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

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

 Днес, 13.06.2016 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 

Валентин Игнатов, д.м. - Изпълнителен директор, действащо чрез Марта Александрова Дракова - 

Директор „Икономически дейности“, притежаваща нотариално заверено пълномощно от законния 

представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с рег. № 739 от 11.05.2016 г. на нотариус 

Светлана Стойчева с рег. №193 на НК, с район на действие - РС Варна, от друга страна,  наричано по-

долу за краткост КУПУВАЧ от една страна и  

  „Б. Браун Медикал“ ЕООД, ЕИК 175016820, със седалище и адрес на управление гр. София,  

пк 1528, бул. Христофор Колумб 64, сграда А-2, офис 111, тел.: 02 8076752, факс: 02 9743083, 

представлявано заедно от управителите  Хорст Хайнц Щюер и Манфред Грегор Марле, последният 

чрез пълномощник Петър Цветанов Асенов, 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 прехвърля на КУПУВАЧА правото на собственост 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 1 241 504,02 лв. (един милион двеста четиридесет и 

една хиляди петстотин и четири лева и две стотинки), изчислена въз основа на прогнозираните 

максимално заявени 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 36 (тридесет и 

шест) 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: BG65UNCR96601033431108, BIC: 

UNCRBGSF при УниКредит Булбанк АД. 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. IBAN:, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АД. 

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

представяне на следните документи: 



стр. 2 от 5 

 

1. Оригинална данъчна фактура от ПРОДАВАЧА; 

2.  Двустранно подписан приемо-предавателен протокол, в който стоките са описани с 

наименование, Ref. №, LOT № и срок на годност; 

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 заявка. За валидни ще се считат заявки, направени по факс или е-mail. 

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. 20. 

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, Ref. №, 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.  

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ. 

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

КУПУВАЧА. 
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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 гаранция за изпълнение на договора. 

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. 

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. 
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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: 

1. При изтичане на срока му; 

2. В случай на системно неизпълнение на задълженията по договора 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  

2 (два) % 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. КУПУВАЧЪТ 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 

да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. 

 





№ по 

ред
Наименование

Производител и каталожен 

номер

Мерна 

единица

Отложено 

плащане в 

дни

Срок на 

доставка в 

часове

Остатъчен 

срок на 

годност в %

Брой за 

три години

Единична цена за 

брой/комплект в 

лева с ДДС

Стойност в лева с ДДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 Адаптор за свързване на "мъжко/мъжко" или "женско/женско" накрайници, чрез luer lock B. Braun Melsungen, 5206642
кутия от 100 

броя
60 72 70 45 0,75 33,75

17

Аспиратор за многодозови флакони с интегрирана възвратна клапа, снабден с въздушен 

компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за покриване 

на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

B. Braun Melsungen, 

4550579, 4550560
брой 60 72 70 12 000 1,80 21 600,00

18

Аспиратор за многодозови флакони и интегрирана възвратна клапа  с филтър за частици  

5µm,  аерозол задържащ филтър Chemo - за агресивни цитостатични препарати, цветово 

кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

B. Braun Melsungen, 4550587 брой 60 72 70 300 2,28 684,00

19

Аспиратор за многодозови флакони с микро шип за малки флакони, снабден с въздушен 

компенсатор с 0,45µm бактериален филтър и 5µm филтър за частици. Kапаче за 

покриване на аспирационния порт, цветово кодиране за лесно разпознавне,  микро шип

B. Braun Melsungen, 4550528 брой 60 72 70 750 0,90 675,00

20

Аспиратор за многодозови флакони, снабден с въздушен компенсатор с 0,45µm 

бактериален филтър и 5µm филтър за частици, капаче за покриване на аспирационния 

порт, цветово кодиране за лесно разпознавне, стандартен шип

B. Braun Melsungen, 4550234 брой 60 72 70 4 500 0,96 4 320,00

21 Аспирационнa канюла с тъп връх, за смесване на медикаменти 
B. Braun Melsungen, 4550400-

01
брой 60 72 70 7 500 0,144 1 080,00

67 Възвратна клапа за инфузионна линия
B. Braun Melsungen, 

4094000N
брой 60 72 70 36 000 1,62 58 320,00

87
Двупътна система за иригационни разтвори 330 см с Y - образен разклонител за екобег 

