, със седалище и адрес на управление гр. София, пк 1612, 

бул. "Цар Борис III" 54,  представлявано заедно и поотделно от управителите Стефан Марков Марков 

и  Живка Дичкова Мирчева, 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 1 234 508,00 (един милион, двеста тридесет и четири 

хиляди, петстотин и осем) 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: BG43 UNCR 7000 1520 0664 11, 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

174

Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване с ухо. Екваториалната 

яка да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване 

стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване 

повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43 мм до Ø 69 мм през 2 

мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит.

SERF RM450500XX брой 60 72 15 2 160,00 32 400,00

175

Ацетабулна капсула за безциментна фиксация с пресфит закрепване. Екваториалната яка 

да е леко повдигната в областта на седалището, илиума и пубиса за осигуряване 

стабилността на първичната фиксация. Да е набраздена от серия канали за увеличаване 

повърхността за костното врастване. Размери на капсулата от Ø 43мм до Ø 69 мм през 2 

мм. Двойно покритие от плазма-спрей титан и хидроксиапатит.

SERF  RM453200XX брой 60 72 100 1 410,00 141 000,00

176

Инлеи с вътрешен диаметър, позволяващ работа с феморални глави с диаметъри Ø22 мм; 

Ø28 мм и Ø32 мм, да е изработен от крослинк полиетилен UHMWPE (ISO 5834 – 2), да бъде 

стерилизирана с гама лъчи под нитроген.

SERF 1519XXXX брой 60 72 115 360,00 41 400,00

177

Модулно анатомично тазобедрено стебло за безциментна фиксация, компютърно-

моделирана и анатомична форма за ляво и дясно бедро, с модулна шийка. Да предоставя 

възможност за избор на комбинации на различни ъгли, дължини и позиции на бедрената 

шийка, която да е произведена от сплав CoCrMo – (ISO 5832 – 12).  Материалът, от който да 

е изработено стеблото да е TI6AL4V (ISO 5832 – 3) и да е покрито с хидроксиапатит - HA (ISO 

13779 – 2), да има 6 размера за ляво и 6 размера за дясно бедро: C - 120 мм, D - 124 мм, E - 

131 мм, F - 139 мм, G - 146 мм, H - 153. Да се комбинара с 12 модела модулни шийки 

12/14. Видове модулни шийки: Нормал S, Нормал L, Варус Валгус S 8°, Варус Валгус L 8°, 

Анте Ретро S 15°, Анте Ретро L 15°, Варус Валгус S 16°, Варус Валгус L 16°, Варус Ретро Дясна 

S, Варус Ретро Дясна L, Варус Ретро Лява S, Варус Ретро Лява L. Да са изработени от 

материал CoCrMo - ISO 5832 - 12.

Symbios 30250XXX брой 60 72 40 1 860,00 74 400,00

178

Тазобедрено стебло за безциментно закрепване без яка. Стандартно стебло за ляво и 

дясно бедро с конус на шийката 12/14 5°40’. Да има трапецовидно напречно сечение за 

осигуряване на максимална ротационна стабилност. Покритието да е с пориозен титан и 

хидроксиапатит. Да е изработено от (TI6AL4V – ISO 5832 – 3); хидроксиапатитът (HA – ISO 

13779 – 2). Девет размера на стеблото: A-115 мм CCD ъгъл от 134°; B - 121 мм CCD ъгъл от 

135˚; C - 127 мм CCD ъгъл от 136°; D - 133 мм CCD ъгъл от 137°, E - 140 мм CCD ъгъл от 138°; 

F - 146 мм CCD ъгъл от 139°; G - 153 мм CCD ъгъл от 140°; H - 161 мм CCD ъгъл от 141°; I - 

169 мм CCD ъгъл от 142°.

Symbios  30280XXX брой 60 72 150 1 560,00 234 000,00

към договор №6324, сключен на 14.03.2016 г., между МБАЛ "Света Марина" ЕАД и "ЮСС 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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Персонализирана система - ръководство (шаблон) за резекции при колянно протезиране, 

изработена на базата на индивидулно 3D предоперативно планиране, изискваща 

компютърно-томографско изследване на пациента, съглсно протокол на производителя. 

Доставка - до 4 седмици след изпращане и валидиране от производителя на КТ 

изображения. Индивидуално изработените шаблони (плюс костните модели) се доставят 

стерилни.

Symbios 9000 XXXX брой 60 72 10 1 200,00 12 000,00

180 Киршнерова игла 0,8/310 мм. Medimetal 15000 08XXX брой 60 72 50 10,00 500,00

181 Киршнерова игла 1,2/310 мм. Medimetal 15000 12XXX брой 60 72 50 10,00 500,00

182 Киршнерова игла 1,6/310 мм. Medimetal 15000 16XXX брой 60 72 150 10,00 1 500,00

183 Киршнерова игла 2,0/310 мм. Medimetal 15000 20XXX брой 60 72 150 10,00 1 500,00

184 Киршнерова игла 2,2/310 мм. Medimetal 15000 22XXX брой 60 72 150 10,00 1 500,00

210

Комплект проксимален хумерален пирон с възможност за проксимално заключване в 4 

равнини,  стомана. Комплекта да съдържа: проксимален хумерален пирон с 4 отвора в 

проксималната част и от 1 до 2 в медиалната и до 3 в дисталната, размери Ø 8,9 мм, 

дължини от 140 до 200 мм през 20 мм, стомана; заключващи кортикални винтове Ø 3,9 