3000 мл
B. Braun Melsungen, 2112270 брой 60 72 70 120 14,10 1 692,00

97 Дозатор  с фотоклетка за дезинфектант за ръце B. Braun Melsungen 3908393 брой 60 72 70 60 318,00 19 080,00

150

Затворена ректална система за лаваж и диагностика. Наборът да включва: затворена 

система с торба 3 л, Y-образен шлаух с дължина 125 см, със затварящи клампи и за двете 

разклонения, анална сонда със силиконов мехур, надуваем след поставянето, 

трикомпонентна спринцовка 50 мл

B.Braun Melsungen 4423348 брой 60 72 70 60 35,48 2 128,80

152

Игла  за продължителна плексусна анестезия с невростимулатор с атравматично 

заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно изолирано тяло, без върха. Специален борд 

против случаен контакт. Точков електрод. С инжекционно парче и електрочески кабел. 30° 

заточване на върха, канюла G 18 x 2 1/8", 1,3 мм x 55 мм

B. Braun Melsungen, 

4894227N
брой 60 72 70 360 22,812 8 212,32

154

Игла за плексусна анестезия по техниката “единична доза” (“single shot”), с 

невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване на върха под ъгъл 15° или 30°. 

Напълно изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери под изолацията 

на иглата. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С инжекционно 

парче и електрически кабел, различни размери от 22G до 25G и дължини от 35 мм до 150 

мм

B. Braun Melsungen, 

4894154N, 4894162N, 

4894200N

брой 60 72 70 360 19,20 6 912,00

Приложение 1
към договор 6442, сключен на 13.06.2016 г. между МБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Б.Браун Медикал“ ЕООД

 за периодични доставки на медицински консумативи и реактиви за период от три години
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Игла за плексусна анестезия по техниката “единична доза” (“single shot”), с 

невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване на върха под ъгъл 15°. Напълно 

изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери под изолацията на 

иглата. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С инжекционно парче и 

електрически кабел, с размери 22G и 25G, дължина от 1 1/3'' до 4 3/4''

B. Braun Melsungen, 

4894103U; 4894146U; 

4894162U; 4894197U; 

4894154U

брой 60 72 70 360 31,56 11 361,60

156

Игла за плексусна анестезия по техниката “единична доза” (“single shot”), с 

невростимулатор и ултразвук. Атравматично заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно 

изолирано тяло, без върха, с ултразвукови отразителни маркери под изолацията на 

иглата. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С инжекционно парче и 

електрически кабел, различни размери и дължини

B. Braun Melsungen, 

4894251; 4894260; 4894278; 

4894367; 4894375; 4894502

брой 60 72 70 360 12,12 4 363,20

171
Индивидуално опакована стерилна игла за едноикратна употреба, двойно 

силиконизирана, тристранно лазерно заточена, размери - 0,80 х 50 мм и 1,20 х 40 мм

B. Braun Melsungen, 

4665503, 4665120
брой 60 72 70 4 000 0,06 240,00

173
Инжекционен филтър за перфузорна спринцовка за превенция на микробна 

контаминация 0,2 µm, luer lock
B. Braun Melsungen, 4099206 брой 60 72 70 1 500 1,86 2 790,00

178

Интравенозна система за инфузионни разтвори с дозиращ цилиндър - специална 

интравенозна система с дозиращ цилиндър: обем 150 м, точна градуировка в мл, 

бактериален филтър и капаче, инжекционен порт и автоматичен клапан против въздушна 

емболия, капкова камера за 60 капки = 1 мл, 15 µm филтър за механични частици, Y-

инжектор за добавки

B. Braun Melsungen, 4037014 брой 60 72 70 300 7,14 2 142,00

180

Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. Универсална гравитационна 

интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, 

самообезвъздушаваща се и филтър за бързо пълнене и филтър за автоматично 

прекратяване на инфузията, клапан за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър 

и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, Дължина 180 см

B. Braun Melsungen, 4063000 брой 60 72 70 2 000 1,08 2 160,00

181

Интравенозна система за подаване на инфузионни разтвори. Универсална гравитационна 

интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и деформируеми контейнери, 

самообезвъздушаваща се и филтър за бързо пълнене, клапан за подаване на въздух, 

снабден с бактериален филтър и капаче, капкова камера за 20 капки = 1 мл; 15 µm фил, 

без латекс, без ПВЦ и без DEHP, Материал полиуретан - съвместим с агресини 

медикаменти и цитостатици.UV - фотозащитена за светлочувствителни медикаменти

B. Braun Melsungen, 

0086774R
брой 60 72 70 3 000 2,316 6 948,00

182

Интравенозна система за твърди и деформируеми контейнери. Устойчива на агресивни 

агенти (таксол). Двустепенна капкова камера с филтър за твърди частици. Пластмасов шип 

с двоен канал - за течност и за въздух. Винтова връзка към пациента

B. Braun Melsungen, 

4099842N
брой 60 72 70 3 500 11,40 39 900,00

188

Инфузионен 0,2 µm неонатологичен филтър с положително заредена мембрана за 

задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  елиминиране на въздух с 

площ 1,65 см²; обем 0,55 мл; дългосрочна филтрация до 96 часа

B. Braun Melsungen, 4099451 брой 60 72 70 2 400 16,08 38 592,00

189

Инфузионен 0,2 µm педиатричен филтър с положително заредена мембрана за 

задържане на бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  елиминиране на въздух с 

площ 4,3 см², обем 1,0 мл, дългосрочна филтрация до 96 часа

B. Braun Melsungen, 4099753 брой 60 72 70 600 16,08 9 648,00

190

Инфузионен 0,2 µm филтър с положително заредена мембрана за задържане на 

бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  елиминиране на въздух с площ 10 см²; 

обем 2,4 мл, дългосрочна филтрация до 96 часа

B. Braun Melsungen, 4099800 брой 60 72 70 2 400 11,46 27 504,00
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Инфузионен 1,2 µm филтър за вливане на липидни емулсии, мембрана за задържане на 

бактерии, бактериални ендотоксини, частици и  елиминиране на въздух с площ 10 см², 

обем 2,4 мл, дългосрочна филтрация

B. Braun Melsungen, 4099702 брой 60 72 70 500 8,712 4 356,00

192
Иригационен разтвор за рани  за изчистване на биофилм, опаковка от 350 мл, съдържащ 

полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA
B. Braun Melsungen 400416

опаковка от 

350 мл
60 72 70 150 18,65 2 797,50

193 Иригационен разтвор натриев хлорид 0,9%, обем 1000 мл, в екотейнер с винтова капачка B. Braun Melsungen, 3570170 брой 60 72 70 7 500 2,592 19 440,00

194 Иригационен разтвор натриев хлорид 0,9%, обем 3000 мл, в екобег, с клик система
B. Braun Melsungen, 

FREU930
брой 60 72 70 6 000 13,80 82 800,00

195 Иригационен разтвор Натриев хлорид 0,9%, обем 5000 мл, в екобег, със спайк система
B. Braun Melsungen, 

FREU950
брой 60 72 70 1 500 21,996 32 994,00

196 Иригационен разтвор сорбитол-манитол 3%, обем 3000 мл, в екобег, с клик система
B. Braun Melsungen, 

FREU938
брой 60 72 70 900 19,056 17 150,40

197
Иригационен разтвор-гел, подсилващ гранулацията за изчистване на биофилм за дълбоки 

рани, опаковка от 30 мл, съдържащ полихексанид и бетаин. Активен срещу MRSA
B. Braun Melsungen 400516

опаковка от 

30 мл
60 72 70 15 26,83 402,45

203

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и 

атравматичен профил, без крилца 24G (0,7x19 мм), 22 мл/мин

B. Braun Melsungen, 4251601-

01
брой 60 72 70 2 100 1,32 2 772,00

204

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и 

атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 

катетъра, без крилца 16G (1,7x50 мм), 210 мл/мин

B. Braun Melsungen, 4251695-

01
брой 60 72 70 1 500 1,32 1 980,00

205

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и 

атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 

катетъра, без крилца 18G, (1,3x45 мм), 100 мл/мин (PUR)

B. Braun Melsungen, 4251679-

01
брой 60 72 70 1 500 1,32 1 980,00

206

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и 

атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 

катетъра, без крилца 20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин (PUR)

B. Braun Melsungen, 4251644-

01
брой 60 72 70 1 500 1,32 1 980,00

207

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и 

атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 

катетъра, с крилца 22G (0,9x25 мм), 35 мл/мин

B. Braun Melsungen, 4253540-

01
брой 60 72 70 18 000 1,32 23 760,00

208

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с полирана повърхност и 

атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 

катетъра, с крилца 24G (0,7x19 мм), 22 мл/мин.