мм, 20 до 70 мм, шапка

Medimetal MHN-01 брой 60 72 5 1 500,00 7 500,00

211

Комплект канюлиран, интрамодуларен хумерален пирон с възможност за проксимално 

заключване в 2 равнини, стомана. Комплекта да съдържа: интрамодуларен хумерален 

пирон с 4 отвора в проксималната част и от 1 до 3 в дисталната, размери Ø 7, 8, 9 мм, 

дължини от 180 до 310 мм, стомана; заключващи кортикални винтове Ø 3,9 мм, 20 до 65 

мм, шапка

Medimetal MHN-02 брой 60 72 10 1 500,00 15 000,00

212

Комплект къс проксимален феморален пирон с антиротационен винт, стомана. Комплекта 

да съдържа: къс проксимален фемурален пирон с антиротационен винт, размери Ø 9, 10, 

11, 12 мм, дължини от 180 до 240 мм през 20 мм, стомана; динамичен винт Ø 9,5мм, 

дължина 75 до 140 мм през 5 мм; антиротационен винт Ø 6,5 мм, дължина 55 до 130 мм 

през 5 мм; заключващи кортикални винтове Ø 4,9мм, 20 до 100 мм, шапка

Medimetal MPHN-01 брой 60 72 10 1 640,00 16 400,00

213

Комплект дълъг проксимален феморален пирон с антиротационнен винт, стомана. 

Комплекта да съдържа: дълъг проксимален фемурален пирон с антиротационен винт, 

размери Ø 9, 10, 11, 12 мм, дължини от 320 до 420 мм през 20 мм, стомана, ляв или десен; 

динамичен винт Ø 9,5мм, дължина 75 до 140 мм през 5 мм; антиротационен винт Ø 6,5мм, 

дължина 55 до 130 мм през 5 мм; заключващи кортикални винтове Ø 4,9 мм, 20 до 100 мм, 

шапка

Medimetal MPHN-02 брой 60 72 10 1 800,00 18 000,00

Костно заместващо резорбируемо вещество, съдържащо гентамицин - перли 1х20 (да 

отговаря на 5мл обем в насипно състояние)
Heraeus Medical 66039634 брой 60 72 2 1 300,00 2 600,00

Костно заместващо резорбируемо вещество, съдържащо гентамицин - перли 1х40 (да 

отговаря на 10мл обем в насипно състояние)
Heraeus Medical 66039635 брой 60 72 2 1 800,00 3 600,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 1 - 0,12cc) S B M  P822693210 брой 60 72 2 294,00 588,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 2 - 0,25cc) S B M  P822693220 брой 60 72 2 348,00 696,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 5 - 0,62cc) S B M  P822693221 брой 60 72 2 456,00 912,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 5х5х5мм (опаковка х 10 - 1,25cc) S B M  P822693222 брой 60 72 2 684,00 1 368,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 7x7x7мм (опаковка х 1 - 0,34cc) S B M  P822693420 брой 60 72 2 294,00 588,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 7x7x7мм (опаковка х 2 - 0,69cc) S B M  P822693421 брой 60 72 2 348,00 696,00

Костно заместващо резорбируемо вещество
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Синтетично костно заместващо вещество блокчета 7x7x7мм (опаковка х 5 - 1,71cc) S B M  P822693422 брой 60 72 2 516,00 1 032,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 10x10x10мм (опаковка х 1 - 1cc) S B M  P822693620 брой 60 72 2 306,00 612,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 10x10x10мм (опаковка х 2 - 2cc) S B M  P822693621 брой 60 72 2 366,00 732,00

Синтетично костно заместващо вещество блокчета 10x10x10мм (опаковка х 10 - 10cc) S B M  P822693624 брой 60 72 2 912,00 1 824,00

Синтетично костно заместващо вещество цилиндърчета Ø 6 мм L 25 мм S B M  P822441444 брой 60 72 2 840,00 1 680,00

Синтетично костно заместващо вещество цилиндърчета Ø 8 мм L 10 мм S B M  P822661222 брой 60 72 2 606,00 1 212,00

Синтетично костно заместващо вещество гранули Ø 1 мм - 5cc S B M  P822692244 брой 60 72 2 390,00 780,00

Синтетично костно заместващо вещество гранули Ø 1 мм - 15cc S B M  P822692246 брой 60 72 2 498,00 996,00

Синтетично костно заместващо вещество гранули Ø 1,5 мм - 5cc S B M  P822692444 брой 60 72 2 390,00 780,00

Синтетично костно заместващо вещество гранули Ø 1,5 мм - 15cc S B M  P822692446 брой 60 72 2 498,00 996,00

Синтетично костно заместващо вещество гранули Ø 3 мм - 5cc S B M  P822692644 брой 60 72 2 390,00 780,00

Синтетично костно заместващо вещество гранули Ø 3 мм - 15cc S B M  P822692646 брой 60 72 2 498,00 996,00
Костно заместващо резорбируемо вещество под формата на перли (6х6 мм), с възможност 

за абсорбиране на антибиотик по избор на лекаря (опаковка 1х6 перли - да съответства на 

1,2 сс)

AAP  03-01031 брой 60 72 72 390,00 28 080,00

Костно заместващо резорбируемо вещество под формата на перли (6х6мм), с възможност 

за абсорбиране на антибиотик по избор на лекаря (опаковка 1х50 перли - да съответства 

на 10 сс)

AAP  03-0102 брой 60 72 10 1 050,00 10 500,00

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo-сплав с 1 брой APS 

компресионен винт стоманен, материал CrNiMo-сплав, ширина A/F 3,5 мм; 1 брой APS 

самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50 мм 

до L 115 мм през 5 мм, материал CrNiMo-сплав и 4 броя кортикални винтове  Ø 4,5 мм, 

самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм, материал CrNiMo-сплав, Ø на резбата 4,5 