B. Braun Melsungen, 4253523-

01
брой 60 72 70 20 000 1,32 26 400,00

209

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм, тънкостенен катетър от флуороетилен пропилен (FEP) с полирана повърхност 

и атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата дължина на 

катетъра, без крилца 20G,(1,1x45мм), 57 мл/мин (PUR)

B. Braun Melsungen, 4252527-

01
брой 60 72 70 7 500 1,32 9 900,00

210

Канюла за инфузия без инкорпориран порт, тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) с 

полирана повърхност и атравматичен профил. Четири вградени рентген позитивни ленти 

по цялата дължина на катетъра, без крилца 20G,(1,1x32мм), 60 мл/мин (PUR)

B. Braun Melsungen, 4251326 брой 60 72 70 7 500 1,20 9 000,00
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Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти 

по цялата дължина на катетъра. Размери: 17G, (1,5 x 45 мм), 128 мл/мин

B. Braun Melsungen, 

4269152S-01
брой 60 72 70 7 500 1,50 11 250,00

212

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен метален 

механизъм. Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с 

полирана повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти 

по цялата дължина на катетъра. Размери: 18G, (1,3 x 45 мм), 96 мл/мин

B. Braun Melsungen, 

4269136S-01
брой 60 72 70 1 200 1,50 1 800,00

213

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. 

Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана 

повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата 

дължина на катетъра. Размери: 20G, (1,1x33 мм), 61 мл/мин

B. Braun Melsungen, 

4269110S-01
брой 60 72 70 2 400 1,50 3 600,00

214

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. 

Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана 

повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата 

дължина на катетъра. Размери: 22G, (0,9x25 мм), 36 мл/мин

B. Braun Melsungen, 

4269098S-01
брой 60 72 70 2 700 1,50 4 050,00

215

Канюла за инфузия с инкорпориран порт със самоактивиращ се предпазен механизъм. 

Тънкостенен катетър от полиуретан (PUR) и флуороетиленпропилен (FEP) с полирана 

повърхност и атравматичен профил;Четири вградени рентген позитивни ленти по цялата 

дължина на катетъра. Размери: 24 G (0,7x19 мм), 22 мл/мин

B. Braun Melsungen, 

4269071S-01
брой 60 72 70 1 000 1,50 1 500,00

233
Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен, 

син или бял цвят за лесно разпознаване
B. Braun Melsungen, 4495101

кутия от 100 

броя
60 72 70 720 6,00 4 320,00

289

Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 16G, 80 мм. 

Епидурален катетър  материал полиамид, диам. 1,05х0,6 мм и дължина 1000 мм, с три 

странични отвора, ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, вградена в стената 

на катетъра. Катетърен конектор Luer lock. Плосък епидурален филтър, устойчив до 

налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на налягане" (LOR)

B. Braun Melsungen, 4514025 брой 60 72 70 300 17,10 5 130,00

290

Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 18G, 80 мм. 

Епидурален катетър  материал на вътрешния лумен полиамид, а външният слой на 

лкатетъра е от полиуретан за по малко триене и по голям комфорт, диам. 0,85 х 0,45 мм и 

дължина 1000 мм, с три странични отвора, ясна синя маркировка за дължина и срещу 

усукване, вградена в стената на катетъра. Катетърен конектор Luer lock. Плосък 

епидурален филтър, устойчив до налягане 7 bar, лепенка подложка за фиксация на 

филтъра. Спринцовка "загуба на налягане" (LOR)

B. Braun Melsungen, 

4514513C
брой 60 72 70 120 24,00 2 880,00

291

Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 18G, 80 мм.  

Епидурален катетър  материал полиамид, диам. 0,85х0,45 мм и дължина 1000 мм, с три 

странични отвора, ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, вградена в стената 

на катетъра. Катетърен конектор Luer lock. Плосък епидурален филтър, устойчив до 

налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на налягане" (LOR)

B. Braun Melsungen, 4514017 брой 60 72 70 720 17,10 12 312,00
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Набор за продължителна епидурална анестезия. Епидурална игла по Туохи 18G, 80 мм. 

Епидурален катетър  материал полиамид, диам. 0,85х0,45 мм и дължина 1000 мм, с три 

странични отвора, ясна синя маркировка за дължина и срещу усукване, вградена в стената 

на катетъра. Катетърен конектор Luer lock. Плосък епидурален филтър, устойчив до 

налягане 7 bar. Спринцовка "загуба на налягане" (LOR)

B. Braun Melsungen, 4514017 брой 60 72 70 100 17,10 1 710,00

293

Набор за продължителна плексусна анестезия с невростимулатор. Катетър за 

продължителна анестезия, накрайник за катетъра, филтър с подложка и трикомпонентна 

спринцовка 5 мл. Игла с атравматично заточване на върха под ъгъл 30°. Напълно 

изолирано тяло, без върха. Специален борд против случаен контакт. Точков електрод. С 

инжекционно парче и електрочески кабел. 30° заточване на върха, канюла 18G x 2 1/8", 

1,3 x 55 мм

B. Braun Melsungen, 

4894243N
брой 60 72 70 180 36,96 6 652,80

294

Набор за супрапубичен дренаж на пикочен мехур. Катетър от полиуретан, навит 

перфориран край, или катетър от силикон, балон с обем 5 мл и навит перфориран (прав) 

край; дебелини от Ch 5, 10, 12, 15 (2,9; 4,0; 4,8 ), с маркировки за дължина. Разцепващ се 

отделим стерилен интродюсер. Възможност за приложение в педиатрия и 

микропедиатрия

B. Braun Melsungen 4441036, 

4440013, 4450100, 4450120, 

4450130, 4450150, 4450160, 

4450170, 4450200, 4450210, 

4441117

брой 60 72 70 500 38,05 19 025,00

300
Напълно фотозащитена система за инфузионна помпа, 250 см,  съвместима с инфузомат 

Space на B.Bbraun

B. Braun Melsungen, 

8700125SP
брой 60 72 70 600 3,552 2 131,20

324

Оригинален удължител за спринцовкова помпа 200 см, съвместим с перфузорна 

спринцовка, вътрешен лумен 1,5 мм, обем за обезвъздушаване 3,5 мл, luer lock винтови 

връзки

B. Braun Melsungen, 8722862 брой 60 72 70 4 500 1,26 5 670,00

325

Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор спринцовка, luer lock, без игла. 

Материал - полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, прозрачен 

цилиндър. Неизтриваща се градуировка, нанесена под ъгъл 45 градуса, спрямо 

ориентацията на спринцовката. Обем - 50 мл, устойчива на налягане до 9 bar. Черна, 

напълно фотозащитена, съвместима с перфузор Space на B.Braun

B. Braun Melsungen, 

8728828F
брой 60 72 70 1 800 2,04 3 672,00

326

Оригинална трикомпонентна спринцовка за перфузор, luer lock, без игла.  Обем - 50 мл, 

устойчива на налягане до 9 bar. Т-образна форма на петата на буталото за сигурно 

захващане от помпата. Фабрично изработен фиксатор на предната част на спринцовката 

за сигурно захващане към помпата, съвместима с перфузор Space на B.Braun

B. Braun Melsungen, 

8728844F
брой 60 72 70 105 000 1,056 110 880,00

349

Перфузионна спринцовка 50 мл с игла, luer lock, съвместима с разнообразни видове 

перфузионни апарати; прозрачен конус за по-ясно визуализиране; маркировка 

разположена напречно на оста на конуса, за прецизно дозиране; специален силиконов 

лубрикант за по-лесно придвижване; задържащ пръстен, против изваждане на буталото; 

резервоар и бутало от полипропилен; Т-образен край на буталото за захващане към 

рамото на перфузора; стопер на буталото от хипоалергенна синтетична гума

B. Braun Melsungen, 

8728810F
брой 60 72 70 25 000 1,092 27 300,00

381

Пълен сет за чернодробна биопсия по Менгини - еднократен. Съдържание: Биопсична 

игла 88мм, тънкостенна задържаща пробата, Аспирационна спринцовка със заключващ 

механизъм за поддържане на високо отрицателно налягане, скалпел и инжекционна игла 

0,9х40мм, 17G, d=1,4; 16G, d=1,6; 15G, d=1,8

B. Braun Melsungen, 

4801121, 4801148
брой 60 72 70 300 15,66 4 698,00
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Разтвор за уста за антимикробно почистване, съдържащ полихексанид, обем 250 мл                                                                                                                                                                                                 

1. Да притежава фунгицидно действие.

2. Да е активен срещу MRSA.