мм, Ø на ядрото 3,1 мм, ширина A/F 3,5 мм, Ø на главата 8,0 мм, материал стомана

AAP STAPS-01 брой 60 72 10 1 170,00 11 700,00

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм, материал CrNiMo-сплав с 1 брой APS 

компресионен винт стоманен, материал CrNiMo-сплав, ширина A/F 3,5 мм; 1 брой APS 

самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50 мм 

до L 115 мм през 5 мм, материал CrNiMo-сплав и 5 броя кортикални винтове Ø 4,5 мм, 

самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм, материал CrNiMo-сплав, Ø на резбата 4,5 

мм, Ø на ядрото 3,1 мм, ширина A/F 3,5 мм, Ø на главата 8,0 мм, материал стомана

AAP STAPS-01 брой 60 72 10 1 230,00 12 300,00

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 6 отвора, L 110 мм, материал CrNiMo-сплав с 1 брой APS 

компресионен винт стоманен; материал CrNiMo-сплав; ширина A/F 3,5 мм, 1 брой APS 

самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50 мм 

до L 115 мм през 5 мм; материал CrNiMo-сплав и 6 броя кортикални винтове  Ø 4,5 мм, 

самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5 

мм; Ø на ядрото 3,1 мм; ширина A/F 3,5 мм; Ø на главата 8,0 мм; материал стомана

AAP STAPS-01 брой 60 72 5 1 290,00 6 450,00

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 8 отвора, L 142 мм, материал CrNiMo-сплав с 1 брой APS 

компресионен стоманен винт, материал CrNiMo-сплав, ширина A/F 3,5 мм; 1 брой APS 

самонарязващ компресионен винт, дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50 мм 

до L 115 мм през 5 мм, материал CrNiMo-сплав и 8 броя кортикални винтове  Ø 4,5 мм, 

самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм, материал CrNiMo-сплав, Ø на резбата 4,5 

мм, Ø на ядрото 3,1 мм, ширина A/F 3,5 мм, Ø на главата 8,0 мм, материал стомана

AAP STAPS-01 брой 60 72 1 1 410,00 1 410,00

ASP/DTSS  плаки и винтове /DHS/

236

ASP/DTSS  плаки и винтове /DHS/, Канюлирани винтове

237
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Комплект DTSS ъглово стабилни плаки с намален контанкт, DTSS компресионни винтове, 

самонарязващи компресионни винтове и с до 6 самонарязващи кортикални винтове, 

материал стомана. Комплекта да съдържа: DTSS  плаки 135° с 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16 

отвора, L 47; 63; 79; 95; 111; 143; 175; 207; 239; 271 мм, ширина 19,0 мм, дебелина 6,0 мм, 

материал CrNiMo-сплав; DTSS динамичен винт стоманен, самонарязващ, L 50 мм до L 145 

мм, Ø на резбата 12,6 мм, Ø на ядрото 8,0 мм, ширина A/F 3,0 мм; DTSS компресионен 

стоманен винт, L 30 мм; кортикални винтове  Ø 4,5 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 110 

мм, Ø на резбата 4,5 мм, Ø на ядрото 3,0 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 8,0 мм; 

спонгиозен винт винт  Ø 6,5 мм, самонарязващи, L 25 мм до L 130 мм, Ø на резбата 6,5 мм, 

Ø на ядрото 3,0 мм, ширина A/F 2,75 мм, дължина на резбата 16 мм, Ø на главата 8,0 мм

Medimetal MDDTS-01 брой 60 72 1 1 230,00 1 230,00

Компресионен винт "Хърбърт", Ø 5/4 мм,  самонарязващ, L 16 мм до L 60 мм, Ø на резбата 

5/4 мм, Ø на ядрото 3,9/2,2 мм, ширина A/F 1,25/1,75 мм, канюлация 1,2 мм, Ø 3,9/3 мм,  

самонарязващ, L 12 мм до L 30 мм, Ø на резбата 3,9/3 мм, Ø на ядрото 3,1/2 мм, ширина 

A/F 1/1,25 мм, канюлация 1.2 мм

Medimetal 12800-XXXX брой 60 72 5 504,00 2 520,00

Канюлиран титаниев винт Ø 2,0 мм,  L 17 мм до L 24 мм , дължина на резбата - 5 и 6 мм, 

къса резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, Ø на резбата 2,0 мм, Ø на 

ядрото 1,7 мм, Ø на стеблото 1,65 мм, Ø на отвора 0,9 мм, ширина A/F T6, Ø на главата 2,75 

мм

AAP SC 20ХХ-XX-2 брой 60 72 5 180,00 900,00

Канюлиран титаниев винт Ø 2,0 мм,  L 8 мм до L 24 мм, дължина на резбата - 

4/5/6/7/8/9/10 мм, дълга резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, Ø на 

резбата 2,0 мм, Ø на ядрото 1,7 мм, Ø на стеблото 1,65 мм, Ø на отвора 0,9 мм, ширина A/F 

T6, Ø на главата 2,75 мм

AAP SC 20ХХ-XX-2 брой 60 72 5 180,00 900,00

Канюлиран винт Ø 2,7 мм, L 10 мм до L 30 мм през 2 мм, дължина на резбата 4/5/6 мм, 

къса резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, Ø на резбата 2,7 мм, Ø на 

ядрото 2,0 мм, Ø на стеблото 2,0 мм, Ø на отвора 1,35 мм, ширина A/F 2,5 мм, Ø на главата 

5,0 мм

AAP SC 27ХХ-XX-2 брой 60 72 5 180,00 900,00

Канюлиран винт Ø 3,5 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, дължина на резбата 