3. Да не съдържа chlorhexidine.

4. Да премахва лошия и неприятен дъх.

5. Да предпазва устната флора незасегната.

6. Да е без ограничение в броя на апликациите.

7. Да започва да действа до 1 минута.

B. Braun Melsungen  400731 брой 60 72 70 300 14,52 4 356,00

411

Самозалепваща се постоперативна, транспаретна, стерилна, водо - и 

бактерионепропусклива превръзка с абсорбираща подложка, хипоалергична с размери: 

превръзка - 9 см x 10 см,  подложка - 4,5 см x 6см

B. Braun Melsungen 9086821 брой 60 72 70 300 0,78 234,00

432

Сет за плеврален дренаж със спринцовка 50 мл, интроюсерна игла за плеврален дренаж с 

дължина 78 мм, удължител с трипътно кранче с възвратнен клапан и торба за секрет 2л, 

полиуретанов катетър 45 см с J връх

B. Braun Melsungen, 4462556 брой 60 72 70 150 53,94 8 091,00

434

Cет за продължителна плексусна анестезия "катетър върху иглата", с улеснено ехографско 

визуализиране и управление с една ръка, вкл. катетър G19 x 188 мм, изолирана канюла 

G25 x 190 мм, удължител без DEHP 300 мм, кабел на електрода, епидурален филтър и 

лепенка за фиксация на катетъра

B. Braun Melsungen, 4898115 брой 60 72 70 120 72,00 8 640,00

435

Cет за продължителна плексусна анестезия "катетър върху иглата", с улеснено ехографско 

визуализиране и управление с една ръка, включващ: катетър G19 x 188 мм, изолирана 

канюла G25 x 190 мм, удължител без DEHP 300 мм, кабел на електрода, епидурален 

филтър и лепенка за фиксация на катетъра

B. Braun Melsungen, 4895000 брой 60 72 70 180 72,00 12 960,00

447

Система за измерване на централно венозно налягане, съставена от интравенозна 

система, трипътно кранче, манометърна и пациентна линии с антибактериален филтър, 

дължина на пациентната линия 145 см, дължина на манометърната линия 100 см

B. Braun Melsungen, 4276612 брой 60 72 70 2 000 3,42 6 840,00

448

Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, от полиуретан за вливане на 

цитостатици, самообезвъздушаваща, с филтър за бързо пълнене, филтър за автоматично 

прекратяване на инфузията съвместима с инфузомат Space на B.Braun

B. Braun Melsungen, 

8701149SP
брой 60 72 70 1 800 8,28 14 904,00

449 Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, с мулти конектор за ентерално хранене
B. Braun Melsungen, 

8250857SP
брой 60 72 70 1 800 10,92 19 656,00

450

Система за инфузионна помпа, дължина 250 см, самообезвъздушаваща с филтър за бързо 

пълнене, филтър за автоматично прекратяване на инфузията съвместима с инфузомат 

Space на B.Braun

B. Braun Melsungen, 

8701148SP
брой 60 72 70 6 000 4,02 24 120,00

452 Система за иригационни разтвори 330 см с клик-система за екобег 3000 мл B. Braun Melsungen, 2112279 брой 60 72 70 300 10,68 3 204,00

453
Система за иригационни разтвори 330 см със спайк-система за екобег 3000 мл или 5000 

мл, по избор на Възложителя
B. Braun Melsungen, 2112278 брой 60 72 70 300 10,68 3 204,00

458
Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично затварящ се порт, 

надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към мерителя, обем 1,5 литра
B. Braun Melsungen  4417535 брой 60 72 70 2 000 1,56 3 120,00

459
Сменяема колекторна торба с изливно приспособление, автоматично затварящ се порт, 

надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към мерителя, обем 2 литра
B. Braun Melsungen 4417551 брой 60 72 70 240 4,80 1 152,00

463

Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек полиуретан, рентген позитивни нишки, 

метален стилет - водач, фуниевиден конектор с интегриран луер - лок, тежест в края на 

сондата. Размери СН 12/ 120 см

B. Braun Melsungen, 9246584 брой 60 72 70 300 32,04 9 612,00
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Сонда за хранене за дълготрайна употреба от мек полиуретан, рентген позитивни нишки, 

метален стилет - водач, фуниевиден конектор с интегриран луер - лок. Да се предлага в 