4/5/6/7/8/9/10 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - кортикална, Ø на 

резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,5 мм, Ø на стеблото 2,5 мм, Ø на отвора 1,35 мм, ширина A/F 

2,5 мм, Ø на главата 5,0 мм

AAP SC 35ХХ-XX-2 брой 60 72 5 180,00 900,00

Канюлиран винт Ø 3,5 мм, L 6 мм до L 70 мм през 2 мм, с цяла резба, материал - титаниева 

сплав, резба - кортикална, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø 

на главата 5,0 мм

Medimetal 315X1-350XX брой 60 72 5 200,00 1 000,00

Канюлиран винт Ø 4,0 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, изцяло резбован, материал - 

титаниева сплав, резба - спонгиозна, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,3 мм, Ø на отвора 

1,35 мм, ширина A/F 2,5 мм, Ø на главата 6,0 мм

AAP SC 40ХХ-XX-2 брой 60 72 5 200,00 1 000,00

Канюлиран винт Ø 4,0 мм, L 10 мм до L 50 мм през 2 мм, дължина на резбата 

5/6/7/8/9/10/12/14/15/16/17/18 мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - 

спонгиозна, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,3 мм, Ø на стеблото 2,3 мм, Ø на отвора 

1,35 мм, ширина A/F 2,5 мм, Ø на главата 6,0 мм

AAP SC 40ХХ-XX-2 брой 60 72 5 200,00 1 000,00

Канюлиран винт Ø 4,0 мм, L 10 мм до L 60 мм, дължина на резбата 5/6/7/8/9/10/12/14/15 

мм, къса резба, материал - титаниева сплав, резба - спонгиозна, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на 

ядрото 2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм

Medimetal 315X1-400XX брой 60 72 10 200,00 2 000,00

Канюлиран винт Ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм, L 60 мм до L 72 мм през 4 мм, 

изцяло резбован; материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 4,5 мм, Ø 

на ядрото 2,8 мм, Ø на отвора 1,75 мм, ширина A/F 2,5 мм, Ø на главата 6,0 мм

AAP SC 45ХХ-XX-2 брой 60 72 5 220,00 1 100,00

Канюлирани винтове
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Канюлиран винт Ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм, дължина на резбата 

7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 и 19 мм,  L 60 мм до L 72 мм през 4 мм, дължина на 

резбата 20,21,23 и 24 мм, къса резба; материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на 

резбата 4,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, Ø на стеблото 2,8 мм, Ø на отвора 1,75 мм, ширина A/F 

2,5 мм, Ø на главата 6,0 мм

AAP SC 45ХХ-XX-2 брой 60 72 10 220,00 2 200,00

Канюлиран винт Ø 4,5 мм, L 20 мм до L 56 мм през 2 мм,  L 60 мм до L 72 мм през 4 мм, 

дължина на резбата 6 мм, материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 

4,0 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, Ø на стеблото 2,38 мм, Ø на отвора 1,75 мм, ширина A/F 2,5 

мм, Ø на главата 6,0 мм

AAP SC 45ХХ-XX-2 брой 60 72 5 220,00 1 100,00

Канюлиран винт Ø 5,8 мм, L 30 мм до L 100 мм през 5 мм, дължина на резбата 16 мм, 

материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 5,8 мм, Ø на ядрото 3,7 мм, Ø 

на стеблото 4,2 мм, Ø на отвора 2,2 мм, ширина A/F 3,5 мм, Ø на главата 8,5 мм

AAP SC 58ХХ-XX-2 брой 60 72 5 240,00 1 200,00

Канюлиран винт Ø 6,5 мм, L 40 мм до L 125 мм през 5 мм, дължина на резбата 16/32 мм, 

материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 6,5 мм, Ø на ядрото 3,4 мм, 

ширина A/F 2,75 мм, Ø на главата 8,0 мм

Medimetal 315X1-650XX брой 60 72 5 240,00 1 200,00

Канюлиран винт Ø 6,5 мм, L 40 мм до L 120 мм през 5 мм, дължина на резбата 16/32 мм, 

материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 6,5 мм, Ø на ядрото 4,0 мм, Ø 

на стеблото 4,3 мм, Ø на отвора 2,7 мм, ширина A/F 5,0 мм, Ø на главата 9,5 мм

AAP SC 65ХХ-XX-2 брой 60 72 5 260,00 1 300,00

Канюлиран винт Ø 7,5 мм, L 30 мм до L 130 мм през 5 мм, дължина на резбата 16/32 мм, 

материал - титаниева сплав; резба - спонгиозна; Ø на резбата 7,5 мм, Ø на ядрото 5,0 мм, Ø 

на стеблото 4,9 мм, Ø на отвора 3,2 мм, ширина A/F 5,0 мм, Ø на главата 9,3 мм

AAP SC 75ХХ-XX-2 брой 60 72 5 260,00 1 300,00

Сет за остеопластично възстановяване на раменна нестабилност, включващ 2 броя 

канюлирани винтове с размери от 20 до 80 мм
AAP STCS-01 брой 60 72 5 1 500,00 7 500,00

Комплект 1 брой ъглово стабилна екстра-артикуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5 мм, 

4/3, L 46,5 мм, дясна или лява, титаниева с 6 броя заключващи кортикални винтове Ø 2,5 

мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав и 1 брой стандартен 

кортикален винт Ø 2,5 мм, самонарязващ, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав

AAP LQDR-01 брой 60 72 10 1 260,00 12 600,00

Комплект ъглово стабилна, екстра артикуларна, плака за дистален радиус, 2,4 мм, с 

полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да съдържа: плака за дистален радиус, с 7 

полиаксиални отвора в проксималната част и 2 отвора в дисталната част; дебелина - 2,0 

мм (2,7 в проксималната част); ширина-25 мм, лява или дясна, кортикални винтове Ø 2,7 

мм, самонарязващи, L 6 мм до L 44 мм, Ø на резбата 2,7 мм; Ø на ядрото 1,9 мм; ширина 

A/F 1,0 мм; Ø на главата 5,0 мм, Т8, кортикални винтове Ø 2,4 мм, самонарязващи, L 6 мм 

до L 50 мм, Ø на резбата 2,4 мм; Ø на ядрото 1,7 мм; ширина A/F 0,6 мм; Ø на главата 4,0 

мм, T8, заключващи кортикални винтове Ø 2,4 мм, самонарязващи, L 8 мм до L 30 мм, 

сплав; Ø на резбата 2,4 мм; Ø на ядрото 1,6 мм; ширина A/F 1,0 мм; Ø на главата 3,5 мм, T8

Medimetal MDR-01 брой 60 72 5 1 260,00 6 300,00

Комплект 1 брой ъглово стабилна екстра-артикуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5 мм, 

4/4, L 55 мм, дясна или лява, титаниева с 7 броя заключващи кортикални винтове Ø 2,5 мм, 

самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав и 1 брой стандартен 

кортикален винт Ø 2,5 мм, самонарязващ, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав

AAP LQDR-01 брой 60 72 10 1 320,00 13 200,00

Система от анатомични, ъглово стабилни плаки и винтове със заключващо компресионна/полиаксиална технология
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Комплект ъглово стабилна, екстра артикуларна, плака за дистален радиус, 2,4 мм, с 

полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да съдържа: плака за дистален радиус, с 7 

полиаксиални отвора в проксималната част и 3 отвора в дисталната част; дебелина-2,0 мм 

(2,7 в проксималната част); ширина-25 мм, лява или дясна, кортикални винтове Ø 2,7 мм, 

самонарязващи, L 6 мм до L 44 мм, Ø на резбата 2,7 мм; Ø на ядрото 1,9 мм; ширина A/F 

1,0 мм; Ø на главата 5,0 мм, Т8, кортикални винтове Ø 2,4 мм, самонарязващи, L 6 мм до L 

50 мм, Ø на резбата 2,4 мм; Ø на ядрото 1,7 мм; ширина A/F 0,6 мм; Ø на главата 4,0 мм, 

T8, заключващи кортикални винтове Ø 2,4 мм, самонарязващи, L 8 мм до L 30 мм, сплав; Ø 

на резбата 2,4 мм; Ø на ядрото 1,6 мм; ширина A/F 1,0 мм; Ø на главата 3,5 мм, T8

Medimetal MDR-01 брой 60 72 5 1 320,00 6 600,00

Комплект 1 брой ъглово стабилна екстра-артикуларна плака за дистален радиус, Ø 2,5 мм, 

4/6, L 72 мм, дясна или лява, титаниева с 9 броя заключващи кортикални винтове Ø 2,5 мм, 

самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав и 1 брой стандартен 

кортикален винт Ø 2,5 мм, самонарязващ, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав

AAP LQDR-01 брой 60 72 5 1 380,00 6 900,00

Комплект ъглово стабилна, екстра артикуларна, плака за дистален радиус, 2,4 мм, с 

полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да съдържа: плака за дистален радиус, с 7 

полиаксиални отвора в проксималната част и 4 или 5 отвора в дисталната част; дебелина-

2,0 мм (2,7 в проксималната част); ширина-25 мм, лява или дясна, кортикални винтове Ø 

2,7 мм, самонарязващи, L 6 мм до L 44 мм, Ø на резбата 2,7 мм; Ø на ядрото 1,9 мм; 

ширина A/F 1,0 мм; Ø на главата 5,0 мм, Т8, кортикални винтове Ø 2,4 мм, самонарязващи, 

L 6 мм до L 50 мм, Ø на резбата 2,4 мм; Ø на ядрото 1,7 мм; ширина A/F 0,6 мм; Ø на 

главата 4,0 мм, T8, заключващи кортикални винтове Ø 2,4 мм, самонарязващи, L 8 мм до L 

30 мм, сплав; Ø на резбата 2,4 мм; Ø на ядрото 1,6 мм; ширина A/F 1,0 мм; Ø на главата 3,5 

мм, T8

Medimetal MDR-01 брой 60 72 5 1 380,00 6 900,00

Комплект 1 брой ъглово стабилни L - плака Ø 2,5 мм, дясна или лява, титаниева с 4 броя 

заключващи кортикални винтове Ø 2,5 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, 

титаниева сплав и 1 брой стандартен кортикален винт Ø 2,5 мм, самонарязващ, L 12 мм до 

L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав

AAP LQDR-03 брой 60 72 1 1 260,00 1 260,00

Комплект 1 брой ъглово стабилна права плака Ø 2,5 мм, с 5/6/8 отвора, L 48 мм, титаниева 

с 4 броя заключващи кортикални винтове Ø 2,5 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм 

през 2 мм, титаниева сплав и 1 брой стандартен кортикален винт Ø 2,5 мм, самонарязващ, 

L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав

AAP LQDR-04 брой 60 72 1 1 260,00 1 260,00

Комплект 1 брой ъглово стабилна T - плака Ø 2,5 мм, 3/4/5отвора, L 22/39 мм,, титаниева с 

заключващи кортикални винтове Ø 2,5 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 38 мм през 2 мм, 

титаниева сплав и 1 брой стандартен кортикален винт Ø 2,5 мм, самонарязващ, L 12 мм до 