следните разновидности: 1) Педиатрична СН 8, 100 см; 2) СН 12, 100 см; 3) СН 15, 100 см

B. Braun Melsungen, 

9246533, 9246541, 9246550
брой 60 72 70 900 16,80 15 120,00

471

Спирален удължител за спринцовкова помпа 150 см, от полиуретан (PUR) устойчев на 

цитостатици и агресивни медикаменти, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен 

лумен 2,0 мм, външен обем 3,2 мм, luer lock винтови връзки

B. Braun Melsungen, 4090365 брой 60 72 70 1 500 8,16 12 240,00

508

Стерилна затворена система за измерване на урина. Мерителна камера с 3 отдела, 

прецизно измерване до 50 мл, общ мерителен обем 500 мл, два филтъра - за капковата 

камера и за мерителя, нормално отворена анти-рефлуксна клапа, вградена защита срещу 

препълване, специален изход без латекс за едновременно изпразване на всички 

мерителни камери. Свързващ шлаух със странично затварящ плъзгач, влизащ под 45 

градуса в мерителя, със сменяема колекторна торба с изливно приспособление, 

автоматично затварящ се порт, надеждно конусно фиксиране и странично закрепване към 

мерителя. Закрепване  с еластични ленти или вградена окачалка

B. Braun Melsungen 4417910 брой 60 72 70 1 800 21,60 38 880,00

527
Тапа за прекъсване на инфузия за периферен или централен венозен катетър, с 

инжекционна мембрана. Да не съдържа латекс
B. Braun Melsungen, 4238010 брой 60 72 70 500 0,162 81,00

542

Трансфузионна система за сакове с едностепенен филтър (200µm и 22 / 10 cm2). 

Прозрачна капкова камера, ретрограден капкообразувател, специално острие 

инкорпорирано в капковата камера, винтов luer lock накрайник, дължина 150 см

B. Braun Melsungen, 4107411 брой 60 72 70 6 000 1,98 11 880,00

545

Три кранчета на обща плочка с различни цветове, налягане до 4 bar, въртене на 360°, 

радиално и аксиално подвижно фиксиране, прозрачен корпус, устойчивост на агресивни 

медикаменти

B. Braun Melsungen, 16600C брой 60 72 70 6 000 6,60 39 600,00

550

Трикомпонентна спринцовка, luer lock, без игла. Материал – полипропилен, специално 

обработени плъзгащи повърхности, прозрачен цилиндър. Неизтриваща се градуировка, 

обем - 20 мл, съвместима с Перфузор Space на B.Braun

B. Braun Melsungen, 

4617207V
брой 60 72 70 4 000 0,30 1 200,00

551

Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок връх. Обем 10 мл. Цилиндър и бутало 

от полипропилен. Стопер от еластомер, не съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио 

(<0.25µg/мм2). Неизтриваща се черна градуировка през 0,2 мл

B. Braun Melsungen, 

4617100V
брой 60 72 70 6 000 0,18 1 080,00

553

Трикомпонентна стерилана спиринцовка с луер лок връх. Обем 5 мл. Цилиндър и бутало 

от полипропилен. Стопер от еластомер, не съдържащ латекс. Лубрикант: силиконово олио 

(<0.25µg/мм2). Неизтриваща се черна градуировка през 0,2 мл

B. Braun Melsungen, 

4617053V
брой 60 72 70 6 000 0,12 720,00

558

Трилуменен катетър от полиуретан, с мек връх, непрозрачен, рентген позитивен, с 

прозрачни външни удължения; маркировка за дължината; фиксаторен клипс; клапани за 

безопасност, монтирани на изходите на станичните лумени. Диаметър: Trio-стандартен - 

7Fr. Дължина - 20 см, достъп - v. jugularis, v. subclavia. 

Версия - S-стандартна Селдингер канюла, с активен защитен клипс против убождане. В 

набора да са включени: интродюсерна канюла, непрегъваем J-водач с гъвкав връх, 

дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел №11 със 

защитен механизъм против убождане 

B. Braun Melsungen, 

4167408S
брой 60 72 70 250 67,20 16 800,00
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Трипътен фолиев катетър с балон, 100% силикон, за постоперативна иригация и 

тампонада, стерилен; Материал: 100% силикон. Връх: тип Dufour или Mercier, с два 

отвора, прозрачен. Размери 16Fr/40 мл, 18Fr/50 мл, 20Fr/60мл, 22Fr/70мл или 24Fr/80мл 