L 38 мм през 2 мм, титаниева сплав

AAP LQDR-05 брой 60 72 1 1 260,00 1 260,00
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Комплект Акромо-клавикуларна(AC)  3,5 - 4,0 мм плака със самонарязващи кортикални 

винтове, материал титаний. Комплекта да съдържа: акромо-клавикуларни(AC)  плаки Ø 3,5-

4,0 мм, с 4/5, отвора, дебелина - 3,6 мм, ширина - 10,0 мм, леви и десни; титаниеви 

кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø 

на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм, спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  

самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 

1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм, заключващи кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 

6 мм до L 40 мм, сплав; Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на 

главата 5,0 мм, заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 

мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 5,0 мм

Medimetal MAC-01 брой 60 72 2 1 260,00 2 520,00

Комплект Акромо-клавикуларна(AC) 3,5 - 4,0 мм плака със самонарязващи кортикални 

винтове, материал титаний. Комплекта да съдържа: акромо-клавикуларни(AC)  плаки Ø 3,5-

4,0 мм, с 6/8 отвора, дебелина - 3,6 мм, ширина - 10,0 мм, леви и десни, титаниеви; 

кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø 

на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм, спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  

самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 

1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм, заключващи кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 

6 мм до L 40 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 

5,0 мм, заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø 

на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 5,0 мм

Medimetal MAC-01 брой 60 72 2 1 380,00 2 760,00

Комплект 1 брой права плака 3,5 мм, със 7/8/9 заключващо-компресионни отворa, с 

заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи, L 12 мм до L 40 мм през 2 

мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал титаний  

AAP LQSF-01 брой 60 72 5 1 235,00 6 175,00

Комплект права плака 3,5 - 4,0 мм с полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да 

съдържа: права плака 3,3 мм, 4-12 полиаксиални и компресивни отвора, L 59 мм до L 163 

мм, дебелина - 3,3 мм, ширина - 11 мм, кортикални винтове Ø 3,5 мм, самонарязващи, L 8 

мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø на главата 

6,0 мм; спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 

4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм; заключващи 

кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø 

на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм; заключващи спонгиозни 

винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 

2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 5,0 мм

Medimetal MSF-01 брой 60 72 5 1 300,00 6 500,00

Комплект 1 брой реконструкционна, ъглово стабилна плака 3,5 мм с 6/7/8/9 кръгли 

заключващи отворa, с заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи с 

малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал 

титаний 

AAP LQSF-02 брой 60 72 5 1 270,00 6 350,00
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Комплект реконструктивна, ъглово стабилна плака 3,5-4,0 мм с полиаксиални отвори, 

титаний. Комплекта да съдържа: права реконструкционна плака 3,0 мм, 3-28 

полиаксиални отвора, L 34 мм до L 334 мм, дебелина - 3,0 мм, ширина - 10,0 мм; 

кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø 

на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм; спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  

самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 

1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм; заключващи кортикални винтове Ø 3,5 мм, самонарязващи, L 

6 мм до L 40 мм, сплав, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на 

главата 5,0 мм; заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 

мм, сплав, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 5,0 

мм

Medimetal MSF-02 брой 60 72 5 1 270,00 6 350,00

Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 6 кръгли заключващи 

отворa, L 77 мм с 6 броя заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи с 

малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал 

титаний 

AAP LQSF-03 брой 60 72 10 810,00 8 100,00

Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 7 кръгли заключващи 

отворa, L 89 мм с 7 броя заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи с 

малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал 

титаний 

AAP LQSF-03 брой 60 72 10 885,00 8 850,00

Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 8 кръгли заключващи 

отворa, L 100 мм с 8 броя заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи с 

малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал 

титаний 

AAP LQSF-03 брой 60 72 5 960,00 4 800,00

Комплект 1 брой 1/3 тубуларна, ъглово стабилна плака 3,5 мм, 9 кръгли заключващи 

отворa, L 112 мм с 9 броя заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи с 

малка глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал 

титаний 

AAP LQSF-03 брой 60 72 5 1 035,00 5 175,00

Комплект 1/3 тубуларна плака 2,0 мм, титаний. Комплекта да съдържа: 1/3 плака 2,0 мм, 2-

12 полиаксиални и компресивни отвора, L 25 мм до L 145 мм, дебелина - 2,0 мм, ширина - 

9 мм; кортикални винтове Ø 3,5 мм, самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 

мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм; спонгиозни винтове Ø 

4,0 мм,  самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, 

ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм

Medimetal MSF-03 брой 60 72 5 960,00 4 800,00

Комплект един брой ъглово стабилна плака за дистална медиална тибия 3,5 мм с кръгли 

заключващи отвори  и  заключващо компресионни отвори, лява или дясна, 4 отвора на 

шафта, с 10 броя заключващи кортикални винтове 3,5 мм, T15; самонарязващи с малка 

глава, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм; три броя заключващи 

кортикални винтове 3,5 мм, T15, самонарязващи, L 12 мм до L 40 мм през 2 мм, L 45 мм до 

L 70 мм през 5 мм и 1 брой  кортикален винт 3,5 мм, самонарязващ L 12 мм до L 40 мм 

през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, материал титаний 

AAP LQDMT-01 брой 60 72 5 1 810,00 9 050,00
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Комплект ъглово стабилна анатомична плака за Медиална Дистална Тибия 3,5 мм; ширина 

на стъблото 11, мм; дебелина 4,0 мм; с полиаксиални винтове; материал титаний, 

Комплекта да съдържа: ъглово стабилна медиална плака за дистална тибия 3,5  с 8 

полиаксиални отвора в проксималната част и 4-14 отвора; дължина 117-252 мм; леви и 

десни; Кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 

мм; Ø на ядрото 2,4 мм; ширина A/F 1,25 мм; Ø на главата 6,0 мм, Спонгиозни винтове Ø 

4,0 мм,  самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм; Ø на ядрото 1,9 мм; 

ширина A/F 1,75 мм; Ø на главата 6,0 мм, Заключващи кортикални винтове Ø 3,5 мм,  

самонарязващи, L 6 мм до L 40 мм, сплав; Ø на резбата 3,5 мм; Ø на ядрото 2,8 мм; ширина 

A/F 1,4 мм; Ø на главата 5,0 мм, Заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  

самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, сплав; Ø на резбата 4,0 мм; Ø на ядрото 2,2 мм; 

ширина A/F 1,75 мм; Ø на главата 5,0 мм

Medimetal MDMT-01 брой 60 72 10 1 620,00 16 200,00

Комплект един брой ъглово стабилна плака за проксимален хумерус, 3,5мм, с кръгли 

заключващи отвори и заключващо компресионни отвори, 3/4/5/6 отвора на шафта; шест 

броя  заключващи  спонгиозни винтове 3,8 мм, T15, L 28 мм до L 60 мм през 2 мм, 

титаниеви; един брой заключващ титаниев кортикален винт 3,5мм, T15, самонарязващ, L 

18 мм до L 44 мм през 2 мм и един брой кортикален винт 3,5 мм, самонарязващ, L 12 мм 

до L 38 мм, материал титаниева сплав, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина 

A/F 2,5 мм, Ø на главата 6,0 мм, материал титаний 

AAP LQPH-01 брой 60 72 10 1 620,00 16 200,00

Комплект ъглово стабилна плака за проксимален хумерус, 3,5 - 4,0 мм с полиаксиални 

отвори, титаний. Комплекта да съдържа: плака за проксимален хумерус 3,0 мм, с 8 

полиаксиални и 1 заключващ отвора в проксималната част, дистални отвори от 3 до 12 

отвора, L 90 мм до L 232 мм, дебелина - 3,0 мм, ширина - 12 мм; кортикални винтове Ø 3,5 

мм, самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина 

A/F 1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм; спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 10 мм 

до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 6,0 

мм; заключващи кортикални винтове Ø 3,5 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, сплав, 

Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм; 

заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, сплав; Ø 

на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 5,0 мм

Medimetal MPH-01 брой 60 72 5 1 620,00 8 100,00

Комплект ъглово стабилна анатомична плака за дистален медиален хумерус 2,7- 3,5 мм с 

полиаксиални отвори, титаний, Комплекта съдържа:Плака за дистален медиален хумерус с 

5 полиаксиални отвора в проксималната част; дистални отвори от 3 до 14 отвора, L 59 мм 

до L 201 мм; дебелина-2,5 мм; ширина-11,4 мм, Заключващи кортикални винтове Ø 2,7 

мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 2,7 мм; Ø на ядрото 2,0 мм; ширина 

A/F 1,4 мм; Ø на главата 5,0 мм, Заключващи кортикални винтове Ø 3,5 мм,  

самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм; Ø на резбата 3,5 мм; Ø на ядрото 2,8 мм; ширина A/F 

1,4 мм; Ø на главата 5,0 мм, Заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 

12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 4,0 мм; Ø на ядрото 2,2 мм; ширина A/F 1,75 мм; Ø на 

главата 5,0 мм, Кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на 

резбата 3,5 мм; Ø на ядрото 2,4 мм; ширина A/F 1,25 мм; Ø на главата 6,0 мм, Спонгиозни 

винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм; Ø на ядрото 

1,9 мм; ширина A/F 1,75 мм; Ø на главата 6,0 мм

Medimetal MEL-01 брой 60 72 2 1 710,00 3 420,00
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Комплект ъглово стабилна анатомична плака за дистален дорсолатерален хумерус 2,7 - 

3,5мм с полиаксиални отвори, титаний. Комплекта да съдържа: плака за дистален 

дорсолатерален хумерус с 6 полиаксиални отвора в проксималната част, дистални отвори 

от 3 до 14 отвора, L 65 мм до L 208 мм, дебелина - 2,5мм,  ширина - 11,4мм; заключващи 

кортикални винтове Ø 2,7 мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 2,7 мм, Ø 

на ядрото 2,0 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм; заключващи кортикални 

винтове Ø 3,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 3,5мм, Ø на ядрото 2,8 

мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм; заключващи спонгиозни винтове Ø 4,0 мм, 

самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 2,2 мм, ширина A/F 

1,75 мм, Ø на главата 5,0 мм; кортикални винтове Ø 3,5 мм,  самонарязващи, L 8 мм до L 70 

мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм; 

спонгиозни винтове Ø 4,0 мм, самонарязващи, L 10 мм до L 70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø 

на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм

Medimetal MEL-02 брой 60 72 2 1 710,00 3 420,00

Комплект ъглово стабилна плака за олекранон 2,7 - 3,5мм с полиаксиални отвори, титаний. 