балон. Дължина 42 см. Да не съдържа латекс

B. Braun Melsungen 4563262, 

4563263, 4563264, 4563265, 

4563266 

брой 60 72 70 392 18,10 7 095,20

560

Трипътно кранче - налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно 

фиксиране, прозрачен корпус, пет кранчета на обща плочка с различни цветове, 

устойчивост на емулсии и агресивни медикаменти

B. Braun Melsungen, 16608C брой 60 72 70 1 200 7,20 8 640,00

562

Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно 

фиксиране, прозрачен корпус, без удължител, различни цветове, устойчиво на  емулсии, 

цитостатици и агресивни медикаменти

B. Braun Melsungen, 16494C брой 60 72 70 4 000 0,624 2 496,00

563

Трипътно кранче с налягане до 4 bar, въртене на 360°, радиално и аксиално подвижно 

фиксиране, прозрачен корпус, с удължител 100 см, различни цветове, устойчиво на 

агресивни медикаменти

B. Braun Melsungen, 16560С брой 60 72 70 240 2,34 561,60

571
Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 140 см, обем 

за обезвъздушаване 10,6 мл, luer lock винтови връзки
B. Braun Melsungen, 4097408 брой 60 72 70 3 000 1,20 3 600,00

572
Удължител за венозен път със сечение на вътрешния лумен 3мм, дължина 190 см, обем 

за обезвъздушаване 14,1 мл, luer lock винтови връзки
B. Braun Melsungen, 4097190 брой 60 72 70 5 400 1,284 6 933,60

574
Удължител за перфузор 150 см, съвместим с перфузорна спринцовка, вътрешен лумен 1,5 

мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer lock винтови връзки
B. Braun Melsungen, 8722960 брой 60 72 70 30 000 1,20 36 000,00

575

Удължител за спринцовкова помпа, черен, напълно фотозащитен, 150 см, устойчив на 

налягане до 9 bar, съвместим с перфузорна фотозащитена спринцовка, вътрешен лумен 

1,5 мм, обем за обезвъздушаване 2,6 мл, luer lock винтови връзки

B. Braun Melsungen, 8722919 брой 60 72 70 3 000 2,40 7 200,00

577

Универсална гравитационна интравенозна система с пластмасова игла, за твърди и 

деформируеми контейнери, самообезвъздушаваща се и филтър за бързо пълнене, клапан 

за подаване на въздух, снабден с бактериален филтър и капаче. Капкова камера за 20 

капки = 1 мл; 15 µm фил, дължина 180 см

B. Braun Melsungen, 

4062982L
брой 60 72 70 9 000 0,84 7 560,00

592

Филтърно приспособление за аспирация от стъклени ампули за избягване аспирирането 

на стъклени частици - мек аспирационен накрайник с дължина 10 см. Наличие на 5µm 

филтър за частици и luer lock връзка

B. Braun Melsungen, 4550200 брой 60 72 70 600 1,68 1 008,00

608

Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v. cava по техниката 

катетър върху водач (Селдингер). Трилумен катетър от полиуретан, Ch 7, 20 см, с мек връх, 

непрозрачен рентген позитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за 

дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на 

станичните лумени. V интродюсерна канюла (с Y-образна игла с възвратен клапан) G 18, 

70 мм, непрегъваем J-водач с гъвкав връх 0.89 мм x 50 см, дилататор, свързващ кабел за 

ЕКГ, трикомпонентна спринцовка 5 мл, скалпел номер 11

B. Braun Melsungen, 4163214 брой 60 72 70 2 400 58,20 139 680,00

610

Централен венозен катетър (ЦВК) – набор за катетеризация на v.cava по техниката катетър 

върху водач (Селдингер). Двулумен катетър от полиуретан, Ch 7, 20 см, с мек връх, 

непрозрачен рентген позитивен, с прозрачно външно удължение, маркировка за 

дължината, фиксаторен клипс, клапани за безопасност монтирани на изходите на 

станичните лумени. S интродюсерна канюла (Селдингер игла) G 18, 70 мм, непрегъваем J-

водач с гъвкав връх 0.89 мм x 50 см, дилататор, свързващ кабел за ЕКГ, трикомпонентна 

спринцовка 5 мл, скалпел номер 11

B. Braun Melsungen, 4167385 брой 60 72 70 60 40,50 2 430,00
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