Комплекта да съдържа: плака за олекранон с 8 полиаксиални отвора в проксималната 

част, дистални отвори от 2 до 12 отвора, L 90 мм до L 232 мм, дебелина - 3,0 мм, ширина - 

11 мм; заключващи кортикални винтове Ø 2,7мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на 

резбата 2,7 мм, Ø на ядрото 2,0 мм, ширина A/F 1,4мм, Ø на главата 5,0 мм; заключващи 

кортикални винтове Ø 3,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø 

на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм; заключващи спонгиозни 

винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 

2,2 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 5,0 мм; кортикални винтове Ø 3,5 мм, 

самонарязващи, L 8 мм до L 70 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø на ядрото 2,4 мм, ширина A/F 

1,25 мм, Ø на главата 6,0 мм; спонгиозни винтове Ø 4,0 мм,  самонарязващи, L 10 мм до L 

70 мм, Ø на резбата 4,0 мм, Ø на ядрото 1,9 мм, ширина A/F 1,75 мм, Ø на главата 6,0 мм

Medimetal MEL-03 брой 60 72 2 1 620,00 3 240,00

Комплект ъглово стабилна плака за пета тип В 2,7 - 3,5 мм, ширина 69 мм, дебелина 2,0 

мм, с полиаксиални винтове, материал титаний. Комплекта да съдържа: ъглово стабилна 

плака за пета, тип В  2,7 - 3,5мм, с 15 полиаксиални отвора, ширини 64, 69, 76, 81, леви и 

десни; заключващи кортикални винтове Ø 2,7мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на 

резбата 2,7 мм, Ø на ядрото 2,0 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм; заключващи 

кортикални винтове Ø 3,5мм, самонарязващи, L 12 мм до L 60 мм, Ø на резбата 3,5 мм, Ø 

на ядрото 2,8 мм, ширина A/F 1,4 мм, Ø на главата 5,0 мм

Medimetal MC-01 брой 60 72 10 1 620,00 16 200,00

238

Голям фрагмент 4,5 - система от анатомични плаки със заключващо компресионна технология

Page 10 of 12



Комплект ъглово стабилна права плака 4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, 

тясна/широка, ширина 14/17,5мм, дебелина 5,2/6,1мм, разстояние между отворите в 

стъблото 17,8/18 мм, с до 10 заключващи, самонарязващи кортикални винтове, с 

конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към 

плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове, материал титаний. Комплекта 

да съдържа: права плака 4,5 мм, със заключващо компресионни отвори, тясна/широка, 4 - 

12 отвора; заключващ кортикален винт 4,5 мм с конусовидна глава и нарез, позволяващ 

едновременно компресия и заключване към плаката, T25, самонарязващ, L 14 мм до L 42 

мм през 2 мм, L 45 мм до L 70мм през 5 мм; заключващ кортикален винт 4,5 мм, T25, 

самонарязващ, с малка глава L 14 мм до L 42 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм; 

кортикален винт 4,5 мм, самонарязващ, L 14 мм до L 42 мм през 2мм, L 45 мм до L 70 мм 

през 5 мм; кортикален винт 4,5 мм, самонарязващ, с малка глава L 14 мм до L 42мм през 

2мм, L 45 мм до L 70мм през 5мм

AAP LQLF -01/02 брой 60 72 2 1 540,00 3 080,00

Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за проксимална  тибия 4,5 мм, 

ширина на главата 34 мм, ширина на стъблото 14 мм, дебелина 4,2 мм, разстояние между 

отворите в стъблото 18 мм, с до 9 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с 

конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към 

плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове, материал титаний. Комплекта 

да съдържа: ъглово стабилна латерална плака за проксимална  тибия 4,5 мм, с 6 кръгли 

заключващи отвора, 1 компресионен отвор и съответно 6, 8, 10 и 12 компресионни 

заключващи отвора, L 113 - 221 мм през 36 мм, десни и леви; заключващи кортикални 

винтове 4,5 мм, с малка глава, T25, самонарязващ, L 75 мм до L 90 мм през 5 мм, титаниев; 

заключващ кортикален винт 4,5 мм с конусовидна глава и нарез, позволяващ 

едновременно компресия и заключване към плаката, T25, самонарязващ, L 14 мм до L 42 

мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм; кортикални винтове 3,5 мм, с малка глава, 

самонарязващ, L 75 мм до L 90 мм през 5 мм, титаниев

AAP LQPLT-01 брой 60 72 2 1 990,00 3 980,00

Комплект ъглово стабилна анатомична, латерална плака за дистален фемур 4,5 мм, 

ширина на главата 32 мм, ширина на стъблото 17 мм, дебелина 7 мм, разстояние между 

отворите в стъблото 18 мм, с до 9 заключващи, самонарязващи кортикални винтове с 

конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно компресия и заключване към 

плаката и стандартни, самонарязващи кортикални винтове, материал титаний. Комплекта 

да съдържа: ъглово стабилна латерална плака за дистален фемур 4,5 мм със 7 кръгли 

заключващи отвора; един компресионен и съответно 4, 7, 9, 11 и 13 заключващи 

компресионни отвора, L 207 - 314 мм през 36 мм, десни и леви, титаний; заключващи 

кортикални винтове 4,5 мм с конусовидна глава и нарез, позволяващ едновременно 

компресия и заключване към плаката, T25, самонарязващи, L 14 мм до L 42 мм през 2 мм, 

L 45 мм до L 90 мм през 5 мм, титаний; кортикални винтове 4,5 мм, самонарязващи, L 14 

мм до L 42 мм през 2 мм, L 45 мм до L 70 мм през 5 мм, титаний; заключващи 

перипротезни винтове 4,5 мм, T25, самонарязващи L 14 - 18 мм, титаниеви

AAP LQDLF-01 брой 60 72 2 2 100,00 4 200,00

Резорбируем винт за фиксация на сукожилия, плътност 30 (30% Tricalcium Phosphate (β-

TCP) + 70% Poly DL Lactic Acid (PDLLA) с Ø 7 мм  и L 20, 25, 30 мм

S B M  COM3007020 COM3007025 

COM3007030
брой 60 72 4 900,00 3 600,00

Резорбируеми винтове за фиксация на сукожилия
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